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c. F. Hanson & Sons*

Den äldsta

och största

Svenska

Musikhandel

i Amerika*
Vårt namn är väl kändt öfver hela Förenta Staterna, bland amerika-

ner såväl som den svenska befolkningen, för hederliga affärstransaktioner

och tillförlitliga varor. Våra amerikanska kunder känna oss och veta att

hvad helst som hos oss köpes af sådana varor som Pianon, Orglar eller andra

Musikinstrument är tillförlitligt och varaktigt. Vi sälja icke andra va-

ror än sådana, som vi med lugn kunna rekommendera till våra kunder. Till

dem, som ej känna oss, vilja vi med glädje sända rekommendationer till hvil-

ken som helst del af Unionen. Vi ha det bastå lager af Pianon sädana som
de berj^ktade H(>liiii.ei*s, Bacon, Je^^^ett och andra, Orglar
af Loring & Blakes samt andra tillverkningar.

Af musikaliska instrument hafvf» vi ett stort urval alltid pä lager.

Fina Guitarrer från IG.OO till $25.00.

med lådor, fint^ polerade, fin stråke, extra uppsätt-

ning strängar, bok och hartz — allt för $5.25

till de högsta priser.

Accordeons från *1.50 till ^12.00. Aulo Harps, Apollo Harps
från $3.00 till högre pris.

Qramophoner, Fonografer och Grafofoner från |10 till 130.

Eftersänd fullständiga kataloger och prislistor.

C. F. HANSON & -SONS,
317nainSt., = = Worcester, flass.
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Strödda aritecKningar*! ^listoriKer ocl^ biografier'orri svenskar

deras lif och verKsanq^et i staderi Worcester, Mäss
,

urider de • 30 åren.

Sarnlade, ordnade och utgifna

HJALMAR NILSSON och ERIC KNUTSON.
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WoK< ruTr.H, Mam., i«»h.
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Förord.

Af-igf»'!! iiifil u.'ttii art). 't.' ar sa.-om

redan af titeln framgAr att sammanfö-

ra fi"ån skilda Itällor allt, som rör vara

lan(i^Inalls i Worcester lif wh verk-

samhet frän den tid för jenint trettio

är sedan, då den förste svensken hit-

flyttade. och till närvarande stund.

Fullt väl veta vi. att det kan synas för

många som om en slik resumé öfver de

sträfvanden, som under dessa ar gjort

sig förnimbara bland vårt svenska folk

härstädes, icke skulle vara af sä stort

värde, att tillräckligt intresse skulle

förefinnas hos den svenska allmänhe-

ten, att den till någon större utsträck-

ning skulle anse ett behof fyldt genom
utgifvandet af en bok om sven.-jkarne

i Wcrcester. Andra återigen tycka att

enigheten och sammanslutningen sven-

skarne emellan är sä långt ifrån mön-
stergill, att vi ej någonsin kunna bli

tillräckligt erkända som en nation af

mot h varandra vänligt stämda likaroch

följaktligen äro också våra sträfvan-

den så resultatlösa att något längre

ordande derom är af noll och intet

värde. Långt ifrån att förneka att der-

l kan ligga mycken sanning, vilja vi

blott med läsarens benägna tillåtelse

framlägga några få opartiska ord rö-

rande deflsa äsigter. Om vi utgå från

det antagan<let. att bristen på enighet

orh .sammanhållning ur mycket i ögo-

nen fallande och 1 följd deraf våra

flträfvanden att vinna ftt tnr os.s pas-

sande, rättmätigt erkännande ofrukt-

sammn. .lå borde vi också .söka utran-

saka orsakerna till denna brist på enig-

het och sammaahållnlng. Huru för-

klara dem? Huru .skola dessa orsaker

kunna utletas?

Är måhända icke det *»u vlgtig fak-

tor, att vi s& litet känna h\Tirandra. att

vi med flit så helt och hållet underlåta

att som det anstår barn af samma mo-
der närma oss till hvarandra. lära att

förstå hvarandra och beflita oss om att

öfverse med de fel och svagheter, som
vidlåta litet hvar af oss? Det vore

också mycket bättre för oss litet hvar,

om vi ej alltför förhastadt uttalade oss

om personer förr än vi lärt något litet

känna dem och gätt dem så att säga

litet närmare in på lifvet.

Så är också förhållandet med vara

sträfvanden åt ena eller andra hållet.

En stor del ser ej ens åt dessa sträf-

vanden. skänker dem ej den ringaste

uppmuntran, vill ej veta af dem och
kan följaktligen lika litet lära känna
deras syftemål som det genom de sam-
ma vunna resultatet. Men sträfvande-

na existera lika fullt, det arbetas ihär-

digt och oupphörligt, en mot ett mål,

en mot ett annat, och de, som ej kun-
na fullt blicka in i förhållandena, eller

af skäl,som de hvar för sig bäst känna,
ej skänka ens ett uppmuntrande ord.

der det mången gång behöfv<-s, ..tan i

stället i all sin välvishet ha ti.irackligt

med ord för klander — dessa, säga vi.

äro de, som mest klaga öfver att det är
omöjligt åstadkomma enighet och
.sammanhållning och deras vanliga

kä[)phä.st är den gamla ökända kungli-

ga sveii.^ka afiindsjukan. Ville dylika

kortsynta egalster rigta blicken mot
sig .s.jelfva. så komme de säkerligen

närmast till den härd. der all denna af-

und näres och frodas. Men det är ock-
så lätt att finna fel (alldeles för lätt)

med sin nästa och IWirJar man dermcxl,

»å antar den kritiska blicken allt .stör-

re och större vidd (K'h följden blir att

ingenting duger annat än hvnd den
kritiserande ajelf nnser som Kodt cxrh



fullödigt. Och dock kunna väl andra

än han eller hon ha tankar — känslor

— mål.

Allt småaktigt klander alstrar en viss

tillförsigt till ens eget stora jag och

när man blott ser och beundrar detta,

så lär man minsann aldrig få blicken

öppen för nästans goda egenskaper (ty

lian kan veinkligen vara så skapad, att

äfven han kan ega sådana) ej heller

bli i ståöd att visa öfverseeende.

Vi tro, att om vi, så långt möjligft

är, stnäifva efter att åstadkomma ett

bättre samförstånid mellan hvarandra,

söika att visa ömsesidigt öfverseende

och tillmötesgående, så skola vi icke

blott bli i ståaid att inse, att det bland

vårt folk funnits sträfvanden under

dessa senaste trettio år, väl värda att

beakta, utan äfven att vi skola finna

oss mera hågade att understödja dessa,

hvai- och en efter sitt skaplynne och

då skola också frukterna på de olika

fälten bli betydligt rikare och till me-

ra ömsesidig nytta och heder för alla

nordens barn, hvilka här bygga och

bo.

Efter uttalandet af dessa tankar,hvil-

ka vi hoppas ej skola misstydas, ty

de äro i all välmening framkastade, om
också ej alla anse dem befogade,

framlägga vi härmed för den ärade all-

mänheten dessa ur tryckta och otryck-

ta källor samlade anteckningar med
den förhoppningen, att de åtminstone

skola för en stund kunna intressera i

första rummet dem, som här bygga och

bo, som aktat och vårdat kärleken till-

sitt hemlands språk, kultur och sed-

vänjor samt lärt sig att älska sitt a-

doptivland oöh den fläck, der de ned-

slagit sina bopålar. Och skulle tillika

hända, hvilket måhända icke är en

alltför djerf tanke, att dessa antecknin-

gar bland landsmännen på andra orter

i Förenta Staterna eller i vårt gamla

vördade fädernesland uppväcka en al-

drig så liten gnista af intresse för detta

samhälle, hvars befolkning till en tion-

dedel beståraf svenskar, anse vi oss mer
än lönade för ett besvär, so-m varit oss

i många fall kärt.

Att i synnerhet det, soan rör de för-

ste svenskarnes ankomst hit, blifvit

mera knapphändigt, än hvad vi önskat,

äro vi villiga erkänna, men de sökta

källorna ha varit så ofullständiga ocli

i många fall hardt när otillgängliga, att

vi funnit rådligast meddela endast

hvad vi närmelsevis säkert kunna an-

se tillförlitligt och baseradt på sanna

uppgifter.

Vid användandet af de från många
håll samlade uppgifterna iha vi sökt

tillämpa så noiggrann granskning, som
den knapphändiga tiden det tillåtit,

men icke förty kan ju lätt hända att

ett eller annat fel insmugit sig och så-

dant kan ju i ett arbete som detta va-

ra, snart sagdt oundvikligt, men långt

ifrån att vilja, pä det ena eller andra

sättet söka framkomma med ursäkter,

hoppas vi blott att boken mottages

med öfverseende och välvilja.

Worcester, Mass., den 1 Dec. 1898.

Utgfifvarne»
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KAP. I.

Massachusetts och Worcester.

TÄTEN Massachusetts har en me-

ni. ärofull och betydli&t äldre hi-

storia än nilgou annan länk i den kedja

af stater och territorier.hvilka bilda den

stora nordamerikanska republiken. In-

om denna stat har som bekant frihetens

vagga stått, inom dess landamären har

den första bloddroppen spilts för frihet

och oafhängighet frin britiskt herra-

välde, straxt i Bostons grannskap satte

sig landets fader, George Washington,

I spetsen för stridslystne kämpar för

frilietens stora sak, ännu närmare Bos-

ton eller vid Bunker Hill stod det min-

nesvänla slaget den 17 Juni 1775, ett

slag som blef i sin mån epokgörande

o<'h hvars åminnelse synnerligast i

Charlestown firas h varje år; vidare

var det \igtiga hämlelser inom staten

Massachusetts, som också i sin mån bi-

drogo att drifva slaffrågan till sin

spets och då krigets åskor I följd de.raf

mullrade, sto<lo krigarne från Massa-

r-hUHctl.s främst i ledet, och sist men
Icke minst, har nu under det senaste

(och det är att hoppas att det blir det

sista) kriget Massachusetts haft att

upp\isa måJiga hjeltar och i det första

slaget till lands mot spanjorerna, nem-

llgen vid El Caney, visade så väl volon-

tärer som regullera från denna vår stat

underbara prof på tupi»er1i*'t ocli stra-

togl.sk duglighet. Att M.'u*»a«ihii.Hf'lt.s

folk sålunda gjort sin stals historiaäro-

fnll. torde stå utom allt tvifvel.

På »amma »ätt torde <let Icke kunna

betvlflafi att statens historia ä.r den äld-

sta, om vi helt hai»tigt blicka tillbaka

på de för oss nordbor intressanta rön,

som under de senaste åren kommit i

dagen genom forskningar rörande nor-

diska vikingars första färder till "Vin-

land det goda", som de kallade de de-

lar af Amerika, der de landstigit, om
man får tro de isländska sagohäfderua

och ingen vill väl gerna påstå, att man
har anledning betvifla deras uppgifter.

Professorn vid Harvard universitetet

l Cambridge, Eben Norton Horsford,

började för omkring 15 å 20 år sedan

att mycket intressera sig för sagan om
Vinland, ett för många andra amerika-

ner intressant vordet ämne, synnerli-

gast bland dem, soon kommo i person-

lig beröring med den norske violinisten

Ole Bull, hvilken på sin umgiingeskreis

i Cambridge, der han delvis tillbragte

de sista åren af sin lefnad, utöfvade ett

för vikingatågens erkännande mägtigt

inflj-tande. Man började intressera sig

för Thorfinn Karlsavne. Erik den Rö-

de och synnerliga.st dennes son Leif

Eriksson, hvilken också, tack vare det-

ta intresse, förtrv Iga ts genom den brons-

staty, som genom amerikaners offer-

vlllig'het pryder en stor öppen plats på

Commonweaith ave. I Boston, der den

af.slöjades den 31 Okt. 1887. Den ener-

giske professor Ilorsford hvilaxle dock

ej här. Ar 188'J franilade han sina rön

inför Americjin Geographical Society

samt utgaf en del pamfletter och böc-

ker I ämnet och belönades med en pryd-

lig och syTT>lK)llsk tneksamhetsad n^es
från .skandinaver I Amerika. Danne-

brogsorrlen af I »anmärks kung och »mi
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artig skrifvelse från Sveriges och Nor-

ges konung. Professor Horsforcl har

låtit uppföra ett torn i fornnordisk stil

piå den plats, der man trott vikingarne

hälft förskansningar uppförda samt

dess utom låtit uppsätta en idel andra

mlnniesmärken nära C'harles River.

Sedan den gamle, för de no^rdiska vi-

kingarnes sak så varmt entusiastisk'e

professorn tidigt p'å uyårsdagens mor-

gon 1893 med döden afgått, har hans

fallna mantel upptagits af dottern, m^iss

Cornelia Horsford, hvilken. till och med
gått så långt, att hon till sig kallat ett

par danske vetenskapsmän för attdesse

genom sina undersökningar skulle me-

ra noggrant kunna vägleda henne i det

arbete, hoai efter sin faders bortgång

beslutat fullborda, nemligen att så väl

geografiskt som arkeologiskt bevisa,

att viMngarne landstigit i Massachus-

etts, seglat uppför Charles River, som
utmynnar vid Boston, och p'å dess strän-

der bygt :hus, förskansningar och dam-

mar samt idkat fiske och timmeraf-

verkning.

De två nämda, fadern och dottern,

äro dock ej ensamma o^m d'etta arbete

och dessa forskningar, ty den kända

odh för något öifver ett tiotal år sedan

synnerligast i Boston så mycket omta-

lade amerikanska författarinnan miiss

Marie Brown, eller soim hon nu mera

heter imrs Sliipley, liar äfven dragit i

härnad för samma sak oöh genom en

del publikationer sökt framlägga 'be-

vis, sådana de nu läro, för det påståen-

det, aitt nordiska vikingar ooh ej Chri-

stoffer Columbus upptäckt Amerika

octi den lilla käcka damen lär, enligt i

da'garne ingångna undierrättelser, till

odh med lyckats förskaffa sig tillträde

till arkiven i Rom i den tanken att der

finna urkunder, som 'berätta om Thor-

finns och Leifs resor och yttermera visa,

att Columbus vetat aJf dessa resor samt

på grund af kännedomen derom envi-

sats att få en flotta utrustad för att

uppsöka nya länder, om hvilkas existens

han, enligt mrs Shipleys mening, under

en resa till Island fått fullständig kän-

nedom.

De nordiska vikingarnes tidiga re-

sor hit medförde visserligen ingen

praktisk nytta för de länder, hvarifrån

de kommo, imen sedan förgingo dock

nära fem långa sekler, innan någon

europé lyckades sätta sin fot på den

nya verldsdelens stränder. Spanien in-

höstade hela nyttan af Columbi färd,

men vi veta, huru soim de nya hesittninr-

garne bit för bit ryckts ur Spaniens

»händer, sedan dock detta land och dess

söner sökt på allt upptänkligt sätt su-

ga must och merg ur dess vestindiska

besittningar, och tappre vikingasö-

ner från gamla Svithiod har det på se-

nare tider blifvit förunnadt ätit i icke

riniga mån bidraga till knfvandet aif

Spaniens tyranniska herravälde öfver

dess sist qvarhållna besittningar på
denna siidan jordklotet.

Vidare veta vi hurusoim engelska pil-

grimer landstego' på Massachusetts

kust, der den bekanta klippan vid Ply-

mout^h och monumentet öfver denna

sten utmärkta platsen.hvarest dessa pil-

grimer först trampade Amerikas jord.

Men det är idock först under senare de-

len af innevarande århundrade, som
emigrationen från de nordiska länder-

na tagit sin början och har den under

de senaste 20 åren så tilltagit, att flera

samhällen inoim staten nu kunna räkna

svenskar till en ganska stor bråkdel af

deras hela befolkninig. Ett dylikt sam-

hälle är Worcester, inom hvars hank
och stör 10 ä 12,000 svenskar finna sin

utkomst.

Inman vi öfvergå att tala om d^en role

nordbor synnerligast svenskar spelat i

Worcesters utvecklingshistoria, torde

det dock intressera våra läsare att sät-

tas i tillfälle taga en närmare känne-

dom om staden Worcesters tidigare

historia, längre tillbaka än från den tid

för trettio år sedan, då den förste sven-

sken här slog ned sina bopålar.

Staden Worcester är belägen i sjelf-

va hjertat af staten Massachusetts och

kallas derför också med skäl "The
heart of the iCommonwealth" (statens

hjerta). När eller hur denna titel till-

kommit, har ej kunnat utrönas, men
om man iakttager den raskt pulserande

lifligheten, stadens industriella anlägg-
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nlngar, dess kommunlkutioner etc,

måste detta binamn dock anses vara

fullkomli&t passande. Ktt hjerta utpör

också den mest framträdande symbolen

1 stadens vapen.

Få .småstäder inom vår stora repub-

lik kunna i sund utveckling och mate-

riel uppblomstring jemföras med Wor-

cester. I^ångsam har donna utveck-

ling efter amerikanska förhållanden

\isserllgeii varit,åtminstone till en bör-

jan, men kanske också derför så myc-

ket säkrare. Den här I landet så vanliga

svarapartade uppblomstrlngen, som of-

Yltrandei "alla gotla ting äro tre" sy-

nes här fått sin tillämpning, Ity att

nybyggarnes första två försök ej krön-

tes me<l framgång. Det första settle-

mentet uppväxte här 1664 och fick o-

stördt existera 1 elfva år. efter hvllkas

förloi)p det brändes ooh förstördes af

indianerna. Nio år derefter eller år

1GS4 gjordes ett andra försök, hvllket

utföll med lyckligare re.sultat. Nu er-

höll settlementet den 15 Oki. samma år

namnet Worcester och kunde samma
datum år 1884 fira sin 200 årsdag.

Först 1713 blof .sett lenien tet penna-

:*^«;:

1 i
^ r
7 J

M AS S
O.toh^r 7" /S2S

^Jtitrai .v.

tast efterträdts af ett hastigt tillbaka-

gående, har ej här förekommit, utan

lugn och säker har stadens tillväxt

varit och i lutet fall har stillastånd el-

ler tillbakagång vLsat sig.

MasrJachu^etts hade sedan långt till-

baka fått sina kUf»tsträckor kolonisera-

de, innan nybypgarnes blickar vände

sig mot den vackra sjön Qulnsigamonds

höga. skogklädda stränder, men alla ti-

digare försök att befolka trakten, ut-

gallra de täta skogarne ooh uppo<lladen

feta jorden omintetgjordes här så-som

på andra p!at.>*er af in/llanernas vilda

gr>-m heter och frirföljelser. Den röde

mannen ville naturligtvis oj låta sig

undanträngas från sina jagtmarker

ufan protester och huru dessa protester

tngo gestalt och form. ftr allt för vtti

bfkant för att här ytterligare relateras.

nent. men namnen pade kolonister, som
först slogo sig ned nå^rra stenkast

vester om de<n nämda Ulla insjöns

stränder vid en liten bäck, hvil-

ken nu åtminstone inom sjelfva sta-

den försvunnit ur invånarnes åsyn*, ha,

f(tr alla tider sedemiera varit framstår

ende i stadens utvecklingshistoria och

afkomlingar af en Curtis, en Harring-

ton, Sargent, Flagg och andra bygga
och \k> här ännu.

Åkerbruk och skogshandtering voro

naturligtvis då för tiden de en<la nä-

ringsgrenarne. Vid de små vattenfal-

len i Ulackstone river upprättades nå-

gra sågverk fH-h qvarnar. men Ingen af

de Industrier, som sedermera gjort sta-

* DUck*toi>i> Ulvrr; 'Irn iitf|<^r nu »dopp (Ar uta-

dKim klonklndoUgar.



Gamla City Hall.

Uppförd 1825. Nedrifven ISOH.

den så väl bekant, påbörjades bär förr

än ett igioidt stycke in på det nittonde

århunidradet. År 1780 anlades visserli-

gen ett spinneri och. väifveri för ylle-

varor, men detta existerade blott i tio

Old South Church.
Uppförd 1763. Nedrifven 1889.

år. Papperstillverkningen börjades

här 1793 och fabrikationen af mattor

1804; 1810 bygdes det första ibomulls-

spinneriet. 1828 blef efter fyra års ar-

bete Blackstone-kanalen till Provi-

LEVI LINCOLN,
Worcesters förste mayor, 1848.
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dence färdig, och sedan år 1835 jern\-ä^

gen till Boston öppnats för trafik, voro

de förnämsta hindren för stadens fram-

åtskridande inulanröjda. Från år 1722

hade s;imhället fått nöja sig med titeln

"town", men blef den 29 Februari 1848

inkorporeradt som stad. Den industri,

som sedan hunnit få en så betydande

utveckling, nemligen jern- och stAl-

trådstillverkninE:f>!i.pål>örJades af Irha-

spinnerimaskiner, hvilka verk för en-

dast få år se<lan sammanslagits under

en firma, samt Wheelocks ångroaskins-

fabrik. Se<lan har så småningom mång-
falilen af industrier tilltagit i stor

skala och många storartade merkan-
tila etablissement ha upprättats.

Statistiska uppgifter från år 1890 vi-

sa. att 14 1 olika indu.strier då här flore-

radf* inom f''^" olika *^tabliP!Tement och

RUFUS B. DODGE.
W(>rr<!Hit"r.s nu v

lK)d Wa.shl)urn, och Ar 1S08 organisera-

des The Waahburn & Moen Manufac-

turlng Co., H<jm i regeln sysselsätter

omkring 4.000 arlwtare enmmt här 1

Worcester och hvnrs produkter utsän-

das öfver holu verlclcn. Detta bolag

har nu stora fabriker äfven I Waukeg-
an, 111., och San Francisco. Cal. Unge-
fär snmtidlgt tlllkomnio ('n)mptonH

och Knowles fabriker fiir väfveri- och

iratnlc inaycir.

att i arl)etslöner inom dessa falirtker

samma år utbetalades $11.541,703. De
nyttjaxle material iernas värde uppgick

till $20,994,S52 och värdet af fabricera^

de alster till $n9.190.si7. Värdet af de

olika produkterna för nnmda år voro:

För stål <;ch Jern $s.9S4.0G7. skodon

$5,472,417, ylleprodukter $1.374.857, Ru-

vert nära 1 V^ mill. dollars och dess ut-

om f ir«'k<>ninio f<>ni aixlra storindti-
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strier, hvarrlera tillverkande varor för

öfver 11/^ mill. dollars. Smärre fäbri-

kefT utsända årligen alster för 17 millio-

ner dollars ooh tänker man vidare på

omsättningen i de stora (merkantila

etablissementen, banker oCh andra af-

färer, så visas tydligt att iför en stad på
100,000 invånare står Worcester ovan-

ligt högt i industrielt och merkantilt

bättre nu synes inträda, en ändring

som, det är att hoppas, ännu mera skall

bidraga till stadens förkofran och till-

växt.

Ända från samhällets tidigaste dagar

ha dess invånare lagt sig vinning om
att hos det uppväxande slägtet inplanta

bästa möjliga kunskapsmått. Den för-

sta skolan grundlades år 1726 af Jonas

ti !f

CITY HALL.
Hörnsten lagd den V2 Sept. ISUG. Invigd den 28 April 1898

hänseende. Ett sorgligt faktum, som
dock ej får förhigås, är, att dessa indu-

strier ha lidit ej så litet afbräck till

följd af den svåra kris, som under de

senaste 4 ä 5 låren gjort sig käntoar öf-

ver hela Förenta Staterna. Men lika

säkert är också att en ändring till det

Rice, och 1755 upprättades af Johu
Adams en klass i latinsk grammatik,

inom hvilken han ledde undervisnin-

gen, saimtidigt med att han sjelf stude-

rade juridik. Denne Worcesters andre

skolmästare blef sedermera republi-

kens andre president. I dag räknar
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I

staden ett 70-tal skolhus, och de högre

läroverken. Clarks Unlverslly. Poly-

technic Insiitute, Holy Cross ColleKe,

Worcester Acadeniy, Highland Militär}-

Acailt-my m. fl., Alujuta alla del bästa

;iii.-' 'lule.

Allmänna blhliotoket, son» upprätta-

d»^ Ar 1S59, anlitas flitigt och bjuder

fritt don kunskapssökande pil 10S,500

band Injcker sanit »«ii massa tidskrifter

atlon, som eger stadens vackraste kon-
sertsalong, Mtchanics Hall, der ärligen

eu af landets största musikfester hällas,

hvilka pägä en hel vecka, eger ett bib-

liotek pi\ ll.',00U band. Andra bibliotek

Innchafvas af sullskaj) sädana som The
Sociciy of Antiqulty, 1.kI\v Library As-

sociation, American Aniiquarian Socie-

ty. Horticultural Society m. fl., tillsam-

iii.-uis .TIu.uOO band.

O

och tidningar. För ungefär ett är se-

dan ha för bibliotekets räkning frän

Sverige Inköpta omkring 400 sven-

Bka böcker pft rekommendation af In-

genlötr^rna James Forestedt och Karl

Jansson.

Worceeter County Mechanica Assocl-

O

o
(_)

UJ

z
OJ

zo

<

O

Att Worcester, liksom IJrooklyn, N.

Y., kan göra anspräk pä att fä kallas

"kyrkornas stad", framgär af det fak-

tum, att Inom dess hank orJi stor fin-

nas oj mlndro än 93 platser för guds-

dyrkan. Mänga tempel äro verkligt

storslagna byggnmlskonstens mäster-
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verk och nästan 'hvarje trosbekännelse

finnes representerad.

Hemliga föreningar oöh andra- umder-

stödsorganisationer förekomma till ett

antal af minst 300.

Af sjukviårdsanstalter må nämnas

City Hospital och Washburn Memorial

Hospital samt två anstalter för sinnes-

Al Imiänna parkanläiggninigar, uppta-

gande en areal af 363 acres, fimma vi

både inom och utom sjelfva stadens

gr^änse-r. I sjelfva hjertat af staden

finnes den för de flesta amerikanska

städer oumbärliga "Common" med sitt

monument till åminnelse af fallne kri-

gare, och på dess vestra sida reser sig

<

<
H-

1

CQ
P

z

ca,

>

sjuka, den förnämsta, Worcester Luna-

tic Hospital, höigt ibelägen strax norr

om Quinsigamond sjön, hvarifrån man
kan njuta af den mest ihämförande ut-

sigt öfver sjön med dess många klubb-

hus, Tiotell oöh sommarbostäder i pi1>

toreek villastil. På denna anstalt vår-

das vanligen närmare 900 patienter.

med fasad åt Main st. en ståtlig granit-

byiggnad, den nu fullbordade City Hall,

som invigts i år. Elm, Institute, Uni-

versity, Crompton m. fl. parker äro an-

genäma och lätt nådda tillflyktsorter,

som under de behagliga sommarqväl-

larne myllra af menniskor, de der

trängta efter välbehöflig svalka efter
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den Jå-iiga arbetsdagen i qvafva. roki-

ga fabriker och der det bjudes på frl-

luftsniusik en ii tvft. gånger i veckan.

"Läk«''n" — som den tacka sjön Quinsl-

ganiond i korthet får heta på veritabel

Worccster-svenska — nieii sin Linoaln

park utofvar tl«><k den sttirsta drag-

när fulla värdet, ty mecenater sådana

»om Stephen Sallsbury, Edward L.

Davls ooh Thomas H. I)odge ha skänkt

staden betydande landsträckor för än-

damålet.

p-iir stadens hjelpbehöfvande indivi-

der uträttas mycket godt, och huld och

<
a.

Cd

o,

u,

1X1

>

nlngHkrafteii. och här finnas så väl

qvällar som »ondagar sport nrh

"folkilf I banko".

Denna parkanläirgnlngar ha ku.-iat

Hlad"n omkring -».'..OOO dollars, men

denna s<»mma representerar ej på långt

skydd skänkes dessa I flera gen<»m en-

skild offervillighet uppförda hem. Ka

sådan anstflll är 0<ld Fellows Home.

tipi fördt på en hög kulle, med »itslgt

öfvcr en annan liten sjö. North Pond.

och öfver det lilla driftiga Greendale.
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en jemförelsevis ung stadsdel,* som upp-

växt rundt Norton Emery Whöel Com-

panys fabrik. Hem finnas äfveai för

ålderstigna män ocli qvinmior samt för

vanartiga eller af sina föriäldrar för-

summaide barn och ganska respektabla

summor ha vid olika tillfällen hopsam-

lats för böhöfvande, å andra platser i

Förenta Staterna af sorgliga olyckor

hemsökta medmenniskor.

Ett nytt konstmuseum , tillkommet ge-

nom framstående mediborgares intresse

för de siköna konsterna och genom de-

ning af J. P. Molins allmänt bekanta

grupp "Bältespännarne",hvilket konst-

verk oskadadt hitkom den 3 Oktoiber

oöh omedelibart erhöll eiu förmåinlig

plats bland en redan respektabel sam-

ling skulpturarbeten. Allmänna omdö-

met om den af svenskarne anskaffade

gruppen är, att den är en af de vack-

raste, som hittills skänkts tni museet

och en heder för gifvarena.

Det är en allmänt känd sak, att in-

tet land i verlden kunnat framalstra

BELMONT ST

ras stora 0'ffervillighet samt icke minst

genom mr S. Salisburys berömvärda

frikostighet, öppnades för allmänheten

den iO sistlidne Maj, och erhålles af-

giftsfritt tillträde dit 'hvarje lördag och

söndag. Kring detta museum, hvilket

visas 'å motstående sida, liar på de

senaste veckorna svenskariies intresse

koncentrerats, sedan det lyckats en del

intresserade landsmän att genom sud-

skription anskaffa en af skulptören vid

Nationalmuseum i Stockholm, profes-

sor J. A. O. Nyholm utförd gipsafgjut-

, SKOLHUS. iT.g

så hastigt tillväxande större samhällen

i massa, som här i den nya verlden va-

rit förhållandet. Detta faktum har na-

turligtvis sina väl grundade orsaker.

Förenta Staternas fria koDstitutioin,

landets rika resurser, ryktena om Cali-

fornias outtömlica guldskatter äro bl.a.

de faktorer,som i främsta rummet bidra-

git att rigta den gamla verldens blic-

kar på Amerika. Och den stora ström-

men utvandrare fr^ån de europeiska

länderna är det, som gjort landet till

hvad det är. Åt den jord'brukande kläs-



11



12 SVEN SK ARNE I WORCESTER
sen ha ofantliga landområideu upplå-

tits, dels fritt, dels på rilkor, hvilka

kniappast nå^got annat laind förmått el-

ler — förstått ei-'bjuda. Hade deii sven-

ska regeringen för länge sedan, medan
kraftiga, villiga armar funnos att till-

gk i massa, tänkt på att åt landets sö-

ner på ibilliga vilkor utbjuda landsträc-

kor i de norrländska provinserna, så

hade med all säkerhet förr Norrlands

för att förmå sönerna och döttrarne af

ett land, som sjelft eger resurser nog

för långt större befolkning än dess nu-

varande, att stanna inoim sina egna

landamären, i stället för att öda sina

bästa krafter till fromma för andra

länders utveckling. Amerika har sina

iTivandrare att tacka för imycket, men
på samma gång också och säkert i för-

sta riimmet de lagstiftare, som haft

*^

ST. PAULS CHURCH.
En af Wnrcesters vackraste kyrkor.

rika skatter blifvit lättare tillgängli-

ga och flinka (händer hade satts i till-

fälle att inoim fäderneslandets gränser

idogt arbeta för uppodlandet af egna

torfvor. Nu då bristen på tillgänglig

arbetskraft, synnerligast inoim jord-

bruket ooh hergöhandteringeo,SiVeri;ges

vilgtigaste binärLngar, år eftier år gör

sig allt mera känbar, ha ved'erhörao-

de ändtligen vaknat upp cch insett, att

kraftiga medel borde sökas cch finnas

insigt och förutseende nog att taga

kraftiga och praktiska mått och steg

för sitt lands beibyggande och uppod-

ling. Europa och icke minst Sverige

har mycket att lära derutaf, men här

är ej imeningen att orda derom och för-

fattaren anhåller om öfverseende för

den lilla, gjorda afvikelsen, so'm dock

af lätt begripliga skäl ej kan anses allt

för malplacerad.

Den jordbrukande invandraren har



M A S S A C H L' S E T T S O C 11 W U K C 1-: S T K K i:{

styrt stegen vesterut och nöjd och be-

låten med sin lott börjat upjjodla och

rödja de åt honom upplåtna landområ-

dena. Hvarje sann amerikansk med-

borgare gor orkså den dag i dag är de

flitige Jordbrnkarne 1 Veslern allt det

erkännan<le, de sä väl gjort sig för-

tjenta iitaf, lör de betydelsefulla inlägg

dessa gjort I landets utvecklingshisto-

ria. I<-k«> är det afkonilingariie af pu-

ska länderna anses som det mest önsk-

värda element och deröfver kunna vi

som barn af samma land i sanning

känna oss stolta.

Må vi dock aldrig glömma, att äf-

ven en annan klass af invandrare från

de nordiska län<lenia mägtigt bidragit

till ofvan nämda erkännande, nemli-

gen handtverkare och fabrik.sarl>etare

.'^anit si.si uH-n icke iniiust. våra egna

STATE MUTUAL LIFE ASSURANCE CO'S BYGGNAD.

ritanerna, icke är det den om sin vär-

dighet måne, på fädrens lorfva fast-

vuxne farmaren i New England, som
lånat sig till detta stora, fnikibärandc

arbete. Nej, det är de .senaste 50 å 60

årens invandrare, bland dem 1 icke ovä-

sentlig grad nordbor, hvilkas mödor
derute krönts med framgång (x^h den

omständiglieten. att ögonen öppiuitj»

för sanningen häraf, förklarar till stor

del hvarfor lnvan<lmr»' från de nordi-

iandsmaninnor cic dugliga ooh omtyck-

ta .svenska tjcnsteflickorna. Dessa

klasser invandrare ha naturligtvis

strömmat till städi-rim, der bästa ar-

betstillgången funnits, och dessa stä-

der ha ej blifvlt. hvad de ilro. om ej

Hkickliga europei.Hkc arl»etare bidragit

alt glfva den amerikanska industrien

det uppsving den nått. Så ilr förhål-

landet Inom Worcester ocJi vi skola

sntta.M i tillfälle att I ett senare kapitel
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utförligt visa, att det synnerligast va-

rit octi är svenska arbetare i ordets

fullaste 'bemärkelse aif (högre eller lägre

bildningsgrad men alltid med samma
kända ärliga flit, redbarlhet oöh arbets-

ifver, som skänkt must odh märg till

sam^hällskroppen. Äfven dessas sträf-

vanden ha blifvit erkända ooh många
af dem ha lyckats svinga sig upp till

TRIUMFBÅGE
vid 200 årsfesten den 15 Okt. 1884.

mera inkomstbringande förtroende-

platser, än de näppeligen under samma
tidrymd kunnat nå i Sverige. Det är

den svenske arbetarens historia i

Worcester vi liär framlägga, vare sig

han nu arbetat på det kyrkliga, socia-

la, kommersiella, industriella eller li-

terära området.



KAP. II.

De lörste svenske banbrytarne.

} nenordbons skaplynne finnas vissa

taraktorsdrag, som nedärfts genera-

tion efter generation, och ett beteck-

nande karaktersdrag är längtan efter

äfventyr och lusten att se sig omkring

i verldea — ett aj-f, helt säkert, från

vikingatider. Att nordbons vikinga-

lynne varit en mycket vigtig faktor vid

emigrationsströmmens framryckande

åt mindre kända länder, kan ej bort-

dlsputeras och då man ibland frågar

sig (ooh det är minsann ej sällan):

"Hvad skulle den eller den här att gö-

ra, han kunde väl ha det bra nog der

hemma?" eller dylikt, så är utan tvif-

vel frågan lätt besvarad, om man tän-

ker på, att detta nordiska karakters-

drag qvarlefver och fortplantas hos

oss än i dessa dagar. Oftast är detta

dock Icke orsaken, utan är den när-

mast att finna 1 sökandet efter en bätt-

re utkomst. Href från tlem, som först

kororait hit, ha meddelat, att brefskrif-

varne "hade det så bra", ryktet derom
har spridtfl från bygd till bygd, och
nedskrifvaren af dessa anteckningar,

sjeJf l>ergHlaRsbarn, har ofta varit i till-

fäll»» se arbot.Hpifvarp och deras tjonste-

män skaka på hufvudet åt "Amerika-
febern" och hfira fN»m åt den niången

gAng temllKon burgna bruksarbetaren

rlgta varnamlo allvarsortl, af in-

nehåll dtt han Ixadn det ftå l)ra han
kunde önska sig och ej borde kasta sig

In pA okiiiidn, ufvontyrllga Rtigar. Men
del har rj hj«'ipf. Fol>ern har gripit

mer och mer (»mkring sig och don «*na

skaran bruksarbetare efter den andra

har styrt kosan hit lOch i allmänhet

funnit, hvad han sökt, ofta mera, säl-

lan mindre.

Bniksarbetarne från Vermland äro

här legio, men från denna på masug-
nar, smedjor odi kolmilor så rika pro-

vins kommo ej de första invandrarne

hit. Hvad dref väl en sex tonårig gos-

se från Bohusläns kala skär att styra

färden hit? Månne ej på djupet af

detta unga, oerfarna hjerta fans en

längtan efter äfventyr, en brinnande

åtrå att se andra länder; der fans tro-

ligen, med ett ord sagdt, vikingablod.

OcTi hvarför skulle ej detta slags blod

strö^mraa i ådrorna på en bohusläning

och med oemotståndlig magt locka ho-

nom ut? Helt naturligt, ty Bohuslän

har ännu sina vikingar, ej af det er-

öfringslystna slag, som för tusen år se-

dan med kraftig hand styrde draken
genom skummande våg mot främman-
de strand, utan djerfva, i fredliga värf

sypsel.s^tte, och med sin knappa ut-

komst oftast nöjde fiskare, härdade na-

turer, som ej sky faran och nästan dag-

ligen blicka döden i ansigtet.

Tnder gamla regementshusets 1 Ud-
devalla Lak fékldes den 9 September
1S40 den sedermera öfver hela Förenta

Staterna o<'h 1 Sverige bekant vordne

inusikhandlaren och komijositören

Carl F. Hanson. Här är ej rätta plat-

Ecn att orda om hans I vida kretsar

kända mu.slkaliska talang. Derom
liirigre fram i ett särsklldt kapitel för

detta ämne. Här vilja vi blott nämna,
att hr Han.son år 1S6S i September må-
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nad kom till Worcester och, så långt

vi 'kunnat utröna, var han den förste

svensken här. Han aribetade 'här un-

der de första åren såsom piaTiostä.mma-

re, tills ihan 'började egen affär som
nått ett godt uppsving och Ihvari hans

två söner numera äro delegare.

Ryktesvis miCddelas, att en svensk

varit hosatt här före hr iHanson, men
alldenstund hr Hanson under första ti-

den af sin vistelse ej anade, att så var

här en liten anspråkslös verkstad för

tillverkning af eldvapen, och denna fa-

brik utvidgades efter hand, tills d.en

antog omfattande proportioner oclh

många hundra landisimän ha 'hos den
driftige fabriksidkaren icke 'blott fun-

nit en gtod utko^mst utan äfven emel-

lanåt em till och med på 70- och 80-talet

ovanlig arbetsförtjenst. Till följd der-

af var det helt naturligt att, då fabri-

ken år 1891 flyttades till Fitcbburg, nä-

MUSIKHANDLAREN CARL F. HANSON,
Den föiste svenske man i Worc-ebter.

fönhållandet, eg heller några ännu lef-

vande, nästan saimtidigt med hr Han-

son hltkommande, landsmän veta att

förtälja något härom, kan trots träget

frågande hit ooh dit inga bestämda

uinderrättelser derom erhållas. Men
flera norrmän funnos här före br Han-

son ocb blaaid dessa bar i synnerhet en

gjort sig så mycket känd både bland

svenskar ocb amerikanier, att detta ser

oss fullt skäl att ej uteisluta honom.

Iver Jobnson, som ban bette, började

stan samtlige der anistälde arbetare el-

ler så många, som ej voro .med allt för

starka band fastade vid vår stad, med-

följde den icke utan skäl omtyckte ar-

betschefen till hans nya verksamhets-

fält. Sedan fabrikationen af bicyklar

niått ett sådant ofantliigt uppsving in-

om (hela landet, har Iver Jobnsons till-

verkningar af detta slags moderna
fortskaffningsmedel vunnit en bedran-

de popularitet. Aktad ocb hedrad af-

led Iver Jobnson i Fitcbburg år 1895
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ooh fabriksrorelsen <lrlf\f8 forifaniiult'

af hans arftagare iin<ler samma namn
samt föiv«tAs af ssonen F. 1. Johnson.

Bland ufi-lga norrmän, sf>m Ifkaltxles

tldl^ anlände hit. märktes Martin Hyo.

G. SätJier, C. Gundersen, Christian

GunUer m. fl., hvllka efter de för»ta

svtMiskarnes ankomst hit vänskapligt

coh flitigt uraglngos med dessa.

Kort efter det hr C. F. Hanson in-

träffade 1 Woreester eller pä hösten ilr

1868 ankommo Sven Pälson och An-

dfnj Persson frän Höganäs. Ett säll

skåp på elfva huganäsare hade lem na t

fäderneslandet den 28 Sept. 1868 och

ankommit till New York den 19 Okt.

De två här nämda foru^atte derlfrån

resan till Boston, der de möttes af en

1 Gardner Ixwatt morbroder till Pers-

son, 9om förde dem till Worcester och

hjelpte dem att erhålla arbete i sitt yr-

ke, krukmakeri, hoe F. B. Norton &
Co. på Water st.

Sven Pålson är född I Höganäs den

22 Maj 1847 och börja<le der lära till-

verkningen af lerkärl redan vid 12 åi-s

som han »kotte pä ett Ix^römvärtlt siltt,

tllle amerikafebern angrep honom och

han styrde kosan hit. Den 24 Oktolwr

ISOS började hans arbete vid Nortons

Sven l'als()ii.

iiider samt blef iniiini vi<l 17 .ir. I ri-

der <le deri)ft närmaste fyra Aren inne-

hade han anHtällning »om biträde vl»l

försäljningen af HoganäA I>^rkärls-

fabriks tillverkningar, en l)erattnlng.

Jennie Pålson,

Uft fArHtn barn fivltuf avuuskn fnrnhlrar i Worcj^Att-r.

lerkärlsfabrik, men då efter fem är

denna industri började visa betänkliga

teiwlenser att efterhärma kräftans

gång, började Pålson experimentera

med tlllverknin&en af smergelhjul, och

dessa hans första experiment voro ro-

ten och upphofvet till att Nortons Pot-

tery Works sedermera förändrats till

den nu så blomstran<le fabriken i

Gr^endale för tillverkning af smergel-

skifvor. 1877 flyttatie hr I*ålson till W.
Sterling. meii återkom till Worcester

1881 och arbetade ht>s Norton 1 två år.

Derpå fintade han år 1883 tllfbaka till

W. Sterling. uttog patent på sin till-

verkning, som han kallade "The Ster-

ling Emery Wheel", <x-h stannade der

tills år 1887; brxhle derpå i Norwich
och Brldge|K)rt, Conn.. .siimt kom så

18»! Ull Philadelphia, Pa., der han nu

förestår en frmergelsklfvefabrik i Pas-

ehall. en af Phlladelphias för8tä<ler.och

der han hopi>a8 att stanna för Atenrto-

den nf sin llfstld. Hr Pålson har i

jwmimar der nere låtit ii]>pföni ett ele-

gant huH. livarl han nyligen InflN-ttat
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ocii han trifves utomordentligt väl der

samt gör en och annan gång ett besök

hos slägtingiar och imångåriga ViäTi,nier

härstäides. Den 27 Maj 1871 ingick Pål-

son äktenskap med en syster till hr

Joihn Jeppson och den 2 April 1872 föd-

des makarnes dotter J'en.nie, hvilken

var det första harn af svenska föräl-

drar.som föddes inom Worcesters hank

och stör.

Pålsons reskamrat Aniders Persson,

hvilken som ofivan nämts äfven erhöll

arbete hos F. B. Norton & Co., föddes i

Högarnas den 21 Dec. 1841 OiOh lärde äf-

ven han lergodstillverfkniingen der.

Han stannade endast niägot öfver ett år

i Worcester. Han är nu ensam inne-

hafvare af Baoigor Stone Ware Co. i

Bangor, Me., hvarest han bedrifiver till-

verkning af alla slags drejade och pres-

sade ."^tenkärl, glacerade och oglaserade

lerkärl, lampglas och andra glasvaror

och har två väldiga hrännugnar. Pers-

och har två väldiga brännugar. Pers-

son har tillhört frimurarne i 27 år och

är inneihafvare af 32; dra graden inoim

demia höga orden.

Anders Persson.

Piå samma båt, som öfverförde de två

uämda landsmännen till den nya verl-

den, befanin sig bland andra äfven

Bengt Euigström, hvilken dock seder-

mera i många år varit bosatt i Con-

necticut, men nu är anstäld vid Nor-

toDS fabrik i Greendale.

Något senare samma år, 1868, an-

kommo från Charlestown, Mass., två

andra höganäsare, nemligen Gustaf

Ahlströon och John Wenmerström.

Den 29 April 1869 hitko-m John Jepp-

son ooh John Engström, också fram

Höganäs. De landstego i New York
den 26 April, saimma dag som Engström
fylde 25 år, efter en 16 dygns resa från

Liverpool med Cunard-liinienis ångare

"Tripoli".

John Jeppson.

John Jeppson föddes i Höganäs den

1 Juli 1844 och hade äfven han i lik-

het med öfriga derifrån först hitkoim-

mande landsmän lärt lerkärlstillverk-

nlnigen. I Rinigs Öerstädes välkända

verkstad erhöll han sina första läro-

spån. Är 1873 lemnade Jeppson den

anställning han genast vid hitlkoimsten

erhållit vid Nortons Pottery Works,
och flyttade till Tauniton, Mass.,der han
stannade i fyra år och kom derifrån

till Portland, Me. På dessa platser

sysselsatte han sig ;med finare lergods-

och fajanstillverikning, flyttade från

Portland till W. Sterling ooh derpå
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1880 tillbaka till WorccöUT och Nor-

tons. Norton ICmery Wheel ComiiHiny.

i hvilkK nir Jei)|)son Sfdormeni blef

aktiet»garp, inkoi-ix>reratle8 år 1SS5 och

en tid förut hatle Jei>p9on utsetts till

fabrlk«i8 superiutemlent. 1886 flytta-

des fabriken frAn Water st. ut till Bar-

bers CnisslnfC, der den un<ler de senare

åren betydligt utvitlKats. Ar 1880 bör-

jade Jepi>son fx-kså försöka sip pÅ lili-

verkninjcen af smerj^elhjul och har han

sedemvora K»MU)m träsna exi)«>rLment

lyckats göra bolagets fabrikat sa an-

eedt. att detta vunnit de amplaste lof-

ord frftii nästan h\-arje Industriland pA

jordklotet. 165 arbetare, de flesta sven-

skar, finna nu vid denna fabrik sin

goda och säkra utkomst och två at des-

sa. C. M. Anderson och Fritz P^ahl-

stpöm, äro förmän.

Ar 1872 ingick hr Jeppeon äktenskap

med en syster till Majsrnus Ahlström.

hvilken äfven hitkom 1869, och kunde

sålunda herrskapet Jeppson i fjol fira

sitt silfverbröllop. Enda barnet. 5«^nen

John Engström.

George, ftkld den 14 April 1873, Innehar

åfven anjrtaillniiiK vid fabrlk«»n m-h

återkom for några månader .m^lan hit

efter fm genomgången eti-årig kurH I

mlneralf>gi och bergsvetenskap vid

RergBAkolan I Stockholtn. John Jepp-

.s<*n är medlt-m af frlmuran-orden, odd
FolloWB, Svenska IngeniörsfcireninKf-n

i Won ester och Sv. Ev. Lulh. kyrko-

föi-sjimliuKen, inom hvilken .sä väl han

S4^)m hans fru visat sig mycket aktiva

samt derför bllfvit vai-mt afhållna och

uppburna, hvilket noga märktes, då de,

som ofvan nämts. firade sitt silfver-

bröllop. Hr Jeppson har under många
år varit kassör för The Swwllsh Pub-

lishiiig Co. och i tre år |)resident för

Scandinavian Co-operativt- Drug Co.

Mrs. Maria Holtcr,

f()(id Froiliij/i,

Itfii första avpnHkn i|viiinaD i Wnrcentf r.

I Juli månad 1869 ankom Johan Peter

Wärme, den förete vermländingen, till

Worcester efter en tre månaders segel-

tur från Norge till Caiiada, och i Augu-

sti kom Philip Styffe, anstäld hos Nor-

ton Emery Wheel Co., samt Maria Fro-

digh, båda från Höganäs. Maria Fro-

digh var den första svenska q vinna,

."»om ankom till Worcester; hon bief år

1875 gift me<l norrmannen Peter Hol-

ter, hvilken hitkom I November 1869.

I Oktober samma år kom Magnus Ahl-

ström med fru och två döttrar, den ena

flodemii-ni gift me<l fcirrå/lsfcirvaltaren

hoH Washburn AL- Moen Mfg Co., hr

John E. SvaTiwfnmi. den andra med In-

gen lör J. O. Emanuel Trotz, sup4>rln-

tendent för samma l>olnK» jrtålverk I

Qulnslgnmond.
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iSaimma år kom äifven Andrew Malm,

janitor i Ledge st. skolan, ooh under de

tre ä fyra närmast följande åren. bo-

satte sig härstädes Jdhn, Fyrberg, L. P.

Noi^berg, Lars Lundin, Alexander Bik-

lund, Arvid Joihnson, Mauritz Johnson,

A. Smith, Claes Ekblad, Gustaf Sten-

man, Joihan Nilson, J. G. Kohlström,

Hans Trulson, Charles Henrikson, brö-

derna Gustaf,iMagnus ooh Andrew Fyr-

berg, Gustaf EUström m. fl.

Peter Holter.

Gustaf Eliström, bvilken var en

bland de förste vermlänidimgiar, soim

hitkommo, är född vid Räxed bruk den

5 Juni 1851. Sedan tian gehomgiått

folkskolan, arbetade tan vid bruket

soim lancashire smed och reste till

Ameriika vid 21 års ålder samt anlän-

de till Worcester den 18 Sept. 1872. Här
började han lära pistolsmedsyrket å

Iver Johnsons verikstad ooh bletf redan

år 1875 förmain, hvilken befattning haji

endast med en kort tids afbrott rmme-

hade i tjugu år eller tills år 1895, då

han blef assisterande superintendent

för Joihiisons stora fabrik i Fitchburg.

Sedermera blef han i Juni 1896 "general

superintendet", dem befattnmig, han
nu innehar. Under sin vistelse i

Worcester vann mr Ellströ'm stor po-

pularitet och inneihade många förtro-

endeiplatser. 1884 invaJdes han till sty-

relseledamot i Swedish Mercantile Co-

operative Co. (Svenska Handelsbola-

get) ooh utsågs samtidigt af styrelsen

till bolagets kassör. (Samma år var han

kassör äfven i föreningen Mystic Bro-

thers och följande år blef han kassör

inom svenska begrafuingsplatsförenin-

gen, hvilken befattning han inneihade

i två år. Derefter valdes han till pre-

sident för Heimdall Asscciates, livilken

förening nu är känd under namn ajf

Massasoit Tribe, Improved Order of

Red Men. Från den 8 Jan. 1888 till

Juli månad samma år var han presi-

dent i Svenska Handelsbolaget, från

hvilken befattning han då resignerade

odh flyttade strax derefter af helso-

skål med sin familj till Denver, Colo.

Efter fyra månaders vistelse derstädes

återkom hr E. till Worcester och bör-

jade herrekiperingsaffär i nr 212 Main
st., men återtog år 1889 sin förra plats

hos Iver Johnson soim förman. Då fa-
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denna position i fyra år. I början af

lnne>-araiKle år valdes han till presi-

dent för .samma l>olaK och har nu 1 fy-

Maurilz Johnson.

ra år varit kassör vid Svenska Sjuk-

hjelp?föreningen i Fitohbnrg.

Gustaf Stenman.

Oaktadt endast ett fAtal «venskar

fana här i VVorceÄer år 1869. kom <lot

dork n-dnn fletta år till sammanHliit-

ninK dfm •mpjlan. Orr|t>t rangskiinad

förekom ej i deras ordförråd, den ene

var så god som den andre och då de

möttes i hvai-ajidPas hem var allt idel

gemyllig'heL otdi trefnad. Man. kände

hvaranu bättre, lärde sig att mera för-

stå hviirann och följden blef naturligt^

vis. att man sto<l på god fot me<l hvar-

andra. l>å maji den dag i dag är träf-

far lillsjiimnians nit^l några af <iessa de

första svenska pioniererna här,hör maji

Idel angenäma minnen från "den gam-

la, goila tiden" tipprepas och liksom i

andanom åter ui)plefvas. Ofta hör man
dervld t?adana yttranden som att "nu

äm vi för mänga och för mycket splitt-

rade för alt kunna njuta af ooh åstad-

komma godt kamratskap och en så

mönstergill sammanhållning som förr",

Guhlal fcii^lIl)Ill

(1. v. s. orden falla sig ej precis så. men
man kan dock lätt förstå att sådan un-

gefär är de gamle pionierernas meaing.

()<h att detta är i vissi fall rätt, torde

vara svårt att förneka, ty nog glf\'ea

del alltför ofta exempel på. att den ena

vill sträfva åt ett håll. <Ie.n andre åt

ett annat, hvllket jii är helt naturligt,

dä 8å mångB olika element finnas.

.^.i i.iugt «Mih omsorgsfullt vi for-

skat t!llbakii,ha vi funnlt,att den första

förening, som uppHtJxl blaml lan<lsmän-
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nen var en sångförening, en -helt natur-

lig sak med tanken på svenskarnes ner-

ärfda kärlek till sång. Hrr G. A'M-

ström, John Jeppson, John Engströmi,

Philip Styffe och O. Wennerström bil-

dade sålunda kort efter ankomsten hit

en qvintett och ehuru knappast annat

umgänge fans för landsmännen än det

inbördes dem emellan, hände det dock

ofta, att denna qvinitett lät liöra sig

bland awierikaner och tyskar, hvilka

Nästa organisation var "The Scandi-

navian National Singers", bildad år

1873 m-ed hr C. F. Hanson till ledare.

Denna kör var på den tid af två år,som

den existerade, mycket lifsbrafti-g, höll

väl besökta och omtyckta konserter i

Meohanics Hall och i närliggande stä-

der samt fldk till och med äran att

genom hr Hansons inflytande uppträ-

da på en af Worcesters stora ö-fver hela

landet kända musikfester.

mycket fäste sig vid och uppmuntrade

deras sträfvanden.

År 1871 bildades en skandinavisk li-

terär förening, som inom sig hade en

sjukkassa ooh en tjugu man stark sång-

kör. Sven Pålson var dess ordförande

ooh John Engström sekreterare ooh

Skattmästare. Då föreningen eifter två

år hunnit till ett medlemsantal af 75,

uppstodo inlböfdes tvistiigheter mellan

norrmännen ooh svenskarne oOh de för-

ra bildade en annan förening, till hvil-

ken en del svenskar slöt sig.

Redan år 1876, då på frihetsdagen d.

4 Juli fhundraårsfester till åminnelse af

Amerikas befrielse från engelskt her-

ravälde öfver hela landet firades, visa-

de svenskarne, att de som sanna patri-

oter följde imed sin tid, i det att de då
deltogo i den stora paraden, som här

egde rum sagda dag. En gammal octi

ansedd amerikansk tidning för den 5

Juli samma år säger härom, att den

vagn (float), siom representerade sveru

skar, norrmän ooh danskar, var den

smakfullaste i hela paraden. Midt på
en 14 fot lång, 8 fot bred ooh 51/2 fot

hög plattform var en i de svenska fär-



DE F ö R S T K S V i: N ri K E i! A N H lO 1 A K N E •23

genm dekorerad tron ui)psatl. hvarA.

frihetens gudinna, som represen tora-

des af fröken Selma Ahlström, seder-

mera g^ift med Injjeniör E. Trou, aall l-

klädd de svenska färgerna <x"h hållan-

de I hiuulen ett baner, hvllket ä ena

sidan var prydt med det svenska riks-

vapnet och å den andra meil ett vikin-

gaskepp styrande kurs mot Amerika

och försedt med inskriften: "America

discovered A. D. 1000". Framför gud-

^niiAn stodo re|)resentanter för Sverige,

Norge nrh IVuimark. ikliidda smakfulla

guirlaiuler i IdAti cc!i gult och syntes

der dessutom i väldiga bokstäfver or-

det Scandinuvia. Vagnen drogs af fy-

ra stiligt nuHKlenide hästar, hvilka

ledd.'H af personer i svenska och norska

nationalkostymer. Hela antalet lands-

män, som vi<l demui tid funiios i sta-

den iii)pskatlas till högst 200.

Mera kiimle här ordas om dylil<a fall,

dA svenskarne kunnat visa, att enig-

het wh sammanhällning dock kaji å-

stadkoTiimas till och med i en senare

tid. men alldenstnnd de tillfällen, då

SVENSKARNES DELTAGANDE I PARADEN
don 4 Juli ISTO.

uniformer, liknande dem från dessa

länders arm<''er och flottor. Oessa mar-
Uallska figurer höllo hvardera en stör-

re flagga, det lamls de hvar för sig

representermle. A plattformens bakre

del Ftodo Alfred Johnson. Edvard
Hammarström (x:h N. Pedfrstm, hvar-

dera representerande John Ericsson,

A. Thorwaldsen och Ole Hull. Utefter

plattformens l>åda långsidor hängde

svensk-amerikaner på ett aktnings-

värdt och uppseende väckande sätt del-

ta^?it i parabler liknandedeai nyssnämda,

tillhöni denna senare tid, anse vi det

bättre omnämna dem i dt särsklldt

kapitel, synnerligast som det nu torde

kunna anses vara nog ordadt om de

första Bvenskames hitkomst och deras

första år hjir.slädes.



KAP. III

Kyrkoförsamlingar*

1^ IKSOM städren WoTcester i sinhel-

IHi het blifvit rikt välsignad med kyr-

kor, så Ihar det ock&å i jemiförelsev^is li-

ka rikt mått blifvit sörjdt för den del

a'f 'våra laudsmianinnor ^ah landsmän,

hvilka hungrat ooh törstat efter and-

lig spis odh kunna de nu bland sex oli-

ka religionssamfund välja den, som

bäst passar deras malk och själs-

rigtning. Nio kyrkoiförsamlingar existe-

ra ooh hafya iilästan samtliga iblifvit i

stånd att föirse sig med egna tempel.

Dess utom finnes en sveinsk fnälsnings-

armékår, som väl hvarje afton på sta-

dens förnäimsta gata, Main st., uppträ-

der med flygande fanor ooh klingande

spel, men nägon tillslutniuig i märk'bar

grad har ej denna kår lyckats erhålla

bland vårt folk, elhuru den nog för ett

par år sedan bland sig räknade flera

proselyter, äm hvad nu är fallet.

Den första predikan, som någonsin

hölls i staden Woroester på svenska

språket, var af en luthersk prest från

Boston, hvilken en och annan gång 1

början på 1870-talet hitreste för att in-

för det dåvarande fåtalöt landsmåm

förkunna ordet, men till någon orga-

nisation koim det ej förr än i senare

hälften af samma årtionde, då metodi-

sterna började sam'mansluta sig. Det o-

aktadt lades grunden, såsom; länigre

fram s^kall visas, tidigare till den

första lutherska kyrkan å Mulberry st.

än till någon annan kyrkoförsaimlings

helgedom.

Svenska Ev. Luth. Gethse-

mane församlingen.

Den Svenska Ev. Luth. Gethsemane

församlingen, hvars vackert belägna

kyrka är uppförd å Mulberry st., emel-

lan Prospect ooh Central strs., organi-

serades den 2 Augusti 1881. Om hen-

nes stiftelse heter det 1 en försam-

lingskrönilka: "På sommaren 1881

verkade härsbädes bheol. stud. C. M.

Esbjörn från Philadelphia, Pa. (nume-

ra theol. doktor och professor, boende

i Marshfield, Oregon) med Guds ords

predikan ibland landsmännen. Såsom
en frukt deraf blef hufvudsakligast ge-

nom nämde studerandes försorg denna

församling stiftad". Organisationsmö-

tet hölls "in the vestry of the Old South

Ohurch", då belägen hvarest nuvaran-

de City Hall är uppförd. Ur protokol-

let, som är dateradt den 2 Aug. 1881,

göra vi följande utdrag: "Efter det

högtidlig gudstjenst med nattvards-

gång blifvit hållen och sedan vice ord-

föranden för New York konferensen af

Sfcand. Ev. Luth. Augustana Synoden

i Norra Amerika, pastor C. F. Johans-

son från Boston, Mass., anropat Gud
om välsignelse öfver det verk, som fö-

rehades, ooh med några ord framstält

betydelsen af medlemsskap i en sv.

luthersk församling, blefvO' af theol.

stud. C M. Esbjörn från Philadelphia,

Pa., namnen på dem, som tillkännagif-
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vil sin afsigt att sammaneluta sig I en

svensk evangellHk lutheräk församlinR.

upplästa. — Derefler. sedan pastor C.

K. Johansson bllfvK vald tlU ordföran-

de och C. M. Esbjörn till sekreterare,

fattades enhälligt följande resolution:

"Alldenstund en önskan upi>stätt hos

somlii;a bland oss svenskar, lK)ende 1

Worcester, Mass., alt fä liafva Guds

ord och sakrament suidigt ibland oss;

och alldenstund vi redan 1 vår barn-

dom genom det heligii dope^ i Kristi

f^irsamling enJigt den evangelisk-lu-

ther.ska bekännelsen blifvit upptagna

och seilan vid mognare år mer och mer
lärt känna denna bekännelse såsom

en kort och klar sammanfattning af

Guds heliga ord: beslutadt: att vi un-

dertecknade svenskar, bosatta å näm-
da ort, sammansluta oss till och här-

med förklara oss utgöra en evangelisk-

luthersk församling." Det af Augu-
stana Synoden på dess årsmöte i And-
over. 111., 1S70 antagna förslag till för-

samlin^.^konstitution framlades till be-

handling och genomgicks stycke för

stycke, hvarefter det med några smärre
ändringar och ifyllningar antogs så-

som ett helt. Konstitutionen tillsam-

mans me<l ofvanskrifne resolution un-

dCTi^rofa af 30 personer, hvilka sålunda

Jemte de 17, föräldrarne åtföljande

barnen kunna anses såsom församlin-

gens grundläggare.

Dessa personer vV)ro: Swen Ander-
son, mrs Eva Bäckman, Charles Bäck-
man. Johan August Magnusson med
hu.stni Albertina och ett barn, miss
Betty I^ena Magnus.^^on, Nils Nilson

Hell.-^tröm, Carl Ludvig Hendrikson
med hu.stni och ett barn, Johan .An-

derson med hustni onh två barn, .]<>-

han SällstiVim me<l hustni Hanna Sofia

och fem barn. Bernhard Wärme mod
huptru Johanna och tre barn. .Johan

NorFtprtm merl hu.ftru Emilia och två
liarn. Carl Bergström, Johan Johans-
son och Carl Augimt Sumuelson, samt
vW en senare session den 18 Aun. 1881.

Charles G. Nilson med hustru MImmlo
och tre barn. Swante Anderson, Au-
gust Walfrid Hjelm samt mlHses Asse.

rlna Nilson, Johanna Bengtson, Slltin

Bengtson, Thilda Johnson och Mary
Friberg.

I kyrkostyrelsen invaldes:

Såsom diakoner:

Johan August Magnuson och

John Sällsiröm for tre år,

Sven Anderson och

Bernhard Wärme för ivå år <x'.h

Carl August Samuelson för ett år.

Såsom kyrkovärdar:

Carl Ludvig Henrikson och

Charles G. Nilson för tre är,

Johan August Magnusson och

John Sällström för två år och
Swen Anderson för ett år.

Ett af församlingens första bekym-
mer blef anskaffandet af en egeo guds-

tjenstlokal, ty nu sedan man så oför-

behållsamt uttalat sin hållning rörande

den kyrkliga bekännelsen och obetin-

gadt stält sig såsom en sjelfständig

organisation, "som stadigt ville vid-

blifva den evangelisk-lutherska tros-

bekännelsen" var föga uppmuntran att

hoppas från de reformerta samfundens
sida. Redan på mötet den 18 Augusti

upplystes, att tiden, under hvilken "the

vestry of the Old South Ohurch" stode

till församlingens förfogande, med
nämda månads utgång vore förlupen.

Vid samma tillfälle gåfvos derför trus-

teerna i uppdrag att anskaffa ny guds-

tjenstlokal samt se sig om efter lämp-
lig byggnadstomt för en kyrkobyggnad,
och "då de finna, att något bestämdt
i saken kan företagas, sammankalla
församlingen till sockenstämma ". At
.stud. C. T. Sandström upjnlrogs att på-

börja subskription för mexiels anskaf-

fande för en kyrkobyggnad. C.udstjen-

sternu höllos tills vidare i en Hall å

105 Front st. Samtidigt Ixirjades med
veckogudstjenster i Qulnsigamond. På
extra s^tämma den 17 Juli 1882 beslöts

att anskaffa byggnadstomt å Mulberry

st., och bemyndigades tnistecrna, hvil-

ka jomte stud. C. T. Sandström och J.

A. Norlin Invalts såsom byggnadsko-
mit^, att "gå till verket m^h bygga
kyrka" sA Knart |:{,000 samlats iiiöfver

kostnaden fcir kyrkotomten. Huruvida
komltén lyckades an-^^knffa denna ."Glim-

ma, fcinnälji ej protokollen, men med
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kyrkobygge grep man sig dock moidigt

an på hösten 1882. Arbetet bedrefs

med sådan ifver, a)tt iförsamlingen re-

dan rid jultiden kunde hålla sina guds-

tjeuster i kyrkans undervåning. Denna
försågs med temporärt tak och inred-

des samt användes tills vidare till guds-

tjenstlokal. På årsstä.mman 1883 rap-

porterade byggnadskomitén, att en

Joihnson, ordförande och kassör för

byggnadsfcassan, Gustaf Eliström,

James Forsstedt, Hans Trulson och
Joihn Jepipson samt en subkomité, hvil-

ken skulle öfvervaka arbetet, beståen-

de af: Iver Johnson, pastor M. J. Eng-
lund, Chas Frodigh och Chas Ellström.

Vid mötet den 28 Sept. 1883 upplystes,

att anbud och kostnadäförslag inkom-

Sv. Ev. Luth. Gethsemane kyrkan.

skuld rpå något öfver $1,000 hvilade öf-

ver församlingen. Trots denna skuld

ocih de redan gjorda kraftansträngnin-

garnje och känhara uppoffring-ar be-

slöt församlingen i Augusti månad
samma år att gripa sig an med full-

boridandet af det sålunda endast delvis

påbegynta kyrkobygget. Ny hyggnads-
koimité tillsattes, bestående af: Iver

mit från fyra i staden boende byggmä^
stare, men att intet af dessa anbud
kimde antagas eller något kontrakt

uppgöras med mindre $1,000 utöfver

dien genom subskription insamlade
summan kunde garanteras. Frivilligt

erbjödo sig då följande personer att

förskottera summtor som följa: Iver

Johnsoin $50, C. T. Sandström $50,
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Chas. Styffe $50. C. L. Hendrickson

$50, John Jeppson $50. A. lk>lin $50,

Hans Trulson $i:00. paator M. J. Kng-

lund $50. Herman Nilson $50. Fredr.

Nilson $100. Chas. Nilson $50. Gusl.

Erlksun $50. Otto Emil $5o. Wilhelm

Anderson $50, P. Welin $50 och Chas.

KnulifCh $50.

By-Kfrmästnren Crgel Jaqut^s" anbud

å $4.805 antogs och uppKJoriles med
honom kontraktet om den egentliga

kyrkobyggnaden.
Om det arbete, den mö<Ui och upp-

offring och de bekymmer, som voro

förenade med mixlels anskaffande för

detta byggnatlsföretag, om hvars full-

bordande det förnämligast ålå.g bygg-

nadskomitén att bära omsorgen, vore

det på sin plats, att här lemna ett ut-

förligare omnämnande, men som den-

na historik då blefve allt för vidlyftig,

måste vi åtnöja oss med att blott på
detta sätt erinra derom. De utförde,

dessa män. som stält sig i spetsen för

ett företag, hvilket icke ens ibland de

genom stridiga religionsåslgter sking-

rade landsmännen ännu rönte någon

allmännare uppmuntran, en lifsger-

nlng. som hugfäster deras namn bland

Woroesterkoloniens svenskar och med
rätta risLar deras minne djupt i hvarje

sann lutherans tacksamma hågkomst.

De tillsammans me<l de banbrytare.

som under denna grundläggningens tid

anslöto sig till församlingen, ådagalade

genom sitt nit, sin oegennytLa odh si-

na uppoffringar en kärlek till sitt folk

och en omsorg om dess andliga väl,

som berättigar dem till ett omständli-

gare erkännande, än som genom denna
ski.ss kan komma dem till del. I pro-

tokollet, som fördes vid årsstämman
den 19 Januari 1884. nämnas särsklldt

herrar Iver Johnson. John Jeppson.

Jamen P\>r8ste<lt och Hans Hanson (?)

såsom hafvande vifat Kyniierligt intres-

se för det i>Agåeirde kyrkoarbetet.

fluru församlingen vid denna tid var

anHkrlfven bland den amerikanska be-

folkningen förmälcfl i on rapi>orf från

ordföranden, derl han bland annnt sä-

ger: "Jag har bland amerikanerna
funnit den ftslgten göra sig gällande.

att de. som ej vilja ansluta sig till nå-

got af de reformerta kyrkosamfuiub-n i

bladen, äix) föga bättre än hednin-

gar." — — — "Föga sympati har vi-

sats oss bland amerikanerna 1 vårt fö-

retag", tillägger han. "De betrakta vår

kyrka med misstro." Denna brist på

sympati tror han i första hand bero på

origtiga begrepp eller förklenande

framställningar om den lutherska kyr-

kan, hennes karakter och syftemål,

samt i andra hand i>å den sjelfständiga

hållning lutheranerna Intagit. Hade
de bllfvit inhyseshjon hos eller stält sig

såsom vasaller till något af de refor-

merta samifunden, så skulle nog ställ-

ningen tett sig annorluuila, men 'V)m

vi dermed sålde vår förstfö<lslorätt —
vår fäderneärfda tro och vår sjelfstän-

dighet — hvad vore dermed vunnet?",

heter det vidare. Hellre fattigdom och

andlig frihet än ymnighet och andlig

osjelfständig'het synes hafva varit des-

sa banbrytares lösen. Aktningsfullt

erkännande och uppmuntrande löften

om understöd i församlingens sträf-

vanden. omnämnas också i den nyss

nämda rapporten.

Ic'ke förr än på hösten 1886 lyckades

man genom nya ansträngningar och

lån att få kyrkan färdig coh inredd,

och afskildes hon under sLor högtid-

lighet och glädje till en Herrens helge-

dom den 26 September 1SS6. Försam-

lingen räknade då 152 kommunikanter,

och hvilade öfver henne en skuld på

$5.732.

Hennes senare lika skiftesrika som
intressanta historia kännetecknas af

en okuflig energi och seg ihärdighet,

då det galt församlingens vidmagthål-

lande o<"h verksam betens bedrifvande

samt af heroislta ansträngningar för

skuldbördans aflyftande. Församlin-

gen har <lerun<ler ådagalagt en kärlek

till det fä<lerneärfda och en hänglfven-

het för sitt höga syftemål "att stadigt

blifva vid (luds rena onl och bibehålla

siikramenlens ftirvaltning enligt Kri-

sti stiftelse lblan<l oss", som ju mer och

mer tillvunnit henne det berättigade

anseende o<'h erkännande, som hon nu
mera åtnjuter. "F()r.'yimllngon kan
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glädja sig öfver det förtroende och vän-
liga erkännande, som :toomim'it henne
till del bland så väl landsmännen soim

den öfriga befolkningen i saniihället",

heter det i den senaste årsi-apporten.

"Det arf vi satte oss att vårda ocli de

pund, oss blifvit anförtrodda att om-
händerhafva, vilja vi med tro'het värna
ocih förvalta oeh utbedja oss af Herren
nlå)d till allt större trohet oeh uthållig-

het i arbetet", heter det 1 det föregå-

ende årsprotokollet.

hvarjöhanda välgörande ändamål, äro

likaledes ansenliga. Föreningen eger

f. n. 85 aktiva medlemmar. Hennes
styrelse utgöres af: pastor E. J. Ny-
ström, ordf.; fru E. J. Nyström, proto-

kolls- ooh finanssekreterare; fru S. E.

Hanson, kassör samt fruarne Jo'hn

Jepp&oin, T. L. Flodiquist ocb A. P.

Malm, föreståndarinnor. Föreningen
möter på eftermiddagarue hvarannan
torsdag.

Ungdomsföreningen, hvilken med

Pastor E. J. Nyström.

Församlingen har haft ett krajftigt

stöd och rönt mycken uppmuntran uti

sitt arbete genoim de föreningar, som
varit stiftade intoim henne. Så kunde
syföreningen, hvars stiftelseår sam-
manfaller med församlingens, redan på
sitt femte årsmöte iuberätta, att 'hon

under denna tid till församlingens in-

komster bidragit med den ansenliga

summan af $1,700. De summor, hon se-

dermera bidragit med till församlin-

gens underhåll, till missionen och till

större eller mindre medlemsantal fort-

satt sitt arbete bland de unga sedan

1882, har ock varit församlingen till

mycken hjelp och glädje. Hennes em-

betsmän äro: Pastor E. J. Nyström,

ordf.; Albin Gustafson, sekr. ooh Carl

Nilson, kassör. Föreningen, hvars

medlemsantal uppg!år till 73, möter i

kyrkan hvarannan onsdags qväll. I

församlingen finnes dess utom en små-

flickornas syförening med oimkring 50

medlemmar samt en sångkör på 30 r'ö-
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ster untltT fru 11 J. Nyströms lednliiK.

SöndagSHkolan, för hvllken hr A. P.

Lundborg är förestfljidare, besökes I

metleltaJ af 150 lärjungar, fönlelade I

20 klasser med lika niAngu lärare. I

h vardagsskolan förliden som mar voro

8(J bani inskrifna.

Por^iinlingen bestftr för närvarande

af 516 medlemmar, af hvilka 353 äro

kommunlkanter. Dess styreiso repre-

senteras af: diakonerna A. P. Lund-

borg, vice ordf. ooh sekr. i kyrkorådet,

C. O. Håkanson. Johan Alfreil Johnson,

Olof Anderson, Erik Carlson och C. J.

Bergström samt kyrkoA"ärdarne: John

Jeppson, ordf., N. P. S. Lind. J. W.
Carlson, A. P. Lundborg, kassör, och

T. L. Flodquist, finanssekreterare.

Församlingens egendom uppskattas

till $12,000, på hvilken hvilar en skuld

af $4.000. hvilken håller på att utplå-

nas.

De lärare, som förestått församlin-

gen sedan hennes stiftelse. ärt>:

C M. Esbjörn, hösten 1881.

J. A. Norlin. Julen 1881 till Sept. 1882.

C. E. Cesander, Okt. 1882 till Juli

1883.

M. J. Englund, Aug. 1883 till Okt.

18S4.

M. A. Xordströra. julen 1884 till

Sept. 1885.

O. V. Holmgrain, Okt. 1885 till Juil

1SS7.

L. J. Sandin, julen 1887 ooh förra de-

len af 1888.

S. (i. Larson, April 18SS till Nov.

1893.

P. E. Berg, Nov. 1893 till Juni 189G.

E. A. Zeiterstrand under vakansen
1896.

FörsamlinsenB nuvarande lärare är

pastor E. J. Nyström,hvilken tillträdde

Pin befattning den 20 Nov. 189f..

Pawtor Krlk Johan Nyström föddes 1

Fornå.s, ö«tergötJand. den 8 Maj 1860

ooh erhöll sina första kiinnkapsrön dels

I folkskolan dels genom privata stu-

dier I och för Inträde I .^kollärareseml-

narlet I Linköping. Vid 19 års ålder

eller I Maj 1879 ankom han till Ameri-

ka och har bevistat AugusLana College

och Teologiska Seminarium i Rock Is-

land, 111., åren 1880—89. der han år
1887 aflade mogenhetsexamen 1 College

och år 1889 I seminariet. I Juni 1889

prestvigdes pastor Nyström vid Augu-
siana Synodens möte I R(x:k Island.

Från 1889 tills i Nov. 189G förestod

iwstor Nyström Svenska Luth. försam-
lingen i Ottumva, lowa, och tillträdde

se<lan befattningen vid härvarande Sv.

Luth. församling på tid som ofvan
nämts. Förutom denna församling och
dess föreningar tillhör pastor Nyström
Alumniföreningen vid Augustana Col-

lege. Bland förtroendefulla Ijefattniii-

gar. pastor Nyström beklädt. märkas:
Ordförande inom Burlington distriktet

af lowa konferensen samt sedermera
dess kassör, direktör i Sv. Luth. Brand-
stodsbolaget i Burlington, Iov\'a. 1894

—

9G samt ledamot af eller ordförande i

flera komltéer vid konferens- och sy-

no<laImöten. Pastor N.är äfvenexofficio

ordf. i härvarande församlings före-

ningar. Pastor Nyström har för öf-

rigt varit medlem i ett par politiska

klubbar samt lemnat bidrag till åtskil-

liga politiska och religiösa tidningar.

Första Svenska Metodist

församlingen.

Metodister voro de första, som bilda-

de en kyrkoförsamling I striden och des-

sa voro vermlilndlngar. som från ftr

1867, då raetrxllsterna begynte sin verk-

samihet I Sverige. I <lenna troslwkan-

nelse funnit hva<l de sökt och år 1872

emigrerat från Degerft>rs till Ishpem-

Ing. Michigan. Frlmmllgi <x^ stånd-

aktigt faHthöllo de vid sin tro. oaktadt

de ofta derför le^lo smälek, och Inom
kort bildades derute en svensk meto-

dlstnir.xamllng. Nåxra nf denna för-

samllngH metllfimmar flyttade 1 Okto-
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ber 1875 hit till Worcaster eller kanstee

rättare till Quimsigiamonid och de 'bör-

jade sina möten i skioLhuset derstädes.

Utaa miågion pTedi'ka.nit sökte de sins

emellan meddela 'hvairamdra den. U'pp-

byggélse de förmåidde. De först dit-

flyttade voro Anders odh Nils Dimd-

qvist och kort efter dem koimmo Alfred

DaTilln, Alfr. Linid'berg, John Lindqvist,

Charles Berg, Sven Hök, Anders Finine,

Peter Stål m. fl.

I Augusti 1876 kom deras förre herde

i Istipeming P. M. Lindqvist hit på ge-

Hösten år 1882 öfvertogs församlings-

vården af

PASTOR D. S. SÖRLIN
och nu började det förut trägna aribe-

tet toära rika frukter. Pastor V. Wit-

ting, en af församlingens senaste her-

dar, siäger om Sörlins verksamhet:

"Nästan omederbart efter hans hlt^

komst utbröt en omfattande väckelse

och under de båda jul- och nyårsvec-

korna hade 'han den outsägliga glädjen

att få upptaga 154 piersoner i församlin-

gen på prof. Ett hälft år senare intogos

Första Svenska M. E. kyrkan, Quinsigamond.

nomresa efter ett besök i Sverige odh

'han stannade här samt predikade för

det lilla samfundet magra gånger, men
först på våren 1878 tog pastor OttO' An-
derson, som ungefär vid saimma tid bil-

dat en församling i Boston, vård om
Quinsigamond församlingen och utför-

de herdetjensten tills vid jultiden 1879.

På våren 1880 hitflyttade pastor Albert

Ericsson, hvilken i Februari 1877 och

sedermera ett par gånger under saimima

år besökt och uppmuntrat sina 'bröij^er

till fortsatt ifver, och han omhänder-
äiade församlingen i något öfver två år.

132 af dessa i full förening. I Maj må-
nad påföljande år (1883) räknade för-

samlingen 398 medlemmar, d'e på prof

satte inberäknade. Detta var en rLk

skörd, och den vittnar samnerligen om.

ett grundligt förar^bete och ett godt ut-

säde."

Den 17 November 1883 lades hörnste-

nen till kyrkan i Quinsigamond och in-

vigningen skedde den 30 Mars 1884.

'Denna kyrka är den första svenska

metodistkyrkan i New England. För-

samlingen blef nu så stor, att pastor

Sörlin väl behöfde en medhjelpare och
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eii sAuan erhöll han i C. A. Cederberg.

Kort derpä eller år 1885 utskrefs ett

Bjuttlotal medlemmar ur församllnKen

och organiserade en ny, den allLlfrAn

början så framåt pående 'Hiomiis st. för-

samlingen, hvarom närmare meddelas

längre fram. Pastor Sörlln tog den nya

församlingen om hand och C. A. Cetler-

berg fick på sin lott Qiilnslgamond fcir-

samliDgen. Ar 1887 öfvertogs vården

derom af studeranden A. Hallen ochun-

der hans tid byggdes det lilla trefliga

18t;o. Aren 1874—79 studerade han vid

Norrtelge elementarläroverk och 1881

—82 vid Skeppsholmens landtbruks-

skola i Vestergötland. hvarefter han
under några år Innehade anställningar

som landtbnik.sin.sj)ektor och bokhål-

lare. 18S6 kom hr Whyman till Ame-
rika och erhöll under den första tiden

anstjillning å ett aiKJtek i Clay Center,

K ansas. Ar 1889 började han studera

vid teologiska seminariet 1 Evanston,

111., derifrån han 1S91 utoxamlntrades

Pastor PIcnrv E. Whvman.

pastorabofitalleL I Januari 1889 öfver-

tog pastor V. Wlttlng fcirsam lingen.

»om då räknade 251 medlemmar.
Pa-stor Wltting efterträdd»^ af pa-

stor K. R. Hartwig, som dock sUmnade
här onda.Ht en kort tid. nrh den IS Nov.
1894 öfvertogs fontamUngsvården af

de*w nuvarande pastor Henry Emanuel
Whyman.

Pastor Whyman är fcidd 1 Kulla fm-
»arallng af Stockholms län den 2»; Okt.

och förestod derefter församlingar i

Racine, Wis., och Warren. Pa.. tills

han år 1S94 kallades hit.

Tnder pastor Why nians vård har

församlingen silkert och lugnt f<)rukat

sig (K'h desB me«ll(»mKantal uppgår för

närvarande till .'JSO själar. 1 kommu-
nala värf har pastor Wliyman anlitats,

Ity att han under år 1897 såsom repre-

sentant från ward 5 tillhörde stadens

skolstyrelse.
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En söndagsskola börjades samtidigt

med församlingens verksa.m'het och

dess förste och då ende lärare var hr

F. O. Dahlqvist, en välltänd groceri-

ihandlare. 1892 blef kyrkan reipiarerad,

delvis omibygd ocih tillökt ocih invigdes

hon i sitt nya skick åter den 17 Dec.

1893.

Första Svenska Kongregatio**

nalist församlingen.

Denna församling började siin verk-

samiheit i Juni 1880 ooh betjenades

först af pastor A. G. Nelson, som då

ver'kade i Campello, Mass.

De första, som besökte dessa möten,

hvilka höllos på olika ställen, voro:

Petrus Boirg, Ludvig Peitersom, Carl J.

Lundgren,C. E. österberg, Frans Bäck-

man, Olof Johnson, L. E. Pettersom,

Guötaf Holm, C. O. Nyström, Jaoob

Hag-borg, Gustaf Grell, Axel Carlsion,

Gustaf Lundgren och Carl Hallman.

Pasitor Nelson predikade ett par qväl-

lar i iSummer st. kyrkan, vid hvilka

tilllfällen miånga ålhörare samlats dlit.

Pastor Princell, som 'fått aifsked från

Augustana syaoden kom sedan hit ocli

höll tvenne möten i samma kyrka.

Lördagen den 21 Aug. samma år hölls

första mötet i en sal, som förhyrts i

huset nr 386 Main st., då ett 30-tal per-

soner infann sig. Söndagen den 29

Aug. preidikade pastor Nelisoo der för

första gången ooh påföljande måndag i

ett sikolhus i Quinsigamond. Derpå

fortfor pastor Nelson att predika ihär

hvaramian söndag. Sedan den 6 Sept.

hade förberedelser börjat för försam-

lingens organiserande ooh nu insågs

nogsamt, att en predikant behöfdes,

som kunde helt och odeladt egna sig åt

församlingsvård'en. Den ekonomiska

frågan var dock qvistig nog,emedan de

flesta just ej hade något öfverflöd att

taga utaf, men sedan elfva af de intres-

serade garanterat, att $50 skulle af

dem hvarje måiiad betalas till hjelp för

pastorslönen, beslöts att kalla pastor

Nelson. Denne kunde emellertid ej an-

taga kallelsen utan rekomimenderade

pastor Georg Wiberg från Keokuk, la.,

hvilken besö^kte Woroester i slutet af

Okitober samt erhöll emhällig kallelse

och började sin verfesamiiet i iNovem-

toer. 1 December saimma år ihölls det

första -missionsmötet ooh då den van-

liga möteslokalen var för liten för det-

ta ändamål, upplåts genom 'hr J. A.

Cornelis förmedling Sum-mer st. kyr-

kan.

Samlingslokalen blef dock snart för

trång, hvarför församlingen i Maj 1881

flyttade till en sal i Warren Block å

Front st., hvilken fick namnet Wi-

bergs Hall. Pastor Wiberg med flera

trodde dock, att det vore till församlin-

gens fördel att förena sig med det ame-

rikanska kongregationalsamfundet och

anordnades för detta ändamiål ett möte

i Summer st. kyrkan den 19 Aug. 1881.

Mötet ajournerade tills den 21 Aug.,

då församlingen blelf upptagfen i näm-

da samfund. Vel^ksamheten ihade stor

fraimgång och snart började fö.rsamlin-

sen se sig oim efter en tomt, der den

kunde bygga sig ett eget samlingsihus.

En sådan fann man å Providence st.,

der kyrkan byggdes och möten började

hållas första sönidagen i Oikt. 1883.

Kyrkan invigdes dock icke formligen

förr än den 25 Jan. 1885, emedan man
önsikade hafva den betald före Invig-

niiDgen.

Pastor Wiberg flyttade från Worces-

ter i Nov. 1883 och (hans efterträdare

blef A. G. Nelson, ihvilken var försam-

linigens predikant från den. 1 'Dec. 1883

tills i Juli 1885. Han efterträddes af

Er*ik Nilson, hvilken började sin verfk-

samihet här första söndag'en i Aug.

samma år ooh entledigades den 6 Dec.

1888.

Pastor K. F. Ohlson blef hans efter-

tiiädare och förestod församlingen tills

i Febr. 1892. Under den tid Ohlson var

församlingens lärare byggdes ett kapell

i Quinisigamond. Det var äfven på-

tänkt att ombygga församlingens kyr-

ka, men det blef icke genomfördt.
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Den 1 April 1892 UUträdde iJaslor l\

E. Dillner forsainlinKSVÄrden. hvilken

han tiock förvallatle I endast tvA ftr. PA

våren 1894 måstii han neniliKon lA

i;rund af klen helsa lonina befattnin-

^fn. Haii afletl ivft år derefter.

verksamhet den 3 Juni 1894. Länge ha^

de man varit af den tajiken.att fors;im-

llngen behöfde en ny kyrka. Den gam-

la låt? något afsldes ocli var otillräck-

lig vid extra möten. Men på våren

1895 bildades en församling 1 Quinsig-

Salcm st. kvrkan.

Paator A. Ij. Ande.rHon.fiirBamlingens

nuvarande herde, som var lärare vid

Pilgrims förwamlingen i Brooklyn. N.

Y.. erhöll nu kallelse <H'h lx>rj:ul<' »in

amond, dA ett sextiotal af församlin-

gens medlemmar, som bodde i d^^n de-

len af BtAden, slöto sig tillsammans och

kallade egon pre<llkant. Denna n>-a
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församlinig fick nu öfvertaiga ikaipellet,

som den första föirsamlingen 'eigde ooti

med denna anordning minsltades med-
lemsantalet betydligt. Likml började

nu den första församlingen att med
aJlvar samla en fonid för en ny kyrka.

På våren 1896 erbjöds eitt tillfälle att få

köpa Salem st. kyrkan. Den armeri-

kansika församlingen, som innehade

denna, höll på att dö ut ooh de få

medlemmar, som qvarstått 1 det läng-

sta, förenade sig med Union Churoh,

gelska språket ooh deltoigo i ihögtidlig-

heterna dr A. McCullagh, deacon H. H.

Merriam och dr Elijah Horr. Dr Eld-

ridge Mix presiderade. Vid mötet, som
varade öfver näst påiföljande söndag,

voro pastorerna K. F. Ohlson, E. G.

Hjerpe, F. E. Petterson, C. J. Ledin

samt P. Vinoenitius närvarande.

Den 14 Juni 1896 räknade församlin-

gen 268 medlemimar ooh vid 1898 års

början hade antalet stigit till 316.

Pastor August L. Anderson, försam-

Pastor A. L. Anderson.

som då 'höll på att bygga ett nytt ståt-

lig't tempel på Chestnut st. Salem st.

kyrkan erhölls för $40,000. Det var ett

vågadt företag för de fatti^ga svenskar-

ne att köpa en slådan eigendom, men
steget togs dock fullt ut oeh nu eger

församlinigen en mera prydlig ooh cen-

tralt belägen kyrka, än någon aninan

svensk församling i staden. Invignin-

gen egde rum torsdagen den 4 Juni

1896. Vid första mötet användes en-

lingeins nuvarande lärare, är född i

Broddetorp, Skaraborgs län, den 3 Okt.

1848 cCh erhöll i Sverige vanlig folk-

skoleunderhyiggnad. Den 21 Nov. 1869

kom tian till Amerika och studerade

åren 1873—78 dels i engelska skolor i

Jamestowm, N. Y., der hans första

hemort var odh der han vistades stör-

sta delen af åiren 1870—76. Sedermera

studerade pastor Andersoin vid Elling-

ton Academy samt i Ansgarii College,
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Knor\ilIe, 111. FrAn delta läroverk iit-

Bändea lian växen 1878 till Geore'^tu\vii.

Colo., som missionär. Vintern 187»—80

innehade han anställning dom lärare I

enK^lska sprftJtet vid Ansgarll CoUeg*

och antog dr 1S80 kallelse till Hoone,

low-a. Sedermera har pastor Anderson

tjenat kongrogationullfitförÄimlin^arne

1 Vcirona. Mo., Ottirmwa, la., Denver,

Colo.. Pullman, 111., och Brooklyn. N.

Y. Pastor Anderson ankom till Worces-

ter den 2 Juni ISIM oeh tillträdde på-

följande dag sin nuvarande befattning.

Första Svenska Baptist

församlingen.

Församlingen bildades den 17 No-

vember ISSO med 9 medlemmar, alla in-

flyttade friln Sverige. I Mars 1881 kal-

lades pastor P. A. Hjelm från Falun,

Sverige, till församlingens pastor, hvil-

ken kallelse af honom antogs och bör-

jade pastor Hjelm sitt arbete härstädes

med Juli månads biirjan samma år.

Mötena, hvilka en tid hållits I Första

Amerikanska Haptist kyrkan, fortsat-

tes till den 27 Nov., då en ?al förhyrdes

1 nr 405 Main st. I Aug. 1S82 uppsade

pastor Hjelm sin plats för att flytta till

Mollne.Ill. Pastor P. öström kalladesnu

frän Örebro, Sverige, till församlingens

herde, hvllken plats han antog och till-

trädde med Deo. månads Iwirjan samma
ftr. .«amtldiKt som pastor Hjelm afrest-e

till Mollne. Den 1 Juni 1SS1 Inflyttatle

församlingen I sin nya kyrka, hörnet af

Eastern ave. och Mu)berry streets. Pa^

stor östnhn afflyttade Ull Brooklyn, N.

Y., I början af Maj månad 1885 och ertu-

deranden J. M. Friksoti antogs nu som
vikarierande pastor, hvilken plats han
Innehade till I Sopt. m.\nad .^amma år.

Pa«for P. A. Hjelm, hvilken nödgats

lemna Mollne af helsonkäl <yrih vlHt;iL«i

1 Sverige för a\n hetsas återställande,

hade då för andra gången antagit kal-

lelfl* alt bllfva församlingens pnstor.

hvilken plats han äfven antog I b(»rjan

af Oktober månad. Den 26 Maj 1888

uppsade pastor Hjelm återigen sin

tjenst för alt omhändertaga den fönrta

Svenska Ikiptlst församlingen I Chica-

go, Hl., <K>h afflyttade han dit I Augu-

sti samma år. ICii medlem af försam-

lingen vid namn W. Köhler, hvilken

sedermera blifvil utbildad och afskild

för pr€HlikoemilK>tet inom samfun-

det, uppehöll nu predikoverksamhe-

ten en tid. Den 30 September 1888 kal-

lades till pastor en från Sverige nyligen

till östra staterna anländ pre^likant

vid namn Kjällberg. I iK-cember 1888

afflyttade en del af församlingens med-
lemmar till Cleveland. Ohio, hvilka

grundlade den Svenska Baptist försam-

lingen derstädes. I Febr. 1889 Inkorpo-

rerades församlingen under Massachu-

setts lagar. Kjällberg uppsade pA upp-

maning sin plats och afslutade sin be-

fattning som församlingens pastor den

22 Juni 1S89. I Aug. samma år antogs

rev. A. P. Swärd att tills vidare tjenst-

göra som församlingens predikant,

hvilken befattning han lemnade med
December månads utgång. Pastor O.

Lind ombesörjde predikoverksamheten

den kommande tiden till dess att pastor

J. W. Hjertström i Falun, Sverige, an-

tog församlingens kallelse i Nov. 1890.

Predikoverksamheten underhölls nu
tills vidare af predikanter, som lånades

från systerförsamllngame häromkring
samt af församlingens egna modlem-
mar. Pastor Hjertström anlände hit I

slutet af Januari 1891. En del me<llom-

mar hade under tiden afflN-ttat till

Garflner, Mass., och der Inirjat mis-

sionsverksamhert. De hafva der med
moderförsamlingens tillhjelp byggt en

mindre kyrka, hvilken invigdes den 1

Febr. 1892. I slutet af .samma år af-

fb-ttade en del af församlingens mtnl-

lemmar till Waukegan. III., hvilka äf-

von der i)ildat Waukegans Sven.nka

Baptist församling. Missionen 1 Oanl-
ner bllda^le .sig till sjelfslående försam-

ling «len 18 OktolK-r 1892 af 2fi metllera-

mar. I slutet nf Mars ooh I Inirjan af

April 1896 erhöllo något öfver 100 me<l.

lemmar sina flyttnlngsbofyg f.Vr att
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sluta sig till en andra svensk baptist

församlimg, hvilken församling ock bil-

dades den 23 April 1896 under namn af

Harlem st. Baptist församling. Pastor

Hjertström inlemnade sin resignation

den 15 Sept. 1896 och afflyttade till

Pullman, 111., i början af Jan. 1897. Den

3 Jan. samma år kallades pastor A.

Tjernlund från Boston och börjaide 'han

sin verksamliet här som församlingens

pastor den 1 April 1897. I midten af

deranden Gust. Newqvist från Morgan
Park, 111., tjenstgjorde under ferierna

soim pastor och då 'han den 1 Okt. åter-

reste till läroverket för att afsluta sina

studier, fick församlingen låna predi-

kanter från kringliggande orter, tills

pastor Anderson ankom.

I slutet af Juli månad i år kallades

på rekommendation af framstående

förtroendemän inom samfundet rev. C.

W. Anderson i Lake View, Chicago,

Första Svenska Baptist kyrkan.

Juli månad 1898 afflyttade pastor Tjern-

lund af helsoskäl till Denver, Colo., för

att öfvertaga ledningen ajf der varande

Baptist församling. Den 19 i samma
månad hitkallades pastor C. W. Ander-

son från Lake View, Chicago; kallelsen

antogs, oöh den 1 November tog pastor

Andersoin hand om Xörsamlinigen. Stu-

111., till pastor och föreståndiaire. Pastor

Anderson inlemnade då sin resignation

till Lake View församlingen, livilken

resignation dock ej antogs. Som p«u

storn var obekant med fältet, rest© han
ihit för att se sig om och höra sig för

samt predikade här den första sönda-

gen i Augusti. Resultatet af besöket
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utföll till forsiim I ingens fullkonillira Ik--

l&tenhet. i <it'L att v\(i pAföljand».' rt«>n-

dags gndstjenst ott teU'Krara uppläÄtes

af sekreteraren, 1 hvilkot pa^rtor An<ler-

son upplyste, att han iUiLapit platsen.

Khuru en helt ung man är pastor

Anderson mycket framstående Inom

samfundet. Han har bland andra

eyaeloT beklätlt sekreterarebefattnin-

gen vid Svenska Haptist-konfereusen i

samlingen mer än fördubblat sitt meil-

lemsautiil samt byggt en ny pr>'dlig

kyrka «K-h iKisiorsboställe. Pastor An-

ilerson ank<jm hit en af de första da-

garne i Novem}>er.

F()rsamllngen l>estod den 1 Okt. 1898

af 2y8 medlemmar. Antalet aktiva

m<»<liemmar, Jivilka alla enligt samfun-

Pastor C W. Anderson.

Illinois. Sin uppfostran har han erhäi-

llt dela 1 skolorna i Sverige, dels ge-

nom sin fader, hvilken till sin år 1892

timade död Ifrlgt arbetade som
baptiHtpredikaiit i Sverige. 'IMll .\me-

rika kom C. W. .An<ierson ]tA. våren

18S6 och l>örjade kort dorpå idka stu-

dier vid Morgan Park. 111.. baptist se-

minArium, hvarefter han Inskrefs I

Unlverslty of Ohlr-ago och utexamine-

rades derlfrån på våren 1S9.1. I nex år

har han tjenstgjort vid Svenska Hap-

tl.1t ffirHJunJlngfTi i I.rfike View Invid

Chicago <K-h under denna tid har Tir-

dets princip ära kommunikantcr och

under årens lopp tillhört församlingen,

belöper .sig till 943.

^
Andra Svenska Methodist

församlingen.
He.^lut om denna rorsiimllngs bildan-

de fattiul.>a 1 April ISS.", ft 1 Sprlngfleld

liAllen Ai-skonforens och, som å annat
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sitälle meddelats, blef pastor D. S. Sör-

lin dess första herde. Utnänmiiuigen

sltedde den 9 April, odh församlingen

började kor<t derpåj sin venksamihet

med 65 medlemmar i full föreming ooli

29 på prof. Efter fem ä sex veckors

verksamhet erhöll pastor Sörlin friån

en fastighetsmäklare ett anbud om att

få på rimliga vilkor inköpa den nuva-

rande Thomas st. kyrkan, hVilken eg-

des af några medlemmar af Church of

Christ. Köpesumman hade bestämts

reda penningar. Först i Augusti må-
nad kunde den goida nyihetem meddelas,

aitt anbudet antagits, men kyrkan var

så förfallen, att en grundlig reparation

måste utföras, innan den kunde upplå-

tas för gudstjensterna. Dessa repara-

tioner upptogo sex veckors tid och in-

vigningen egde rum den 27 Sept. Det

torde vara af intresse att här meddela,

det redan år 1833 hade inom dessa väg-

gar Guds ord förkunnats.

Under pastor Sörlins tid giok verk-

Thomas St. M. E. kyrkan

till $10,000, men den unga församlin-

gen beslöt att ej allt för förhastadt in-

låta sig på denna affär. En tomt, som

förut inköpts och dit man ämnat för-

lägga den Första Svenska Metodist

kyrkan, hörnet af Vernon square ooh

Ingails st., var nu (hvarkein för den ny-

bildade eller den första metodisit för-

samlingen till föga nytta odh derför er-

bjöds i utbyte sagda tomt odh $7,000 1

samheten framåt med stora steg ocii

medlemsantalet ökades så, att man ef-

ter ett par år började tala om att ut-

vidga kyrkan. På konferensen i April

1887 beslöts att sända pastor Sörlin till

Boston ooh i ihaais ställe kallades, detta

på Sörlins enträgna begäran, pastor H,

W. Eklund från Stockholm, Sverige,

hvilken hitkom den 29 .näötföljande

Maj. På hösten samma år börjades ar-
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betet med kyrkans utvldffuiiig. Fr:im-

för gafveln ät Tbunias si. fans en 11 fut

bred landremsa och denna använde*»

för tillöknin^n, hvarlK<'num breda

trappor oeJi en rymlig lilktare tlllkom-

mo. Den IS Dec. iippliits kyrkan Åter-

igen för giidstjenst och under £ir 18SS

Rjordes ytteriiK?ii"e en tillbyfc^^niui, <len-

sanihet eller ä.r 1893 flyttad© till Brook-
lyn. N. Y.. hade antalert ökat» till 400.

På hösten 18'j3 kom pastor Svante
Svenson hit och .stannade som försam-

lingens lärun' tills 1895. då pastor Nels

Ka^le eftertrililde honom.
Nels Ka«le föddes i AmAl den 30Sept.

18."i7 (x-h «fl-höll .sina ti«liK-are kunskaps-

Paijlor Nels Eagle.

na KånK ät motsatt håll. hvadan kyr-

kan då erhöll det utseende den nu har.

Pju«tor P^klund.-» verksamhet var 1 än-

nu höRTe Kra<l valslKnelsorik ftir för-

.HumlinKen än pastor Sorllna, ty då pa-

stor E. tillträdde utKjorde meillemsan-

nm i folkHkolan samt <<tt år under pri-

vatläi-are. ICfter att I två år ha arl>e-

tal I Jernverken vid Ilellefors och åt-

njutit ett Ars undervisning 1 semina-
riet I Stockholm, kom hr LOaKlo 18S1 till

Amerika oeh har här I fyra år idkat

talet 134 orh då han efter »ex års verk- omfattan<le studier. Från hÖHte4i 1893
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till 1895 var pastor Bagle presiderande

äldste för Jamestown (N. Y.) distrlli-

tet, tvilken befattning han vid sin

flyttning hit i Sept. 1895 afsade siig.

Svenska Ev. Luth. Immanu^
els församlingen.

Denna församling stiftades den 21

Juli 1896 af New York konferensens

ordförande, pastor Gustaf Nelsenius.

1 början af Maj månad samma år er-

höll teol. situd. Frans A. Engstracd

kallelse från New York konferensens

missionsstyrelse att unideir sommarfe-

rierna upptaga missionisarbete i QuLn-

sigaimönd. Kallelsen antogs och till-

träddes befattningen den 6 Juni. Från

den'na tid må väl räknas början till ar-

betet för en sjelfständig luthersk för-

samling i denna del af sitaden. Dock

hade pastorerna vid Sv. I^utlh. Gebhse-

mane försaimlingen, S. G. Larson oöh

P. E. Berg, förut ganska regelbundet

hållit gudstjenster i Quinsigamond. Af

stor betydelse var det lutherska sön-

dagsskolarbetet, som pågått n&gon tid

och som utfördes särskildt af tvenne

medlemmar från Gethsemiane försam-

lingen, Carl Larson och Otto Broiberg.

Denna söndagsskolveriksamhet påbörja-

des redan 1893. Dessa för luthersk

verksamhet så varmt nitälskande yng-

lingar tillätos dock ej länge stå qvar på

sin post. De hemkallades till den evi-

ga hvilan, den förre på våren 1895 och

den senare på sommaren 1896. Sön-

dagsskolan så Väl som de nämda guds-

tjensterna höllos på en liten hall öifver

en handelsbod å hörnet af Ekman och

Greenwotods sts. Derstädes höllos ock

de första gudstjensterna sedan stud.

Engstrainids hitkomst. Att denna lokial

likväl var opassande för så väl sön-

dagsskolan som gudstjensterna, visade

sig snart, hvarför de i den lutherska

verksamheten intresserade voro nödsa-

^kade att se sig om efter en bättre guds-

tjenstlokal. En sådan erhölls, då öf-

verens'kommelse tr'äffades, att få göra

bruk af Goodtemplarhallen å Ekman
st. Så fortgick verksamheten några

veckor eller till den 21 Juli, då försam-

lingen stiftades. Det antal personer,

som stiftade församlingen, var ej stort,

blott 37, af hvilfca följande voro kom-

munifcanter: Carl G. Nelsom och hans

hustru Mimmle, Carl A. Larsion och

hans hustru Anna Maria, Johan A. M.

Johnson och hans hustru Maria Kajsa,

Adolf Bengtsoiu ooh hans hustru Jo-

hanna, A. G. Johnson och hans hustru

Johanna Mathilda, Emanuel Grahn ooh

hans hustru Maria (Stina, Lars Werme,

Carl F. Grahn, Anna Olivia Grahn ooh

Elin Grahn.

Församlingens första styrelse bestod

af följande personer:

Diakoner:

Aron M. Johnson,

Emanuel Grahn och

Adolf Bengtson.

Trustees:

Carl G. Nelson,

Lars Werme och

Adolf Bengtson.

I början af iSeptember 1896 åtemipp^

tog stud. Emgstrand sina studier vid

Augustana Synodens teologiska semi-

narium i Rock Island, 111., ooh teol.

stud. J. Alf. Anderson, kallades att tills

vidare betjema församlingen. Denne
antog kallelsen och under hans trägna

och nitiska arbtete gick församlingen

stadigt framåt. Stud. Anderson betjS'-

nade församlinigen tills i Maj 1897. Vid

årsstämman i Januairi 1897 utfärdades

kallelse till teol. stud. Frans A. Eng-

strand att efter erhållen ordination

blifva församlingens pastor. Denne
antog kallelsen och tillträdde sin be-

fattning som denna försaimlinlgs pastor

i Juni 1897.

I den mån församli/ngen tillväxte i

medlemFantal och olika föreningar in-

om den samma, stiftades, gjorde sig äf-

ven Erällapde behofvet af en gudstjenst-

Inkal, öfver hvilken församlingen kun»-

de enpam förfoga. Derför förhyrdes i

Mars 1897 Ouinsigamond Hall, 11 Perry

st. — På församlingens första år3'^täm-



K ^' R K o F ö R S A M L I N G A R

.

41

niu faitiult'^ In-shii alt af luistor Nelse-

nius koi» den tunil, som denne redan

1 Mars 1896 Ijiköpl A Greenwocul st.

metl tanTce pÄ. en bl Ifvande luthersk

kyrka i QuinsiK~ani<»nd. Knmlimrens
syförening l)elalatle större delen af kö-

I>esiimman, o<"h resten samlades af sön-

daRsskollianien och medlemmar inom
försiimlingen. Så hade ftVrssimlinpen

kjTktomt, men den behöfde mer, den

bflhöfde ett kyrkligt hem. Vid den

ajournerade årsstämman don 19 Febr.

1898 invaldes en byggnadskomité, be-

1

kyrkans uppförande bevaka församlin-

gens intressen. Hörnstenen lades un-

der sedvanliga högtid liglieter sönda-

gen den 18 September 1898, och förräl-

tatles akten af IJoston distriktets ord-

förande, jKistor C. F. Johansson, assi-

sterad af församlingens pastor samt
pastorerna .\. W. Kjellstrand från

Fitchburg och Erik J. Nyström från

Worcester. Denna kyrka, som fullt

färdig blir en af stadens vackraste

svenska kyrkor, är, ol)eräkna<U kor-

utbyggnaden samt tornets utsprång, 80

*'» A
it H (t

Sv. Ev. Lutherska Immanuels Kyrkan, Quinsigamond.

fctåomle af fnljandti i>«rs<)ii*r: l'a.st<jr

Frans A. Kngstrand, farl C). Nelson,

Aron .M. Jahnson, .\iiKu.st .\elson, Carl

L. SaiMlstr<>m, Fmanuel (;rahn o<th

Carl J. Setter. I>enna komit*'', som
fått full rättighet att handla 1 för.Ham-

llngens namn. upp<!rog åt Augiislana

Synodens arkitekt, herr Olof Z. Cervin

1 Rock Island. III., alt gtira ritningar

till kyrkan. HyKgnad-^-arbetet uppdrr>g8

åt nir Herman C,. Hmlloy, fK-h herr

John A. He<l»tröm Invaldes att un<ler

fot lang o<h 15 fot bred. Tornets höjd

är 10.'") fot. Stilen är götisk. Sjelfva

kyrkan, som är förse<ld med läklare,

r.VTnmer omkring 600 personer o<>h un-

dervåningen eger sittplatser för om-
kring 300 i)ersoner. Försjimlingens

kyrkoegendom värderas till närmare
$15,000. Oaktadt församlingen ej är

mer iin nAgot öfver 2 år gammal upp-

KAr de.ss me<ilemsantal till närmare 300,

af hvilka 150 äro kommunikanter. I

söndagsskolan undervisas omkring 200
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barn. Inom församlingen finnas föl-

jande föreningar och musikaliska or-

ganisationer: Den äldre syföreningen,

De unga daimemas syföreninig, De små
flickornas syförening "Willing Work-
ers", Lutlherförbundeit, Sjuk- och hjelp-

föreningen, iSånigkören, hvars ledare är

hr Jacob Lindberg och Musikkåren,

anförd af hr Emil Sandström.

Församlingens nuvarande tjenstemän

äro följande:

Kassör:

Carl G. Nelson.

Sekreteraa-e

:

August Nelson.

Organist:

Miss Hilda Nelson.

För bestridande af sina utgiifter har

församlimgen måst tillita större delen,

ja, nästan uteslutande, sina egna re-

surser. Medlemmarnes enighet och

uppoffrande sinnelag samt Guds väl-

Pastor F. A. Engstrand.

Diakoner:

Aron M. Johnson,

Emanuel Grahn,

Adolf Bengtson,

J. Th. Söderberg och

Lars F. Hjelm.

Trustees

:

Carl G. Nelson,

Lars Werme,
A. E. Lind,

C. A. Forsberg och

C. L. Sandström.

signelse hafva likväl gjort det möjligt

för Worcesters yngsta svenska försam-

ling att icke blott existera utan äfven

utöfva en välsignelserik verksamhet.

Frans August Engstrand är född i

Askerups församling, Småland, den 6

Maj 1867. iSin första skolundervisning

erhöll Tian 1 församlingens folkskola.

Han anko>m till Amerika 1885 ooh 'bör-

jade under skolåret 1887—88 idka stu-

dier vid Augustana iSynodens läroverk,

Augustana College, i Rock Island, 111.,
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hvarest han iUiaiie siu<lentexamen pA

vAreu 181>4. Stxlan han imrniare t>it

års lid betjenat Lurh. Tabor försam-

lingen I McKeesporl, Pa., samt gjort

ett kortare Ix-sök i Sverige, ingick luin

i Aiigiistana Syncniens Teologiska Se-

minarium i Rock Island, 111., och full-

bordade der kursen för prestexamen

1897 samt blef den 6 Juni samma år

prestvigd. P\ våren 1897 antoR han

höll sina giidstjenster iSt. Johns Oiurcb
vid Lincoln st. o<;h sedermera i Hortl-

cultural MalTs bibliotek. Pastor Fryx-
ells verksamhet här var allt utom vär-

digt en .sann Herrans tjenare och torde

noff detta i icke ringa mån varaorsaken
till, att den episkopala församlingen
både under hans tid och sedermera
vunnit så ringa tillsUitning. Sedan pa-

stor Fryxell nära ett år skött, eller

Pastor Hugo J. Klartn.

kallel.sen att bllfva pastor fi»r Sv. Kv.

Lutherska Immanuels församlingen i

Worcester.

Sl. Sigfrids församlingen.

Den episkopala kyrkans verk.iamhet

börjades här 1 Februari IHÖ.!. ,iå pastor

Axel FryxGll hitkom från F'rov1<lence

och bildade en församling, hvllken först

rättare vanskött församlingen, kom pa-

stor Gottfrid Hammarsköld vid julti-

den 1893 hit och uppehöll nitiskt och

värdigt församlingsverksamheten tills i

Mars lKn4, då den öfvertogs af <le8s nu

varande i)astnr, J. Hugo Klar^'n. Kort

förut hade för giidstjensters hållande

plats iip|)låtits i kar>ellet till All SainLs

Chiirch på Irwlng st. och der hålhts

fortfarande giidstjensterna.

Pa.^tor J. Hugo Klar<''n fcwldes den 5

Nov. IS(;7 I \'en«rslK)rg. der hans far

var målaremäntare. Kfter genomgån-
gen kurs 1 stadens elementarläroverk
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och der aflagd studentexaimen i Juni

1887, ankom han till Amerika 1888. Här

studerade han först vid Harvard uni-

versitetet i Cambridge åren 1889—92,

hviarpå han prestvigdes i Grace Cihuroh,

New Bedford, Mass., sist mämda år;

tjenstgjorde derpå till hösten 1893 som
assisterande pastor vid nämda kyrka

odh koim sedan i samma egenskap till

Asoensiian Churoh i Fall River, Mass.,

der han stannade till den 1 Mars 1894,

då han som sagdt tillträdde Svenska

Episkopal församlingen härstädes. Se-

dan den 1 Maj 1897 har pastor Klarén

Harlem St. Svenska Baptist

forsamlingen.

Som den Första Svenska Baptist för-

samlingen hade medlemmar bosatta i

denna del af staden och i Quinsiga-

mond och vägen till kyrkan var lång,

så började hon en söndagsskola i Fe-

bruari 1893 i Millbury st. skolhus. A.

Julius Johnson anförtroddes ledningen

af detta företag. Den lilla men pigga

söndagsskolan växte under loppet af

två år iifrån 35 medlemmar till 125.

Harlem St. Baptist kyrkan.

äfven vården om den ameriikanska St.

Thomas kyrkan i Cherry Valley, ej

långt från Worcester.

^i^

Derigenom blef äfven behofvet af mera

lämplig lokal ganska påtagligt. För

att i snarast möjliga framtid tillmötes-

gå detta behof, iniköptes af samma för-

samling en tomt vid Harlem st., nära

Vernon st., hvarest en 'kyrka nu pry-

der platsen.
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Men söndagsskolan hade iifven 1 sitt

frö beg^-nnelsen Ull en annan rörelse.

Den lade I da^en allt tydligare, efter-

som den utvecklades, att för denna och

annan kristlig verksamhet behöfde

baptisterna en fiirsanilingsorganl.sation

1 denna del af \Voret»8ter. Matt o«-h

steg \'idtOKos för detta iindaniAl. Ktt

hundra metllemmar uttogo sina betyg

Ifrån den gamla församlingen och or-

ganiserade sig under namnet Harlem

8t. Svenska Baptist församlingen 1

son. FrtHlrlk Fauerström, John John-
son och Chas Hanson. Af dessa har re-

dan den mycket verlcsamme och inom
den ungji föi-samlingon afhållne diaito-

nen K. \V. Löfström fatt sluta sin Jor-

diska bana. lK'n 3U April 1890 mötte
M\ "council" i det amerikanska bap-

tistkap«'llet i Quinsigamond, hvilkeu

erkände den .sAsom reguliär baptist för-

samling fx^h rekommenderade den I sy-

sterförsamliTigarnes förtroeJide.

Kyrkan, som har ett höpt och tref-

Paslor C. W. Sundmark.

Worcester, Mato.->. CJrganisationen verk-

Btäldea den 18 April 1896 i det hus vid

hörnet af Harlem och Milibury sts,

hvarest den nybildade församlingen en

tid höll sina möten. Vid detta tillfälle

valdes följande tjenstemän: Ordf., A.

Julius Johnson; vice ordf., E. W. Ivöf-

ström; sekr., Rol^ert I^örf.mröm; vice

»ekr., Chaa I^arson; korregp.-»ekr., Ar-

vid Bergström; ka«m>r. Fredrik lUirk-

lln; diakoner, E. \V. I^ifstnim. O. Jo-

hanson, Gustaf Holm, .\. Julius Johii-

liKi l<in«-. -tar som ett vär<lig^t monu-
ment |)A hvad kristlig företagsamhet

(M-h uppoffring kunna ästa<lkomma ooh

bygdcs första .sommaix»n af fiirsamlin-

gens tillvaro. Hon har sittplatser för

närmare 400 personer. I den rymliga

undorvftiiingen Inrymmes scindagssko-

lan. I>en högtidliga invigningen för

offentlig gudsdyrkan egde rum den 7

och 8 Nov. 189*5. A. Julius Johnson,

fJustaf I-undgren. C Hanson, A. Carl-

son, o Johan.Hon, F. liäcklln och Alf.
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Hjerpe utgjorde byggnadökomkén.

Sin förste pastor hade församlingen i

rev. G. W. Lindström, livillceukoan från

Svenska Baptisternas läroverk i Mor-

gan Park, 111. På ginind af att han äm-

nade fortsätta sin studiebana i Sverige,

anitog han kallelse för blott ett år. Un-

der denna korta tid hade 'han gläd-

jen att se församlingen flytta, in i sitt

nya samlingshus, o€ih att genom det

kraftiga inlägg han gjorde i verksam-

heten se den utvidgas på allt sätt.

Den nuvarande pastorn, C. W. Sund-

mark, kom från Stromsburg, N©br.,och

öfvertog församlingsvården den 1 Aug.

1897. Församlingen har äfven under

isisita året haft en qvinlig missionär,

miss Sophie B. Johnson fr'ån Mead,

Nébr., i sin gemenskap, som utfört ett

mycket af héhofvet påkalladt -verk, i

det hon besökt hemmen och de sjuka,

hrar^helst hon funnit en öppen dörr.

Hon hair på detta äätt fört evangelii

ljus till många, som idke kunna hesö-

ka vare sig den ena eller andra kyrkan.

Äfven bland barnen har hon haft sitt

verksamhetsfält.

(Söndagsskolan, hrilken gaf uppslaget

till församlingens 'bildande, har äfven

utTvecklats. Den räknar nu omkring

325 lärjungar och har 27 lärare 0'0h

tjenstemän. A. Julius Johnson har he-

la tiden tjenat som dess aktade super-

intendent. Söndagligen besökes den alf

omkring 225 personer, barn och ungn

dom.

iSångledare ooh organist inom för-

samlingen är Robert Löfström.

Inom församlingen verka följande

föreningar: Femoents föreningen. Sy-

föreningen, Sångföreningen Trohet,

Ungdomsföreningen Emanuels Här och

Barniföreninigen Hoppets Stjerna.

Församlingen har tvenne stående

komitéer, en för finanserna odh en för

sjukbesök.

Denna församling, som endast exi-

sterat omkring 2^/^ år, har sedan dess

organisation af 100 medlemmar haft en

tillökning alf 82 medlemimar, men ge-

nom döden, afflyttning ifrån orten el-

ler på något annat sätt har förminäk-

nrngen utgjort 18 medlemmar, hvadaii

församlingen nu räknar 164 medlem-

mar och eger egendom till ganska an-

senligt värde.
*

Pastor Carl Wilhelm iSundmark föd-

des i Smedjebacken, Dalarne, den 16

Dec. 1865 odh ankom år 1886 till Ame-
rika. Efter genomgångna studier vid

baptist seminariet i Morgan Park, 111.,

och sedermera vid University of Chi-

cago har pastor S. betjenat haptistför-

samlingarne i Ludinigton och Muske-

gon, 'Mich., samt Salem haptistförsam-

linigen i Chicago, Hl., oöh i Stroms-

burg, Nebr., tills han i fjol upptog

verksamheten vid Harlem st. försam-

lingen.

Det kyrkliga arbetet inom Woroester

har varit myciket välsignelsebringande

för landsmäninen och att det ino-m alla

församlingame, möjligen på ett enda

undantag när krönts med den fram-

gång dessa sträfvanden gjort sig så väl

förtjenta af, visas bäst af den omstän-

dig'heten att församlingarne för när-

varande ha all anledning se framtiden

an med glad förhoppning. Visserli-

gen har ej medlemsantalet lyckats nå

en ovanligt stor numerär inoim någon

af församlingarne, men så må man i-

hågkomma att icke så litet gjorts och

göres för den kyrkobesökande allmän-

hetens beqvämlighet, i det att dotter-

församlingar inom fyra olika sa:m-

fumd bildats och att moderförsamlingen

i hvarje dylikt fall haft att utstå gan-

ska känbara förluster genom afskil-

jande af i allmänhet omkring ett hun-

dratal medlemmar, hvilka genom, bil-

dandet af de nya församlingame erhål-

lit fördelarne att få betydligt närmare

väg från hemmet till kyrkan. Hvarje

församling har dock att glädja sig åt en

vacker numerär af intresserade ocih

uppoffrande medlemmar och eger dess-

utom egendom till ganska stort värde,

hvarpå de tynigande skulderna mer och

mer år efter annat utplånas.
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KAP. IV.

oreningar.

l^ ÖRKN I NGSLI FVET inom Worces-

IM ter har bUind landsmännen iipp-

irlfvits jemförelsevis ganska högt,

men af en sorts föreningar, h vil-

ka blifvit mycket vanliga å an-

dra orter, der svenskar samman-
slutit sig, nemligen sjuk- och be-

grafningshjelpföreniugar med bAde

manliga och qvinliga medlemmar ha

här ej uppstått mera än. en enda.

Goodtemplarlogerna och organisationer

inom kyrkorna draga dock helt natur-

ligt till sig medlemmar af bada könen.

.\f hjelpföreningar tillgängliga för

män finnas dock ett stort antal, de fle-

sta loger af amerikanska ordenssäll-

skap, bildade dels ensamt med svenskar

faller skandinaver som medlemmar, dels

ifven med andra nationaliteter blanda-

de med dessa. Men Worcesters sven-

ska qvlnnor ha dock ej blifvit lottlösa,

ty två »^'enska qvlnnoföroningar fin-

nas, hvllka gå stadigt framåt och hvil-

kas medlemsskap år efter år ökas och

dess utom finnes en q\innologe af ett

imerikanakt ordenssällskap, som bland

Hig räknar lika många svenska qvinli-

ga medlemmar .Hf)m sådana af annan
nationalitet.

I ett föregående kapitel har risats,

att föreningar uppstodo bland lands-

männen endast kort tid efter ankom-
sten hit. Det tyckes hn varit längtan

efter ett närmare umgänge mod h var-

andra och det för nordbon karakteri-

HflHkn musiknliska sinnet, »om på den

tiden verkade till .sammanslutning

landsmännen emellan, Ity att de försfn

föreiiingarne voro afsedda mera för

socialt umgänge och odlandet af nor-

diska sånger än för att verka för stöd

och hjelp i händelse af sjukdom eller

dö<lsfall. Dessa föreningar voro dock

af sä kort varaktighet, att vi togo för

rAdligt omnämna dera i samband med
de första svenskarnes hitkomst, då
deremot i detta kapitel omnämnas de

föreningar, som uppstått under senare

år och hvilka ännu existera samt utan

tvifvel komma att fortlefva för att ut-

föra de olika missioner, hvilka satts

som mål för deras veiiksamhet.

Skandinaviska Hielp= och Nyk =

terhetsföreningen Nordstjernan

är den äldsta nu existcran<lo förenin-

gen af nordbor inom vårt samhälle. F""ör-

Ft& mötet hölls den fi Mars ISSO med
Peter Carlson .nom ordf. och ArNid

Lin<lberg som sekr. 33 personer voro

närvarande och beslut fattades att bil-

da en hjel|>- och nyktf'rhetj<förening.

Kn vecka ileri»å eller iöiNlagen don 13

Mars hölls ett andra förbere<lan<le mö-
te, hvllket tillsatte en komlt6. beståen-

de af A. V. Kolström. J. Törnhlnm. J.

A. Cornell, J. K. Löfgren, .T. W. Lund-

gren, C. .1. Lundgren, .\rvid Lindberg.

A. TCdliind f)ch .\. \V. Carlson, att utJir-
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beta förslag till stadgar. Stadgarne au-

togos på möte den 3 April odh den 24

April valdes den första styrelsen ocli

var 'det egentligen då, som föreningen

begynte sin verksamhet, ©huru konsti-

tutionen angifver, att iden organisera-

des den 1 Maj 1880. 19 personer an-

tecknade sig som meidlem;miar och till

styrelse valdes:

Ordf., Peter Carlson; v. ordf., A. F.

Kolström; sekr., J. F. Löfgreu; v.sekr.,

Arvid Lindberg och kassör, J. A. Cor-

neli.

Föreningen Nordstjernan 'har till

syftemiål "att befrämja vänskap, hjelp-

samhet och nykterhet samt en sanit

kristlig kärlek bland vår skandinavi-

ska befolkning här i Worcester", lyder

det i stadgarne. Denna förening åsyf-

tades, då nyss här ofvan ett undantag

nämdes på tal om manliga och qvinli-

ga medlemmar i en gemensam organi-

sation. Hvarje person, man eller qvin-

na, med oförvitlig karakter och som ej

är böhäftad möd tärande eller smitto-

sam sjukdom, kan vinna inträde. In-

gen får ingå som är under sexton- år

eller öfver 45 års ålder under samma
afgift. Inträdesafgift för personer mel-

lan nämda år är för man $2.00, för qvin-

na $1.00 och månadsafgiften respektive

50 ooh 25 cents. Män eller qvin.nor öf-

ver 45 år betala respektive $6.00 och

$3.00 i Inträdesafgift. Personer öfver

50 år vinna ej inträde. Till en sär-

skild begrafningsfond inbetalas dess

utom vid inträdet $1.00. I 'begraf-

ningsihjelp utbetalas $100.00, till hvil-

ken summas utfyllande medlemmar bi-

sträcka med lika stor andel i mån af

behof. I sjukihjelp betalas $6.00 i vec-

kan till män och (hälften till qvinnor.

1886 blef doktor .S. Ellis utsedd till

föreningens läkare, ett förtroendeupp-

drag, som ihan ännu innehar.

Den 1 sistlidne Maj räknade förenin-

gen 138 manliga och 37 qvinliga med-

lemmar, inalles 175. Kassabe!hållnin-

gen var då $1,729.50. Om föreningiens

gagnande och välsignelsCbringande

verksamhet under de gångna åren ta-

la följande siffror ett tydligt och lätt

förstådt språk:

Inkomster upp till den 1 Maj

Utgifter under samma tid

$10,367.05

$8,637.55

Kassabéhållnmg $1,729.50

I sjuklijelp har inalles utbetalts $5,320.65

" begrafninigshjelp 515.00

" läkarearvode ooh medicin 1,740.12

Till Svenska kyrkogården 65.00

" Nöd'hjelpskomitén '93—94 60.00

Till utom föreningen stående sjuka

har bortskänkts $200 och under den

hårda vintern 1893—94 bildades inom

föreningen en särskild nödiijelpskomi-

té, som utförde en mycket gagnande

verksamhet. Vid bazarer till förmån

för Svenska kyrkogården har alltid

Nordstjernan ihärdigt medverkat.

Föreningens nuvarande styrelse be-

står af: Ordf., John Joihnson, v. ordf.,

O. G. Petterson; sekr., C. J. Hult; v.

sekr., D. J. iSvahn oöh kassör, J. W.
Lundgren. Revisorer äro Joihn Carlson

och C. E. Mattson med Nils Petterson

till suppleant.

Styrelsen väljes för ett år första lör-

dagen i April. Möten hållas första lör-

dagen i hvarje månad i Sv. Baptist

kyrkan vid Mulberry st., och dess utom
hålles ett särskildt årsmöte, då före-

ningens verksamihet under det gångna
året offentligt meddelas.

CARL J. iHULT, föreningens måag-
årige sekreterare och nitiske befrämja-

re, är född i Sunne, Vermland, den 12

Nov. 1848. Efter genöimigången kurs vid

Sunne folkskola blef han elev vid Rott-

neros mekaniska verkstad samt arbe^

tade derefter iörat en tid vid Rottne-

ros och sedan vid Degerfors. Är 1881

emigrerade Hult och ankom den 23

Maj samma år till Worcester. Här ar-

betade han, som siå många andra, först

några år hos Washburn & Moen Mfg
Co., men kom den 31 Maj 1887 till

Cromptons Loom Works, der Ihan ännu
har anställninig. Hr Hult tillhör, för-

utom Nordstjernan, Massasoit Tribe

(Improved Order of Red Men) och har

under åren 1887—91 varit dess kassör

samt för terminen 1891—92 dess finans
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sekreterare. Han Ijeiistgör nu sedan

Är 1893 9om sekreterare för Svenska

Handelsbolaget (Swedtsh Mercantlle

Co-operatlve Co.), har I två år tillhört

Sven.ska BeKrafningsplatsenB styrelse

och är nu eu af dess revisorer. Sekre-

terarebefattningen inom Nordstjeriian

har hr Hult förtjenstfullt skött sedan

Ar 1885.

Vikin§:a Förening:en i Viking: Gouncil

)

Inderendent Order of Mystic

Brothers.

Denna förenings första verksamhet

daterar sig så långt tillbaka som från

somnrtaren 1880 och har egentligen sitt

ursprung från New York & Pennsyl-

vania Mystic Band and Brothers. An-
drew P. Mattson var föreningens egent-

lige upphofsman och ledande själ. Den
26 F^ebr. 1881 blef föreningen inkorpo-

rerad och var under de 4 ä 5 första åren

af sin tillvaro mycket lifaktig samt var

den enda svenska förening, som deltog

i den stora parad, som hölls den 15 Okt.

1884 på Worcesters 200 årsdag. Under
de derpå följande åren synes dock in-

treaset för föreningen ha betydligt af-

»valnat, ty år 1887 finna vi dess verk-

samhet upphörd och återupptogs den

samma ej förr än två år derefter. Från
den 7 Juni 1889 daterar sig egentli-

gen den nuvarande föreningens nytti-

ga och gagnande verksamhet och den

har allt sedan dess omorganisation va-

rit en af de llfskraftlgaste föreningar

af denna halt. som funnits bland land.i-

männen inom staden, något som den
(K-ksA fortfar att vara.

Kfter föreningens omorganlfwitlon

har det engcKska namnet Viking foun-
cll varit I mera gängse linik än det

nämda Hvenaka. Vid omorganlsatlonfl-

mötot ofvan meddelade dag voro 12

personer närvarande, nemllg<»n:

Nils Kllason. Per .Xnderson, Olof Rr-

landfton. Josef Nyberg. Nils Bengtson,

Nils Nilson, Andcrti Krlkson, Jöns Nil-

jäon, C. J. Lundgren. Carl Hanson. Au-

gust och John A. Petterson. h\ilka alla

antecknade sig som medlemmar af för-

eningen. Till tjenstemän Invaldes:

Nils Kliason, ordf.;

August Petterson, sekr.;

Per Andersson, kassör;

Olof Erlandson, konduktör;

Nils Nilson, warden;

Josef F'ettPrson, yttre vakt;

Olof Erlandson,

Jöns Nil.son och

C. J. Lundgren, revisorer.

Till föreningens läkare utsågs doktor

H. S. Knlght.

Föreningen höll sina sammunträ<len

första och tredje fredagen i h varje må-
nad.

Enligt konstitutionen, som antogs i

April 1881 och ännu till största delen

eftei-följes, ås föreningens ändamål.

1. Att förena alla män af god ka-

rakter, af hvad profession eller anställ-

ning som helst, till ett broderligt för-

bund.

2. Att befordra sina medlemmars
moraliska. Intellektuella och materiella

välfärd, genom att anordna moraliska

och lärorika föredrag, gifva hjelp och

uppmuntran i affärer samt skaffa ar-

bete för arbetslösa.

3. Att bilda en fond, från hvilken

betalas bestämd vecklig sjukhjelp. om
sjukdom Inträffar och hjelp I nödfall.

4. Att också bilda en fond, frAn

hvilken vid en medlems död betalas

till hans enka eller arfvingar eller an-

dra anhöriga, efter som han skall haf-

va bestämt, en sådan summa eller sum-
mor, som blif\'it beslutadt.

r>. Att upprätta ett bibliotek af nyt-

tiga och lärorika böcker för niedlem-

marnes nytta och att hålla en tidning

för föreningens intresson. i hvilken

hvarje medlem, så länge han begagnar
ett tillbörligt språk, skall ega rättig-

het att uttrycka .sina tankar I .saker

anrå^ndo föreningen, och I hvilken

hvarjc rncilleni skall hafva privilegiet

att In.Hätta sitt affärskort för en endast
nominel kostnad.
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6. Att gifva all moralisk hjelp och

uppmuntran till hvarje bemödande att

lindra m;en:skligt lidande.

Initrädesafgiften bestämdes för per-

soner mellan 18 och 30 år till $5.00;

mellan 30 ocih 40 år till $G.OO och mel-

lan 40 och 50 år till $7.00. Dess utom

beslöts att hvarje intagen medlem skul-

le betala $1.00 till enkeikassan.

I sjukhjelp utbetalas i första graden

$3.00, i andra $4.00 ooh i tredje graden

$5.00 i veckan för en, tid af 13 veckor pr

år. Dessutom ställas läkare odh medi-

cin fritt till sjuk medlemis disposition.

Till begnafningshjelp utbetalas i de

respektive graderna $30, $35 ocli $40;

och Vid dödsfall äf medlems hustru $20.

Dess utom gifves ofta speciel hjelp till

sjuka och nödstälda medlemmar, deras

enkor och ahhöriga.

Utaf de 12 omhämda organisatörerna

qvarstå nu i föreningen:

Nils EMason, Josef Nyberg, Nils

Bengtson, Nils Nilson, Jöns ' Nilson,

Carl Hanson och August Petterson; de

öfriga ha lemnat den saimma.

Föreningens verksamhet från dess

oimorganisation till den 1 Okt. i år vi-

sas tydligt geniom följande siffror:

Inkomster $5,917.46

Utgifter:

Sjuk- och nödhjelp 3,164.15

Speciella utgifter 1,528.71

Kassabehållning $1,224.60

I enkekassan finnas $234.64 och för-

eningens parap'hernalia belöpa sig till

ett värde af $600.00.

Följande personer hafva innehaft 'be-

fattningen "Past Chief": Jöns Nilson,

Thorvald Smith, Carl P. HööTf, Harry
Johnson (afliden den 12 OM. 1894),

Nils Eliason, Öländer Lindgren och Jo-

sef Nyberg.

Aflidna medlemmar:
A. P. Söderström, 1 Mars 1893; Joihn

Svenson, 1892; Edvard Östberg, Dec.

1892; John A. Brodin, 8 Mars 1896 och

Emanuel Moberg, 24 Juli 1897.

Tjenstemän för innevarande termin

äro

:

L. P. Åqvist, ordf.;

Frank Larson, v. ordf.;

Albert J. Benson, sekr.

;

Lars Svensoii, kassör;

Edvard Carlson, kaplan;

Otto Sitålbeirg, konduktör;

John Carlson, inre vakt;

Nils NilsoTi, yttre vakt.

Revisorer äro Jöns Nilson, Öländer

Lindgren och August Höglund.

Föreningens nuvarande läkare är dr

Dean S. Ellis.

Medlemsantalet den 1 sistlidne Okt.

var 180.

Föreningen' afhåller två ordinarie

möten och ett extra möte för intagning

af kandidater hvarje månad; möteslo-

kal är 98 Front st.

*

CHARLES P. HÖÖK, som till för

kort tid S€dan innehaft befattningen

soim ordförande i föreningen, är född i

Degerfors den 31 Aug. 1869 och genom-

gick folkskolan der samt kom i Juni

1886 till Woroester. Han har lärt ma-
skinarbetareyrket och innehaft an-

ställning vid Crompton Loom Works i

två år saimt sedan 1888 vid Reeds ma-
skinverkstad på Grold st.

Den första befattning Charles Höök
beklädde inom Viking Council var

conductor, sedermera blef han v. ordf.,

och efter hr Jöns Nilsons afgång ordf.,

hvilken befattning lian innehade i tre

år och var under denna tid äfven mar-

skalk vid alla de parader, i hvilka för-

eningen deltagit, oftast i mycket stort

antal. Hr Höök har varit medlem af

Skandinaivisifca Musikkåreii, som bilda-

des ungeifär samtidigt med hans hit-

komst. Lyckad komiker och kuplett-

sångare har han ofta som muntrations-

råd vid publika tillställningar, säll-

skapsteatrar o. d. vunnit stor popu-

laritet.

Svea Gille.

Hur stor betydelse ega ej dessa två

sammanslutna ord, om man rätt reflek-

terar deröfver? Mycken förargelse har
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detta onkla ooh dtn-k så niyckot iniie-

faiianUe namn Asta<lkuniniit inom skil-

da kretdar i dertta diunihälle oCh mAngu
gånger har. ofta »tan. men dock må-

hända vid ett eller annat tillfälle m ed
skäl. mycken ovilja varit råtlande mot
denna förening, .som dock i tix)ts af

allt. vare sig de mm Svea Ciiile upp-

nickta osympatiska känslorna haft sin

rot i skilda åsigter, missuppfattning,

pjiinkig relig^iositet eller amlra orsji-

ker. ^tt Iiigiit och stadigt framåt, onh

den »lag i dag är kan Svea Gilles stifta-

re och dess mänga outtröttliga befräm-

mcdKnimar.ha dock dessa ej varit stri-

diga nog att stifta split o«-ii oenighK
i så märkbar grad att de kunnat verka

störande på föreningens lugna framåt-

skridande och utveckling. Bandet me<l-

lemmarne emellan har knutit» starkt.

Tnder nuvlctiidcn <»gde 1 Sverige, så-

som litet hvar torde ha sig bekant, gil-

lena sin motsvarighet i våra dagars

klubbar och ordensssamfun*!. Dessa gil-

len, af hvilkb en hel del såsom St. Ka-
rins Gille. St. Gertnids Gille. Helga Ije-

kama Gille och hvad allt de då hette,

existerade i Stockholm, hade. som af de

Svea Gilles klubbhus vid Lake Quinsigamond.

Jare i sanning känna sig iK-låtiia nie<l

det efter Icke obetydliga anstränKnin-

(Car vunna resultatet. Medlemsantalet

är ej öfver sig stort och mången gång
har nog m«d skäl del spiirsmAl upi)-

stAtt. huru en .'«A fåtalig knHs laiidrfniiin

kunnat åstadkomma så förvånansvärda

resultat, som vid fU»ra tillfällen visats.

HÄr gäller ej så mycket ordstäfvet

"Det är mängden som KÖr'ef utan fast

mer .satsen: "Knlg^ei ger styrka". Ty
oa1<ta<lt under.-ftundom meningsskllj-

alctl^heter förekommit bland gillets

iippre|xi(le namnen framg:^r. instiftats

till något helgons ära och buro också

en hälft religiös pregel, men tortle det

d<x"l{ stå utom allt tvlfvel, att de på
samma gAng och kanske förnämligast

hade till syftemål att tlllfr»Nl.-<ställa

niciini.skans enkla verblsliga l)ehof af

.silllskap fx-h förströelse, och detta se-

nare syftemål har Svea Gille först ooh

främst. Då det rerlan sagts att medel-

tl«Iens gillen voro instiftade till något

helgons ära, efter hvllket gillet har

nnninet. torde härme<l förklaring nog
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vara gjord, 'hvarför det ligger större

betydelse i namnet Svea Gille än ma,n

i vanliga fall reflekterar öfver — en

liten krets landsmän i främmande land,

sammansluten till ett sälls;kap, stiftadt

till ära för Svea, "moder åt oss alla".

Ett af medeltidens gillen var egentli-

gen mera än de andra ett andligt så-

dant, men ändock blefvo 'bröder och sy-

strar af alla stånd deri upptagna. Svea

Gille afviiker föga från denna regel oCh

blott i det fall, att det stiftats endast

för manliga medlemmar. I det åsyfta-

de medeltida gillet funnos ledamöter i

brokig mångfald och af vidt skild rang.

Riiksnåd och bönder, riddare oöh handt-

verkare, emibetsmän ooh borgaxe samt

kungliga oöh furstliga personer och —
drängar och pigor; ingen, som fört en

oförvitlig vandel ocih kunde eriägiga

stadgad afgift uteslöts och kunde ej af-

'giften erläggas i reda penningar,

emottoigs den in natura af omvexlande

slag. Till miedlemskap i Svea Gille är

hvarje välfrejdad landsman i Worceis-

ter berättigad, ooh rangskilnad inom

igiillet 'kan ej tolereras, alltså äfven i

detta fall följer det svensk-aimerikan-

ska Svea Gille sina tidigare svenska fö-

regångare inom föreningsväsendet. Al-

la bestämda afg^ifter erläggas pr kon-

tant men icke stadgade afgifter erläg-

gas äfven in natura, när så behöfs och

det finnes aldrig 'brist på kraftiga ar-

mar och friska viljor, när det gäller att

visa hvad gillet kan åstadkomima — en

afgift 'in natura soim sällan en medlem

vägrar att bidraga med.

Svea Gille stiftades den 28 Februari

1888 ooh kunde således i år fira sin tio-

årsfest, 'hvilken också var en af de

mest lyckade bland de måmga fester,

g'illet under årens loipp gifvit och hölls

i den då nyrestaurerade vackra klubb-

lokalen, hvilken upptager liela öfre vå-

ningen i huset nr 418 Main st. Gillets

förste upphofsman och själen i före-

tagiet var hr Charles Beck, hvilken

sammankallade ett tiotial glada gossar

till möte, bildade föreningen och utar-

betade stadgar, hvilka af mötesdelta-

garne antogos. Till Svea Gilles första

tjenstemän valdes:

Charles Beck, ordf.; Gustaf Höök, v.

ordf.; A. Romiborg, sekr.; Charles A.

Johnson, kassör och J. Berglund, vakt-

mästare.

I gillets början begränsades medlems-

antalet till 30 personer, men denna

klausul måste dock snart upphäfvasoch

hair synnerligast under de senaste fem,

sex åresn medlemsantalet betydligt

ökats med nya kandidater för nästan

'hvarje sammanträde.

Om Svea Gilles deltagande i större

parader skulle här mycket kumia or-

das, likaledes om den hjerterörande

uppmärksamihet, som alltid visats en

afliden medlems stoft, då detta brin-

gats till sitt sista hvilorum, i det gil-

lets medlemmar i ihögtidsdrägt då del-

taga mangrant i alltid ståtlig pro-

cession — men vi Lnskränka oss till

att hlott i några få ord beröra de i sin

mån för Svea Gille: epokgörande till-

dragelser af i fråga varande först näm-

da art. Vare det nog sagdt, att det är

endast en giång, som en utarljetad plan

upphäfts, och detta måhända till följd

af otillräcklig tid för planens realise-

rande, men kanske också till följd af

fruktan för att i någon mån såra den,

soim skulle firas med en större ovation

från svenskar och norrmän. Då i fjol

Fridtjof Nansen väntades hit, talades

-mycket om, att Svea Gille skulle i det

tillärnade ifackeitåiget ^medföra en jette-

jordglob oöh öfver dess nordpol sväf-

vande ballong,representerande Andrées

färd, men häraf blef intet. Här finnes

skäl för reflektionen: Månne norr-

männen i slikt fall skulle visat samma
fina takt och belefvenihet, som sven-

skarne gjorde? ooh kan den anmärfe-

niingen tilläggas, att paraden med en-

dast en handfull norrmän blifvit ett

totalt fiasko eller troligtvis fått instäl-

las, om ej svenskarne tagit den om
händer.

Då den 4 Juli 1892 en större parad

till ära för Columbii upptäckt hölls här

liksom å andra platser i För. Staterna,

slog Svea Gille åskådarne imed till häp-

nad gränsande förvåning genom utru-
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ståndet af ett fullt bemannadt vikingsi-

akepp, Bom framseglaiie utan synbar

drifkraft; häMarne voro nemlisei» dol-

da pil insidan af skeppet ooh en li:k-

nande häntydan pä att Nordens söner

voro förtjenta att Ihågkonunas visadee

i &r då den 32 Juni Worcesters 50-

årBJublknim som stad firades med en

Btörre parad, i h vilken Svea Gille del-

tog med en monitor, frftn hvars rote-

rande torn <luiulrando salvor affyrades

under färden Maln st. fram.

Svea Gilles klubbhus nära sydöstra

ändan af den vackra Quinsigamond

sjön. till hvilken grundstenen med öf-

lar derpå en skuld i form af inteckning

I>A endast $3,000.

Intradesafgiften till Svea Gille var

förr obetydlig, men har iiu höjts till tio

dollars, mänadHafglften är 50 cents.,

och det kan ju tydligt förstås, att på
dessa afglfter hvarken klubbhus kun-

nat byggas eller en treflig och rymlig

lokal vi<l stadens förnämsta gata kun-
nat underhällas, utan har det mesta af

de dertill ei-fonierliga me<llen anskaf-

fats genom kraftigt samarbete vid stör-

re, i allo lyckade tillställningar. Gillets

attraktioner vid hållna basarer ha all-

tid varit originella och anslående, en

Svea Gilles

i jiaiaiirii il,

liga ceremonier lades memorialdag'on

den 30 Maj 1894. reste sig kort derpå

med sina tv^ torn ooh vackra smärta
former på den höga sltogbevuxna stran-

den och gtår der nu nAsom ett talande

bevli* på Svea Gilles handlingskraft

samt är utan gensägel.sp det vackraste

och .största af de många klubbhus, som
gvira scenerierna ruii<it denna sjö ännu
mer pittoreska. Här egcr gillet och en

del enskilda medlpnymar ett landområ-
de på 15 acres. Klubbhuset har upp-

förts för en ko«(tnad af $S.noo <H:h hvl-

Vikingaskepp

t .hl Ii iv.fj.

gång en Jetlemajstång från golf till Lak

i den ryinllga Mechanics Hall, en an-

nan gång ett med blommor öfversåJ-

ladt Rlffekorn o. s. v.

.Att mot främlingar häMvunnen nor-

rllsk gästfriliet visas af en förening

som Svea Glllo, är helt naturligt. I)å

år 1892 Svenska (Jleeklubben i Brook-

lyn till följd af del vid wångarfesten i

MlnncapollH.MInn., eröfrade h(>gsta pri-

set, cl I vackert och dyrlwirt Jian<'r,gjor-

de en konsertturné^ här i (Jstem. rönte

klubi)en en gästfrihet af gillets me<l-
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lemmar, som deltaigarme säkert sent
skola glömma ooh vid gillets klubbhus
ha sångföreningarne SvensKaGleeklub-
ben ooh Harmoni från Boston samt

klubb, men på grund af 'bristande in-
tresse bland dess egna medlemmar upp-
hörde den efter en nära ett-årjig tillvaro.

En sjukförening har äfven 'bildats på

u
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(><h kaninitaiula kunnu ftstatlkomma.

Dess senast invalda 8tyri"lse bestod

af f()ljande niedlwniniar:

A. Bruno An<len>«)n. ordf.;

Gustaf Oldson, v. ordf.:

Johan Enfflund. sekr.

;

A. K. lloml>orK, fin. -sek r. o<-h

Clae^ Nylén, kassör.

Hiiskonillén. som omhänderhar alla

;iiii;>!.ii;<-tilieter rörande klubblokalen i

staden och klutd>hu^et v-i<l sjön, bestiir

af Gustaf Oldfon. Daniel Danielson.

Gottfrid Hanson, Olof Olson och .\u-

K^ist Göranson.

Vakrmiifitare för lokalen I staden är

Steve Forsberg och för klubbhuset vid

sjön Charles Beck.

Ur styrelsen har. sftsoni längre fram
namnes, hr Bruno .Anderson afgått och

innrhafves för närvarande ordförande-

stolen af hr Gust. Oldson.

Sammanträden hållas den andra och
sista onsdagen hvarje månad kl. 8 e.

m. i klubblokalen. 418 Main st.

Vestergölland. Han genomgick folk-

skolan och läste några år privat, hvar-

efter han lärde maskinarbetareyrket

Charles Beck.
Svea (Jllles stiftare.

CHARLKS HP:cK. Svea Gilles .stif-

tare (Mih -en af de«H outtröttligaste nifnl-

lemmar. föddes den 1:5 Sept. 18fi2 I Gö-
teborg, derifrån hans föräUlrar. medan
han var helt ung. flytude förset till

Östergötland crh .se<lan tillbaka till

Steve Forsberg:,

Svea Gilles vakuna.stare.

och arbetade vid skilda tider \)X Troll-

hättans Mtk. Verkstad, Ljusne .Mek.

Verkstad, "Atlas" i Stockholm samt
Lindbergs varf och mekaniska verk-

stad, allmänt käi;d i Stockholm under

namn af Stora Varfvet. Beok kom på
våren 188G till Worcester samt ämnade
slå yrket ur hågen cch resa vester-

ut men erhöll förmånlig anställning i

Holyokes mask in verkstad, der han
-tannade i 9 år. Tnder dessa år har
lian ofta varit bortsänd att utföra ma-
sk inurpsättningar (turbiner) för bola-

i-'et och under senare åren hade han an-

-tällning som förman.

"(Jillets Charlie" är en humorist .som

lå. Då han härom dagen med anledning
;if denna boks utgifvande tillfrågjules

(mi någni biografiska uppgifter, var
han ej sen att svara: "Inte fjns det nå-

got att skrifva om mig, inte. Jag till-

hör Svea Gille, endast gillet, har
varit dess ordförantje. vaktmästare och
— fl,tpkilllgt annat; kan simma, har
höns, ankor och - Anglråtar. har g<Ml

helsa och tycker <let nr n)llgt att lef-

va!" Sant. hvarfendn ord! .Vit
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ingen styfvare simmare klufvit "la-

kens" vatten, var en allmlänt känd

hemligihet.likaså att lian hade liöns ocTi

ankor, men — ångbåtarne komimo som
en fullständig öfverraskning. Vid när-

mare reflektion ter sig dock saken (helt

naturlig. I egenskap af vaktmästare i

klubbhuset vid sjön har hr Beck mera
än någon annan satts i tillfälle inse,

att mycket kan göras för mera reguli-

era turer på insjöns vatten och då man
känner Becks ordningssinne och sega

ihärdiglhet, kan man känna sig förvis-

sad om, att ide af honom inköpta tre

små ångsluparne komma att till in-

stundande sommar föra en imassa gä-

ster till Svea Gilles klubbhus och andra

vid sjön belägna platser, som väl äro

värda att besökas.

BRUNO ANDERSON, hvilken den

14 Sept. 189'S afsade sig befattnmigen

som Svea Gilles ordföranide, på grunid

deraf att han erhöll förmånligare an-

ställning än den han tinfälligt inneha-

de i Worcester, föddes i Huddinge soc-

Bruno Anderson,

Svea Gilles f. d. ordförande,

ken af Stockholms län den 5 Mars 1864

och erhöll sin första skolunderbyggnad

i Stfockiholm, tills han i April 1878 vid

14 års ålder an'kom till Worcester. Hr
Anderson, som år 1883 genomgick full-

ständig kurs i Hinmans Business Col-

lege här i Worcester, har innehaft an-

ställningar dels som bokliållare, dels

som ihandelsresanide hos följande fir-

mor: Iver Johnsons fabrik i Worces-

Claes Nylen,

Svea Gilles kassör,

ter, Wm Haaker, New York, H. Bolan-

der, Chicago, 'bedref egen speceriaffär

under firma Holmes & Anderson i

Campello, Mass. i 5 år, vidare anstäld

hos firman Strohmeyer & Arpe, New
Yoi^k samt hos Wm A. Leggett & Co.,

också i New York. Han hade äfven an-

ställning so^m boklhållare i Svensifea

Handelsholaget första året af 'dess exi-

stens. I Oiktolber månad i år erhöll hr

A. anställning som resexpedit för snus-

firman A. Bolander i Chioagio oöh har

sitt hufvudqvarter i New Yor^k. Hr A.

är mycket musifcaliskt anlagd och in-

nehade i fyra år befattning som orga-

nist vid Svenska Lutherska församlin-

gen från den tid dess kyrka å Mulberry

st. uppför^des. Hr Anderson har i mån-
ga år varit passiv medlem af den kän-

da svenska sångföreningen Lyran i

New York samt var äfven medlem i

logen Worcester af föreninigen Mystic

Brothers.

Som 'ordförande i Svea Gille var hr

A. mycket omtyckt och var det med
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upprlgtiK saknad föreninKou emoltog

un<lerrättel8<>n om huns afgAng.

C.rSTAF O. F. OLDSON. Svea C;i!l..,

luivanuitle ordförumle efter hr Bnmo
\ndersi>iis af^ng. är TMd I Kalmar

»len 4 Juli ISM. Vid 14 Ars Ålder lem-

nade han hemmet och begaf sig till

Stoe.kh«>lm, der han erhöll anställning

1 s|>e<-«'riaffa.r först hos M. Åkerström,

6 östermalmstorg och swlan hos John

Kjellln. 31 Linnégatan. Den 15 Juni

lSi>0 ankom han Lill Worcester och ef-

ter en kort tids arbete hos Washburn
& Moen Mfg Co., beträdde han äter sin

Gustaf 0. F. OMson.
Svea Gillea nuvarande ornlförande.

1 Sverige valda l)ana samt efhöll först

anställning i hr Hans Trulsons specprl-

handel vid Mneoln »q. I Juli manad
1891 erhöll han anställning vid Sven-

ska Hanflfl.Hbolagot oeh har allt sedan

deHH, med undantag af den tid han för

^tt par tre år sedan aflade ett l)e8Ök 1

Sverige, skött Hin befattning sft, väl att

ha?i nu är före»tåndarpn8 "högra
hand". Förutom Svea Gille tillhör hr

Oldiion Court Marmony. F. of A.

X

Svenska Gymnastikklubben.

Af allt vi mwifört frän hemlandet 1

högan Nord att här odla, uppöfva och

.sträfva för att fä erkändt finnes väl

knappast något sä karakteristiskt

svenskt som den svenska gymnasti-

ken. I likhet med den svenska sången

är den sven.ska gymnastikon en af de

bästa gäfvor fäderneslandet skänker si-

na söner att vårda, oeh båda ha här

gjort stora landvinningar, ehuni den

svenska g>'mnastiken i allmänhet ej lå-

tit så mycket tala om sig härute som
den svenska sången, hvilkens förnäm-

sta ifrares sträfvan ju till och med lyc-

kats vinna aktningsvärdt och högst

uppmuntrande erkännande i hemlan-

det. Då det endast kan vara af nog

intresse för dem, som särsikildt intres-

sera sig för den lingska gymnastiken

att utförligt orda om detta systems ut-

märkta egenskaper, hvilket ju för re-

sten vore orimligt begärt inom den be-

gränsatle ramen af ett arbete som det-

ta, så vilja vi blott påpeka, att ingen-

ting i verlden är så väl egnadt att sy-

metriskt utbilda raennisJtokroppens a 1-

1 a lemmar till ett harmoniskt helt och

j)å samma gång utveckla och stärka

själsförmögenheterna som den nämda
gymnastiken. Och dess landvinningar

i den civiliserade verlden ha ej varit

små. oaktadt det nog för den ytlige be-

traktaren kan te sig så.

Den svenska g>'mnastlk förening.som
här existerat i nära sju år, har visser-

ligen ej vunnit så stor tillslutning, som

man kunnat tänka sig att den Ixirde

göra. meii tlcss allvarliga sträfvanden

ha mer och mer virnnlt allmänhetens

Iwvågenhet. så att dess publika uppvis-

ningar varit, synnerllgast imder de se-

na.^-^te åren, väl besökta och numera tor-

de de.ss existens för framti<lcn vara till

fullo betryggad. Uva4l som 1 synnerhet

är värdt att påpeka, är den omständig-

heten, att <len .svenska g)'mnaHtiken,

tack var»* \Vor<-eHters svenska gynuia-

stkkltibbs förtilnksamhet. Mlfvlt mera
allmänt känd och uppnknttad bland

.Hamhällets m«»«t frnmstående män ooh

qvlnnor *)ch synnerllgast blnn<l dem.
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som ha omhänder det uppväxande släg-

tets utveckling i kroppsligt ocli and-

ligt afseende.

Den svenska gymnastikklubben är

fullt värd all den uppimuntran den kan
röna af landsmännen, ty det mål den

satt sig föTe är stort oc'li erfeännans-

värdt — att till fullo uppfylla den la-

tinska satsen: Mens såna in corpore

klubben och hrr Hedström, E. Fors-

stedt och C. Goldkuhl utsagos till ko-

mité att utarbeta förslag till stadgar.

Till interimstyrelse valdes !h.rr J. A.

Hedström, A. Berglöf, A. Jungmarker^
E. Forsstedt oeh C. G-oldkuhl.

Till lokal föir gymnastiköfningarn^'

hoppades man ei^hålla den tyska Tur-

ner föreningens lokal, men svårigheter

Svenska Gymnastikkiubben.

sano eller på svenska uttydt:

själ i en sund kropp.

En sund

The Swedis'h Gymnastic Club är det

namn, under hvilket föreningen orga-

niserades söndagen den 14 Februari

1892 efter en af hrr C. W. Bildt, Carlos

Goldkuhl, John A. Hedström oOh Eric

Forsstedt i Skandinavia för den 11

Feibr. utfärdad kallelse till för svensk

gymnastik intresserade landsmän. Om-
kring 60 personer 'hade infunnit sig i

Svea Gilles dåvarande 'hall, 98 Front

st., ooh till ordförande för mötet ut-

sågs redaktör Goldkuhl; sekr. blef 'hr

John A. Hedström. Trettio persomer

förklarade sig villiga ingå i den nya

uppstodo och det var först i April man
lyckades komma öfverens med tyskar-

ne, så att öfninigarne då kunde påbör-

jas.

Klubbens förste tjenstemän voro:

C. W. Bildt, ordf.;

Carlos Goldkuhl, v. ordf.;

Lonis Holmberg, sekr.;

Axel Jungmarker, kassör;

T. B. Malmstedt,

Al'bin Kasperson och

P. Lundevall, direktörer.

Dess förete instruktör var hr John
A. Hedström.

Under hr Hedströms ledning pågin-

go öfningarne oafbrutet hela sioimmaren

hvarje onsdags afton och söndags mor-
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gon. I>tn ^"> Ni»v. n-siKiierade hr H«mI-

ströni fi-An letlarebefaltninKeii och 1

hans ställe valiles InKeniör C. W. Bildt.

Dt-n första iippvisninKeu hölls 1 Turner

Hall tien 23 Febr. 1S93. I>en 3 Maj

samma ftr förhyrde föreningen sin

mmarplatfl vid sjön Qninsigamond

'h invigdes den samma den 30 Maj.

Kn större, af mänga amerikaner bo-

.sokt tipin-isning hölls i "Rinkeu" pA

Foster st. den liä Maj 1893. Förenin-

gen fiek umler sommaren nöjet att

som gåfva af hr doktor Verner emotta-

ga en del möblemang för sin somniar-

piats samt ett dussin hängmattor.

Nästa nppfvisnlng hölls i Tiirner Hall

den 26 April 1894. Dit hade så många
personer, som salen kwnde rymma. In-

funnit sig ooh bjöd dervid klubben pA

ett blandadt program af gymnastik-

uppvisning, musik och sång .samt dans.

Uland mera l>emärkta tilldragel.^er I

klubl»ens historia förtjenar framhållas

dess deltagande i en båtparad, en veri-

tabel venetiansk afton, som på qvällen

il. 21 Juni '94 var anordnad å Quinsiga-

moiid sjön cch åskådades af en till

mellan 7 och 8,000 personer uppgående

publik. Bland de deltagande båtarne

utmärkte sig i synnerhet Sveni^ika

G>-mnastik klubbens för sin originali-

tet. Ingeniör Thure Ijarson hade nera-

ligen konstruerat ett vikingaskepp i

miniatyr, å hvars så v^äl drakhufvud

som bak.stam och sidor funnos trans-

parenta utskärningar, från hvilka ett

rödt ljussken ut.s-trömmade och segleLs

konturer markerades af kulörta lyl<tor.

Båten manövrerades af hrr Thure I^ar-

»on. Ixjuls Holmberg, W. Bäckström.

B. Vendin. R. Vendin. H. Mol>erg. E.

Mnell, E. Sundberg och A. Nilson, alla

1 sina klädsamma hvlta gj-mna.stlk-

dräeter. Det hela var af en präktig

effekt o«'h väckte fK-k.'»å berättigad upp-

mark.«nmhet. Gymnastik klubben hem-
förde också första priset för den bästa

'•n.ekllda båten.

Den 3 Jan. 189') hölln Äter en uppvis-

ning I Turner Hall och den 27 Mars
.Hämma år visade klubben sitt vackm
deltagande för nmlens och Horgens

barn. 1 det en gAfva af $100 anslngH ur

klubbens kassa till nödlidande lands-

män. Detta var dock ej första gången

gynuiiusilk klubl>en visat sitt deltagan-

de for likars ni)<l, ty vintern förut var

»len jemte andra svenska föreningar

mycket aktiv vid de publika tilLställ-

ningar. som arrangerades för den då

existerande nödhjelpskomitén.

Sin första prisuppvisning gaf klub-

ben i "Rinken" den 9 Maj 1895. Flera

hundra amerikaner voro inbjudna, syn-

nerligast i skolfrågor intressenido samt
stadens Ixn-gmibtare och flera andra af

(less tjenstemän. Rörelserna gingo

med lif och lust och den kände ifraren

för svensk g:j'mnastik, baron Nils Pos-

se från Boston, som bevistade uppvis-

ningen, gaf klubben det småckrande

vitsordet, att den i sina gymnastiska

prestationer kunde mäta sig mexi

h vilket svenskt infanteriregemente

.som helst. Priser i guld, silfver och

bixjns utdelades och vunnos i tur och

ordning af hrr Axel Jungmarker, A.

Aqvist och Axel Lindgren.

Andra prisupp\isningen hölls i Con-

tinental Hall den 13 Maj 1897 och der-

vid togs priset i guld af Axel Dahl, i

silfver af Adolf Werme och i brt>ns af

Axel Lindgren. Den 5 Febr. i år gafs

åter en uppvisning i Turner Hall och
den tredje prisuppvisningen hölls i

Mechanics iHall den 23 sistlidne April,

dervid äfven svenska nati^naldanser

utfördes. Pristagare blefvo Adolf Wer-
me, guM. Anders Werme, silfver. och

John ririkson, brons.

Klubbens angelägenheter omhänder-
hafvas nu af:

Ivar Clason. ordf.:

n.«kar Englund, v. ordf.:

Nils Kasper.'?on.

Karl Englund f)ch

.•\doIf Werme.

.Mbin Kasperson. .wkr.

;

CaroliiH Lounrlln, kanaör:

W. Biu-kström och

Erik I>1nel! revisorer samt

.\rvid Petterson, suppleant.

hiKtruktör är hr C. W. Bildt o<'h os-

siHterande instruktiu- hr \V. Bäck.strnm.
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Gymnastiköfningarne ega ruim ihvar-

je onsdags afton och söndags morgon

i Turner föreningens lotoal å South-

bridge st.

Logen Quinsigamonds Väl, 1. 0. G. T.,

är den äldsta skandinaviska goodtemp-

larlogen 1 Massachusetts. Den instifta-

des den 16 Maj 1891 af hr Carl Grim-

sköld från New York. Då lo-gen stifta-

des ingingo 20 personer som "öharter"

medlemmar och af dessa 20 qvarstå för

närvarainde 5, nemligen J. T. Jacobson,

H. Moskovin, A. Klinglöf, Anna Hag-

berg och G. Asker. Logens första ord-

förande var A. G. Spets och dess för-

ste sekreterare Oskar Engvall. De för-

sta mötena höllos i ett a;f Washburn &
Moens hus vid Millbury st., men som
denna lokal på grund af logens stoira

tillväxt snart nog blef för liten, beslöts

att vidtaga åtgärder för anskaffandet

af en större lokal. För detta ändamål

förhyrdes en hall beläg'en i Första

Svenska Handelsbolagets hus i Quin-

sigamond, hvarest logen hade sina mö-
ten regelbundet en gång i veckan tills

på våren 1892, då åtgärder vidtogos för

byggandet af ett eget hus. För detta

ändamål köptes en tomt vid Ekman st.

Vidare ingicks kontrakt med bygglmä-

staren L. M. Petterson om husets byg-

gande och på hösten samma år blef det

färdigt samt invigd«s högtidligt den 6

Novemlber af storloge temiplar i den

amerikanska sitorlogen mr James L.

Bowen.
Logen har under sin tillvaro haft

hårda strider att utkämpa för att hålla

sin financiella ställning i jemvigt och

ofta nog har medlemmarnes offervillig-

het tagits i anspråk, alltid med ött godt

resultat.

Förliden somtmar bildades af de yng-

re sportäläkande .goodtemplarne en för-

ening, känd under namn af EAGLE

CYCLE CLUB. Denna klubb står vis-

serligen icke under logernas kontroll,

men mottager som medlemmar endast

goodtemplare och består den för närva-

rande af omkring 35 medlemmar.

År 1896 öfvergick logen Quinsiga-

monds Väl så väl som de öfriga sven-

ska logerna här i östern till den då

nybildade svenska storlogen, som nu

existerar under namn af The Eastern

Scandinavian Grand Lodge of Massa-

chusetts.

Loigen Quinsigamonds Väl består för

närvarande af en kärntrupp af 86 med-

lemmar oeh dess tjenstemän äro:

Oscar Joihnison, L. T.;

E. Svtenson, V. L. T.;

N. Ericson, Selkir.;

J. Frykberg, B. Sekr.

;

E. Asker, Skattom.;

N. Vendt, F. S.;

J. Lundqvisit, K.;

J. Youngberg, F. L. T.;

A. Hammarbeok, M.;

Augusta Carlson, B. M.

;

A. Vallberg, Y. V.;

M. J. Lindqvist, L. D.

Lo'gen håller sina möten hvarje sön-

dag kl. 1/^4 e. m.

I förening med denna loge existerar

UNGDOMSTIE/MPLET VÅRBLOMMAN
som instiftades den 16 Mars 1895 och

nu består af af 65 miedlem'mar. Guätaf

Berg är intendent för temiplet och dess

sammanträden hållas hvarje lördags

qväll 'kl. 1/28.

OSCAR WILHELM JOHNSON, Loige

Templar i Quinsigamonds Väl, är född

i Helsingborg den 30 Sept. 1873 och har

genomgått folkskolan i sin födelsestad.

Den 26 Juni 1892 ankom han till Wor-
cester och arbetade de första ^Vs åren

hos 'Holyoke Machine Co. samt erhöll

sedan plats hos The Morgan Construc-

tiion Co. Den 5 Maj 1889 ingick han i

G. T. cwd«n i Sverige och logen Quinsi-

gamonds Väl förenade han äig med den
2 Juli 1892. Hani innehar alla grader,

soim orden tilldelar sina medlemmar,
har innehaft nästan alla tjenstemanna-
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platser, tills han invaldes I den nuva-

rande samt är dess utom kapten för

i:agle Cycle Club.

^

Logen Monitor, I. 0. G. T.,

stiftades den 20 December 1891 af de-

puterad K. J. Bey cch miss Alma Bey

frän Hartford. Conn. 19 personer In-

gingo i logen som s. k. "charter"-

medlemraar.

Dess förste styrelse besto<l af C. G.

Levan. L. D.; C. F. Lybeck.L. T.; John

ICnglund, V. L. T. och Axel Tjellander,

I.. Sekr.

I>ogen möter hvarje tisdag kl. S e. m.

i Monitor Hall, 27» .Main st.

Thcodore Osberg,

Sekn-ii r.irc i li>t:<M .Monitor.

F)e.sH nuvarande tJenHtemän äro:

Frit.4 .\nderson. I^. T.;

K. V. .MoherK. V. L. T.;

N. Porfliwjn. F. L. T.;

Theodor OKberg. Sekr.;

fnrl J. Toll. L. U.;

Philip Delin. K. S.;

Hunna Toll. K.;

H<-nry Kdstrand. M.;

ICninia .Svenson. H. M.;

Sigrid Fninke, I. V.;

Martin .Vndersson, Y. V.;

Amanda Svenson, I. U. T. oeh

C. J. LiiHkrhoIm. L. I).

THEODORH OSHFIIG. s<'kr. 1 Moni-
tor loge och Svenska NykterheL^för-

bundet, föddes den 18 Sept. 1860 och
erhöll undervisning vid Malmö Ele-

mentarläroverk, hvarefter han inneha-

de anställning i manufaktur- och herr-

ekiperingsaffär. Den 12 Juni 1886

kom han till .A.merlka och är 1892

till Worcester. Här erhöll han anställ-

ning hos möbelfirman Union I-^irnish-

ing Co. (f. d. Gately & 0'Gorman.)
Hr Osberg tillhör, förutom logen Mo-

nitor, Court Frederic T. Greenhalge. F.

of A., och Kalpa loge. U. B. & T. S.

^
Svenska Goodtemplarnes i Worces-

ter och Quinsigamond Sjuk- och

Begrafningshjelpforening

bildades den 28 Febr. 1892. Inträdes-

afgiften är 50 cents för helt och 25

cents för hälft medlemsskap cch må-
nadsafgifterna respektive 40 och 20

cents. Vid sjukdomsfall erhällas i

sjukhjelp pr vecka $7.00 för helt och
$3.50 för hälft medlemsskap. Vid med-
lems dödsfall utbetalas $100 i bograf-

ningj?hjelp. Föreningen eger $250 i kas-

san. Dr Kllis är fitreningeus läkare.

Styrel.sen bestAr af:

M. .1. Lindqvist, ordf.;

Frits .\nder8on. .sekr. och

Adolf Johnson, kas.sör.

^^'2?*^
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The I. 0. G. T. Camp Association

är en förening inom de svenska G. T.

loigerna med ändamål att anskaffa

sommiar- octi lägerplats för logernas

miedlemmar. Somrarne 1896, 1897 och

1898 har denna förening innehaft i. å.

Natural History Park på nordvestra

stranden af Quinsigamond sjön och ut-

gör denna plats, soim sedan goodtemp-

larne förhyrt den uppkallats med nam-
net "I. O. G. T. Camp", en särdelees

angenäm lägerplats under soimimarmå-

naderna och freqventeras flitigt så väl

Qvinnoföreningen Svea.

en branch för qvinliga miedlemmairutaf

sällskapet Order of Mystie Brothers,

'bildades den 28 Mars 1891, på föran-

staltande af "V'i'k-ing Council" af sam-

ma orden.

Föreningen började imed femton s. 'k.

"ciharter"-medleim'ma.r och följande

tjensteimän tillsattes:

Fru Anna Smith, ordf.; fru Ida Per-

son, vice ordf.; fru Emma Hanson,

kaplan; fru Elisiabeth Nilson, sekr.;

fru Maria Eliasom, kassör; fröken Nelly

Goodtemplarnes lägerplats vid Lake Quinsigamond.

af medlemmar ooh deras familjer som
af icke goodtemplare.

Associationens styrelse består af:

M. J. Lindqvist, ordf.;

John Frykberg, sekr. oc'h

Oscar Johnsson, kassör.

^)<§^-

Person, konduktör och fröken Ellen

Anderson, vaktmästare.

Lämpliga sitadgar utar*betades af en

komité utaf O. M. B., och antogos af

Qvinnoföreningen Svea. Föreningen

är en sjuk- och hjelpföreninig. Inträ-

desafgiften bestämdes till en dollar ooh

månadsafgiften till 25 cenfts. Qvinnor

i ålder mellan 16—50 år ega tillträde.

Sjukhjelpen var först endast $2.50 i

veckan under tretton veckor på året,

men höjdes 1896 till $3.00 pr Vecka för
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lika lång period. På ett möte 1893 ena-

des man om att anställa en forenlng^-

läkare. h v liken befattninR för närva-

rande Innehaives af dr Swan. 41 Plea-

sant 8t. Ar 1898 blldatles en bejä^-af-

iiir)i:-fi>ri.| mvi\ en Laxering af 50 cents

pr III. -.i;. Ill för hviirje dödb-fall.

l)iMi senaste finansrapporten visiir,

;itt under den tid fiireninpen existerat

ha (less inkomster stlpit Ull $2,885.52.

I sjukhjelp ha utbeults $1.079.05 ooh

kas^abehållning^n är $525.64.

Medlemsantalet är 103.

Den nuvarande styrelsen består af:

Fm Carolina Zakrison, ordf.;

Fru InÄöborp Höglund, v. ordf.;

Fröken Ida Benson, sekr.

;

Fru Ida Nord, kass<ir;

Fm Julia Florln, kaplan;

Fröken Klara Stake, konduktörooh
Fröken Magna Williamson. vaktm.

Möteslokal är Red Mens Hall. 98

Front st., ooh mötestiden är första lör-

'l.ipen i h varje mAnad kl. 8 e. m. och

•redje torsdagen i hvarje må-nad kl.

L'..3o <. m.

Massasoit Tribe, Improved Order of

Red Men.

Hland anuMikan.ska formningar, som
i Hina led räkna andra nationer, intager

Hed Men ett myoket framståon<lf- rum.

Ix>goii med ofvan aämda namn har

egentligen utgått från en förening

bland norrlbor. »om förr existerat här

under namn af Helmdall Soclety. Mas-

saaolt Tribe organ l.serade.H den 27 April

1887 o<'h det för.>rta mötet hölls i det

gamla posthuHct på Pearl st. Inalles

1») personer, på endast få un<lantag när

svenskar, antecknade sig till medlem-
skap rich till styrelse JOhiefs) valdes:

Prophet. Dean S. Ellis.

Sachem, John O. Siidorberg.

Seni »r Sagamore, H. N. f)rup.

Junior Sagamore, Fi"ans liitt.

rhief of Kecords, Willis K. Sibley.

Asst. C. of R., K. C. Lindström.

Keeper of Wampum, C. J. Hult.

Iht Stinnap. Charles Rrelin.

2nd Sannaj), John Clason.

l.>--t Warrior. .\dolf Hedengren.

2nd Warrior. Arvid John.son.

^i\ Warrior. .\. W. dranquLst.

!th Warrior. Peter östlin.

l.si Brave. Carol L<)un<lin.

2nd Hrave, Carl Warg.

'U\ Brave, C. J. Auren.

4th Brave, Joseph Hemans.
Giiard of Wigwam, John Fyrberg.

C.uanl of Forest, Olof Sjöholm.

Tru.s-toe för ett år, John Clason.

Trustee för två år, Arvid Johnson.

Trustee för tre år, Gust. Kilström.

Vid nästa möte. som hölls den 5

Maj. tillsattes hrr Knut C. Lindström.

-August Thunman och P"rans I.Ått som
komité att anskaffa en mötesplats och

sådan erhölls i nr 44 FYont st., der för-

eningen höll sina möten tills i Juni

månad 1890, då mötesplatsen flyttades

till nr 98 Front st.

Allt sedan början har föreningen

gått wäkert framåt och står i dag i eko-

nomiskt hänseende och numerär föga

efter någon annan, af svenskar hufvud-

sakligast sammansatt förening här i

staden. Dess nuvarande stjTelsemed-

lemniar äro:

Prophet. C. A. Johnson.

Sat-hem. W. X. Wheoier.

Senior Sagamore. .Vndrcw Hjort.

Junior Sagamon-, H. J. Ciamdin.

1st Sannap. C. H. Day.

2nd Sannap, W. H. Dowing.

fluard of Wigwam. L. C. I.Äirson.

Ctuard of Foresi. Nils Nilson.

Chief of Rec<»rds. Ivar Svenson.

Keeper of Wampum. .\. R<»ml>org.

Coll. of Wampum. .\ug. .\nder9on.

1st Warrior, C. A. Orundltz.

2nd Warrior. Ang. WinlH»rg-

3d Warrior. Fred Anderson.

4th Warrior, John Johnson.

Iht Brave. L. C. .\n<ler»on.

2iid Brave, M. .\nderson.

3d Brave. Hjalmar Styffe.

• th Brave. Owcar Sundberg.
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Trustees:

M. Anderson,

Hjalmar iStyffe och

Peter Carlson.

Bland för denna förening särsKildt

intresserade medlemmar förtjenar näm-

nas den nuvarande sekreteraren (Chief

of Records) hr Ivar Svensoo, hvilken

i 6 år innehaft denna befattning oCh

enligt gällande författning efter fem

års trogen tjenst ei^höll Past SaChems

grad för ett år sedan.

Massasoit Tribe räknar 159 medlem-

mar och håller sina möten i ofvatii

nämda loikal hvarje måndags afton.

Viking Lodge, Knights of Honor.

Det vidt utgrenade ooh välgörande

ordenssällskapet Knig'hts of Honor, af

hvilket svenska loger finnas på många

platser inom den nordamerikanska unio-

nen, hade ej bland landsmännen i Wor-

ster vunnit insteg förr än den 20 Fe^br.

1896, då Vikiing Lodge, nr 3,966, organi-

serades på ett möte i Commoinwealth

Hall, 566 Main st. af ordens organlisa-

tör W. E. Chase och tjenstemännen in-

om Worcester Lodge, K. of H.

Viking logen bildades med 21 med-

lemmar och till dess förste tjenstemlän

valdes:

John R. Johnson, Past Dictator;

Benj. J. Bernström, Dictator; C. S.

Hagström, Vice Dictator; F. A. Fors-

berg, Asst. Dictator; John P. Holm-

gren, Reporter; C. J. Persan, Fin. Re-

ponter; Carl Boström, Treasurer; Eric

W. Boström, Chaplain; John Hedlund,

Guide; A. F. Ward, Guardian; O. L.

Paulson, Sentinel; A. Svenson, A. F.

Ward, E. W. Boström, Trustees.

Viking logen 'har sedan gått framåt

sakta men säkert och räknade vid sista

årets slut ett medlemsantal af 36 med
en sjukkassa af $118.

Föreningen (hade under årets lopp ut-

betalt i sjukhjelp $25 och till "The

Widow and Orpban Benefit Fund"

$321.18.

Inkomster för året vorO' $582.18

Utgifter " " " 464.18

Således en kassabehållning af $118.00

Under logens tillvaro har ett döds-

fall af medlem inträffat, nemligen Carl

A. Peterson. Han hade vid sin död

endast inbetalt till logen $2.73 ooh er-

ihöll hans enka och fem barn så fort sig

göra lät hans lifassurans på $1,000.

Logens ställning är god och solid

och dess affärer under året ha omhän-
derlhafts af följande styrelse:

John P. Holmgren, Past Dictator;

E. W. Boström, Dictator;

C. A. Boström, Asst. Dictator;

E. M. Peterson, Reporter;

G. F. Lindström, Fin. Reporter;

C. Ericson, Treasurer;

Eric Hedlund, Chaplain;

Ossian Paulson, Guide;

P. J. Bergström, Guardian;

N. J. Svenson, Sentinel samt
John P. Holmgren,

Benj. J. Bernström oöh

A. M. Roman, Trustees.

JOHN P. HOLMGREN, past dicta-

tor för Viking lodge, är född i Veners-

borg den 1 Maj 1873 och genomgick

åren 1882^87 de fem första klasserna

af Venersborgs högre allmänna elemeu-

tarläroverk. Han ankom till Worcester

i No. 1887 och har här innehaft anställ-

ning som maskinarbetare vid Cromp-

tons Loom Work och Washburn &
Moen Mfg Co. År 1892 sändes han af

Washburn & Moen Mfg Co. till Wau-
kegan. 111., att biträda vid upipsättnin-

gen af deras nya maskiner derstädes,

lemnade s'in befattning 1894 och fick

anställning hos Jones & McLaughlin i

Pittsburg, Pa. Hr Holmgren återkom

till Worcester 1895 och erhöll åter plats

hos Washburn & Moen, der han fortfa-

rande arbetar.

Han är medlem af Svea Gille, hvars

sekreterare han var år 1889, blef 1894

gillets fin. sekr. och 1896 dess kassör

samt en af trustees för 1897. Var 1896—97
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reporter för Viking Itnlge och dloiator

1S97—98 samt är nu past dictator. Dcsk-

titoni tillhör han logen Ragnar af Vasa
orden, till hvars förste sekreterare han
vid logens stiftande Invaldes.

^
The Swedish Cemelery Corporation.

Den vackra tanke, som ligger till

grund för denna organisation, har en-

ligt dess nuvarande sekreterares rap-

port, uppläst pä tioärsdagen af Svenska
Begrafningsplatsens invigning, sitt ur-

sprung fréJi den kände och för sin

framgångsrika verksamhet på det and-

liga fältet fönit omtalade metodistpa-

storn D. S. Stirlin och var det hufvud-

sakligast genom hans och den i vänis

härifrån till Sverige affl>'tta<le ingeniör

J. F^orsstedts energi och visa<le intres-

se, som det stora företaget lyckades nå
sin fullbordan och vidare utveckling.

Den 22 Oktober 1885 insän<les till

Justlce of Peace James H. Bancroft.

från nedanstående personer en anhål-

lan, h\'ari l)egärdes ett mötes kallan-

de i och för bildandet af ofvan nämda
förening:

Mauritz Johnson,

Petrus Borg,

Oustaf Eliström,

John Engström,

Ltidwlg Pfttterson.

.\ndrew Engelbrektson,

Peter Carlson,

F. O. DahlqviHt,

John A. Cornell,

Ludw. Johnson nrih

Carl J. Lundgren.

I>et första mötet hölls I rum loi

Walker Fliiildlng den 21 Nov. issn. då
föreningen organ I.HcradcH cx-h stadgar
anfogofl.

r>e första tJenHtemännen voro:

Mauritz Johnfton. »ekr.:

CtUfltaf Ellström, kagsör:

Ludwlg Petterson, kollektör f In-

kassera re).

Till direktörer valdes:

Pett»r C^irl.son, president,

Mauritz Johnson.

(}ustaf Ellstrt>ni,

Petrus Horg,

John Engström,

A. Engelbrektson,

Liidwig Peiter.son.

F. O. Dahlqvist wh
C. .1. Lundgren.

P'rtn Henry Bigelow inköptes om-
kring 3 acres land. beläget vid Webster
st. för ett pris af $1,200, hvaraf hälf-

ten betaltes kontant.

Komiterade för inköj) af nämda plats

voro: Pastor Sörlin, Gustaf Ellström.
C. J. Lundgren. Mauritz John.son. C.

J. Hult. Petrus Borg. F. O. Dahlqvist,
J. A. Corneli och W. Rydberg.
Ansökan inlades till stadsstyrelsen

om att få använda nämda land som be-

grafningsplats i öfverensstämmelsemed
section 18 of chapter 82, Public Statues.

Följande svar erhölls från stadssty-

relsen:

"Ordered. That the Swedish Ceme-
ter>'. a Corporation established by law
have permission, and permission is

hereby granted to it to use for the pur-
pose of the burial of the dead its lot or
tract of land situated on the westerly
side of Webster st., containing about
three acres nearly or quite opiwsite
Hope Cemetery."

Approved Nov. 25. 1885.

See Journal of Mayor and Aldermen,
liook No. 9. Pago ItJC.

Begrafningsplatsens invigning till

sitt ändamål egde rum memorialdagen
den 30 Maj 1886, dervUl pastor D. S.

Sörlin officierade.

Sedermera inköptes land, så att yt-
innehållet nu utgör omkring 9 acres.
allt.sammans afröjdt (K-h större delen
afplaneradt och utlagdt i lotter, priva-
ta och fria. I de .senare erhålla mindre
benxHllade rättighet att fritt begrafNiia.

Fpp till .Januari lS9fi voro sålda 437
privata lotter och från iKnaafnlngsplat-
wns invigning till »amma datum äro
begrafna å platsen 1.3(;s ix-rsrmer. Till
den 1 Okt. 1 år voro l.JS.K jM-rsoner Ik»-

grafna här: 349 famlljHottor o»-h 102
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enskilda platser (s. k. single graves)

äro sålda.

Inkomsterna under den tid förenin-

gen existerat hafva varit omkring

$20,000 dollars odh utgifterna omkring

1,000 dollars mindre. Dessa penningar

bafva åstadkommits dels genom sub-

skription, dels genom afhållandet af

basarer, konserter o. d.

ninig rörande begrafningsplatseu med-
delas följande punkter ur föreningens

stadgar:

Tjenstemännen skola bestå af af nio

personer, utgörande styrelsen, en Sek-

reterare, en Kollektör, en Kassör och

två Revisorer. Styrelsen skall inom
sig välja President, Vice President och

Arbetschef. President- och arbets-

Vy från svenska kyrkogården.

Nuvarande tjenstemän äro:

J. Eric Forsstedt, Sekreterare;

S. B. Hanson, Kassör och

Eric Landin, Kollektör.

Styrelsen utgöres af:

Andrew Hjort, president;

L. M. Petterson, vice president;

William Anderson, ar'betschef;

John Carlson,

John Carlson (Carlson Bros),

Petrus Borg,

A. W. Ekström,

C. A. Johnson odh

Nils Lindqvist, trustees.

För vidare upplysning om författ-

chefsbefattningarne kunna ej innehaf-

vas af samma person.

Egare af begrafningslotter äro med-

lemmar af denna förening.

Icke lottegare, hvilka till föreningen

subskribera 1 dollar, kunna blifva med-
lemmar af denna förening. Skrifna an-

sökningar om medlemskap kunna lem-

nas till sekreterarein eller kassören vid

eller före det ordinarie årsmötet och

skall inröstning aif medlem ske vrd

nämda möte.

Reservfonden skall vara en fond, af-

sedd att betrygga kyrkog'årdens fram-

tida underhåll, och kan räntan å näm-
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..a fond »J dragas förr än efter en tid af

20 är, räknade frän den f*»rsta (l:sta>

Januari 1894.

Tre trustees skola \iilja8 att förvalta

denna fond och skola de tjenstKörasom

följer: en för ett Ar. en för 2 år och en

för 3 ftr. Derais efterträdare skola väl-

jas ärliRen. en för hvarje Ar. att Ijenst-

göra för en tid af 3 Ar.

På möte den 30 Sept. I år beslutades

att skänka en plats för begrafvandet

af 1 kriget fallne soldater af svensk

börd. hemmahörande i Worcester.

Ene Landin,

Kyrkogårdens Superintendent.

i:RIC landin, föreståndare och in-

kasserare för Svenska Bografningsplat-

sen, är ffkld 1 Veslra Vingåker den 14

Juni ISi.')»;. Mjin kom till WorcesterdenS

April ISHH. arl>etado en tid hos Wash-
burn & Moen och sedermera i landt-

bnik I Spencer. Den 11 Nov 1889 er-

höll han sin nuvarande anställning.

Hr I^ndln tillhör Thomas st. M. E.

församlingen och Svenska Metodister-

nas hjelpförenlng I C^hirago. 111.

"3^

Sångföreningen Lyran.

Denna dubbeliivarlett, som exltterai

i jenu tio är. är den äldste här existe-

rande svenska sångf()reningen och bil-

dades hösten 1888 af följande medlem-

mar:

Johan Kiighin»!. L. .M. ICkstrand, r.ste

tenorex;

Axel näcklin, 1*. I^niil .\nderson,

2: dre tenorer;

Gustaf Häoklln, Kmil .Xnder.son. l:8te

hasar;

Oscar Eklund, ICdvard Anderson,

2: dre basar.

Edvard Andenson qvarstod i ungefär

tvA Ar samt efterträxldes I andra bas-

stämman af C. Holmström, hvllken

dock snart afgick, hvarefter Emil An-

derson öfverflyttades till andra bas-

stämman och Gustaf Bäcklin skötte en-

sam första baspartierna, tills Ossian

Paulson år 1892 blef medlem. Hrr Ek-

strand och Axel Bäoklin lemnade sam-

ma år Worcester och antogo anställ-

ningar I Waukegan, 111., och till ersätt-

ning för dessa erhöllos Axel Runvlk i

första och Wilhelm Verner i andra te-

norstämman. Andre basen F2mil An-

derson lemna<le Lyran 1894 och efter-

träddes af John Ohree och samma år

flyttade Runvlk till Syracuse. N. Y.

Så återkom Axel Bäcklln och upptogs

åter till andra tenor, W. Verner öfver-

flyttades till första tenorstämman ooh

sedan dess har Lyran varit samman-
satt som följer:

Johan Englund. W. Verner. l:ste

tenorer;

Axel Bäcklin. Bmll Anderson, 2: dre

tenorer;

Gustaf Bäcklln. O. Paulson. 1 : ste

basar;

O. Eklund. John Ohree. 2: dre basar.

Johan Englund har varit sängför-

enln^ens sekreterare allt Ifrån början

och O. Eklund dess kassör tills den 1

Jan. 1898. då W. Verner valdes 1 hans

HtällP.

Lyrans tjensfemän äro:

Axel Bäcklln. ordf. och "bu.slncsa

manager":

Johan Englund, sekr.

;
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W. Verner, kassör;

John Ohree, bibliotekarie;

O. Eklund, bitr. bibi.

Hr Gustaf Bäcklin har varit Lyrans

nitiske ledare hela tiden, öfningarne

nr 32 Front st., dock endast för en kort

tid, hvarefter Svenska Lutherska kyr-

kan godhetsfuUt stälde sin undervåning

afgiftsfritt till lyristernas förfogande.

Lyran har genom trägen öfning och

"ha regelbundet hållits hvarje måndags flit lyckats uppnå en förträfflig sam-

Sångföreningen Lyran.

afton, tills i år, då tiden ändrades till

tisdagar 1 stället. De tre första åren

höllos öfningarne i Sv. Baptist (kyrkans

undervåning, sedan förhyrdes en sal i

sjungning och har, Icke blott derige-

nom utan äfven genom sin villighet att

alltid biträda vid välgörenhetstillställ-

ningar och andra konserter än sina
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egna ärliga, vunnit ätiulxad popuhiri-

tet bland lan«tHniännen ut-h denna diib-

belqvartetts prestationer äro alltid

gema hörda.

^
Sångfföreninpen Brage.

Mf.l taiiktu j>a del stora antal lands-

män, som här fans redan I början på.

lS90-talet. och på svenskarnes djupt in-

lErrodda kärlek till sång, synes det nå-

uot egendomligt, att ej redan då en

sjelfständlg och lifskraftlg sång-kör

t^xlsterade. Vid flera större fester ha-

de visserligen tillfälliga körer uppstått,

men efter utfördt värf. hvtlket endast

bestod uti att hastigt och lustlg-t Inöf-

va ett par såjiger och publikt utföra

dessa, har också den tillfälliga kören

liksom på öfverenskommelse upphört

att existera. Sålunda var för endast

fem år sedan staden Worcester med
hänsyn till en fast och lifskraftlg

-vensk manskör knappast så väl lot-

sad som tjugii år tidigare. Inom kyr-

koförsamllngarne funnos visserligen

körer, men dessa äro i regeln samman-
satta af blandade röster och ha Ull sin

hiifvudsakliga uppgift att med sina

-anger höja högtidligheten vid våra

Kudstjenster.

Emellertid hade på sommaren 1893

det året förut bildade Svenska Sångar-

förbundet i Amerika (.\merlcan Union
>f Swedl.«»h Slnper.s) på, .svenskarne.s

lag under fhicagout.^tällningen skör-

dat oförgätliga, aldrig vl.^snande lag-

rar och hvad låg väl nu närmare till

handfl än tanken att bland Worcesters
fiiflentalB .Hvenakar l>orde finnas tlll-

lokllgt material för en god. llf.skraftlg

manskör, h vilken med heder ktmde re-

I
r<'>ientera Worcesters sveu.^ka koloni

I Sven.".ka Sångarförbundet?

Den 29 Nov. l.SO.I var I 'Skandlna-
via" följande upprop Infördt:

"Pe herrar, »om Intren.qera Hlg för

bildandet af en uvennk lUlngförenlng

har I ötaden med ändamål att repre-

sentera Worcester uti '.\nK'rlcaTi l'niou

of Swedlsh Slngers" och att deltaga i

detta förbunds stora sångarfester, be-

haga Infinna sig ä "Skandinavlas" by-

rå, :{11 Main st., söndagen den 3 Dec.

kl. 4 e. m., hvarvid närmare detaljer

komma att meddelaw.

Högaktningsfullt

S. K. Manson. Hjalmar Nilsson.

Helge Sandberg."

L'r referatet öfver detta förberedande
möte låna \-i från den nämda tidningen

följande:

Hjalmar Nilsson,

Urages stiftare och förste ledare.

"Omkring 15 per.-joner hade hörsam-
mat kallelsen och utsilgs, .svdan en af

Ir.bjuderna. hr Hjalmar NMKs.son, öpp-
nat ^ammanträdet med ett frågan be-

lysande föredrag, hr Krik For.sstedt att

leda mötets förhandlingar «M'h hr Hel-

ge Sandberg att fungera .som sekrete-

rare. Allmänna meningen syntes va-

ra för bildandet af en .sångförening och
upplystes det. att »ångqvartetten Ly-
ran.M medlemmar vore vllllgji att sluta

.Hlg till den wamma. hvarlgenom denna

.s.Munda erhåller en tränad kärntrupp,

för hvllken man Ixir hafva alla skäl att

vara tacksam. IHand namn. före<«lagna

Ät föreningen, föll Hrage mest I sma-
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ken och blef det mötets beslut, att den

nybildade sångföreningen skulle upp-

kallas efter denne den nordiska myto-

logiens representant för poesi ooli

sång. En komité, bestående af lirr

Erik Forsstedt, Hjalmar Nilsson, Hel!g'e

Sand'berg, Dan. Sörlin och Emil An-

derson med Johan Englund och John

Linné till suppleanter, tillsattes för att

utar'beta stadgar, höra sig för om lämp-

lig lokal m. m.

En svensk sångförening i Worcester

detta önskningsmål sedan många år

tillbaka, är sålunda nu på god väg att

bli en verklighet. Den svenska sån-

gen har hittills ihär på platsen, om man
undantager den alldeles nybildade kö-

ren inom Svea Gille, endast varit re-

presenterad genom Lyran, hvilken fört

dess runor med den äran och ännu

länge, såsom vi hoppas skall fortfara

att göra det, men under det att Lyran

hufvudsakligast lagt an på att odla

qvartettsång, har körsången på helt

naturliga grunder fått stå till'baka. Nu
kan denna brist idock hlifva afhjelpt

och uppmana vi derför alla, som kunna

sjunga, att sluta sig till föreningen Bra-

ge. Röster finnas nog att besätta de

olika stämmorna med ooh må ingen af

sin blygsamihet hållas tillbaka från att

komma med. För företagets betryg-

gande erfordras helt naturligt en god

ledare och flera torde nog finnas, som
kunna vara platsen vuxne. Oss synes

dock, som om 'hr Hjalmar Nilsson vo-

re den som i främsta rummet borde

komma i fråga. Hr Nilsson har nemli-

gen mångårig erfarenhet soim sångle-

dare inom olika föreningar i Boston,

eger en utbildad musikalisk smak ooh

besjälas af ett lefvande intresse för fö-

retagets framgång."

Fredagen den 8 Dec. 1893 höll den

nybildade sångföreningen sitt första

ordinarie möte i Red Men's Hall, 98

Front st. Häroim yttrar "Skandina-

via" för den 13 Dec:
"Ett stort antal af sångens vänner

hade infunnit sig och tjugufem perso-

ner anmälde sig till inträde, hvadan
föreningen nu räknar 40 medlemmar,
de allra flesta aktiva. Det af den till-

satta komitéu uppgjorda förslaget till

stadgar diskuterades och antogos dessa

med några smärre tillägg och förän-

dringar. Till sångledare valdes enhäl-

ligt hr Hjalmar Nilsson, som tackade

för det visade förtroendet och, så att

säga, framlade sitt prOgram, hvilket,

grundadt på erfarenheten som det är,

bådar godt för föreningens framtid.

Val af styrelse förrättades härpå och

utsagos följande herrar att bekläda de

olika posterna inom den samma: Erik

Forsstedt, ordf.; Axel Tode, vice dito;

Wilhelm Verner, sekr. ; Hjalmar E.

Franzén, kassör och N. S. Lind, vakt-

mästare. Sångarne samlas nästa sön-

dag kl. 4 e. m. i Red Men's Hall till

första sångöfningen ooh komm.er der-

vid att närmare bestämmas rörande

den blifvande möteslokalen. Upplys-

ningsvis meddelas, att tillfälle är be-

red t äfven för sådana personer, som
icke sjelfva sjunga men likväl äro in-

tresserade af föreningens verksamhet,

att ingå i denna såsom passiva ledamö-

ter, hvilket berättigar dem att närvara

vid äångölfningarne."

Så kom dagen för den första sångöf-

ningen, söndagen den 17 Dec, och då

visade sig, att de omkring 40 rösterna

voro unga och kraftiga, men i 'beihof af

betydlig polering, innan något verkligt

godt resultat skulle kunna åstadkom-

mas. Så pågingo repetitionerna en

gång i veckan och på vårsidan hölls

ett par smärre samqväon, 'men det e-

gentliga stora framträdandet för pu-

bliken egde ej rum förr än ett år efter

Brages stiftande. Då på hösten 1894

storartade förberedelser öfver hela lan-

det påbörjades för att värdigt fira ett

aif svenskarnes största och dyrbaraste

minnen, nemligen minnet af !hjelteko-

nungen arSTAF II ADOLFS födelse,

så var det Brage, som med lif och kraft

tog hand om anordningarne för ett

värdigt firande af 400: de årsdagen af

denna historiska tilldragelse. Mycket
skulle ihär kunna ordas oim alla de hin-

der, som nu reste sig emot den unga
sångföreningens "tilltag att sM. mynt
på våra stora fosterländska minnen",

som en känd landsman då uttryckte
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sig. men här gagnar del föga att "tala

om den «nön. »onj föll 1 fjol". Alltnog,

resultatet af auordnlngarne blef, att

M.chanirs Hall \n\ aftonen den S Det-.

iv!»4 v!ir mera till trängsel packad med
' idda laiidsnianinnor ocdi

1. än livad någonsin förr varit

fallet. o<!h alt Brage skördade en i)eku-

nler vinst af festen, som afgjordt be-

tryggade den förut nAgot vacklande

sångföreningens framtid. DA det torde

vara af intresse bAde för dem, som be-

vistade den minnesvärda festen, och

andra, som ej kunde infinna sig, att

läsa om festen. sAdan den refererades

I "Sknndinavia". upprepa vi delvis och

i största korthet tidningens referat:

"Gustaf II Adolfs festen i Mechanlcs

Hall sistlldne lördags afton var från

början till slut så högstämd och vacker,

alt den gjorde det allra bästa intryck

på hvar och en som hade nöjet att öf-

vervara den samma, och blef en glän-

sande triumf för hr Hjalmar Nilsson.

gom arrangerat det fosterländska pro-

grammet. Men "det är ej fältherren

ensam, som vinner slaget, de djupa le-

derna vinna det åt honom", och den

stora blandade kören sA väl som soli-

sterna och aftonens talare gjorde alla

hvar och en i sin stad. sitt bästa för

åstadkommande af det helgjutna in-

tryck festen lemnade. I den stora Me-

chanlcs Hall. med sittplatser för när-

mare 2.000 personer, hade en fulltalig

publik samlats, förnämligast bestående

.if ni»ill<-mmar ur vår svenska koloni,

in. n tK-ksA af amerikaner, bland dom
-iisklldt att märka mayor Marsh med
fm. Salen företedde i sin rika och

smakfulla dekorering af flaggor, bland

hvllkn naturligtvis den blågula icke

flaknades. och draperier. hiifNtidsakll-

ga«t i de amerikanska färgerna, en

r>-nt\\K anblick, .'»om getia.-rt vid inträ-

det stämde en högtblligt. och den Kto-

ra kören, med damerna I ljusa toalet-

ter och herrarne I högtldH<lrägt. för-

höjde ytterligare detta intryck. Man
kunde, der man satt. icke undgå att

göra en Jemförel»e mellan den ftamllng

ungadamer, man vid detta tillfälle hade

framiör sig, fx^h den. som brukar sjun-

ga A .Musif Festival, och utföll jemfö-

relsen onekligen till våra landsmanln-

nors förmån. -- —
Härme^l hafva vi nu genomgått pro-

grammet för denna tJiistaf Adolfs fest,

allt igenom så äkta svensk, och länge

skall det dröja, innan minnet af den

förljlcknar i d<'ltagarnes hjerl^m. SAng-

ftMvn ingen Hragc. dess arningerings-

komit»?: hrr Hj. Nilsson, Eric Granberg

och Hj. Franzén, samt bland dessa

först (x-h sist Urages ledare, hr Hj.

Nils.son. tillkomma hedern af att haf-

va åstadkommit denna det vördade hi-

storiska minnot fullt värdiga fest. VI

hoppas, att Worcesters svenska all-

mänhet skall bära detta i minne och

skänka Brage sitt understöd, när nå-

gon gång föreningen, som ju arbetar

i ett ädelt syfte, vädjar till den sam-

ma."

F^estkören af blandade röster var den

stöi-sta svenska, som någonsin här va-

rit sammansatt, och räknade 123 rö-

ster, deraf 46 sopraner. 22 alter, 23 te-

norer och 32 basar. Orkestern var

sammansatt af tolf verkligt erfarne

musici. Som minne af festen utdelades

ett vackert souvenirprogram med om-
slaget trycltt i de svenska färgerna.

På omslagets framsida fans sven.ska

flaggan och en bild af hjeltekonungen.

Förutom aftonens program innehöll

detta '"vänliga program af en värdig

fest", som en af Bostons mest framstå-

ende svenskar kallade det, bilder af

samtliga solister och talare, namnen på

körens och orkesterns samtlige med-

lemmar, en af ingeniör James Fors-

stedt på engelska språket .^krlfven hi-

storik öfver Gustavus Adolphus. histo-

rik öfver Sven.ska Sångarförlmndet,

skrlfven af dr Victor Nilson i Minnea-

polis med bild af förbundets ledare

direktör Ortengren i Chicago, Helsning

till sångarförbundets delegater vUl

k<mventlonen i New York AiregAende

sommar, författad af I'Mvar«l Sundell.

IM>rträtt af Urages dåvarande styrelse

och ledare, en kort historik öfver Bra-

RC8 verksamhet m. m,

Brage räknade vl<l tiden för Gustaf

.Vdolfs fe.Htens firande inalles 7fi me<I-
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lemmar, deraf nännare ett 50-tal akti-

va sångare.

Omikring två veckor efter den i allo

lyckade festen, som så att säga lade en

säker hörnsten till Brages bestånd, höll

festkören ett privat samqväm, dervid

leidaren öfverraskades med ett stort

och dyrbart "crayon" porträtt af ho-

nom sjelf. Frampå året 1895 visade det

sig, att majoriteten af de festkören till-

hörande damerna hyste en allvarlig ön-

skan att få fortfara med sången octi att

på allt sätt understödja Brages sträf-

vanden och så bildades Brages dam-

slutande egnat sig åt endast manskör-

sång.

På våren 1895 ansågs en utgallring

af stämmorna nödvändig och derige-

nom reducerades det aktiva medlems-

antalet betydligt. De med denna gall-

ring missbelåtne oöh genom den sam-

ma från aktivt deltagande uteslutne

voro, oaktadt de gifvit sitt löfte att

qvarstå som passiva medlemmar, ej se-

na att bilda en annan kör, so'm "na-

turligtvis" skulle helt odh hållet störta

Brage. Men det lyckades ej, utan fick

efter ett hälft års eller möjligen nå-

Sångföreningen Brage.

klubb på initiativ af ledaren. Besyn-

nerligt nog uppitogs ej välmeningen af

Brages sångare, som den bort göras

och derför blef företaget ej för förenin-

gen så mycket till "ena hjelp", som det

kunnat blifva. Efter den stoira Wash-
ington festen, firad i Mechanics Hall

den 22 Febr. 1896, visade sig intresset

inom damklubben betydligt afsvalnadt

och så upphörde denna så mycket lof-

vande organisation efter mindre än ett

års tillvaro. Sedan dess har Brage ute-

got längre tillvaro den nybildade kö-

ren — som tog sig det på grund af dess

medlemmars lumpna ihandlingssätt mot
Brage något egendoimliga namne^
"Sångens Vänner" — efter några få-

fänga ansträngningar att 'hålla sig up-

pe, nedlägga sin verksamihet.

Brages sångöfningar höllos fortfa-

rande i Red Men's Hall, tills man på
hösten 1895 började inse, att det borde

vara af stor nytta att ha en egen

klubblokal. Af mr J. J. Kennedy upp-
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lais ål Brage gratis ett af honom ej an-

vändl mm en trappa upp i nr KJ M»--

ohanic-s st. Piano hyntes och en tlel

niu>l)lomang anskaffades.men efter nAg-

ra niAnacler, da mr Kennedy Imhöfde

den gtKlhetsfullt upplAtna nimniet för

sin egen hoteilrörelse. flyttade »råge

tiii Svea Giiiee nya Hall, nr 418 Main

et., der sångöfningarne setian dess håJ-

iits oafhrutet en gftng t veckan.

Washingtons festen I Mechanlcs Hall

den T2 Febr. 189G. hvilken ocksä var

mycket högtidlig o<ih anslående, rönte

ej fullt SÄ stor uppnuintran från den

stora allmänhetens sida, som Gustaf

Adolfs festen. Vid denna fest biträd-

des Hrage af den då i sitt flor stående

Svenska Gleeklubben i Boston under

hr Nils Malmbergs ledning.

Hösten 189t) gaf föreningens ledare

en konsert i Me<'hanics Hall, till hvil-

ken den öfver hela verlden kände, nu-

mera aflidne bassångaren Conrad Beh-

rens engagerades och till tack för all

den omsorg, konsertarrangören nedlagt

på Brages utbildning, arbetade förenin-

gens medlemmar med flit och Ifver. så

att konserten gick med jemförelsevis

go<l vinst. Vid samma tillfälle inträf-

fade dock en mycket pinsam episod,

som gjorde att det goda förhållande,

hvllket varit rådande mellan ledare och

sångare, led svår afl)räck, till hvllket

dock Ingalunda majoriteten inom Bra-

ge var skyldig, men som dock foranlät

hr Nilsson att uppsäga sin syssla, med-
delande siimtidigt, att han på nyåret

ämnade afgå som leflare. Alla försök

att få detta Ijeslut ändradt strandade

och hr Gustaf Bäcklin valdes till leda-

re, en l>efattning, som denne alltsedan

Jan. '97 »kött nitiskt och förtjenslfullt.

Den 4 Maj 1894 fatUdes beslut att

Brage .^kulle .söka inträde i Svenska
SånKarfnrbun<iet. Ansökan mottogs af

förbundets styrelse med välvilja, hr

Hjalmar Nilsson sändes som delegat

Ull konventionen I New York den 3—5
Juli. och Brage inröstades enhälligt I

förbundet.

I.rfib()r Dny I89r, deltog Brage I en an-

genäm utflykt i BoHton.M skurgård till-

sammans med Bohton sångföreningar-

ne Svenska Gleeklubben och Harmoni
samt Verdandl från Providence, K. I.

I i»araden, som hölls vid festligheterna

i förening med hörnstensläggningen

till City Hall den IL' SepL 189G, deltog

Brage niangrant och teilde sig den Ul-

la trup|>en mycket ståtlig. Två Basa-

rer har Brage hållit 1 Mechanlcs Hall,

raen Ingendera medförde så stor fl-

naclel vinst som man hopi>ats. På den

första, som hölls 24— 2G Nov. 189ti var

ett stort ferrishjul, prydt med de ame-

riltanska färgerna, den förnämsta at-

traktionen. I den i New York 1—

5

Juni 1897 hållna svenska sångarfesten

deltog Brage mangrant och då på den

samtidigt hållna konventionen förbun-

det indelades i två divisioner, bestäm-

de den östra divisionen, att dess första

sångarfest skulle firas i Worcester i

Juli 1899. På den af delegaterna för de

öster om Chicago belägna, divisionen

tillhörande föreningarne i åx i New-

Haven. Coan., hållna konventionen,

ändrades på goda grunder tiden för

sångarfesten, så att den i stä.llet kom-
mer att firas de första dagarne i Ju-

ni. Det är på exekutiva komitén för

denna fest och på den förbundet tillhö-

rande lokala föreningen, som hela an-

svaret för festens success hvilar. men
vi ha ingen anledning tro annat, än att

den svenska nationen i Worcester som
ett helt kommer att visa sitt intresse

för denna .sångarfest. Att divisionens

delegater önskade få sångjirfesten hål-

len i Worcester är ju ej att undni på.

då det är så allmänt bekant bland

landsmännen i Förenta Staterna, att

Worcester räknar inom sina gränser

ett ovanligt stort antal svenskaqvinnor

och män. hvllka alltid visat ett varmt

intresse för all aktningsvärd svensk

förelags-amhet. Det blir .sålun<la hvar-

je så väl land.HUianinnas som lands-

mans skyldighet att så efter b;i.sta ftir-

måga verka att alla hitkommande
främlingar få till sina respektive hem-
orter medföra de mest angenäma min-

nen. Vår stad l>t)r emot taga dessa

»ångarbröder så, att den g.xla tanke de

hittills hyst om deltn samhälle må yt-

terligare stärkas, till heder för hvarje
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svensk, som här bygger öch boir.

Brages tjenstemän för innevarande

år äro:

Hjalmar Franzén, ordf.;

Ernst Franeke, v. ordf.;

Carl Perman, sekr.;

Anders Svenson, fin. setkr.;

Karl Svenson, kassör;

P. Åberg, vaktmästare och biblio-

tekarie.

Trustees äro:

A. Hjort,

J. O. Wallgren och

Charles Nylin.

Revisorer:

Johan Englumd ocih

Eric Forsstedt, med
Fred Olson ooh

J. E. Wahlund som suppleanter.

L-edare är Gustaf Bäcklin och musik-
komité: Johan Englund, Anders Sven-
son, Carl Perman och Hj. Franzén.

Brages medlemsantal är för närva-
rande 21 aktiva och 16 passiva. Sång-
öfningarne hållas hvarje fredags afton
uti Svea Gilles Hall, 418 Main st.

Svenska Ingeniörsfbreningen.

Inom Worcesters storartade industri-

ella etablissement hafva soim bekant
sedan många år tillbaka flere duglige

svenska ingeniörer sysselsatts, mien nå-
gon närmare sammanslutning mellan
dessa kom ej till stånd förr än i April

månad 1897, då några för saken intres-

serade personer sammanträffade för

att ordna om bildandet af en förening,

som skulle ha till syftemål att åstad-

komma ett samband emellan i staten

Massachusetts bosatte, inom ingeniörs-

vetenskapen a,rbetande, svenskar och
sålunda åvägabringa så väl vetenskap-
liga som sociala samqväm.

Ett förberedande möte hölls si0'm

sagdt å Hotel du Nord och utsagos hrr

Emanuel Trotz, Wilihelm Bäckström

ooh Hjalmar Nilsson till ko'miterade

att utarbeta förslag till stadgar. Dem
12 April antogos stadgarne och för-

eningen bildades med 11 medlemmiar.

S'edermera har medlemsantalet ökats

till 20, af hvilka dock tre eller fyra un-

der de senaste månaderna lemnat sta-

den, men qvarstå dock tills vidare som
medlemmar i föreningen.

"För inträde i denna förening for-

dras att vara född svensk ooh hafva

studerat vid tekniskt lärofverk. Dock
må sådana svenska teknici, hvilka kun-

na anses likstälda med dem, för hvil-

ka föreningen hufvudsakligen är bil-

dad, såso'm medlemmar af föreningen

antagas."

Föreningens ordinarie sammanträ-
den äro: Årsmötet, som hålles i Janu-

ari på dag ocih tid, som af styrelsen be-

stämmes samit ett möte i hvarje af de

öfriga månaderna, på sådan dag, som
af föreningens medlemmar genoim röst-

ning bestämmes. Kallelse till dessa

möten utfärdas af sekreteraren minst

en vecka förut.

Föreningens förste tjenstemän voro:

C. W. Bildt, ordf.;

A. F. Bäcklin, v. ordf.;

Hjalmar Nilsson, sekr.

;

Wilhelm Bäckström, skattmästare

ocih

Karl Jansson, bibliotekarie.

Till revisorer valdes:

Rudolf Sundin ooh

Gustaf ödqvist, med
Thure Larson som suppleant.

Vid nästan hvarje månadsmöte har
någon medlem hållit föredrag öfver

något tekniskt ämne eller annat af in-

tresse för medlemmarne och förhållan-

det inom föreningen har preglats af

god kamratanda. Det första året höl-

los sammanträden på Hotel du Nord,

men för några månader sedan beslöts

att mötas å Bay State House. Under-
stundom ha små trefliga sociala sam-
qväm arrangerats och i fjol satte In-

geriörsföreningen sig i spetsen för fi-

randet af konung Oscars 25-årsjubile-
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uni, hvilkel högtldliffhölls af ett öO-tal

lamlft-manlunor ot-h laml.smän med en

sifttlig bankett Å Hotel du Nord.

Hotelletii stora matsal hade for fe-

sten af komi terade dekorerats på e*t

mycket anslAende sätt meil grönt, guir-

lander i de svenska och amerikanska

faii;.Mii;i samt en massa amerikanska,

s\.nsk:i och norska flaggor. PA ena

k'iru .liiij.-n var ett stort porträtt af ko-

nuni; Oscar upphängdt mot on fond af

ekiöf och flaggor och pA ena lA.ng\äg-

gen fans konung Oscars krönta mono-
gram, förfärdigadt af grönt och hvita

as t I-ar.

Komiterade voro Emanuel Trotz,

värd för aftonen. C. W. Bildt. Rudolf

Sundin, Axel Bäcklin och Hjalmar
Nilsson. Thalins orkester, skyld bak-

om en mur af grönt, utförde taffelmusi-

ken. Tal höllos af ingeniör Trotz för

konung Oscar, af ingeniör Karl Jans-

son för Amerika och president McKin-
ley. af redaktör Tode för Sverige, af

ingeniör Bildt för qvinnan och af hr

Rudolf Sundin för staden Worcester.

Ingen iörerna Janssons och Sundins tal

voro på engelska, de öfriga på svenska
språket. Hr J. E. Svanström uppläste

ett af honom skrifvet, vackert poem.
Matsedeln pryddes på framsidan med

en artistiskt utförd, an.slående teck-

ning och till hvarje deltagare lät

"Skandinavia" som ett annat minne af

festen utdela bilder af konung Oscar
och drottning SoT>ha, tryckta på fin-fin

kartong.

Bland alla, som hade förmånen att

deltaga i denna vackra och värdiga

fest till firande af konung Oscars 25-

års Jubileum rådde endast en mening,
att en t'< . arrangerad nch af

sannare imning preglad fest

af denna art. har abirig afhålllts af

ffvenskarne i Worcester. Äran häraf
tillkommer I främsta rummet ingeniör
Trof/, hvilken .tåsom ordförande I fest-

kom it<^n och Håflom värd för aftonen
hade ett styft arbete aft utföra, fr.^i-

hvilket han emel]ertl«| skilde sig på ut-

märkfa.^rte sätt. Mod aldrig »vikande
förbindlighet tog han hand om gäster-
na, och hans »karpa öga öfver%'akade

noga hvarje festens detalj, så att in-

geniing fattades.

Svenska Ingenlörsföreningen.s nuva-

rande tjenstemän äro:

C. W. Bildt, ordf.;

Gustaf ttdqvist, v. ordf.;

Geo. Sieuriii, sekr.

;

Wilhelm Bä<-kstn)m, skattmästare

och klubbmästare sJimt

Karl Jans.son, bibliotekarie.

Revisorer äro:

Thure l..ar.son och

Axel Bäck lin, med
August Lundberg som suppleant.

Sedan Karl Jansson lemnade Worces-
ter har bibliotekariebefattningen om-
händerhafts af hr Sieurin.

Iiigeniörsföreningen består sig med
ett för fackmän intres.sant och lärorikt

bibliotek och tekniska tidskrifter på
tre olika språk stå till medlemmarnes
disposition.

Sammanträden hållas den första fre-

dagen i hvarje månad kl. 8 e. m.

Biografier öfver de flesta af Ingeni-

örsföreningens medleramar återfinnas

å tillbörlig plats i ett annat kapitel.

För den händelse föreningens verk-

samhet skulle upphöra, har följande be-

stämmelse fattats i stadgarnes sista pa-

ragraf:

"Skulle föreningen upplösas, få un-

der inga vilkor dess tillhörigheter de-

las eller förskingras utan öfverlemnaa
till styrelsen för den nu existerande

Svenska Begrafningsplatsen för att af

samma styTelse realiseras och använ-
das till fria begrafningsplat.^er för o-

bemedlade svenskar."

Föreniuj^cn Skandia.

Tnder namn af "Hundramanna För-

eningen Skandia" bildades donna or-

ganisation på ett hirdngon <len 1 Mars
ISflO i Thoma.s st. kyrkan hållet m(»te.

Ordförande för aftonen blef Nils NII-

»on och sekr. John E. Erlc«on.
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Stadgar blefvo antagma och ett stör-

re antal medlemmar tecknade sig. För-

eningen är en. sjutohjelpsförening, "ej

begränsad inom någon viss kyrka utan

lemnar tillträde för män af god moral
samt absolut nyktra utan afseende på
denoimination." »

Andra mötet Ihölls den 15 Mars, då
stadgar autogos och 52 personer in-

skrefvo sig som medlemmar. Förenin-

gens första styrelse var sammansatt
som följer:

Nils Nilson, presideint;

O. Henderson, v. president;

C. W. Sund, sekr., och
John F. Lundberg, kassör.

iSjuklhjelp bestämdes skola utgå med
$10 i veckan.

Föreningen räknar för närvarande
81 medlemmair odh dess styrelse är:

Joihn F. Lundberg, president;

William Blom, v. president;

'C. A. Carlson, sekr., och
John E. Ericson, kassör.

Mötena hållas fortfarande i Thomas
st. kyrkan.

^
Logen Ragnar, nr 10, Vasa Orden.

Idén att sammansluta sjuk- och be-

grafningsJhjelpföreningar bland lands-

männen i östern till ett förbund är

temligen gammal och en dylik sam-
manslutning lyckades för saken intres-

serade män redan för närmare 15 år

sedan åstadkomma. Denna rörelse

kom, om vi ej allt för myckfet missta-

ga oss. i likhet med idén om en sam-
manslutning mellan skandinaviska

sångföreningar, från Philadelphia, men
någon mera allmän tillslutning fick ej

detta förbund, som ändock lät höra af

slig för ett par år sedan och måhända
ännu existerar. För omkring två år
sedan började några intresseraide män
inom staten Connecticut att efter mön-
ster af en del amerikanska ordenssäll-

skap arbeta för en sammanslutning,

som. skulle fast knyta landsmännen
tillsammans och på en enda dag, då
Vasa orden stiftades, hlefvo omkring
2,000 personer — "Vasariddare", som
en del svenska tidningar uttryckte sig.

I våras bestod Vasa orden af åtta för-

eningar och då började dess org'anisa-

törer kasta blicken åt Massachusetts

med det resultat att lördagen den 2

April en loge af Vasa orden bildades i

Springfield och påföljande >dag hlef

Worcester representeradit i det nämda
förbundet, i det att då logen Ragnar, nr

10 af Vasa orden, instiftades utaf någ-

ra af ordens tjenstemän, hvilka i detta

syfte hitkommit. De voro hrr Carl W.
Malmqvist från Wallingiford, T. S. Lil-

ja, George K. Rose och Carl Brandt
från New Haven samt Albin Magnuson
o. Adolf Magnuson från Hartford. Till

mötet, som hölls i Red Men's Hall, 98

Front st., hade omkring 50 personer

infunnit sig. Hr Gustaf Stenman öpp-

nade förhandlingarne och introducera-

de hr C. W. Malmqvist, som redogjor-

de för ordenssällskapets uppgift och
den fram^gång, med hviiken dess sträf-

van hittills krönts. 'Sedan några andra
personer gjort sina inlägg i diskussio-

nen, uppmanades de, som önskade bil-

da en loge, att anteckna sina namn,
hvilken uppmaning omkring 25 perso-

ner följde. Följande tjenstemän val-

des: Oridf., Erik G. Sundén; vice ordf.,

Hjalmar E. Franzén; sekr., John P.

Holmgren; fin. sekr., M. L. Nordberg;
kassör, Peter Carlson, och ceremoni-

mästare, Louis C. Anderson. Beslut

fattades att logens möten skola ega

rum första och tredje onsdagen i må-
naden. Sedermera komplétteraides sty-

relsen, i det till f. d. ordf. (hederspre-

sident borde det måhända heta) ut-

sågs Ivar Anderson, hvilken i egenskap
af medlem i en af Connecticut logerna

var dertill valbar. Till inre vakt valdes

Oscar W. Johnson ooh till yttre vakt
Carl Strandberg. John P. Holmgren
har sedeiimera afgått från sekreterare-

befattningen och efterträdts af Axel
Sterner.

Logen Ragnar har på det halfår den
existerat gått betydligt framåt och
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ikuar for närvarande SO medlemmar.

I »til ofvan nämda mötestiden har se-

l'rmera ändrats, så, att möten nu hål-

as den andra ot-h fjerde onsdaRen 1

iivarje månad. Mötesplatsen är Red

Mens Hall. ^8 Front st.

•

KUIK UrSTAF Sr.NlMO.N. logen

'Cagnars ordföninde, är född i Tpland

:.-n 23 Febr. 1S54. Kfter genomgAji-

gen folkskola och privat studiekurs

Mef han först maskinarbetare, meu
ned innel>oende håg och lust för affä-

• r tog han sedermera plats som han-

••Isblträde. Till Worcester ankom hr

Sundén den 12 Juni 1SS2 och har här

arbetat vid Washburn & Moen >Lfg

Co:s stAlverk i Quinsigamond och

Qulnalgamond Co-op. Meat Märket. I

Augusti 1891 utsågs hr Sundén till fö-

reståndare för Scandinavian Co-opera-

tlve Grocery Union, en befattning, som
han fortfarande innehar. Han tillhör

äfven föreningarne Xordstjernan och

Forest ers.

^
Goodtemplarlofen Ankaret.

Denna loge. nr 10 I. O. G. T., som är

len yngsta G. T. logen i staden, bilda-

1.-8 i Red Men"s Hall. 98 Front st., den

11 Okt. 1895 af C. F. Lybeck. Char-

ter"-me<nemmarnes antal var femton

och följande tjenstemän valdes för fcir-

sta qvartalet:

Gustaf Hedström. L. T.;

Axelina Johnson. V. L. T.;

.\. G. Stenl>erg. Sekr.

:

Anna Olson, R. S.;

Mathilda Nord. L. V.:

Victor Johnson. L. Skattra.;

.\ug. Ander.Hon. I.. M.;

(nmrles Wall. I.. K.;

Hulda HauHon. I. V.;

Viffor Haglund. Y. V.;

Minnio Kngsfnim. R. M.;

HJ. Hanson. F. I.. T.;

Mr.H Hulda K. Hanson. I . V. V. ;

John Liljegren. L. I),

l^jgens nuvarande tjenstemän äro:

John rilman. L. T.;

Christina Seger. V. L. T.;

r. F. Lybeck, Sekr.;

J. K. Lundberg. L. I'.;

John Liljegren. L. Skattm.;

.Mrs Julia Lybeck, L. M.;

(Justaf John.'>on. I. V.

Ixigen möter h varje torsdags afton I

Moniior Hall, 274 .\!alii st.

C. F. LYBKCK. stiftare af logen An-

karet och förste chef för "Eastern

Scandinavian Grand I^odge of Massa-

chusetts", föddes vid Hällefors bruk i

Vestmanland den 11 Dec. 1863. Hr
Lybeck visade redan från sin tidigaste

ungdom en afgjord lust för bokliga stu-

dier, men fastän hans önskningsmäJ

på den lärda banan ej sträckte sig sär-

deles högt— han önskade blott bli

skollärare — blef det ej realiseradt.

Han fattade då vid 18 års ålder, år

1S81. det beslutet att. likt så mången
annan, i den fjerran Vestern lägga

grunden till sin framtid, dock med fö-

resats att. så fort han sjelf hunnit an-

skaffa nödiga medel, återvända till fä-

derneslandet och vinna sin barndoms
ön.skningsmål. Vid ankomsten till

Amerika slog han sig ned här i Worces-

ter och har allt sedan dess haft sin

bostad här. De första fem åren arbe-

tade han hos Washburn & Moen Mfg
Co. 1886 ansåg han sig ha hopsparat

tillräckligt med pengar att fullfölja sitt

en gång utstakade mål, men ändrade 1

sista minuten tanke, och öppnade till-

sammans med J. F. Lundborg <'n spe-

ceriaffär, under firmanamnet Lund-

berg & Lybeck. Han ^-iir äfven under

ett års tid intresserad I tidningen "Fo-

sterlandet" hvilk<Pt dook visade sig va-

ra en mindre lönande affär. Sin andel

I ofvan näniila sjx^eriaffär sAlde han
He<lan till del«»garen, .samt tog anställ-

ning Hom handel.sre.sande. tlll.s han för

1% år se<lan börjad»' tvättinriittning

pA Cnrroll st., hvllken affär han .so-

denmera flyttade till Relmont »t. Ly-
beck hnr aldrig I sitt llf smakat ru.M-
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drycker, men fastän han ioke sjelf er-

farit deras förbannelse, har han från

tidigaste år varit en ^nyktenhetens för-

kämpe. I Januari månad 1884 bildade

han templet Stjernan af Templarorden,
var nämda förenings förste sekr och
innehade äfven andra befattningar, va-

rande under 8 års tid en arbetsam och
trogen medlem af nämida orden.

IDen 19 Dec. 1891 hildade lian tillsam-

mans med någi^a vänner logen Monitor
af I. O. G. T., den tredje svenska G. T.

loggen i staten. 'Ly*beck blef 1892 med-
lem af Storlogen inoim nämda orden

C. F. Lybeck,

stiftaren af logen Ankaret.

och 1895 medleim af Internationela

StOTlogen, samt var åren '92 odh '96

ombud för storlogen. Han har under
omkring 3 års tid varit engagerad som
nykterhetstalare och 'har han som så-

dan vunnit erkännande att vara en
af de förnämsta svenska talarne i

östern. Hans starka, o.m ej välljudan-

de, stämma gör siig väl g'ällande äfvem i

den största lokal, och den känsla han
förstår lägga i sitt tal, tillika med de
skämtsamma infall och komiska anek-
doter, hvarmed han kryddar det sam-
ma, fängslar ovilkorligien åhörarnes

uppmärksamhet. Som debattör är han
svär, nästan omöjlig, att öfverträffa,

så mycket mer som han, utom förmå-

gan att med lätthet kläda sina tankar

i ord, alltid är i besittning af detta

stoiska lugn, hvilket är sä väl behöf-

ligt för hvarje lyckad debattör.

Att, under sådana förhållanden, in-

gen bättre än Tir Lybeck passade för

den förtroendepost, han den 10 Maj
1896 erhöll, förtroendet att under för-

sta året af den iSkand. Storlogens till-

varo vara chef för den samma, är tem-

ligen säkert.

Soim enskild person är hr Lybeck en

af de mest glada, oförargligt skämt-

samma och jovialiska naturer iman kan
träffa; en sällskapsmenniska från topp

till tå.

Första Svenska Qvinnoföreningen.

Denna förening, hvars uppgift äfven

är att sammanföra svenska qvinnor

till stöd oc'h hjelp i sjukdomsfall, eger

för närvarande följande tjenstemän:

Mrs J. P. Håkanson, ordf.;

Mi's Adolf W. Granqvist, v. ordf.;

Mrs Leonard Svanströim, sekr.;

Mrs C. J. Hult, kassör, och

Mrs Anna Erikson, fin. -sekr.

^
Klubben Egalite.

iDen 7 Jan. detta år sammankallade

hr G. T. Lindströim några af sina vän-

ner och bekanta, som voro intressera-

de för 'bildandet af en muntrations-

klubb. Ett tiotal persioner hörsamma-
de kallelsen ocli resultatet blef att

Klubben Egalité (jemlitohet) bildades.

Denna klubbs hufvudsa;kliga ändamål
är "att med sång, dramatik m. m. upp-

lyfta sinnena och att på bästa sätt sö-

ka roa så väl medlemimar som utom
klubben stående personer."



F ö R E N I N G A U 79

Meillemsantalel växte hastlKl o«^l» '"f-

lan tre veckor efter klubhens bildantle

\ ar en silngkör af tio giwla mansröster

organiserad och »angöfningarue led-

des första tiden af hr Joel Stäng, men

valdes sedermera hr Axel Fnincke till

IffVrens Instruktör. Kn annan afdel-

nemllgen för dramatik, bildades

.1 och för denna tjenstgjorde frö-

ken Anna Ci-onhjelm-Wallberg som in-

-irnktrls. tills hon för ett par niAnader

^edan flyttade till Boston.

Klubbens första styrelse l)esto<l af:

Fröken Anna C ronhjelm-Wallberg,

ordf.: John Bergqvlst. sekr.: C. J. Liu-

derholm. fin.-sekr. och Gustaf John-

son, kassör.

Gustaf Fr. Lindström,

Ordförande i klubben Egalitö.

Klubben, »om l>e8tår af både manliga

och qvlnllga medlemmar, afhåller sina

rt^gullera möten sista tisdagen I hvarje

månad uti 121 Kaatern ave.

Sångkören håller sina öfningar hos

hr Axel F'rancke, 274 Maln st., hvarje

oii-(l:Li,'.s afton kl. 8. P""lnans»ekreterare

ufh k.i.-.-«)r för .sAngfören Ingen är hr

Hiuci .Swanson BJiihr.

JCKaiit<'-fl nuvarande styrelse består af

följande personer:

Gustaf F. Lindström, ordf.;

Jf>hn Carlson, sekr.;

J. Ik-rgqvlst. fin.-sekr. och

Gustaf Johnson, kassör.

Medlemsantalet är 32.

•

GTSTAF y\i. LINDSTKÖM. klub-

bens onlf.. är f()d.l i Kristianstad den

22 I)ec. 1871 och har i Sverige lärt mö-

belsnlckareyrkct samt praktiserat 1 fle-

ra i^tä^ler. I Juli 1S93 kom han till Chi-

cago under utställningen och sfvlan han

grundligt beskådat denna, reste han

till Canada. der han arbetade 1 två år

i städerna, Montreal och Sherbroolte.

I Oktober 1895 kom han till Worcester

och innehar nu anställning hos Baker

& Ricketson Co. på Cypress st. För-

utom ordförandeskapet i Egalité Inne-

har hr Lindström äfven finanssekrete-

rares)'sslan I Viking Ixxlge. Knights of

Honor, hvllken befattning han till-

trädde den 1 Jan. i år. Han är äfven

metllcni af Viking Council. O. M. B.

Sångfföreningen Neptun.

Denna manskör organiserades på hö-

sten 1893 af elfva för sång intressera-

de medlemmar inom goodtemplarlogen

Quinsigamonds Väl. Hr Axel Tjellan-

der var körens förste ledare och Inne-

hade denna befattning, tills han år 1896

flyttade från staden till synnerlig sak-

nad för sina sångarbröder. Efter ho-

nom tog hr Emil Johnson hand om
kören och skötte öfningarne me<l nit

och ifver samt blef derigenom allas fa-

vorit inom sångföreningen. Så nedla-

des han efter några månader på den

sjuksäng, som han ännu Intager, till

sorg för alla hans "sångargossar". som

han äl.'»kade att kalla dem. Hr Joel

Sfang blof hr Johnsons efterträdare

tills på våren 1S9S. «lå Neptun gjorde

ett särdeles god t val I <let den

sig under hr Axel Franckes < :

ledning.

Sångöfnlngar hållas I hr Franckes

mtislkrum. 274 Maln st., hvarje fredags
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afton. Af organisatörerna tillhöra än-

nu sju medlemmar denna sångkör.

Sångföreningen Neptun består af 11

aktiva och 12 passiva m«dlemmar. Dess

nuvarande styrelse är:

Emil Erikson, ordf.;

Carl Berggren, v. ordf.;

Wilhelm Bränder, sekr., och

Wilhelm Pogelberg, kassör.

^

Court Engelbrekt, nr 131, F. of A.

Denna loge bildades den 27 April

1897 med ett medlemsantal af 76 (72

nya och 4 på klareringskort från andra

loger) och har efter endast ett ooh ett

hälft års existens uppnått en ovanligt

stor medlemssiffra. Vid qvartalsmö-

tet iden 20 sistlidne Sept. räknade logen

nemligen 418 medlemmar. Inkomsteir-

na hade till samma tid utgjort $2,897.44

oct utgifterna $1,121.03, hvadan alltså

en kassabetållning af $1,776.41 upp-

stått, ett resultat, som säkert ej på så

kioiTt tid kan uppvisas af någon annan

förening inom staden. Logens förste

tjenstemän voro:

C. R., Gustaf C. H. Stenman; S. C.

R., Gustaf E. Johnson; protokollsekre-

terare, Joh,n Hammarström; finans-

sekreterare, Axel L. Hansson; kassör,

Andrew M. Hjort; S. W., C. J. Sohl-

ström; J. W., John M. Svenson; S. B.,

Oscar Person; J. B., Carl Lindström

och P. J. C. R., Jens F. Nielsen. Till

trustees invaldes samtidigt, för 3 år,

Christian Nelson, för två år O. R.

Brandt och för 1 år August Segersten.

Den senare har sedermera efterträdts

af Axel Sjöberg.

Logens nuvarande tjenstemän äro:

C. R., Gustaf E. Johnson;

S. C. R., C. J. Soihlström;

Prot. sekr., John Hammarström;
Fin. sekr., A. L. Hansson;

Kassör, Andrew M. Hjort;

S. W., Peter Carlberg;

J. W., Charles F. Johnson;

S. B., Fredrik Benson;

J. B., Gottfrid Hanson;

P. J. C. R., Gustaf C. H. Stenman.

Tre nya medlemmar ha sedan upp-

gifterna gåfvos erhållit inträde, hvadan
hela antalet medlemmar är 421.

*

GUSTAF E. JOHNSON, logen Engel-

brekts ordförande, är född i Vexiö den

7 Mars 1869 och hade der först anställ-

ning å "Smålandspostens" tryckeri. I

Juni 18S8 kom han till Amerika och

Gustaf E. Johnson,

Ordförande i Court Engelbrekt.

den 7 Okt. 1889 till Worc«ster. Har i

jemt åtta år innehaft anställning som
sättare å "Skandinavias" tryckeri och

erhöll sedan liknande anställning vid

tidningen "Arbetarens Vän".

Winnimissee Council, Daughters of

Pocahontas.

IDenna förening, hvilkeu består af

så väl manliga som qvinliga medlem-

mar, står i mycket nära sam'band med
Red Men. Föreningen i fråga bildades
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den 23 Fobr. 1897 med 73 "charter"

medlemmar och dess första tjensteman

voro:

Prophetess. mrs Hjalmar Franzén.

l'ooahonta. mrs Carrie Devereaux.

Weiiona. miss Tillie HAkanaon.

Powwow. C. HerlH'rt Day.

C. of R.. miss Anna Hull.

Asst C. of R.. miss .\nn:i M. M.

Chrlslensen.

K. of W.. Amanda Erlckson.

F.. J. F. Nielsen oeh Hulda Hå-

kanson.

R.. Horbert N. lyemolne.

W.. C. A. Grundiiz. J. K. Johnson.

1^. C. Anderson och Carl Got:>d-

manson.

G. of W.. E. Peterson.

G. of F.. Carl T. Berg.

P.. Helga Sundström och Mathllda

O Isen.

R.. Victor Ekman och mrs Staple.

C, Bertha Otterstad och Albertina

Svenson.

Föreningen beetår nu af 105 med-

lemmar och dess tjenstemän, som In-

valts för Innevarande termin, äro:

Ph., Hulda Håkanson.

P., Anna Llndpren.

\V.. Minnie Ericson.

P. T., Herbert Day.

F. S.. Hilda Håkanson.

K. of R., Anna Christensen.

fi. S.. Alice Peterson.

F. B., mrs Wlckman.
S. B., mrs WlnlK^rg.

F. B., mrs Svedberg.

rotinclllor. Mary Htkik, Alice

S;.'«>le, Ella Benson och Ebba Pe-

terson.

First Runner. mrs Anna Hlncliley.

Second Runner. miss A. Hammar-
ström.

I. G.. Carrie M. Dover*'aux.

O. O.. C. A. Grundltz.

Warriors: Mesars fVvereaux. Mag-
nii.Hon. AUiin Gimfafson och O.

SundlxTK

Möten hAlla.H 1 U<tl Möns Hall. 306

Maln st., andra och fjerde onwlagen I

hvnrje mftnad.

f

Viking Cycle Club.

viking Cycle Club.

Denna .sjM>ri klubb tx^står iiK^lutande

af svenska eller af svenskar här födde,

för blcyclesporten Intresserade, unge

män. De ha sin egen klubblokal uti

huset nr 62 Lincoln st. och grjra ofta

utflygter tillsammans. Klubben bllda-

dades 1 Sept. 1S94 och dess nuvarande

tjenstemän äro:

Charles Anderson, onlf.

:

John Bergström, v. ordf.;

Carl Lin<lgren, seltr.

;

Georg Nelson. fin. sekr.

;

C. Arthur Hanson, ka.ssör;

Carl Norbeck, kapten;

William Person, l:ste löjtnant;

John Anderson, 2: dre löjtnant, oeh

Frank Ekengren, standarbärare.

Viking Cycle Club,som består af mel-

lan 50 och 60 medlemmar, är i finan-

cielt bänseende bättre lottaxl än någon

af de amerikanska klubbarne med lik-

nande syfte, hvilka existera härstädes.

Affär.smöten hållas i klubblokalen

första fredagen i hvarje månad.

Tillfälliga or§:anisationer.

Bland epokguraiidf lilhli-aK''l<er. som
förmatt vår svenska koloni härstädes

att enigt samarbeta, ha två tillfällen

funnits, dervid svenskarne inom detta

samhälle låtit tala om sig i>å ett sätt,

.som mycket hednit deras go<la hjerta,

1 det de satts 1 tillfälle att lindra likars

tillfälligt Iråkade förlägenhet. eller rent

af n<Hl. Den första af dessa tilldra-

gelser var den olycka, hvllken somma-
ren is.SK nästan samtidigt hem.sokte de

blomstrande norrliindska santhull«'na

Sund.uall och fmeå, hvilka <lå härja-

des af elden och der>'ld i synnerhet

den först nämda staden nästan helt

och hållet ödelades. Ett annat tillfäl-

le vnr, då sommaren 1S93 on allmän

ntMJpressnlng af förut rådande gtxla

konjunkturer gjorde sig på ett .•WV kan-
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bart säitt gällande ocih dervid en mas-

sa personer blefvo arbetslösa. I iDåda

dessa fall hastade bättre lottade lands-

män att gifva hjelp och stöd åt sina af

olyckorna drabibade medmenniäkor,cch

allt det energiska arbete och den o-

sparda möda, siom dervi'd nedlades, äro

väl förtjenta af ett omnämnande i det-

ta arbete och all den välsignelse denna

Worcesters svenskars eniga samverkan

åstadkommit är för mycket värd att

h'elt ooh hållet förfalla i glömska, syn-

nerligast som man derigenom kan få

tillfälle reflektera öfver, huru jemfö-

relsevis mycket lättare det varit att

erhålla imedel nog för nödens lindrande

än det vid ett par senare tillfällen varit

möjligt vinnia tillslutning möd lika

godt resultat till ett par andra företag,

egnade att sprida lika stor glans öfver

svenskarnes i Worcester namn, ehura

de åstundade medlen åtminstone i det

senaste fallet ej gälde att visa varmt

medlidande med behöfvande likar. Och
innan vi gå att afsluta detta kapitel,

som mer än andra handlar om sam-

manslutning mellan landsmännen, tor-

de det ej anses allt för malplaceradt

att — då vi ihaft tillfälle blidta tillba-

ka på minnesvärda tillställninigar. der-

vid den ena eller andra föreningen el-

ler flera föreningar sammanslutna spe-

lat en framstående noll — i minnet å-

tergå till nyss åsyftade sammanslut-

ningar ooh sist afsluta detta kapitel

med en kort öfverblick på en af de

vackraste fester, hvari Worcesters

svenskar allmänt deltagit, nemligen

sorge- och minnesfesten öfver vår hit-

tills störste svensk-amerikan — Jo^hn

Ericsson, hvilken fest firades i Sv. Ev.

Luth. G-ethsemane kyrkan söndagen d.

17 Mars 1889.

Insamlingfen för de brandskadade I

Sundsvall Och Umeå II

Så snart underrättelsen om den olyc-

ka, som drabbat de två ofvan nämda
samihällena, nått vår stad, stälde

Skandinavia i sitt nummer för den 13

Juli 1888 ett varmhjertat upprop till

landsmännen att i hvarje stad och

county bilda en understödskoimité för

insamling af medel till de af olyckan

drabbade, hvilka medel skulle redovi-

sas för i Skandinavia och insändas till

nödhjelpskomiténs i Sundsvall ordf.,

rektor Berggren. Pör att ytterligare

uppegga stadens svenska befolkning att

bidraga till ett godt resultat kallades

genom Skandinavia ett massmöte att

'hållas söndagen den 15 Juli kl. 4 e. m.

i Lutherska kyrkan "för att rådslå öf-

ver hvilka mått och steg böra tagas

för bispringande af de brandskadade

samt utvälja en komité, som tager sa-

ken om hand". Inbjudare till detta

massmöte voroi hrr J. Forsstedt, Hans
Trulson, S. E. Hanson, Arvid Johnson,

J. F. Lundlberg, F. O. Dahlqvist, S. G.

Larson, Eric Nilson, P. A. Hjelm, H.

W. Eklund, A. Hallen och Ohas. R.

Frodigih.

Vid massmötet "redogjorde hr J.

Forsstedt för mötets ändamäl och la-

de landsmännen varmt på Ihjertat nöd-

vändigiheten af att med snar ihjelp bi-

springa de lidande bröderna i Sveri-

ge; pastorerna Eklund och Larson ta-

lade äfven varmt i samma anda", sä-

ger Skandinavia.

En tolfmannakomité bildades för att

taga insamlingen om hand ooh denna
komité bestod af de ofvan uppräknade
inbjudarne till mötet, hvilka bland sig

valde J. Forsstedt till ordförande, J. F.

Lundberg till sekr. och iHans Trulson

till kassör.

Följande resolution affattades ooh
tillstäldes våra nödstälda landsmän:

"Skandinaverna i Worcester, Mass.,

Förenta Staterna, församlade till ett

massmöte uti Sv. Lufh. kyrkan för att

vidtaga åtgärder för att bispringa de
brandskadade uti Sverige, sända här-

med sin varma sympati till de af o-

lyckan så hårdt drabbade bröderna i

det gamla fosterlandet samt försäkra

dem, att hvad uti vår förmåga står, vi

skola ibispringa dem, och skall det blif-

va oss kärt att kunna i någon mån
lindra verkan af det sorgliga slaget."
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Listor iitladeä i alia svenska affärer

uch mänga enskilda personer inom och

iit.mi lie stora industriella verken logo

liand om uoh spridde dessa listor vidiu

n* omkring oeh insamlingen tog en

fart. .>>om gjonle vAra landsmän här all

heder. Verka efter vecka redovisa<l«»«

i <len ena sjmlten efter den andra i

Skandinavia och den 21 Sept. intogs en

slutredovisning pA en summa af$986.03.

af hvllken största delen insajnlats i

Worcester, men äfven belopp varieran-

de frAn $1 till $57 hade inkommit frAn

Clinton. Palmer. Gardner. Boston,

I..ynn. Indian Orchard och Plainfield,

alla i Massachusetts, samt frAn Wash-
ington Depot, Conn., Manchester, N.

H., Pontiac. R. I., m. fl. platser.

Ytterligare $2.25 inkommo under de

närmaste dagarne och den 26 Sept. öf-

verlemnade komiténs kassör hr Hans
Trulson till hr S. E. Hanson en summa
af $988. 28, som genom hr Hansons

försorg t/illstäldes ordföranden för cen-

tralkoraitén i Stockholm för hjelp åt

de brandskadade, friherre Gustaf af

rgglaa.

Den 9 Nov. meddelade Skandinavia,

att komltén här i Worcester erhållit

följande qvitto:

"Att jag denna dag mottagit en pri-

ma vexel stäld å STtandinaviska Kredit-

aktiebolaget härsLädes. lydande A TRE
TrSBN SEXHUNDRA FEMTIOSEX
kronor 63 öre, hvllka medel insamlats

I Worcester, Mass., cch dess närhet för

de brandska/lade i Sverige; sAdant

varder härmed till l>evis meddeladt.

A de nTidlidandes \iignar be<ler jag

att få framföra en varm tacksamhet

för den «tora offervillighet, hvarom
den genom Eder »ända gåfva bär vltt-

nft ooh för håKkomsten af det gamla
fosterlandet, hvarpä denna gåfva är ett

så talande l)evlH. .lag tror mig kunna
Hä^a att genf>m de rikliga gåfvf>r. som
influtit, någon nöd binnd de bran<lHka-

dade ej vidare förefinne».

HögaktningHfullt

GuHt. af TgglaA.

Nära $1.000 på endnAt två månader —
ett fltorartadt resultat — h vilket väl

knappast väntats.

Nödhiclpskomitcn 1893- 94.

Ix-ii iiiiiiii ^alllllull•-t rudand*' arbets-

lösheten och de allt annat än IJut^a ut-

siglerna till nägot bättre under den

.stundande vintern förmådde ett antal

Ijthjertade svenska män att hösten '93

träffa anstalter för att möta den ho-

tande nöden bland många af lands-

männen här pä platsen. En komité be-

stAende af hrr J. Korsstedt, C. W,
Hildt. E. Trotz, Karl Jani-son, F. Flo-

din. P. E. Holmberg, S. E. Hanson,

P. Borg, G. T. Lindfors, A. Engxlahl

och G. Lundgren sammanträdde först

ett par gAnger för att diskutera bästa

sättet att få en väl organiserad nöd-

hjelpsförening till stånd. Bland annat
beslöts att anordna ett massmöte i

Luth. kyrkan ooh gick detta söndagen

den S Okt. af stapeln. Mycket folk ha-

de infunnit sig och sedan man sjungit

en psalmvers och pastor P. E. Berg

öppnat mötet med en kort Ixin, skreds

till val af ordförande och sekreterare

och utsagos härtill hrr J. Forssteidt

och Axel Tode. Ingeniör Forsstedt re-

dogjorde för anledningen till mötet,

hvarpA valdes en central komité. l)e-

stående af inbjudarne till mötet, de

svenska pastorerna, groceryförestån-

(iarne. kötthandlarne och bagarne,

hvilka fingo i uppdrag att med sig ad-

jungera damer och herrar, så att hela

komitén skulle bestå af minst 50 per-

soner, af hvilka åtminstone 15 skulle

vara fruntimmer. En disku.s.sion vid-

tog häri)å öfver bästa sjittet att skaffa

hjelp åt do nödstälda och väcktes ett

förslag, som inom den ursprungliga ko-

mitén framstälts af ingeniör E. Trotz,

om upprättande af ångkök I olika delar

af staden mycket bifall. För anskaf-

fande af nödiga penningmedel hade li-

stor bllfvit tryckta, å hvilka veckliga

bidrng till hvilkei belopp som helst

från 5 cents borde antecknas.

Nästa sammantrilde hölls den 11 Okt.

då till styrelse vald«>«: Ordf., J. Fors-

stedt ; v. onJf.. r. W. nildt: kassör.

Em. Trotz: twkr., P. E. Holmberg, och
fin. sekr., r. J. Hull. Derpå vidtog en
Ilfllg och sakrik dlskussfon angående
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bästa sättet att gå till väga för att

nå mesta effekt och lindra nöden.

Sedan koimitén ytterligare ikomplet-

terat sig, bland annat genom inväljan-

de i den samma 15 damer, samt beslu-

tat antaga benämningen "Scandinav-

ian Cbaritable Society", skred man
till stadens indelande i distrikt oc!h till

val af subkomité, en för hvarje distrikt,

hvilka komiteer vid nästa möte sTiulle

^konstituera sig samt välja bvar sin

ordförande. Komiténs ordförande, in-

geniör James Forsstedt, meddelade att

svenska kyrkogårdsstyrelsen beslutit

att omedelbart låta vidtaga en del ar-

beten på kyrkogården, hvadan arbets-

löse svenskar kunde anmäla sig hos E.

Landin, 7 New York st., då arbete skul-

le beredas så långt som möjligt.

Den 20 Oktober möttes åter "The

Scandinavian Charitable Society" i

Thomas st. kyrkan, hvarvid subkomi-

téerna konstruerade sig. Beslut fat-

tades, att hjelp skall så vidt möjligt

gifvas derigenom, att ar^bete beredes

på den svenska kyrkogården. Vida-

re beslöts, att en 'basar skulle afhållas

andra veckan i Norember månad, ooh

en koimité på ett tiotal personer ut-

sågs med uppgift att utarbeta en plan

derför. Till ordförande i denna komi-

té utsågs ingeniör C. W. Bildt.

Så fortgick välgöremhetsarbetet ända

tills fram på sommaren påföljande

år ocb att i sak här relatera allt, skulle

upptaga alldeles för stort utrymme,
men endast några få ifaMa ooh siffror

förmå lika godt visa resultatet af ett 1

stor skala utföridt barmhertighetsverk;.

Den 9—11 Nov. hölls den förut om-
nämda basaren, till hvars success alla

kyrkoförsamlingar, föreningar och

många enskilda personer bidrogo.

Bruttoinkomsterna belöpte sig til]

$2,468.82 och då en ihel del saker skänk-

tes till basaren, stego utgifterna en-

dast till $463.87, ihvadan alltså lemna-

des ett öfverskott af $2,004.95, utan

tvifvel det högsta belopp, som någon-

sin inhöstats vid någon svensk publik

tillställning inom staten. Finansko-

mitén för denna basar bestod af C. W.

Bildt, L. M. Petterson, J. F. Lundberg

och P. Em. Holmberg.

Den 12 Jan. funno hrr Emanuel
Trotz och C. J. Hult sig på grund af

trägna igöromål nödgade att afsäga sig

sina respektive befattningar, den förre

som kassör och den senare som fin.

sekr., oöh i deras ställen invaldes, se-

dan v. ordf. Bildt å styrelsens ocb. all-

män'hetens Vägnar i hjertliga ordalag

tackat de åtgående tjenstemännen för

deras nitiska arbeten, Ihrr A. W. Ek-
ström och Charles H. Johnson.

Enligt en af revisorerna 'hrr A. W.
Ekström och redaktör Bengt ÅJkerlund

uppsatt rapport öfiver nödihjielpskomi-

téns verksamihet från dess början till

den 26 Jan. 1894 hade $2,933.22 inkom-

mit och $2,754.39 utbetalts, bvadan allt-

så kassäbehållningen utgjorde $178.83.

iDen 2 Febr. resignerade hr J. Fors-

stedt på grund af vacklande ihelsa från

sin befattning som ordförande oclh ef-

terträddes af br C. W. Bildt.

'En annan basar anordnades, liksom

den föregående, i Meöhanics Hall ocih

gidk af stapeln den 1—3 Mars samtlem-
nade en nettobehållning af $1,030.25.

Finanskomitén för denna basar utgjor-

des af hrr Carl E. Carlson, L. M. Pet-

terson, A. P. Lundborg oclh Joihn F.

Lundberg.

På möte hållet i Thomas st. kyrkan
den 8 Juni beslöts, att komiténs verk-

samhet skulle upphöra ooh å samma
miöte upplyste mrs Joihn Engström,
hvilken med varmt hjerta och mer än
vanligt nit egnat sig åt nödhjelps-

arbetet både vid detta tillfälle och an-

dra, att — enär nöden ännu ej var på
långt när bortdrifven från d'e svenska
hemmen — några behjertade qvin-

nor beslutat foirtsätta verksamiheten i

den mån de kunde.

En konsert hade af damerna i nöd-

hjelpskomitén anordnats i Plymouth
Churoh och nettobehållningien från den-

na uppgick till den ganska vackra sum-
man af $103.60.

Sedan komiténs upplösning beslu-

tats, hölls dock ytterligare ett par mö-
ten, men utan nämnvärdt resultat.

'Den 26 Juni framlade revisorerna hrr



T I L L K A L L I (} A O K (J A N I S A T I O N II Fl HÖ

B. J. Bernström och John Hedström

resultatet af arbetet 26 Jan.—26 Juni

och detta. saninianslaRet med det förut

nänida. visas bäst af fijljande siffror:

Inkomster $4.941). 09

rtgifter:

Till hjelpl>ehöfvande $4.928.21

Komlt^mkostnader $JI l^

Summa $4.949.69

Den svenska bef?i"afnlngsi)latsen blef,

tack vare de der pA nödhjelpskomiténs

bekostnad utförda arbetena, betydligt

förskönad och omplanerad. Nödhjelps-

Mrs John Enjrström.
Komit^^ns ni«-st aktiva ijfiiarinna.

komllén utbetalte $4,393.75 för 3,515

der utförda dagsverken.

Alla dessa dagsverken utfördes af ar-

betslösa landsmän och togs dervid spe-

ciel hänsyn till familjefäder, hvllka I

första rummet erhöllo arbete. Märaf

synes, att no<lhJ»'lpsk(»mltén samvets-

grant och omsorg.sfuUt skött»' sitt

dubbla värf att utdela hjelp 1 form af

jM^nnlngar, l)räD8le och llfsmedel, der

så behöfdes, samt att aflijelpa den be-

tänkliga arbetsbristen.

Hofler åt nödhJelpHkomltC>n I Worces-

ter 1893—94:

Insamling af bidrag till lungsots»

sanatorierna i Sverige.

Fur all luigfa.sia miniu-i af O-scar II

och hans lyckosamma 25-åTiga rege-

ring satte sig för något öfver två år

sodan ett hundratal män, tillhörande

Sveriges andra statsmagt, dess riksdag.

i spetsen för en iiatlonalsubskriptlon

ål konungen, och så snart detta blef

bekanlgjordl, lät kung Oscar tillkän-

naglfva, alt han ämnade använ«la den-

na gåfva för sitt folks bäata, nemligen

till upprättandet af sjukhus för lung-

slgtlga, hvaresl dessa kunde erhålla ra-

tionell vård och «ler den lömska, med
förfärande hastighet kring sig gripan-

de sjukdomen kunde nog^grant stude-

ras. Denna konung O.scars högsinnade

tanke väckte den starkaste genklang

hos det svenska folket ot^-h Insamlingen

bland hög och låg tog en utsträckning

som var storartad.

En kän<l svensk författare skref der-

om:

"Enigt och trofast har den svenska

nationen börjat resa sig som e n man,

och tätt, som svenska srärdshugg for-

dom, falla ett kraftig men hjertevarmt

folks större och mindre skärfvar i of-

fei-skälen."

Och vidare:

".\ldrlg var det svenskmannase<l, att

när konungen förklarade krig, någon

vapenför svensk man gömde sig bak-

om splseln. Ingen droppe svenskt

blod var för ringa till offer för ett

älskadt fosterland. Så är ej heller nu

något svensk-t mynt för litet att i kär-

lek gifvas till den krigsgärd. s<jm upp-

samlas landet rundt. Bland all den

"öfvertro", åt hvllken materialisten

ler, är ingen vackrare än den. att en

gåfvas väivle o<'h välsig^nelse bestäm-

mes af glfvarens hjertelag. VI tro,

att tjiigufemörlngen. .som följes af en

skälfvande tår vl<l minnet af någon

älskad varelse, hvllken sktirdats af

den hrmske fiende. s<»m man nu jcår

att bekämpa, är ett lika gvxlt mynt
8om den rikes stora »edel. Till sist Är

det dock koniingarnes konung som
"summerar."
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Äfven uti i Amerika bosatte lands-

mäns bröst hade tanken på konung

Oscars förestående jubileum "kommit

de gamla fosterländska strängarne att

vibrera och på många ställen inom

Förenta Staterna började man också

rusta sig att bringa konung Oscar en

lämplig hyllning på hans jubeldag.

Utan öfverdrift torde det kunna sägas,

att ingen af Europas regerande furstar

är mera uppburen i Förenta Staterna

än konung Oscar. Ryktet om hans äd-

la personliga egenskaper odh stora

bildning har nått hit öfver verldshaf-

vet och den högaktning, det amerikan-

ska folket hyser för den svenska natio-

nens främste representant, återfaller

på den svenska nationen sjelf, något

som kommer icke minst oss svensk-

amerikaner till godo. Det var derför

en skyldig tacksamhetsgärd, som eg-

nades kung Oscar, då svensk-amerika-

nerna förenade sig att deltaga i den

hyllning, vårt gamla fosterland ämnade
hembära honom.

Här i Worcester hade dock ännu icke

så långt fram som i April månad 1897

något steg tagits i denna rigtning och

för att uppmana här boende landsmän

och landsmaninnor att sluta sig till-

sammans och sätta i gång en insam-

ling för detta ändamål utfärdades upp-

rop till för saken intresserade lands-

män att sammanträda till ett möte i

Salem st. kyrkan den 19 April kl. 8

e. m. Inbjudare till detta möte voro:

C. W. Bildt, J. Forsstedt, And. Wer-
ner, Karl Jansson, Emanuel Trotz, A.

F. Bäcklin, Eric Knutson, Sven E.

Hanson, John Jeppson, Martin Trul-

son, Hans Trulson, Hjalmar Nilsson,

Petrus Borg, John Pahlin, C. A. En-
berg, C. G. Nilson, F. O. Dahlqvist,

John A. Lindberg, Victor Bergwall,

Carolus I^oundin, E. J. Nyström, Carl

J. Ekstedt, A. W. Hjelm, A. Tjernlund,

H. E. Whyman, A. P. Lundborg, A. L.

Anderson, Nels Eagle, Axel Tode oeh J.

Hugo Klarén.

Till detta möte hade endast omkring
sextio landsmaninnor och landsmän
infunnit sig. På mötesinbjudarnes

vägnar öppnades mötet af ingeniör

James Forsstedt, som äfven valdes till

mötets ordförande; till sekreterare för

aftonen valdes hr 'Hjalmar Nilsson. Hr
Forsstedt tog först till orda och fram-

höll på vanligt, vältaligt sätt konung

Oscars stora förtjenster som monar^k

och menniska, den utveckling Sverige

under konungens 25-åriga regering

vunnit i socialt, reiigiöst och industri-

elt hänseende samt påvisade de starka

skäl som förefun nos för svenskarne i

Amerika att skänka konungens ädla,

högsinnade tanke med hänsyn till an-

vändandet af sin jubileumsfond sitt

varmaste understöd. Pastorerna Axel

Tjernlund och Nels Eagle samt doktor

A. Werner och ingeniör C. W. Bildt

visade i sina anföranden sig sympatiskt

stämda för en allmän insamling bland

landsmännen i Worcester till förmån
lör jubileumsfonden.

På förslag af hr Bildt antog mötet

till komité för insamlingen de trettio

mötesinbjudarne jemte så många andra

personer, som mötet dessutom önsTcade

tillsätta. Sedermera beslöts på förslag

af dr Werner, att mötet skulle bemyn-
diga den sålunda tillsatta komitén att

sjelf komplettera sig med kompetenta

personer.

Koimitén sammanträdde å Skandina-

vias kontor den 23 April, dervid den

kO'mpletterades genom inväljandet af

ett antal svenske män och qvinnor i

Worcester, hvilka komitén ansåg hysa
tillräckligt intresse för saken, att skän-

ka den sitt kraftigaste uniderstöd.

Vidare beslöts att låta trycka och ut-

sända subskriptionslistor till alla ko-

miténs medlemmar att af dem utlem-

nas bland vänner och gynnare af före-

taget och att utlägga listor i stadens

svenska affärer samt genom en sub-

Tiomité äfven sända dylika till kände
landsmän i Woreesters grannstäder..

Det beslöts att listorna skulle indra-

gas den 10 Maj.

Nästa sammanträde hölls å samma
plats den 5 Maj, då komitén kon-
stituerade sig såsom Konung Oscars

jubileumskomité i Worcester. Följan-

de tjenstemän valdes: Ordf., C. W.
Bildt; vice ordf., F. O. Dahlqvist; sekr..
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Hjalmar NMlsson; flitauä sekr.. A. I'.

Liimlborg samt kassör. Axel Tode. I

öfverensstaramelse meil en af stadeiiä

svenska pastorer uttalad önskan fatta-

des beslut, att de penningar, aora Infly-

ta, skull»» användas uteslutande för

liHii;s«»t--sanaloriernaii i Svt>riKt* räk-

nluK .-iamt öfvtM>ändas till kuiiK Osiar

Kenom den Svensk-Amerikanska juhi-

leiimskomitén I New York. Llkidedes

beslöts, att vid penningarnes (ifversän-

dande Inga särskilda personers namn
skulle nämnas, utan gäf\'an äkänkas

"frftn svenskarne i Worcester". En
fullständig redovisning för insamlingen

tikulie lemnas i \Voreester"s svenska

tidningar. Vidare öfverlades om bästa

sättet att få gåfvan härifrån att svälla

ut till så stort belopp som möjligt, enär

man icke kunde vänta att insamlin-

gen medels listor skulle lemna ett önsk-

värdt resultat, och ansågs det lämpli-

gast att anordna en andlig kon.sert sön-

<Ias;s aftonen den 30 Maj. för så vidt de

sv.-uska kyrkoförsamlingarne l>efunnos

villiga att för aftonen inställa sina

gudstjenster och Mechanics Hall då

kunde erhållas.

Subskriptionslistorna, hvilka till ett

antal af 248 blifvit utsända, skulle vid

nästa möte den 10 Maj återlemnas.men

många af listinnehafvame hade icke

hörsammat sekreterarens anmodan
härom. Emellertid visade det sig. att

insamlingen utfallit sålunda, att på 32

listor inkommit 104 dollars och 25

cents. Rörelsen för insamlandet af

medel för det behjertansvärda. mennl-
skovänliga företaget, hade således ej

mötts med de sympatier hos landsmän-
nen. «om inbjiidame hoppades på. Be-

den förut nämda konsertens
!•• beslöts, att, enär Mechanics

Hall icke var ledig söndags aftonen d.

30 Maj. arrangera den samma på e. m.
satnma dag me<l Inirjan kl. 3. Till ar-

rangeringskomlt<^ utsagos medlommar-
ne i styrelsen för .Iubileumsk<)mlt<''n

jemte alla stadens svenska pastorer.

Till ordförande I konsertkomlt<^n val-

des hr Hjalmar Nilsson och till sokre-

terare och kassör hr A. Twle. Konser-

ten, vid hvilken de bäHta förmågor.

sum kunde anskaffar, biträdde, in-

liringade endast 30 dollars nettovinst.

Ett par komiK^mÖien utlystes kort

deri)å. men dervld tillstädeskom ej till-

räckligt medlemmar för quorura. Sa-

ken luule pj från btirjan väckt det in-

tresse man vAgal hoi)pas. men komi-

t^ns tjenstemän urbeta<le dock oförtru-

tet. I>en It) Juni hölls sista samman-
irä<let. då resultatet af komit^^ns verk-

samhet framlades för medlemmarne i

komiKT-n. Att granska kassörens rä-

kenskaper utsagos hrr Carol l><jundin,

P. A. W. Anderson o<*h J. A. Lindberg.

Komilén uttryckte sin tacksamhet till

sin nitiske sekreterare, hr Hjalmar
Nilsson, till Skandinavia. Arbetarens

Vän och The Swedish Ikx>k & Job

Printing Co. samt till hrr NiKsson och

A. Tode, hvilka arrangerat konserten

i Mechanics Hall. söndagen den 30 Maj.

.\fven uttalades ett tack till alla. som
genom sina bidrag varit behjelplige att

åstadkomma ett så godt resultat. Här-

på upplö.stes komitén.

Den 17 Juni afsändes genom komi-
téns kassör, hr Axel Tode. till ordfö-

randen för Sv. Amerikanska Jubile-

umskomit^n i New York, ingeniör

Ernst Lundgren, de här insamlade pen-

ningarne $212.04 och ingick den 22 Ju-

ni från honom följande skri fvelse:

"Herr redaktör Axel Tode, kassör i

Konung Oscars Jubileumskomité i

Worcester, Mai;s.

Jag har härmed det stora nöjet att

å Svensk-Amerikan.eka Jnbileumskomi-
téns vägnar erkänna mottagandet af

$212.04. insamlade af Eder komit«? i

syfte att oafkortarie och under rubrik:

"Frän sven.-ikarne i \Von-e.-<ter. Mas.-;.."

öfversändas till Sverige, såsom bidrag

till konung Oscars jubileumsfond der-

städes. Jag beder att till Worcesterko-

mit^^ns samtliga medlemmar få frambiU
ra ett hjertligt tack f()r det g<Mla arbete

som de utfört. Dem liberala subskrip-

tion, .som kommit från Worcester och
fless granns.-imhällen, kommer att giira

svensk-amerikanernas hyllning ännu
mera fullständig och anslående.

Med största högaktning

Ernst Lundgren."
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I stadens svenska tidningar infördes

fullständig rapport öfver insamlingen

jemte följande meddelande från den ut-

sedda revisionskomitén:

Undertecknade hafva denna dag re-

viderat konsertkamlténs ooh jubile-

umkomiténs räkenskaper för subskrip-

tion till Kung Oscars Jubileumsfond

och funnit dem vara i behörig ordning,

Worcester, Mass., den 16 Juni 1897.

Carol Loundin, J. Arvid Lindberg,

P. A. W. Anderssion.

Insamlingen till Bältespännarc*

gruppen, af svensk arne i Wor*
cester skänkt till Worcester

Art Museum*
Så snart det genom subskription

från konstälskande amerikaner till-

komna konstmuseet närmade sig sin

fullbordan, började museinämnden se

sig om icke 'blott bland stadens mece-

nater och konstvänner utan också

bland dess många olika föreningaa-

för erhållandet af bidrag i iform af

konstverk af det ena eller andra slaget.

Sålunda framstäldes en anhållan till

Svea Gille att skänka något skulptur-

arbete till museet och var det hos hr

S. E. Hanson, som tanken först upp-

stod att anskaffa en g^ipsafgjutning af

J. P. Molins bekanta grupp "Bälte-

späunarne". I samråd med gillets

ordf. 'hr Bruno Anderson beslöts att

öfverlemna saken i den svenska all-

mänhetens händer och ett upprop in-

fördes 1 stadens svenska tidningar, deri

alla dem, som voro intresserade för an-

skaffandet af ett skulpturarbete att så-

som gåfva från svenskarne i Worcester

öfverlemnas till Worcester Art Mu-
seum, kallades att sammanträda på
Skandinavias kontor fredagen den 1

April 1898. kl. 8 e. m.

Uppropet undertecknades af följande

personer: Rev. Nels Eagle, John F.

Luindberg, Axel Tode, Brano Ander-

son, Charles Höök, Nils Person, Gustaf

Johnson, Wm. Forsberg, Victor Berg-

wall, Eric Knutson, Hjalmar Nilsson,

rev. A. L. Anderson, C. W. Bildt, rev.

H. E. Whj^man, Eric Forsstedt,Andrew

Hjort, A. E. Romborg, A. F. Bäoklin,

C. A. Nylén, A. P. Lundborg, Ferdi-

nand Flodin, S. E. Hanson, C. Grund-

ström, Carolus Loundin, John Jeppson,

Sven Hult, Arvid Lindberg, F. O. Dahl-

qvist, Adam Hult och Jo'hn E. Eken-

gren.

Endast omkring trettio landsmän

hade hörsammat uppropet och infun-

nit sig. Mötet öppnades af tir Bruno

Anderson, som i få ord framlade sa-

ken till de närvarandes betänkande oc^h

följande styrelse valdes: Ordf., Axel

Tode; vice ordf., Bruno Anderson;

sekr., Hjalmar Nilsson; finans sekr.,

J. F. Lundberg, och kassör, Hans Trul-

son. Mötet beslöt att bifalla förslaget

i fråga och att gåfvan till museet skul-

le utgöras af en gipsafgjutning i na-

turlig storlek af "Bältespä.ninarne". Vi-

dare beslöts det att låta trycka ett hun-

dra numrerade subskriptionslistor,

hvilka skulle utdelas, samt att anmo-
da hr C. F. Hanson att i fönstret till

hans affär exponera den miniatyrkopia

af "Bältespännarne", som han har i

sin ego. De vid mötet närvarande jem-

te de, hvirka undertecknat uppropet

men voro hindrade att bevista mötet,

skulle enlig't mötets beslut utgöra en

exekutiv ko'mité och troddes det med
säkerhet, att den erforderliga summan,
omkring $500, lätt skulle kunna sam-

las. Men så blef det tyvärr ej, ty då
detta skrifves, har efter tio månaders
verksamhet komitén ej ännu lyckats

erhålla den behöfliga summan. Muse-

ets styrelse hade bestämt att ingen en-

skild persons 'bidrag finge öfverstiga

en dollar, men vis a vis denna grupp

har komitén nödigats göra ett undan-

tag och flera personer ha sedermera vi-

sat sin offervillighet för detta, sven-

skarne i Worcester hedrande företag,

genom att fördubbla oöh mångdubbla
det bestämda enskilda beloppet.

Den 8 April fattades heslut, att grup-
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pen skulle beställas i Stockholm, och

subdkriinionslistoma utdelades. Såda-

na ullades dessulotn I ftlskllllga sven-

ska affärer, och personer, herrar eller

damer, som vore villiga arheia for sa-

ken, kunde erhftUa listor pa Skandi-

navias kontor. Allit subskribenlernaa

namn skulle samtidigt me*\ konstver-

ket öfverlemnas till musset all forva-

ras i de«s arkiv.

Till korallens ombud i Stockholm

utsågs f. d. redaktören för Skandina-

via. literatören hr Helge Sandberg.

Komil<''n sammanträdde nästa gäjig

den tj Maj i Thomas st. kyrkans un-

dervåning. Det hade meddelats, att

vid detta sammanträde skulle de cir-

kulerande subskriptionslistorna indra-

gas, och de flesta innehafvarne af dy-

lika listor hade insändt dem, åtföljda

af de å de samma tecknade beloppen.

I>'-ssa belöpte sig till $251.25, men dess-

utom viste man med visshet, att på
tvenne listor, hvilkas innehafvare ej

haft tid att ännu kollektera de å dera

tecknade bidragen, funnos ytterligare

$41. hvadan Insamlingen redan upp-

gick till $292.25.

On.sdagen den 1 Juni var komitén
åter kallad att sammanträda på Skan-

dlna^ias kontor, men utom styrelsens

IfHlamöter hade endast ett mycket rin-

ga antal medlemmar Infunnit sig. 0-

aktadt upprepatle påstötningar 1 sta-

dens svenska tidningar om redovisning

för de subskrlptlon.sllstor. som utlem-

nats och h\ilka »kulle Inkommit för

länge .sedan, fans det ännu ett tjugu-

tal Innehafvare af sådana listor, .som

Icke återlemnat dera, hvarför det var

omöjligt att annat än glssnin^vis be-

räkna, hur myckeit penningar som
fecknatq. Enligt ett till komlt<^ns sek-

reterare hr TIj. N'll«w)n från komlt/^ns

ombud I Stockholm hr Helge Sandberg
anländt bref Jemle en afftkrift af ilet

kontrakt, denne å kf>mlt/''nH vägnar
uppgjort med nationalmuseets tjenste-

man. skulptören hr J. A. Oscar Ny-
holm. hvllken åtagit sig att verkställa

afgjutnlngen. måste emellertid före

den 1 .Tull 1.20n kronor vara deponera-
de 1 i»ank I Stockholm för hr Nvholms

räkning och följaktligen måste den

nämda summan afsändas så snart, att

den hunne komma till Stockholm i be-

hörig lid. Kopian af UäJtespännare-

grupjien skulle vara färdig till afsyning

i Stockholm .senast den 1 September.

Hr Nyhoim, hvllken e»ger stor vana vid

dylika upixlrag. liade äfven lofval om-
lK?sörja <let Molinska konstverkets om-
sorgsfulla Inpackning samt \idtaga

några särskilda försigtiglielstnått vid

gjutningen såsom alt Insätta jernsläf-

vor (skelett) i figurerna samt trä i

fotställningen. På del ofvan nämda
mötet kunde icke myckel uträttas, utan

beslöts del att hålla ett nylL möte på
Skandinavias kontor fredagen den 10

Juni kl. 8 e. m. och anhölls genom tid-

ningarne, att alla innehafvare af sub-

skriptionslistor då måtte inlemna dem
och redovisa för de samma. Listor ut-

lades åter i de flesta svenska affärer i

staden, så att de, som ännu kunde för-

mås alt teckna ett anspråkslöst bidrag,

hade tillfälle derlill.

I medlo af Juni månad afsände ko-

rallens kassör, hr Hans Trulson. ge-

nom hr S. E. Hanson 1,200 kr. till hr

Helge Sandberg i Stockholm och på

dagen den 1 Juli dejwnerades summan i

en bank .

Styrelsen för Dältespännarekomilén

saramanträdde sedan ej förr än den 8

Aug. för att vidtaga mått och steg för

anskaffandet af penningar till grup-

pens hitsändande från Stockholm. Se-

dan den nämda sumrnan afsändts fans

i ka.ssan endast omkring 20 dollars.

För konstverkets inpackning m-h för

dess transporterande antingen till Kö-

penhamn eller Kristiania för all föras

ombord ft någon af Thlnffvalla-liniens

ångare särat för dess forlskaffande

från New York till Worcester fonlni-

des ytterligare några hundra kronor,

och det var för att öfverlägga om sät-

tet för dessa penningars anskaffande,

som det ofvan nämda mötet kallats.

ICfter en stunds ^Ilskusslon enades man
om en konwrt i Mechanlcs Hall och

utsågs till nrrangerlngHkomlK^ styroi-

sen: hrr A. Tode, Uruno .\nderson. Hj.

Nilsson. Hans Trulson och John F.
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Lundberg samt ihrr F. O. Dahlqvist,

Arvid Lindberg och Sven E. Hanson.

Till Bältespännarekomiténs sekretera-

re anlände den 9 Aug. ett bref från hr

A. lE. Johnson i New York af innehåll,

att Tihingvalla-liniens president i Kö-
penhamn med nöje bifallit komiténs

begäran att få Bältespännaregruppen

fraktfritt sänd till iNew York med nå-

gon af liniens ångare antingen från

Köpenhamn eller Kristiauia.

Den beslutade konserten hölls i Me-

chanics Hall lördagen den 17 Sept.,

men till följd af brisitande intresse å

allmänhetens sida blef behållningen ic-

ke större än mellan 60 och 70 dollars.

Enligt den 10 Sept. från :hr Sandberg

i Stockholm ankommet bresf egde af-

syningen rum den 25 Aug. oclh hade

besigtningsnäminden afgifvit följande

utlåtande: Undertecknade, af hr Hel-

ge Sandberg utsedda personer att be-

sigtiga en af skulptören J. A. O. Ny-
holm utförd gipsafgjutning af professor

Molins "Bältespännarne" för Worcester

Art Museum, konstatera "härmed, att

afgjutningen är i allo väl och felfritt

utförd och lika med originalet.

Stockholm den 25 Aug. 1898.

Aug. Setterwall, A. Söderlund.

Ingeniör. Bildlhuggare.

Axel Jungmarker, Jean O. Sandberg,

Ingeniör. Litteratör.

'Sedan kontraMet blifvit uppläst, god-

kändt och beloppet 1,200 kronor qvit-

teradt och besigtningsnämnden afgifvit

sitt utlåtande, bjöd hr Nyholm de när-

varande 'på en liten elegant frukost-

middag på operakällaren, der ingalun-

da champagnen saknades. Tal höllos

bl. a. af "Dagens Nyheters" medarbe-

tare hr J. O. Sandberg, som sympatiskt

uttalade sig om sina "konstälskande

och uppoffrande landsmän i Ameri-

ka, enkannerligen Worcesterborna".

Konstverkets inpackning i 4 stora

packlårar skedde seldan med störs-ta

omsorg af 5 ä 6 Nationalmuseets vakt-

mästare på deras lediga eftermiddagar

och under hr Nyhiolms egen uppsigt.

Niämde vaktmästare forslade också

varligt och så godt som buro hvarje

packlår till ångbåten "Aeolus", som d.

2 Sept. afgick till Köpenhamn. Sedan

konstverket kommit oimbord, medde-

lades, att "Aeolus" hufvudredare,

grosshandlaren J. Loven medgifvit fri

frakt för det samma till Köpenhamn.
"Aeolus" kapten E. L. Paulson ooh

förste styrmanneH Fritz Söderlund vi-

sade mycket tillmötesgående vid pack-

lårarnes Instufning, så att denna för-

siggick med största omsorg. Till Dra-

garebolaget i Köpenhamn, som ombe-
sörjde konstverkets öfverflyttande från

"Aeolus" till Thingvalla båten, hade

hr Helge .Sandherg skrifvit särskilda

för'hållningsorder. Den 7 Sept. a.figlck

Thinigvalla-liniens ångare "Island"

från Köpenhamn och hade "Bältespän-

narne" ombord. Hr Nyholms räkning

för inpackning och transport af konst-

verket gick på 345 kr. Härtill kom-
ma assurans för konstverket, 13 kr. 50

öre, som utgör premien å assurans-

summan 1,500 kr., vidare Dragarebola-

gets i Köpenhamn räkning, hvilken

hr Sandberg ännu idke erhållit, då han
skref sitt bref, jernvägafräkten från

New York till Worcester, transport-

kositnaden från jernvägsstatioinen här

i staden till museet samt hr Helge

Sandhergs räkning på 150 kr. för allt

sitt besvär.

Bältespännaregruppen anlände den

27 Sept. ombord å Thingvalla-liniens

ångare "Island" till New York, der

Bältespännarekomiténs vice ordf, hr

Bruno- Anderson lofvat ombestyra

konstverkets mottagande och dess öf-

verförande till jernvägen för att hit-

forslas. Detta var emellertid lättare

sagdt än gjordt, ty en mängd formali-

teter måste först genomgås, innan det

tilläts att få "Bältespännarne" tullfritt

införda, men hr Audersion hesegrade

alla svårigheter och utförde sitt upp-

drag på ett så ypperligt sätt, att de fy-

ra stora packlårarne utan att beläggas

med tull, oskadade och emot en billig

afgift fördes från Hohoken, N. J., till

jernvägen i New York, ider de instuf-

vades i en vagn för vidare befordran

till Worcester. Den 3 0'kt. hitikommo

packlårarne och hrr Hans Trulson och

Sven Hanson togo här hand om dem
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(H-h ombesörjde deras förflyttande Ull

museet. Då lÄdoma öppnades bl'^dnB

tuppen vara alldeles onkadiid, hvllket

var sA myekei mera glä<ljande som
hvarenda gipsafRJutnlnK. som dittills

kommit från Kuropa till museet, be-

funnits vara mera eller mindre sönder-

slagna, somliga helt och hållet I bttar.

Det vittnar fördelaktigt om den om-
sorg och skicklighet, hvarmetl Inpack-

ningen 1 Stockholm företagits.

gar, omkring |luO. som ännu fattades

I)e8lötfi det att ännu en gång vädja till

allnuiaheten.

Den 17 Okt. I^eslöt komltén att lill-

sän<la folJan<le personer tacksamhete-

skrlfvelser för den välvilja och del in-

tresse, de visat svensk-amerikanerna

1 Worcester vid realiserandet af pla-

nen att skänka Hältespännaregrupi)en

till Worcester Art Museum: Hr Helge

Sandberg, komlténs präktiga ombud i

liälte.spannnre^riippcn i

l',\ koniitt-n.s s.inimantruilf (lun Ht

Okt. besLämdcH. all öfverlemnandet af

Hältci4|iä.nnarngruppeu till konstmuseet

Hkall .Hke genom en textad adress, hvll-

ken ordföranden och sokreteraren er-

höllo I uppdrag att affatta och Hom se-

dan .skulle förses med komlt^iM namn-
teckningar och öfverlemnas till muse-

ets styrelse. Kör att anskaffa de pen-

WOrcestcr*^ kon -t museum,

Siockhoini. bkuiiJioicii .1. .V. O. Ny-

holm. >M)m utfciri afgjutnlngon och

haft hand om inpackningen, iugenlö-

r.-rna August .S-tterwall o<rh Axel Jung-

marker. skulptören A. S«>derlund och

litteratören Jean O. San<lberg. hvllka

tjenslgjorde »om besigtnlngsnämnd.

skeppsrjnlaren John I*ov<''n. som lät de

fyra stora packlåntrne, hvllka Innehöl-
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lo konstverket, fraktfritt föras å ån-

garen "Aeolus" från Stockhiolm till Kö-

penhamn, kapten E. L. Paulson och.

förste styrmannen Fritz Söiderlund, bå-

da å "Aeolus", för det tillmötesgående

ooh den aktsamlhet de lade i dagen vid

konstverkets inskeppande i Stockiholm

och aflastning i Köpenhamn, C. K.

Hansen, generalagent för Thingvalla-

linien i Köperuhamn, hvilken gaf tillå-

telse, att "Bältespäninarne" fingo frakt-

fritt öfverföras å ångaren "Island" till

New York, generalagenten A. E. John-

son i New^ York, soim utverkade denna

tillåtelse, bokOiållarne å Thingvalla-li-

niens kontor i New York samt Ameri-

can Express Co:s i New York general-

agent för den skandinaviska afdelnin-

gen, mäklare Peterson, för visad tjenst-

aktighet vid konstverkets ankomst till

New York.

BältespännaregTuppen har sedan den

uppsatts på sin plats tagits i skärskå-

dande af ett mycket stort antal lands-

män och landamaninnor odh belåtenhe-

ten med den samma 'har varit allmän.

Museet hålles afgiftsfritt öppet på lör-

dagar och söndagar och lönar det sig

väl att affägga både ett och flera besök

derstädes för att njuta af de taflor och

skulpturarbeten, som der exponeras.

Sekreteraren meddelade på samman-
trädet den 7 Nov. att han i href från

generalagenten hr A. E. Johnson i New
York erhållit en "cheök" på $10 såsom

bidrag till omkostnaderna för Bälte-

spännaregruppens hitforslande. Såsom
oifvan nämts var det också hr Johnson,

som utverkade att gruppen fraktfritt

öfverfördes hit på ångaren "Island"

från Köpenihamn. Detta vackra hevis

på hr A. E. Johnsons solidaritetskäns-

la med hans landsmän i Worcester för-

tjenar att offentligt framihållas, ty den

är säkerligen ganska enastående, och
vore det önskligt, om landsmännen här

i Worcester, hvilka ju för alla tider få

åtnjuta hedern af att hafva skänkt det

sköna konstverket till vårt museum,
varit något allmännare besjälade af

samma känsla. Men tyvärr har det ic-

ke varit så. Onekligen hade det varit

mera hedrande, om vi icke behöft mot-

taga någon hjelp utifrån, men då så

stor likgiltighet visats inom härvaran-

de koloni, hafva komlterade känt sig

glade och tacksamme att få mottaga

lir A. E. Jofhnsons bidrag.

'Den af komiténs ordförande hr Axel

Tode affattade adressen är, återgifven

på svenska, af följande innehåll:

Vi undertecknade, af Worcesters

svensk-aimerikanske invånare utsedde

att tjenstgöra såsom en komité för an-

sikaffa-ndet af skulpturverket "Bälte-

spänuarne", ett af den aflidne svenske

skulptören professor J. P. Molins för-

nämsta artbeten, hvilket såsom gåfva

är ämnadt att öfverlemnas till Worces-

ter Art Museum, få 'härmed underrätta,

att vi nu fulländat vårt uppddrag och

öfverlemna vi på detta sätt nämda
konstverk till styrelsen för Worcester

Art Museum att förvaras bland dess

skatter.

När en uppmaning stäldes till Wor-
cesters svensk-amerikaner att med en

gåfva till museets skulpturafdelningöka
den vackra samling statyer, museet

undeir den korta tid, det existerat, re-

dan förvärfvat, kände vi oss smickra-

de af denna anmodan och det dröjde

icke länge, förr än planen sattes i ver-

ket.

Enhälligt, kunna vi säga, föll valet

på det ofvan nämda konstverket, hvil-

ket är ett af de populäraste Sverige

eger, och Vi tro, att valet var godt.

Detta konstverk tillhör icke denklas-

siska antiken, men det ämne det be-

handlar, en envig mellan tvenne imed

ett bälte sammanbundne -män, är så

fornnordiskt, att det väl kan kallas

antikt. Det är icke det brutala våldet,

konstnären i denna statygrupip förliär-

ligat, utan den nordiska kämpastyr-
kan och dödsföraktet, egenskaper, hvil-

ka. derom vittnar historien, alltid ut-

märkt nordens folk och geno^m hvilka

de ingifvit respekt hos Europas natio-

ner.

Medsina drak- och ormornament, sina

runor och de_ på piedestalens sidor i re-

lief utförda scenerna ur den saga,konst-

verket förtäljer, utgör detta konstverk

för den, som önskar i detalj studera de
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gamle nordmännens sedvänjor oc-h

estetiska smak. ett icke ovlgtlRt un-

dervisningsmaterial. Beträffande Häl-

tespännaregruppens konstnärliga värde

yttrar en framstAende svensk konst-

kritiker bl. a. följande: "Del .»»om här

dominerar, det är det koncentrerade I

situationen, den smidigt afvägda grup-

pens llfllghet. den i de bftda kämpar-

nes hAllnlng <K'h niirelse åskAdllgt gif-

na karakteristiken, jemvlgten mellan ft.

ena sidan den samlade lugna styrkan

oc!h å den andra den eldfulla, ungdom-
liga djerfheten och vigheten."

Worcesters svensk-amerikaner kän-

na sig stolta öfver att haf\"a fitt in-

förllfva detta, om hemlandet erinran-

de, konstverk med Worcester Art Mu-
seums samlingar och hoppas, att det af

museets styrelse måtte mottagas med
en känsla af välvilja mot glfvarne, som
motsvarar dessas kärlek till det sam-
hälle, hvilket de lärt sig att äli=ka och

hvars framgång på alla områden ligger

dem varmt om hjertat.

Med största högaktning

Axel Tode, Bruno Anderson,

ordf., v. ordf.,

Hjalmar Nilsson, sekr.,

.lohn F. Lundberg, Hans Trulson,

fin. sekr., kassör.

Sven E. Hanson, F. O. Dahlqvist,

J. .\. Lindberg.

Sorg^e* och minncsicstcti öfvcr

John Ericsson.

I>**nna f»-.-<t fira<li>«, .^om å annat stäl-

le nämts I Sv. Luth. Kyrkan vid Mul-

berr>' »t., den 17 Mara 1S,89 och va.r

utan tvifvel d*>n vackraste och mest
besökta fest, nom dittills bllfvlt hållen

af svfiiHk;ir I Worci-stiT ():i'ki:\r\t <l<>i

niskiga vädret var det rymliga temp-
let mest fyiilt re.lan vid >4 3 liden.

Nya skaror strömmade ytterligare till,

så alt extra sittplatser måate anbringas

på gångarne ända ul 1 förstugan.

Templet rymde säkerligen en skara af

l.r>00 p<>rsoner. Kst raden var ?mak-
fullt dekorerad med lefvande växter,

palmer och liljor. Förgninden upptog

ett stort i)orträtt af John Ericsson, för-

.sedt med sorgens emblem och omgif-

vet af svenska och amerikanska flag-

gorna på half stång. Porträttet var

enkom ritadt och skänkt till festen af

hr Ferdinand Flcxlin. Klockan tre

öppnade Worcester Brigade Band festen

med en gripande sorgmarsoh. Sedan
tonerna bortdölt höll pastor S. G. I>ar-

son en kort bön. En duiyj)elqvarlett.

l)estående af hrr M. Ahlström, A.

Malmstedt, A. Johnson, C. Tideman,
Claes Laurell, R. Sund in. E. P'ors?tedt

och A. Bäeklin sjöng hymnen "Inte-

ger Vltae", med svenska ord. Så följ-

de bön af pastor Larson och psalmen
411 af församlingen, hvarefter Ingenlör

J. Forsstedt besteg tribunen och upp-

drog några enkla konturer af dagens
hjelte, skildrade hans llf från unga da-

gar, genomgick historien om hans vlg-

tlgaste uppfinningar samt drog flera

lärdomar från vår store landsmans llf.

Efter talets slut uppstämde Brigad-

bandet "Home, Sweet Home!" hvaref-

ter pastor V. Wlttlng från Qulnslga-

mond höll ett tal. framvisande Erics-

sons moraliska karakter. Pastor W.
betona<le särsklldt, att orsaken till

Ericssons framgång var, att han aldrig

smakat rusdrycker, att han var åter-

hållsam och bergfast, likt vårt svenska
jerii. framhållande Ericsson ytterliga-

re som ett föredöme för det uppväxan-
de slägtet. Dubbelqvartetten ajöng här-
efter till F.,aurins Oilödlign musik: "Mitt

llf är en våg. etc."

Pa.-^tor II. W. Eklund afslutade raden
af talen. utbringan<l«> frid och välsig-

nelse öfver Ericssons minne. i»fver det

land. »om sett honom föda.^ «^'h öfver
det land. som sett honom verka och
dö. "Låt välsignelfen hvlla öfver
!»kandlnavernn 1 Worcester!"
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Härefter följde en duett mellan ihr

och fru E. Forsstedt (med or^d af hr E.

Forsstedt till den vackra melodien af

österri'kiska folksången), deri bådas

röster fint ocTi innerligt smälte till-

sammans:

"Dtock ej glömmas skall hans minne
Uti älskad fosterbygd."

Sedan sista versen af sista psalmen

i psalmboken sjungits af församlingen

cell pastor Larson läst en bön, afsluta-

des den harmoniska minnesfesten med
en ståtlig marsch af Brigadbandet.

Sent torde denna fest förg'ätas! Den
amerikanska pressen skyndade också

att skänka festen sin tribut. Särskildt

"Telegram" innehöll en väl s^krifven

skildring. Och ännu önskas, att min-

net af denna i allo värdiga sorgefest

må lefva bland Worcesters svenskar.



KAP. V.

Svenskarnes affärsverksamhet,

i:i) den hastica ökning den

w -:• i. svenskfödda befolkningen i

VVoicoitT 1 början på och under hela

188l>-lalot. då årligen hundratals,

i ell par fall tusentals lands-

män här bosatte sig. är det

helt naturligt, att tanken på sven-

ska affärer skulle så att säga ligga i

luften. Den första affär, som här in-

nehades af en svensk, var hr Hans
Trulsona speceriaffär vid Lincoln sq.,

hvilken öppnades 1882. Ungefär ett år

senare började The Swedish Mercantile

Co-operative Company affär med lik-

nande varor och sedan ha flera blom-

strande affärsbolag i så väl denna som
andra brancher uppstått och de enskil-

da affärsmännens antal har äfven på
de senaste åren tilltagit i aktningsvärd

grad. Och hvad som härvidlag är mest

glädjande är den omständigheten att

affkrf-rna på möjligen ett jmr tre un-

dantag när skötts m-h fortfarande skö-

tas så väl. att de. som placerat sina be-

sparingar 1 iKjIag utan ringaste besvär

fått sina nedlagda kapital, vare sig de

varit stora eller »må. mycket räntebä-

rande och de enskilda affärernas Inne-

hafvnre ha lyckats I många fall arbeta

sig upp om Ifko alltid till välstånd, så

ändock tillräckligt väl för en säker och
god Inkomst. Samtllge nu existerande

l)olag ha varit lyckliga nog att till fö-

reståndare ega män. som noga lyckats

tillgodose Inlre.qsonfernas kraf.ochdock

får man taga i beräkning att en för

långt drifven tillit till kunderna» för-

måga och ett förderfbringande kreditsy-

stem i mänga fall känts tryckande nog
både för bolagen och enskilde affärs-

innehafvare. Icke så att det rältvisli-

ken kan anses tillböligt, såsom en eller

annan för sed hafver, att beskylla kun-
derna för planlagda beräkningar och
förlitandet på affärsinnehafvarnes god-

trogenhet och goda hjerta.oaktadtderå

och ringa inkomst har mången gäng
gjort det svårt för arbetaren att hono-
rera sina förbindelser fastan afsigten

varit den bästa.

Ett annat slags affärsmän, som kom-
ma i nära beröring med svenska kun-
der, äro de svenska biträdena i de stör-

re amerikanska affärshusen och dessii

biträden utgöra en aktningsvärd fak-

tor i stadens affärsverksamhet. Då vi

nu gå att tala om svenskarnes affärs-

verksamhet, .skulle vi af hjerLat ön.skat

vara i stÅnd att nämna alla. men det-

ta har dess värre liksom I många andra
afseenden bllfvit omöjligt och kunna vi

I det fallet oj skylla på andra än sjelfva

de I affärer syssel.s-at»»- och Intre.osonule

porsonerna. Men hvad vi lyckaf.s sam-
la titgör dock. s<»m i det fciljande skall

visas, en tillräckligt stark grupp attglf.

va svenskarno I Worcester ett godt
vitsord om en öppen och vaken blick

för affärer och för de krnf svensk

-

talande kunder egn rätt ställa på dem.
till hvllkas kundkrets do slutit sig.
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Swedish Mercantile Co*op. Co.

( Svenska Handelsaktiebolaiget.

)

Detta bolag, som drifver omfattande

affärer i specerivaror, bildades år 1883

ooh inkorporerades år 1884. Affären

börjades i jemförelsevis liten skala med
endast 2 ä 3,000 dollars kapital, som
inom kort ökades till $5,00 ooh efter

några år till $10,000. Nuvarande i rö-

relsen insatt kapital utgör $21,000.

föreståndare, en befattning, som han
till bolagets fromma innehade från år

1884 till den 15 Maj 1896, då han börja-

de egen affär. Han efterträddes af bo-

lagets nuvarande föreståndare och kas-

sör Carolus Loundin, under hvars fö-

reståndareskap affären ännu mera
uppblomstrat. Under hr Johnsons tid

byggdes bolagets stora vackra hus på
hörnet af Laurel och Hanover sts., i

hvars bottenvåning den rymliga oOh

Svenska Handelsaktiebolagets hus, i8—22 Laurel st.

Presidenter för bolaget ha varit: Le-

onard Wickius, Charles Frodigh, P. W.
Boströim, Gustaf Ellström, John Söder-

berg, P. E. Holmberg, Jonas Bäcklin,

"William Anderson och Emanuel Trotz,

hvilken nu bekläder denna befattning.

Bolag'ets förste föreståndare var för

endast en kort tid Ludvig Nilson, der-

på Victor Ramzell, också för endast en

kort tid, hvarefter Arvid Johnson blef

ljusa butiken är belägen. Bolaget sys-

selsätter nio biträden, och fyra hästar

oc^h vag-nar användas kontinuerligt för

leverans af varor. Svenska Handels-

boilagets fastig'heter äro värda $52,000,

den största egendom något svenskt fö-

retag i staden eger och förvaltar.

CAROLUS M. V. LOUNDIN, Svenska

Handelsaktiebolagets föreståndare, är

född den 21 Jan. 1863 i Stockholm. Har
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genomgått Smeclmans handelsskola ooh

haft anställning i grweryaffär i Stork-

holm I 5 år hos J. F. Broms, sederme-

ra firma J. F. Broms & Son. Den 15

Aug. 1SS4 kom Ix)iindin till Woreester

och arbetade vid Worc^ster Organ Co:8

fabrik ett år. I April 1886 erhöll han

anställning som biträde vid Svenska

Handclsaktiebolaget och blef dess fö-

reståndare på tid. som ofvan nämts.

Hr L. tillhör Sv. Gymnastik förenin-

gen och har i n Ar varit de«s kn.o«<>r.

Carolus Loundin.

Massasoit Tribe, I. O. R. M., (var en

af dees första medlemmar) och Court

Fingelbrekt, F. of A.

AFGIST SBGKRSTEN. under fem

år bokhållare vid Svenska Handelsak-

tiobolagot, numera sedan den 1 sistl.

Mars föreståndare för Scandia Co-op.

Grorory Co. 1 Fitohburg. Ma.iis.. är född

vid Seigerstad i Vermland den 29 Dec.

1857 ooh genomgirk först fem klasser

af Karlstads elementarläroverk. Inne-

hade anställning »om )M)khåIIare. han-

delHexjMyllt och bokförare vid Dejefors

orh liosjöfors bnik I Vermland, 4 år

vid hvnrje. Don 22 Maj issn kom Se-

gersten till Worcester, innehade an-

ställning hos Wiishburn & Moen de

första fyra åren och kom derifrån till

Sv. Hand. bolaget. Han tillhör Mas-

sasoit Tribe, I. O K. .M . och Court Kn-

August Segersten.

gelbrekt, F. of A. Var trustee i sist-

nämda förening, tills han flyttade till

Fitchburg.

^
First Swedish Co*op. Store Co.

(Svenska han(U'lslM)l. i Quinsig.)

organiserades den 10 Febr. 1S83 med
Petrus Borg som ordförande, NiU
Lindqvist, ka.ss<>r; Alfred Dahlin, sekr.

samt F. O. Dahlqvist och Anders Gut-

key, revisorer, t)ch utgjorde dessa sty-

relse för bolaget me,l .\ -ti Hult som
föreståndare.

Bolaget har gått framåt från dess

början oc+j har nu en omsättning af

omkring IfiO.oOO årligen med g,Ki för-

tjenst. hvadan aktlecgarne erhållit ut-

delning hvarje år. Bolaget oger <let

hu.M. nr 2t> GrfM?nw(KKl st., hvarest dess
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affärslokal är belägen. Dess nuvaran-

de tjenstemän äro:

Nils Lindqvist, ordf.;

J. E. Ekengren, kassör;

O. G. Karlgren, sekr.;

Direktörer äro: John Gullberg, Carl

Blom, C. W. Lindberg ooh L. A. Fa-

ger samt rervisorer Alfred Dahlin och

H. E. Fager.

Sven Hult ooh F. O. iDalhlqvist voro

de första åren bolagets föreståndare ooh

har dess affärer under de senaste tolf

åren bedrifvits under öfverinseenäe af

dess nuvarande föreståndare J. A.Lind-

berg.

JOHN ARVID LINDBERG föddes

den 31 Aug. 1857 i Vermland och ar-

betade, sedan han genomgått folksko-

lan, vid Munkfors jernverk. Till Wor-

John Arvid Lindbersf.

cester ankom han den 31 Aug. 1879 ooh

arbetade hos Washburn & Moen Mfg
Co., tills han den 1 Jan. 1887 blef före-

ståndare för ofvan nämda bolag. Hr
L. tillhör svenska metodist församlin-

gen i Quinsigamond och är en af dess

trustees samt är äfven medlem af logen

Ragnar af Vasa orden. Han var för-

eningen Nordstjernans förste sekrete-

rare.

Family Co*op. Grocery Co.

Denna affär påbörjades den 1 Jan.

1889 af Carl Nylén, John Rydberg, An-

drew Malmström o6h Karl Jansson, un-

der firma Malmström, Nylén & Co. Ef-

ter ett 'hälft år sålde Karl Jansson sin

anldel i affären och två år från dess

början sålde Malmström sin andel,hva-

dan de två öfriga 'delegarne förändrade

firmanamnet till Rydberg & Nylén.

Den 1 Mars 1893 bildades af omkring

60 aktieegare det ofvan nämda bolaget,

som inköpte Rydberg & Nyléns affär

ooh har sedermera affären drifvits un-

der namn af Family Co-op. Grocery

Co.

iDe flesta aktieegarne ha dock så

småningom afyttrat sina aktier, så att

bolagets affär nu eges ocli kontrolleras

uteslutande af hrr Claes Nylén, Carl

Nylén och Johan Englund. Affären

befinner sig i blomstrande skick, åtta

man ha jemn och stadig sysselsätt-

ning, fyra hästar och vagnar äro i gång

från morgon till qväll för leveranser

och omsättningen belöper sig till un-

gefär $40,000 om året.

Affären är inrymd i bottenvåningen

af huset nr 65 Thomas st.

^

Scandinavian Co-Op. Drug Co.

Den 18 April 1890 utfärdades ett upp-

rop i Skandinavia, deri påvisades huru

oafvisligt beliofvet af en fullt kompe-
tent svensk läkare, till hvilken lands-

männen med odeladt förtroende kunde

hänvända sig, gjorde sig gällande. Mö-
tesinbjudarne hade tänkt sig att bästa

sättet att erhålla en svensk läkare vo-

re att vända sig till Medicinalstyrelsen

i Stockholm samt att i sammanhang
härmed borde uppsättas ett första klas-

sens apotek, som skulle förestås af exa-

minerad skandinavisk farmaceut.

Mötesinbjudarne, hvilka uppmanade
den skandinaviska allmänheten att



rf v E S S K A K N 1-: rf A F F A R S \- E K 1\ S A M 1 1 !•: T 99

samlaä till förberedande mi>te 1 Svea

tlilles Hall den 25 April, voro: Eric

Ktiutrion, Karl Jansson, C. W. Bildt, J.

Forstitedt. Aiig. Settervall, Klodin &
ThyberK. Carlos Goldkuhl. S. E. Han-

son, Helge Sandberg, G. T. Lindfors,

Carl T. Kronoff, Arvid Johnson, John

A. Oldsen. Gustaf EUströni, John F.

Lundberg, Chas R. Frodlgh,John Jepp-

son, F. O. Dahlqvist. Beck & Berg. S.

Hult, Eric J. Ericson, Rudolf Sundln,

FrtHlrik Kohlström. C. A. Enberg, C. G.

Nflsoii. John Skarin. Nils Lindqvist,

Alfred Dahlin, Petrus Borg (,ch Algot

Herglöf.

nalstyrelsen i Stockholm, 1 och för hit-

kallandet af en svensk examinerad lä-

kare. På samma möte beslöts att bilda

ett co-ojierativi Ixjlag m»-<l minst $3,500

och me«l h<)gst $5,000 aktiekapital, ak-

tier h. $5 stycket, 1 cdi för bedrifvan-

det af svensk ai>oteksrörelse och med
en svensk apotekare som föreståndare.

130 aktier tecknades genast af mötes-

deltagarne.

Till interimstyrelse utsAgos hrr Car-

los Goldkuhl. ordf,, John F. Lundberg,

sekr.. C. W. Bildt, VMctor öhlander och
S. E. Hanson, me<l uppdrag att verka
för aktieteckningen i <let nya bolaget.

3vcnska Apoteket, 254 Main st.

På I uppropet utsatt dag hölls del för-

beredande mötet i Svea Gilles dåvaran-
de lokal, 9H Front st., dervid 80 i>erso-

ner infunno sig. Ingenlör C. W. Bildt

Inledde forhandlingarne och Ull onl-

förande ut.sågs hr Karl Jansuon; re-

daktör Carlo» Goldkuhl tjenstgjorde

.Hom ttekreterare. En komlté, l>e«tåen-

de af hrr C. W. Bildt, Aug. Seltervall.

J. F. Lundberg. C. Goldkuhl, Karl

Jansson. J. Forsstedt, Petrus Borg, S.

E. Hanson och Victor /ihlandor. utsågs

att sätta sig 1 förbindelse me<l Medlcl-

\)vu l'<) rfei)t. isiMj voro de för saken

intresserade kallade till möte i Grand
Amiy Hall f()r att delgifvaa innehål-

let 1 en från Medicinalstyrelsen 1 Stock-

holm ankommen skrifvelse, hvari upp-

lystes, att .Medicinalstyrelsen på första

förslagsrummet uppsatt dr Richard

Hogner I Neder-Kallx coh I det andra
öfverläkaren vid lasarettet I Helsing-

borg, med. lic. Andera Werner.

På ett f«)rcgåcndc möte ha<!e upp-

lysts, att M«'<llclnalstyrcl.qrn jiå anmo-
dan af den ofviiti nämda komlt<''n lofvat
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taga saken i öfvervägande och ihade

annonserat om platsen i svenska tid-

ningar, att ansökningar emottogos till

den 21 Juli. Då nu Medicinalstyrelsens

utlåtande kom, beslöt mötet att anmo-

da dr Hogner att hitresa, ocih till ko-

mité att underhandla med honom till-

sattes hrr J. Forsstedt, Petrus Borg,

Carlos Goldkuhl, J. F. Lundberg, Jonas

Bäcklin, G. Stenman, Sv. Janson, Hans

Trulson och John Skarin. Det visade

sig dock, att dr Hogner af en eller an-

nan anledning slagit den projelkterade

Amerika-resan ur iågen oöh då kalla-

des dr Anders Werner, hvilke,n visade

sig villig komma.
Emellertid hade aktieteckning för

apoteksbolaget pågått oafbrutet ooh ef-

ter dr Werners hitkomst på nyåret tog

den ökad fart, så att man började se

sig om efter en driftig och erfaren far-

maceut som föreståndare. En sådan

erhölls, i det hr Victor Bergwall, då

innehafvare af ett apotek i Denver,

Colo., utsågs att fylla denna för dylik

verksamhet i Worcester vigtiga posi-

tion.

Bolaget öppnade sitt apotek, 254

Main st., den 6 Juni 1891 för allmänhe-

tens betjenande. Filialen i Quinsiga-

mond, 844 Millbury st., inrättades på

sommaren 1893.

Såsom ordförande i styrelsen ha fun-

gerat: Petrus Borg, dr Anders Wer-

ner och John Jeppson, nuvarande ordf.

Föreståndare: Victor Bergwall, exa-

minerad apotekare, registreraid i sta-

terna Wisconsin, Illinois, Colorado odh

Massachusetts.

Biträden för längre eller kortare tid:

Victor öihlander, farm, stud., reg. i

Mass.; Anton Lindgren, reg. i Mass.;

Ferdinand Kristianson, exam. apote-

kare, reg. i Colo.,^Mass. odh N. Y.; F.

O.P. Lindbom, farm. stud., reg. 1 Mass.;

Jacob Morin, farm. stud., reg. i N. Y.;

Albert Lindergren, farm. stud.; Folke

Säfverin, farm. stud.; N. Bricssion,

farm. stud., och Fred. Morän.

Från en 'blygsam och anspråkslös

ibörjan har affären under årens lopp

utvecklat sig till en af de solidaste

svenska affärer på platsen ocih till en

aptoteksaffär af mycket godt anseende.

Såsom ett bevis på det förtroende af-

fären åtnjuter från allmänhetens sida

kan anföras att recepternas antal på

Main st. affären nu öfverstiga 33,000

och på Quinsigamonds affären cirka

11,000.

VICTOR BERGWALL föddes i N.

Lindved, Malmöhus län, den 17 Okt.

1858 och genomgick fem (klasser vid

Malmö högre elementarläroverk, hvar-

efter han 1874 antogs som elev på apo-

teket i Linköping. 1877 aflade han
Pharm. Stud. examen odh 1886 apote-

kareexamen. Dels som receptarie och

Victor Bergwall.

dels soim laborator har hr B. tjenstgjort

på apoteken i Linköping, Landskrona,

"Svanen" i Stockiholm, Norrtelge ooh

"Fläkta örn" i Malmö. Till Amerika
kom han 1889 och sedan han för kor-

tare tid innehaft plats hos Law^rence

Hesselroth i Chicago och Kline & Co.

i Denver, Colo., öppnade han i sistnäm-

da stad eget apotek, ihvilket 1891 för-

såldes, då han emotto'g uppdraget att

uppsätta och förestå det af det nybilda-

de Scandinavian Co-operative Drug Co.

beslutade apoteket 'här i Worcester.

iHr Bergwall har aflagt apotekare-

examen i Wisconsin, Illinois, Colorado

ooh Massachusetts. Han tillhör Wor-
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cestff Pharmaclst Association, New
EnKliiiul Pliarruaclöt As.s'n oc-h tysiiu

.sånKförenlnK"'n i''rohsinn.

FRPiORlK O. F. LiN'l>IU)M. anstald

vid filialen i Quinsi^anuHul. är fofld på

Gotland den 7 Aug. 1858, kom till Ame-
riJta den 10 Juni 1892 och till Wuices-

ter den 15 Juni 1893. Hr 1.. är njfdlem

af frimurareortien.

ANTON J. L. LINDGREN, anstäld

å apoteitet i staden, är född i Salsby,

Vesterpötland, den 26 Nov. 1S65 och

stiulrra<lo först vid I.,idl{öpings allmän-

na liirnvork. .-r-diTni* ra vid l'alni.irrr-n-

Aiitun Lind}$rcn.

ska elementarskolan i Stockholm,Prak-

tiska »kolan i Kristinehamn och I..undä

privata elementarläroverk. Efter är

1887 aflagd mogenhetsexamen i tyska

sprflJcet och naturalhistoria vid Lunds
högre allmänna läroverk reste han till

Amerika och ankom till landet den 30

Maj 1S90. I nära tre är hade han an-

ställning pé Hveii.<«ka apoteket I Rock-
ford. III., och tillträdde den 12 April

1893 flin nuvarande anställning.

Hr L. är modlem af Svea Gille och

Court Engelbrekt. F. of A.

SVEN EDWARD HANSON, utan

tvifvel den bland svenskarne i staden

mest kände affärsraanuen. föddes l

1'ddpvalla den 16 Sept. 1855. Han är

broder till niualkhandlaren Carl F.

Hanson cch i likhet med denne frän

tidigare är van vid musikens toner.

Han beträdde helt ung den musikaliska

banan och blef underofficer vid Kgl.

liohusläns regementes musik kär. Den
9 Aug. 1881 landsteg han i Amerika
och hamnade tamma dag i Worcester.

Här bijrjade han först i nr 271 Main st.

kommissions- och biljettkontor och

flytuide efter ett år till nr 398 Main st.,

en trappa upp. Så småningom ökades

affären till handel med snus, tobak och

cigarrer och tilltog snart i så stort om-
fång, att hr Hanson förhyrde en butik

i det hus, nr 207 Main st., som seder-

mera refs för att gifva rum för den

stora l)yggnad, der Rogers bageri och

konfektfabrik nu äro inrymda. Ar

S\en Ii. Månson.

1S93 flyttade hr Hanson affären till

dess nuvarande plats, 241 Main st.,

h\'Hket hus han sedermera Inköpte och

är hr Han.son nu den ende svenske fa-

.stighetsegaren vid .Main st. För nÄ^

got (jfver ett år sedan sålde han snus-

och tobaksaffären till en ung tysk-ame-

rikan W. A. Hlnckel. men Innehar fort-

farande sin affär mwl ångbåtsbiljetter.
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Sven E. Hansons affärsbyggnad.
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hvilkon iiAlt större omfAjiR än någon

annan liknamie I New England. Herr

HanHon har New Knglund agenturen

för Höländers snusfabrik 1 Chiaago och

g(>r för (len skull ofta resor igenom
New England staterna 1 denna affärs

Intressen. Ar 1888 utnämdes hr Han-
.son af guvernör Rol>in9«:)n till Justie«

of Lhe Peaee (fredsdomare» och erhöll

år 1895 af guvernör Greenhalge. sedan

den första terminen af sju år tllläji-

dalupit, förnyad utnämning. Till No-

tarius Publicus erhöll han år 1S91 ut-

nämning af guvernör Russell och i år

förnyades utnämningen till denna för-

tr«)endesyssla af guvernör Wolcott.

Hr Hanson är me<]lem af Sv. Ev.

Luth. Geth.se<mane försjimlingen, Svea
Cille. Red Men och Otld Fellows.

Sin musikaliska talang uppehåller

Dch odlar hr Hanson fortfarande, i den

mån hans af affärer strängt upptagna
tid det medgifva, och understundom
låter han ännu. ehuni ej så ofta som
förr, höra sig som trombone solist vid

här hållna konserter.

nomgick sta^lenti folkskola. 1 Sverige

YUT han mekanisk arbertare; kom den
26 .\ug. 1873 till Amerika och i Septem-
ber 1876 till Worcesier. Hr Dahlqviet

arl>eta/le här först hos Washburn &
.Moen Mfg Co. i 7 är och sedan i 3V4 år

hos Eörsta Svenska Handelsbolaget 1

Qiiinsijr:imond. D^^n '. I-Vhr. 1KS;7 öpp-

Trancis O. i)ahlq\ist.

KRANMLS I)AHIAiVIST,.Mi>er,Tihand-

lnre,878 Mlllbury 8t..Qulnfllgnmond,föd.

dofl I Nora stad den 1 Juni is 18 och ge-

Lars M. Petterson.

nade han speceriaffär tillsammans med
C. J. Johnson och öfvertog ensjim af-

fären i Juni 1890. Hr I>ahlqvist har
varit en god stö<ljepelare för Första

Svenska Metotlistiörsamlingen, var för-

samlingens förste s<Jndagsskollärare

och söndagsskolans sui)erintendent tills

år 1894. Me<l nit och intresse har han
understö<lt den nämda församlingens

verksamJiet och är nu en af des3 trus-

tees.

LARS M. PETTERSON, entreprenör

och byggmästare, är föd<l vid Dejefora

l)ruk 1 Vermland den 16 Juni isr.7 och
Hrl>etjulr, sedan han genomgått folk-

Hkolan. vid Dejefors sAgverk. Till

Woreestor kom Petterson den 23 Maj
1880. arbetade I två år ho« Waxhburn
& Moen och derefter på olika platser,

tills han år 1886 Ik>rja4le ogy»n bygg-
nadsverksnmhet. Hnn illihor Thomas
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st. Sv. M. E. församlingen, liar varit

trustee för församlingen i 5 år och

klassledare i 15 år.

Hr Petterson har under sin mångåri-

ga verksamhet uppfört en massa bo-

ningshus för landsmännen 1 Worcester

och Quinsigamond.

PETER cch JOHN OARLSON, kän-

da under firma Carlson Brothers, våra

ende svenske möbelhandlare här i sta-

den, föddes i när'heten af Höganäs.

fortsatte dermieid till våren 1888, då
de begynite sin nuvarande affär i en li-

ten ooh oansenlig lokal å Millbury st.

Utrymmet blef dock snart för litet och

en större och mera ändamålsenlig lo-

kal hyrdes. Genom deras ärliga hand-

lingssätt vunno de snart svenskarnes

bevågenhet, och deras affär tillväxte

så fort, att äfven denna lokal blef för

liten. Huset, hvari affären var in-

rymd, inköptes då af dem och en

våning till blef inredd för affärens ut-

vidgning. Affären är belägen i huset

nr 133—135 Millbury st. Bröderna

John och Peter Carlson.

När de hade genomgått folkskolan och

blifvit konfirmerade, valde de sjömans-

yrket samt gjorde långa och vidsträck-

ta resor, tills de ankommo till New
York år 1875. De togo sig dock ej strax

fast bostad, utan fortsatte att segla

med amerikanska fartyg tills år 1881,

då de öfvergåfvo sjömansyrket.

Efter någon tids resor här i landet,

kommo de hit till staden 1884 och bör-

jade arbeta hos Washburn & Moen
Mfg Co. i Quinsigamond fabriken saimt

Carlson ha sin bostad i nr 36 Perry

ave.

BENJAMIN J. BERNSTRÖM, svensk

begrafningsentreprenör, är född i ön-

nerud, Grafva förs. af Vermlands län

den 27 Okt. 1862 och kom, sedan han

genomgått platsens folkskola, till

Stockholm,der han tog en kurs i Smed-
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mans handelsskola,

anställningar vid Jordbrult, sågverk

och sockerbruk, tills han lemnade Sve-

rige cch den 23 April 1886 ankom till

Worcester. Sin första plats fick han

här hos (\cn väl ronommerade byRK-

mästareflrmaii Norcross Bros. och i

Nov. 1888 lKJrJa<le han ain nuvarande

affär. Hr HernHtröm har för ett par

är Hednn inköpt huset nr 113 Thomas
Bt., der hans affär är beläRon. Man
tillhör I. O. of Hed M*'n. A. and I. O. K.

of M.. P''oreHter8 of America, O. of

H. W.. Svea Oille samt KniKhts of

Honor.

Hr Hernström lir den •nde svensk,

som Innebor llkbemirjareaffär I Htaden

och -t'" -'fvi'!! In-t (•• .if t),.' }'.>..

Carlson liros. affärsbyggnad
Derpä hade han

Betij.iiiiin .1 I'ctiistrnm.
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WILLIAM O. BLOOM, tandläkare,

föddes i Gestrikland d. 4 April 1876, ge-

nomigiek ifolkskolan och kom den 6

Aug. 1891 till Amepika. Han har med

ställningar hos dentister i Worcester,

Boston oöh New YorTt. I somras tog

dr Bloom tandläkare examen i Boston

och erliöll siitt diplom samt rättighet

Ben. J. Bernströms hus.

Dr William O. Bloom.

egen kraft lyckats arbeta sig upp till

en isikiicklig tandläkare och innelhaft an-

att pnakitisera inom staten Massachu-

setts. I September månad i år slog

han sig ned som praktiserande tand-

läkare i Worcester och har sitt kontor i

nr 1 Chatham st.

OARL JOHAN EKSTEDT, innehaf-

vare af den kä,nda skohandeln 219

Main st., är född i Fellingsbro den 23

Juni 1862 och arbetade efter genom-
gången folkskolekurs vid Degerfors

bruk. Den 25 Juni 1885 kom ihan till

Worcester och erhöll plats hos firman

Allén & Stewart, hvilken plats han in-

nehade, tills han 1888 i bolag med C. J.

Rolander och John L. Ullman öppnade

skoaffären i den butik, der den ännu

är belägen. Efter tre år inköpte ihr

Ekstedt sina kompanjoners andel och

blef ensam egare af affären.
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llr Ekstedt är medlem af Thomius st.

f<)rs<im linsen, styrelseledamot

I!;iriil'-I>l«i;ai;it. h;ir varil kas:

Sv.

och

Carl J. Ekstedt.

sekreterare i nämda bolag och sekrete-

rare för Svenska Metodisternas Hjelp-

förenings filial i VVorcester.

(iustaf Johnson.
r.rSTAK .loHNSON. vin- och .«pirl.

tUOSahandiatiil.' 17 School xt ar rn.iil

i Skä.no ilvn 11 Sept. 1859 och hade der

anställning som gårdh-fogde, tlll.s han

ftr ISSO emigrerade. Här arbetade han

• •n tl<l hos Wa.-^hbnrn & Moen, men re-

ste så. vesierul oih sysselsatte sig med
landtbnik I Dakota. lowa och Minne-

.-iota. Ar 18S4 finna vi honom som för-

man vid Harinian Steel & Wlre Co. 1

Meaver Falls. Penii., hvllken l>efatt-

ning han Innehade i tre Ar. Han reste

sedfrmera tiill>aka till Worci^ster wh
innehade plats hos vinhandelsfirman

(;eorge F. Hewett Co. som svensk för-

j^äljare, tills han den 1 Maj i är öppna-
de nfvaii nämda affär.

A. W . Hjelm.

llr .Jolin.son är medlem af LiiLlierska

Gethsemane församlingen, Svea Gille,

Tiirn Verein och Foresters.

A. \V. II.IH1,.M. forestAndare tor den

sven.ska Hatt- <;c!i Herrekiperingsaffä-

ren, firma A. W. Hjelm & Co.. 261

.Main st., fö<kle(4 i Krisrtlneihamn den

111 Okt. ISfiO. SeKlan han genomgAtt

f.)lk.Hkolnknr8en dels vid IClfsbarka och

d*'ls vid Qvnrn8l()rps bruk 1 VermlamI,

arbetsidé han vid sist nämda bruks sAg-

verk »om filare. tills han reste till .\me-

rika Den 5 Febr isso kom hr Hjelm
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till Worcester och arbetade först hos

Wastiburn & Moen, men erhöll seder-

mera anställning som förman vid gal-

vaniserings departementet 'hos J. Wool
Griswold i Troy, N. Y. Den affär, han

nu förestår, börjades i Oktober månad
1891.

Hr Hjelm är medlem af Första Sven-

ska Kongregationalist församlingen.

GUSTAF T. LINDFORS, gravör, 398

Main st., är född i Gefleborgs län den

23 Nov. 1864 och har i Gefle lärt sitt

yrke. Han ankom till Worcester i

April 1886.

Gustaf T. Lindfors.

Hr Lindfors har god artistisk be-

gåfning, hvilket ju är nödvändigt för

det yrke han valt. Teckningen till

omslagets framsida af denna bok är ut-

förd af hr Lindfors och den talar tyd-

ligt nog för hans talang.

WILH. FORSBERG, föreståndare för

manufaktur- och kbrtvarufirman Wm
Forsberg & Co., 28 Greenwood sit.,

Quinsigamond, är född i Upperud,

Skållerud so<iken af Elfsborgs län, den

7 April 1860 och har i Sverige arbetat

som smältsmed. Ankom hit den 23

Nov. 1881 och har arbetat i 9 år hos

Washburn & Moen Mfg Co. samt i 2

år för Första Svenska Handelsbolaget

i Quiiusigamond. Började den 17 Okt.

1892 den ofvan nämda affären. Till-

Wilhelm Forsberg.

hör Första Svenska M. E. församlingen

och är lärare i dess söndagsskola.

Sven Erikson.

SVEN A. ERIKSON, vår svenske

barberare, nr 7 Thomas st., är född i



S \- !•: N S K A K N K S A V V Ä R ^? \' K It K ^^ A M M K T 11*1

Borås Jen 9 Dec. 1875 och kom den 24

Mar-s 1S90 till Worcesner. Han lärde

här I arberareyrket hos Axel Tjellan-

(ler och började sedermera med Carl

Olson som kompanjon sin nuvarande

affär, hvllken han i våras ensam (if-

vertoj:. Ehuru helt unp har Erikson

lyckats upiulrifva sin affär till en för-

sta klassens sådan och har han gjort

till sitt mål att på bästa sätt värda sig

om sina kunders beqvämllgihet och

önskningnr.

Hr Erikson är medlem af Svea Gille.

ANDREW I'. LINDBORG. innehaf-

vare af den största svenska bokhandel i

iVjrenta Staterna öster om Chicago, är

f(Hld i Afton. Washington cDiinty,

Andreu I'. Lundborjj.

Minnesota den 20 Sept. 1862 af svenska

fiiräidrar. Vid Ifi års ålder sändes han

till Ciistaviis Adolphiis College, St.

Petor, Minn., der han studerade tills &r

ISH,?. hvarefter han åren 1884—87 ge-

nomgick en kurs vid Augiistana Col-

lege 1 IU»rk Island, 111. I Jan. 1889 kom
hr Lund borg hit till Worcester och

öppnade i nr 212 Maln st. nffär mod
.sveufika böcker. Till en början hyrdes

endast hälften af denna butik, men ef-

ter två år hade affären antagit sä stora

dimensioner, att hela butiken behöfdes.

(lenom rotlligt bemötande och vaken

affärsblick tilltog hans affär ytterliga-

re mycket 1 omfång, så att hr Lund-

lx)rg i Nov. 1891 fann sig föranlåten

alt hyra en större o<'h rymligare butik

i nr 221 Maln st. Sanui<ligt utvl<lga<le3

affären icke blott på det förut påbör-

jade området utan äfven på ett nytt. i

det hr I.,un(lb()rg då började handel

med ur samt guld- cch silfvervaror

m. m.

Nu sysselsättas 1 affären fyra biträ-

den, deribland en skicklig sven^ ur-

makare, hvllken är ständigt upptagen

med reparationer och justeringar. Hr
Lundborgs mål har alltid varit att ge-

nom med största noggrannhet gjorda

inköp kunna tillhandahålla sina kunder

de bästa och stiligaste varor, som
kunna erhållas. En massa Ixicker och

andra artiklar importeras direkt från

Sverige och till stor del drifves affären

en gros. En prydlig elektrisk skylt-

klocka, hvllken tydligt framträder å

omståcnde bild af hr Lundborgs af-

färslokal, uppsattes i fjol och är upp-

lyst med elektriskt ljus om qvällarne.

Hr LundlK)rg har alltsedan sin hit-

komst varit en af Sv. Ev. Luth. Gerh-

semanekyrkans förnämste stödjepelare

och har allvarligt verkat för dess fram-

gång och uppblomstring i den mån
hans af affärer strängt upptagna tid

iet medgifvit. Han har många gåjiger

tjenstgjort såsom ombud från försam-

lingen vid hållna konferenser och allt-

sedan 1889 varit föreståndare för för-

samlingens windagsskola. Ar 1891 In-

valdes han till kassör och bekläder

fortfarande denna befattning.

Hr LundlK)rg tjenstgjorde som cotin-

cilman från ward 2 under Aren 1S9fi -97

«M-h till saknad för många valmän, hvll-

ka gerna önskat hans Atorval, tvangs

han af sin nlltjemt ökade affärsverk-

samhet att undantxxlja sig Aterval vid

senaste fcrmlnens slut.

En fast omutlig knrakfer. parad med
en 1 ordets fullaste bemärkelse .«ann

religioHitet oeh en allmänt bekant
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samvetsgranuhet, gör hr Lundborg till

en prydnad för den svenska nationen.

Infödd amerikan, är han dock i grund

och botten svensk och en man, hvilken

vi i alla afseenden kunna känna oss

stolta öfver att räkna till en af de våra.

i Örebro och var sedermera brukselev

vid Svarta Bruk. I fjorton år inneha-

de hr Flodqvist anställning som bok-

hållare, bokförare m. m., ankom till

Amerika den 27 Juli 1895 och till Wor-
cester några dagar senare. Vid Cromp-

ton Loom Works och Washburn &
Moen Mfg Co. innehade han platser

A. P. Lundborgs bokhandel

THURE L. FLODQVIST, bokhållare

i A. P. Lundborgs partihandelsdeparte-

ment, är född i Nerikes Kil, Wallby,

den 18 Jan. 1856, studerade i sju år vid

Carolinska Högre Elementarläroverket

tills han i Jan. 1896 erhöll sin nuva-

rande befattning. Hr Flodqvist till-

hör Sv. Lufiherska Gethsemaneförsaim-

lingen och logen Engelbrekt, F. of A.

Inom den nämda församlingen är han



S \' K N S K A Ii N !•: S A 1' V \ \i S \' K K l\ S A M M !•: T 111

en af tnistet-s tn-h finaiissekreterare.

är destiutom bokförare vUl Swedish

Publ. Co.

han Ull Worc-ester, arbetade 4'*. är hos

Washbiirn & Moen o<'h aiito^ i April

iss-t den plats han allt sedan innehaft.

Ll'DVIG JOHNSON, anstäld som

svensk försäljare hos kläde.shandhire-

firman Ware Frätt Company. är ftkld

i Kristianstads län den 2S Febr. ISöl.

Sedan han genomsAtt folkskolan och

arbetat i landtbruket, började han Idka

privata studier i afsigt att söka Inträ-

^W

LudviK Johnson.

de som volontär vid kavalleriet men
ändrade åaigt och började 1S6S studera

vid Danielslunds skogeinstllut, derifrå.n

han utexaminerades den 15 Juni 187U.

På hösten samma Ar erhöll han plats

som skogvaktare hos t)aron Käll-Iiar-

nekow å Spannarp och stannade der i

två år, då han antoRs som skogsförval-

tare vid ryttmäsuire lUrger Mj-nnlng

Stael von Holstelns fideikommiss Waj)-

nö i Halland. Här qvarblof han i öfver

fe^n år o<"h Innehade det »lata året äf-

ven inH[>ektontbefattnlnRen på Hea-

gård, Halland. Derefter var han In-

«IM«ktor vid Hiskopstorp I HallanrI, tills

hnn 1 September 1K79 lM»8löt n-sa till

Amerika. Den fi Okt. samma år ankom

CH A It IJ:S <;, ( ; ur N DSTRÖ.M.svensk
försäljare för m<j'belflnnan Pinkham &
Willis. är född i Kdsvalla, Vermland,

den 2t) .\pril ixOö m-h åtnjöt skolunder-

visning vid Korsnäs i DaJarne, tills han

år 1880 reste till Amerika och Worces-

ter. Hr Grundström har innehaft an-

ställning hos Washburn & Moen Mfg
Co. 1 ett år. vid För. Staterna.s 2:i:dje

infanteriregemente som musikant och

korpral vid musikkåren i tre är, hos

.specerihandlarne Lundberg & Lybeck

i 31A är och erhöll för 7V^ år sedan sin

nuvarande plats. Hr G. tillhör lioyal

Arcanum och Svea Gille, Inom hvilken

-onare förening han varit vice ordfö-

rande. Han var en af stiftarne af den

.Skandinaviska musikkåren, 2.') man
^tark. bildad i Juni 1886. Den fortlef-

C (i. ( iriiriiKt rinn .

ver delvis ännu under namn af Speirs

Cycle Hand och hr G. har en tid varit

dess ledare samt har ilessiitom »om
kornett Ist tillhört Worrester Hrass

Kand I 8 år.
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C. A. EKLUND, handlande, 231 Main

st., är född i Gefle den 18 Sept. 1857

och genomgick dervarande folkskola,

hvarefter han lärde maskinarbetareyr-

ket. Ankom till Amerika 1880 ooh till

Worcester samma å,r. Här arbetade

tan första tiden hos Prentice Brothers

äom maskinarbetare men måste på

grund af sjukdom sluta och ble'f an-

nonsagent för "Nord-östern", den för-

sta svenska tidning, som utgafs i sta-

den. Började idka 'handel 1889 under

firma C. A. Eklund & Co., hvilken se-

dan tillökts med tillverkning af tekni-

ska fabrikater såsom tvålar, extraMer

oöh kolsyrade läskdrycker.

Hr Eklund tillhör Första Svenska

Baptist församlingen och var en af

dem, som bildade den samma. Han

C A. Eklund.

har under årens lopp haft ganska mån-

ga förtroendeuppdrag inom församlin-

gen, under de senare åren som vice

ordförande i kyrkostyrelsen.

CARL AUGUST LUNDBERG, han-

delsbiträde hos Clark Sawyer Co., föd-

des i Landsikrona den 1 Jan. 1859 oöh

lärde der, sedan han genomgått sta-

dens 5-klassiga elementarläroverk,kop-

parslagareyrket 1874—80 samt hade

åren 1880—84 anställning i ihandel och

vid landtbruk. I April 1884 kom han
till Worcester, arbetade en tid hos

Wasbburn & Moen Mfg Co., derpå i

Boston vid J. W. Tufts falariik för till-

verkning af sodavattensapparater och

Carl A. Lundberg.
erhöll i April 1889 sin nuvarande an-

ställning.

Hr Lundberg tillhöir Svea Gille, Wor-
cester Commercial Travelers Associa-

tion Oöh logen Ragnar af Vasa orden.

Hr L. är god affärsman oöh stor fa-

stighetsegare.

MAURITZ JOHNSON, tapetserare,

föddes i Halmstad den 5 Nov. 1850 ocli

ankom redan den 5 Maj 1872 till Bos-

ton samt till Worcesiter den 10 Deec.

samma år. Den 10 Maj 1884 bildade

han med mr Clifford firman Clifford &
Johnson, mölbelhandlare ooh tapetse-

rare oöh har helt nyligen sålt ut sin

andiel till mr Clifford samt tagit an-

ställning ihos honom siom förman för

tapetseraredepartementet.

Hr Johnson tillhör Svea Gille, Pil-

grim Church Oöh Montacute logen af

Frimurare orden.
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FERDINANU FLODIN. Iiinehafvare

af yen rymlisaste och vackraste atell-

er i sraden. är född i Stockholm den

10 P^ebr. 1863. Sedan han KenoniRAll

folkskolan, satte» han i tillfälle att e-

mottaga undervisning 1 en förl»ero«lan-

ile kur» i ritning för inträde vid PYla

konsternas akademi. Men hans ön-

skan att beträda konstnärsbanan kun-

<le pA grund af bristande tillgångar ej

realiseras och andra tillstötande om-
ständigheter gjorde att han är 1883 re-

ste till Amerika. Han kom först till

Bo.ston och l>örjade der lära fotografe-

df .svarikritsporträtt. Pirman Flodin

& Thyberg blef snart bemärkt och steg

med änui till aktningsfullt anseende.

För fyra Ar Ke<lan flyttades atelleren

till dJii utiU)kt fina och väl belägna

lokal, 47tj .Main st., der den alltsedan

(ie>s varit inrymd. Det ljusa o<'h r>Tn-

liga mottagningsrummet har under hr

Flodins hand prydts sä smakfullt och

artistiskt, att maken tortle \Tira svårt

uppleta äfven i större städer. Väggar-
ne i mottagningsrummet äro l>ehäng-

(la me<l de vacki-aste alster atelierem

frambringat orh sä är äfven fiirhällan-

Flodins lotojfrafiatelier.

ringskonsten hos den välkände nume-
ra aflidne svenske fotografen Ritz.

hvllken dä hade namn om sig att vara

(len förnämste fotografen i Fioston om
icke 1 hela Ian<let. Sedan Flodin ocksA

en tid arljefat pä Notmans atelier vid

Park »l. i Ikmton fKih en kort lid i

Montreal. Canada. kom han 1887 till

NVorcester och öppnade atelier I nr 411

.Main st. I kompanjnnskap mr*d sin

svärfar. August Thyberg. som ock.nä

gjort sig bemärkt pA det konstnärliga

omrftdet genom väl utförda och lycka-

ilft i ilf tre toalettrummen. SJelfva

atelleren. der sittningar giiras, är lika-

te<les beqvämt och artistiskt inrotid.

Setlan IS9fi är Flodin ensam innehafva-

re a I affären.

Ur Flodin är erkänd för att vara nn

af !e bästa fotografer Inom staten tx-h

hans alster ha vid flera tillfällen bllfvit

bemärkta. Aren 1896—97 beklädde
han sekreterarebefattningen inom New
Fnglan<| F*hofographers Club. hvllket

tytillgf visar hans popularitet äfven

bland sina kollegor. I det artistiskt
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utförda planschverket "Vårt Pädemes-
land", en samling vyer från Sveriges

alla delar jemte beskrifvande text,

hvilket utkom i fjol, har hr Flodin lagt

Ferdinand Flodin.

i dagen icke blott literär förmåga vid

nedskrifYandet af texten utan också ar-

tistisk smak vid ordnandet af de olika

vyerna.

AUGUST THYBERG ankom till

Boston år 1880 och arbetade några år

August Thyberg.

vid McGees jerngjuteri i Ghelsea, Mass.

Af naturen beg'åfvad med goda artisti-

ska anlag började Ihan snart rita svart-

kritsporträtt och kom 1887 till Worces-
ter, der som ofvan nämts han med sin

måg började fotografiatelier under fir-

ma Flodin & Thyberg. Sålde sin an-

del i firman år 1896 cch köpte några

acres land i Fruithurst, Alabaima, der

han ämnade slå sig ned som vinodlare,

men slog dock denna tanke snart ur

hågen och tog anställning hos Flodin.

C. F. HANSON & SONS -musikhan-

del, 317 Main st., är den äldsta svenska

affär i sitt slag, som existerar i För-

enta Staterna och tillika en af de mest
frequenterade af sitt slag här i staden.

Firman har dock sina flesta kunder
bland svenskarne öfver hela Amerika
och utsänder årligen hundratals af de

s. k. Ole Bull violinerna till alla delar

af landet. Äfven andra mindre musik-

instrument så väl af gammal välfcänd

typ som, af nymodernare slag säljas

i parti och minut. Firman är agent för

de beryktade Sohmer pianon, verkligt

förstklassiga instrument, hvilkas meri-

ter ej kunna öfverträffas af något an-

nat fabrikat. Äfven innehar C. F.

Hanson & Sons agenturen för Loring

& Blake orglar 00% säljer en massa an-

dra musikaliska instrument.

Sedan några år äro hr C. F. Hansons
söner, C. Arthur och Fredrik Hanson,

delegare i den väl reno^mmerad-e och

godt upparbetade affären.

OSKAR SWANSON, general mana-
ger för The Worcester Märket, 621—623

Main st., är född i Karlskrona 1862 och

ankom till Amerika på hösten 1880.

Han började tillsammans med F. A.

Amiidon och G. H. Pettee i Providence,

R. I., år 1892 Providence Public Mär-
ket å Westminster st. i mindre skala.

Kort derpå började samima firma en

mindre affär å Main st. och den 9

Okt. 1894 öppnades den betydande af
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alla svenskar kända affären VVorcester

Mark«'i. Från en ringa början har den

oans»'iiliKa lilla köitaffären i Provi-

L. M. NKLSON & CO:S tapethajidel

är den enda svenska affär af detta slag

i staden och drifves 1 vldt omfattande

^^i^^^^^^
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skala. Den ljusa och rymliga affärslo-

kalen är belägen uti nr 115 Front st.

och der finnes det mest sorterade la-

ger af tapeter, bårder, panellister m. fl.

till affären hörande varor.

ERIK ERIKZEN, arkitekt och bygg-

mästare, föddes i Alunda socken af Up-

sala län den 4 Aug. 1852. Han stude-

rade åren 1874—75 i allmän praktisk

skola i Upsala med arkitektur soim spe-

cialstudium. Inne'hade sedermera ar*k'i-

LARS M. NELSON, affärens grund-

läggare, är född i Kalmar fän den 19

Maj 1857. Han arbetade några år i

Stodkholm och kom den 29 April 1887

till Amerika. Affären var först in-

rymd i nr 210 Main st., men flyttades

sedermera till Front st.

GUSTAF A. HEDLUND, delegare i

affären sedan 1895, är född i Örebro

den 31 Okt. 1866 och efter genomgån-
gen kurs i folkskolan och ritskolan

Gustaf A. Hedlund.

derstädes lärde han målareyrket ooh

arbetade några år i Stockholm och an-

dra städer. Den 11 April 1887 ankom
han till Worcester och började måleri-

affär med L. M. Nelson, stannade här i

sexton månader, reste Sedan vesterut

ooh arbetade i California, Illinois, Kan-
sas, Missouri och andra stater samt
återkom liit 1895.

Han tillhör föreningen Nordstjernan.

Erik Erikzén.

tekt- och byggnadsaffär i Gefle ooh

Stockholm samt ankom till Amerika d.

16 Sept. 1891. Först började han på vå-

ren 1893 egen byggnadsaffiär i Ridge-

fieldpark, N. J., oOh fortsatte dermed

tills han hitflyttade den 10 Maj 1896.

Hr Erikzén tillhör Sv. M. E. kyr-

kan och föreningen Nordstjernan.

HENRY EDiSTRAND, hvilken till-

samimans med sin syster, fi^ Hannah
Peterson, under firma Edstrand & Pe-

terson för nära tre år sedan, började

egen affär i manufakturvaror och kor-

ta varor, är född i Jönköping den. 19

Jan. 1862 och erhöll sin första skohm-

dervisning i sin födelsestad. Han ar-

betade någon tid vid Jönköpings tänd-

sticksfabrik och kom den 4 Maj 1882

till Worcester. Här innehade han först

i tre år plats som biträde i New York
Dry Goods Co. ooh sedermera i sju år

hos Denholm & McKay (Boston Store).

Den 28 Mars 1896 bonade han i kom-
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pani med sin syster affären i nr 2U3

Main 8t. wh den 7 sistlUlne Nov. flyt-

tades affären fciU en rymligare och för-

månligare lokal i hörnhuset af Main

«>ch Thomas sts.. rätt i svenskarnee

stråk väp. Affären kan beträilas både

från 20") Main st. och 3 Thomas st. och

(U*n iHjjHilaritet. firman vunnit hos

landsmännen, ökas dagligen.

Hr Kdstrand tillhör Knights of Malta

• K^h Monitor loge. I. O. G. T., hvilken

nient för 8i)ec<jrivaror,8miden och möb-
ler; tog under tiden en tvä terminers

kurs i affärBidtola; erhöll aiiätällning

som "time keeper" vid Standard 011

('o:s oljefält och efter att ha Innehaft

denna plats ett år, återvände han till

Worcester. Här' erhöll han först an-

stiillning för 8 månader i det sHlerme-

ni upi>hör(ia Svenska Möbelhandelsbo-

laget, h varefter haii började sin nuva-

rande a^^enturaffar.

Edstrand »."v l*ctcrsons butik.

loge han förenade sig med IJsUl och

har han sedan dess Innehaft sysslorna

som L. T.. Sk.. F. S., L. D., F. L. T.

och I.. M.

G. A. IJKRG, innehafvare af hus-,

landtegendoms-. brand- och llfförsäk-

rlngsagentur, ö Thomas st., är född vid

HilU^sholm. Arbetade i Sverige vid

stenkolagrufva och i landtbnik. Han
ankom den 1 Sept. 1.S87 till Worcester

och arbetade <le första nio månaderna
på farm, hvarefter han erhöll plats vid

.\mes riow Co. å FMesrott st. Sex må-
nader s>"nare lemnade han Worcester
oc^i reste till Falrmount City. Pa.. der

han arbetade 1 kolgnifva I .lex måna-
der; reste derpå till ReynoldBville. Pa..

och arbetade der på garfveri I tre må-
nader. Derefter kom han till Du Bois.

Pa.. och erhöll plats I .lohn K. Du Bois

väldigt »tora affärs^-labllsHcment för

"General .Merchandlse". Här Htannade

han som för.'*äljarp i fyra år odi under
de tvft Hcnare hade han förtroendet att

göra alla lnk<)p för affärens departe-

(j. A. l:ier^.

Han tillhör Svea Gilit'. Odd Fellows

of^ Sv. Lulh. Gethsemane församlin-

gen.

WILI^IAM ANDICRSON. arbetschef

for begrafnin^splutsen och sedan 12 år

tillbaka anstäld hos den stora manu-
faktur- och kortvarufirman Ikirnard.

Sumner & Putnam Co., är född 1 Kri-

stinehamn den 2K April ISöS o<'h kom
till Amerika den 2S April ISSO samt till

Worcester den 4 .Maj samma år. Till

en början arbetade han hos Washburn
& .Moen Mfg Co. och erhöll sin nuva-

rande plats den 20 Sept. 1886. Han till-

hör Svea Gille och har Innehaft sysslor

I flera svenska bolag, af hvilka han är

dele^are. bland andra Svenska Han-
del8lK)lnget. I hvars styrelse han varit
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medlem många år ooh innehaft ordfö-

randebefattningen.

William Anderson.

Hr Anderson har åt sig uppfört ett det

vackraste hus, som någon svensk eger.

Det har ett natursikönt läge invid

stranden af North Pond.

GUSTAF BERG, biträde i W. A.

Hinckels cigarraffär, 241 Main st., är

född i Uddevalla den 25 Jan. 1874, stu-

derade vid stadens elementarläroverk

och Göteborgs latinläroverk i sex år

samt er'höll under sin faders ledninig

från tidigaste barnaåren en god musi-
kalisk underbyggnad. Den 15 Okto^ber

1893 ankom han till Worcester och er-

höll anställning i S. E. Hansons biljett-

affär. Tillhör Svea Gille ooh sångför-

eningen Brage samt var gillets sekrete-

rare 1897—98.

NILS BJÖRK, svensik försäljare hos

möbelfirman Union House Furniähing

Co., f. d. Gately & 0'Gorman, är född å

Rydsgård, Malmöhus län, den 13 Mars
1871 och kom 1889 till Amerika samt

Gustaf Berg.

Nils Björk.

påföljande år till Worcester. Första

tiden innehade han anställning hos Da-

vis & Co. på Main st. och sin nuvaran-

de befattning erhöll han den 1 Mars
1894.

Hr Björk tillhör Första Svemska

Baiptist församlingen och föreningen

Nordstjernan.

HJ. S. ANDERSON är född i Ram-
näs, Vestmanland, den 13 Dec. 1870 oclh

kom med sina föräldrar till Worcester

1881. Sedan han genomgått allmänna
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Kkolorna här i staden IjDi-jaile han liiru

jjiihlsmedH- o<"h urmakarfvrkf na (K-h

M ialeii.-ir Aiulcrson.

ar sedan ISST iiiiieluift. <ln befattning

'>m svensk försäljare hos juvelerare-

firman RobiDEon-Hiiton Co.

C.rSTAF A. CrRELL. biträde i D. H.

?nm^s Cn-.i klädeshandel, hörnet af

l'ront ats., är född vid Had-

(l»'lx> bruk den 22 Dt-r. ISGS (M-h borja-

tie folkskolan, men kom re<lan vid 11

ai-s aider den 23 Nov. år 1879 till

Worcoster. Arbetade först en kort tid

vitl Iver Johnsons fabrik, derpä. i

ICanies kUulesaffär i tre år, erhöll sä,

aiistiillninK nA^ni mAnH<ler hos The
Ware Pratt Co. orh flyttade derpA till-

baka till F:ames den 1 April 1883 och

har alltseflan dess varit der anstäJd.

Tillhör fJreenwood klubl)en och var

medlem i dess styrelse 1897—Apr. '98

samt är äfven medlem af eouit F^npel-

brekt, F. of \. Hr Grell är mycket in-

tresserad i politiska frågor, tillhönle

repulilikanska stad.skamitén år 1897.

har i sex är varit inspektör vid valur-

norna och clerk vid de republikanska

primärvalen i waid 4 de senaste tvä

aren.

(iiistaf A. (ircil.

Charles .1 Pcltcrsoii

CMAKLES .1. ['EIIEItSON. bltnide

I firman Hradt & Woods klädeshandel.

•16—48 Front Ht., är fckld vid Charl«»t-

tenhergs brtik I Vermland den 1 Mars
18»;7 «ieh kom vid 11 årH Ahler med sina

foräldnir till VVoreester 1S7S. Hnr g»'-

nitmgåit de allmänna »kolornn orh lärt

maskinarl>otar(?yrket hos Prenllci' Uro-
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thers,der har arbetade i 10 år. Har un-

der de senaste sex åren arbetat vid

Washburn & Moen Mfg Co:s fabrik i

Quinsigamond. Tillhör Svea Gille (var

en af dess stiftare) och MassasoitTribe,

I. O. R. M.

klassens hotellaffär, uppföra det hus,

deri affären är inrymd, å Summ,er st.

Den 1 Maj 1896 öppnades hotellet för

allmänheten och affären är säkert eu
af de bäst lönande, som innehafves af

någon svensk i staden.

MARTIN TRULSON, egare af Hotel

du Nord, 39 Summer st., är född i

Skåne 1857 och ankom hit år 1879. De

riartin Trulson.

första åtta åren arbetade han som så

många andra vid Washburn & Moen
Mfg Oo:s fahrik, der han snart blef för-

trogen med trådtillverkningen. Redan
efter två års arbete der, steg han till

förman för ett departement. Hans håg
låg dock imera åt affärer än åt industri-

el verksamihet och derför öppnade han
år 1888 biljardsal i nr 18 Thomas st.

och sökte utskänkn'ingsrättigheter,hvil-

ka dock genom petitioner från det re-

ligiösa lägret och nykterlhetsvänner

nekades honom. Påföljande år ei^höll

han dock liceu.se och den förnyades 1891,

då hr Trulson började utskänkning

på Union st. Här blef dock utrymmet
för trångt och så lät hr Trulson, hvars

älsklingsmål sedan länge varit att nå-

gon gång föra spiran öfver en första

AXEL EHNBORG, en af delegarne i

den väl renommerade dekorationsraå-

larefirman Sandgren & Ehnborg, är

född vid Carlshorg den 22 Aug. 1869,

genomgidk folkskolan, tekniska skolor-

na i Eskilstuna och Stockholm samt
Borgarskolan och Smedmans handels-

skola. Lärde målareyrket och erhöll

en kort tid anställning vid Munktells

mek. verkstad i Eskilstuna, derpå hos
den kände teaterdekoratören Grabow i

Stockholm i två år och sist i samma
yrke hos dekoratören Brolin. Ankom
den 19 Augusti 1891 till Worcester och

Axel Ehnborg.

arbetade först hos Charles Minch ett

halift år, derefter hos The Fox Whit-
man Co., Hartford, Oonn., något öfver

ett år och återkom derpå till Worces-
ter såsom förman hos Minoh.

År 1895 började 'han med Sandgren
egen affär. Tillhör Svea Gille, Brage
och Knights ef Malta.



»•'•^•.'•^«

KAP. VI.

Svenskar i industriens tienst.

o>>:t

::• lUSAKHHNA till det fenomenala

uppsving Worcester på jeraförel-

-sevis fil Ar pjort äro naturligtvis I för-

.stii nininiet att finna i de storartade

industriella anläggningar, som föran-

ledt strömmen af arbetare att vända

sig hitåt och den svenske arbetaren

har visserligen gjort ett ej så litet in-

lägg i stadens uppblomstring. då man
l)eslnnar, att inom de industriella ver-

ken svenskar till res|>ektabelt antal

syssoL-ättas. Inom det största af dessa

verk, nemligen Washburn & Moen Mfg
Co., finnas hela departement, der sven-

ska språket uteslutande användes, d. v.

s., icke är språJtet så 'helt och hållet

svenskt, utan ofta uppblandadt med
engelska termer, aynnerligast då det

gäller att namngifva vissa arbetsme-

toder, departement, verktyg o. s. v.,

h varpå ofta gifvas ganska roande exem-
pel. Och många departement förestås

och skötas uteslutande af svenskar.

Visserligen har den duglige och fliti-

ge .svenske arbetaren genom sin Intelli-

K*»n.M, arbetsvilllghet och retlbarhet för-

varfvat sig ett godt anseende hos de

.^tora arlM-t.Hgifvarne, en omständighet.

.Hom haft till följd att många af dem
»rhålllt mera bemärkta platser, men
det är dock oftast gencnn de grundligt

oc.T vetenskapligt bildade och å hufvu-

dets vilgnar väl utnista^Ie svenske In-

Kfnlnrprna. hvllka i många fall hand-

hafva do nnsvar.'<fullaHtp befattningar-

ne. yom rU« .större fabrikernas alster er-

tiålll: an.neende och hvilkas kunskaper
:irbetH^lfvarne dragit störst^i nyttan

utaf. Sålunda ha genom svenska in-

cenff '
"• ' " !iyn nrlwtsmeto-

der införts, förbättringar och epokgö-

rande uppfinningar tillämpats ochhvad
synnerligast sUuiens största fabriksan-

läggning beträffar, så finnes väl knap-

past i denna del af landet ett industri-

ell verk, der så många svenskar inne-

hafva så framstående befattningar som
just här hos Washburn & Moen Mfg
Co. och hvarest just de mest ansvars-

fulla platserna beklädas af svenska in-

gen iöre r.

Men att påstå det arbetsgifvarne en-

samt ha dragit nytta af detta det sven-

.ska namnet hedrande sakförhållande,

vore inkonseqvent. Nyttan har varit

ömsesidig. Washburn & Moen bolaget

har säkerligen gifvit sysselsättning åt

flera svenskar af vidt skilda förmågor

och med andra förut valda lefnadslwi-

nor än kanske något annat industrielt

elablissement. För mången landsman

utan yrke. utan vana vid fabriksarbete

och utan kännedom nog 1 engelska

.'?pråket att genast gifva sig in på den

bana. hvartill han varit mest lämplig,

har Wa.Hfhburn & Moens stora fabriker

varit en förbere(lan<ie skola af stor nyt-

ta. Förutom de svenska handtverkar-

ne finnes säkert ej ett hundratal lan<ls-

män I staden Worcester, som icke haft

anställning hos Washburn & Moen för

längre eller kortare tid och för några

år sedan förtjenade» der goda pengar

em<i! hvad nu är fallet »M-h den flitige

och sparsamme arl>etaren kunde der

lägga grunden till sin liergning samt

till < ch me<! »lå In på en annan bana

egna sig åt affärer eller dylikt, hvllkot

I många fall varit förhållandet.
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Svenska ingeniörers verksamhet stycke af mycket allmänt intresse, men

här i Worcester under de senaste 20 det vore hardt när omiöjligt itör någon
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åren, synnerligast imom Washburn & annan än fackmannen, som sjelf verkat
Moen Mfg Co:s stora verk skulle i sig der en längre tid, att utförligt redogö-
sjelft utan tvifve] utgöra ett digert akt- ra derför. Tack vare en nu vid debta
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verk ansläld iiigenior och innehiifvare hos Washburn & Moen. fakia. som vi-

af en mera fram-kJMten plats är .l*>t «a att ej för mycket saRts. dA man

dork mojliKt att i kuri .siiimuuii.lr.iK , ,i„..i a.ii .^vni»ka iii«iiH»r.r for att ha

med«Iela nAgrn IntresHanln fakta om KJ"rt mera iin nAK"n annan klaiw In-

Bvenaka Ingeniorer. aom varit an»täl«ia vandrare for alt h.Mlra dol Hvenwka
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namnet. Trångbröstade oc'h af inJbill-

ningen om sina egna stora egenskaper

förblindade individer ha visserligen vid

skilda itillfällen försökt utdela sina ås-

nesparkar mot en klass, af män, 'h.vil-

ken de med rätta borde skänika sin

största högaktning och som de i många
fall äro tack skyldige, men den san-

sade opinionen ha de dock ej derige-

nom lyckats ruWba ett jota och den o-

partiske och med förhållandena bekan-

te iakttagaren vet väl, att ingen klass

af svenske män gjort mera att höja

svenska nationens anseende öfver hela

den civiliserade verlden än de svenske

ingeniörerna och derifrån utg*ör den

lilla fläck, der vi nu bygga och bo, in-

tet undantag.

Hvad nu särskildt Washburn & Moen
Mfg Co:s stora fabriker beträffar, så

ha å bolagets hufvudritkontor vid Grove

st. fabriken — hvarest alla vigtigare

konstruktioner utföras för bolagets

samtliga verk, både Grove st., Quin-

sigamond, Waukegan ooh Pacificver-

ken — alltid svenskar varit de, som
utfört de vigtigaste ritningsarbetena

ooh under de senaste tjugu åren har all-

tid förmans- eller hufvudkonstruktörs-

befattningarne anförtrotts åt svenskar

och ett dylikt förtroende kan ej vara

baseradt på några andra grunder än full-

komlig kompetens. Vid de fiämda oli-

ka verken med undantag af Grove st.

finnas dess utom mindre ritkontor, der

ritningar uppigöras å mdndre detaljer

och reparationer och äfven der utgöres

öfvervägande antalet ritare af sven-

skar.

Vid hufviidritkontoret har chefsplat-

sen innehafts af

Carl Ängström, numera verkställande

direktör för Motala Verkstad;

J. Forsstedt, nu förste ingeniör vid

Nordiska Metallbölaget i Vesterås;

August Lundberg, nu konstruktör hos
Washburn & Moen och

Axel Bäcklin, hvilken nu sedan fyra år

förestått ritkontoret.

Följande lista angifver namnen på
svenske ritare i den ordning dessa fått

anställning å ritkontoret:

Carl Ångström, James Forsstedt.Carl

Sundström, A. F. Bäcklin, Geo. Sieurin,

Baltzar de Maré, John Bergström, Gust.

Gyllen'berg, August Lundberg, H. W.
Moberg, Albert öhman, Hjalmar Brau-

ne, Hjalmar Ahlström, Gust. Swalling,

Ragnar Kjemer, Bror O. Goding, C. H.

Björckner, K. W. Forsström, W. Blom,

Anders Rosborg, Gust. ödqvist och

Ernst Francke. Som kopist liar Peter

Melin 'haft anställning der ocih utföres

numera detta arbete af A. Th. Nettel-

bladt.

Af dessa hafva 16 svenskar afbetat

öfver ett år tillsammans med 14 af alla

andra nationer, hvilket bevisar, att

svenska ingeniörer och ritare hafva do-

minerat å detta sä väl som å många
andra ritkontor.

Dess utom hafva de vi'g'tigaste kon-

struktionerna merendels utfönts af

svenskarne, hvilket alltsammans bevi-

sar svenskarnes kända duglighet ino^m

denna industrigren. Tager man dertill

i betraktande, att de vigtigaste bergs-

ingeniörs- ooh kemistplatserna hos

detta ibolag varit besatta med svenskar

sådana som Bildt, Trotz, Zetterwall,

Jungmarker m. fl., så torde det ligga i

tillräckligt öppen dag, att på intet om-
råde ha svenskar genom sin duglighet

vunnit så stort anseende öfver andra

nationer so'm på det tekniska.

Bland de många svenska ingeniörer

och uppfinnare, som här i Amerika
lyckats komma till en mera framskju-

ten ställning och vinna erkännande, är

ingeniör C. W. Bildt en, hvilkens upp-

finningar inom jern- och ståltillverk-

ningen varit och äro af stor betydelse.

Den befattning, hvilken han sedan

tretton åir tillbaka innehar, visar fullt

väl, att han förstått öfvervinna icke

obetydliga hinder.

CARL WILHELM BILDT är född d.

27 Aug. 1854 och härstammar från den

gamla boihuslänska slägten Bildt. Se-

dan han igenomgått Uddevalla elemen-

tarläroverk och aflagt afgångsexamen
vid Chalmerska slöjdskolan i G<3teborg,

erhöll han först ett år anställning som
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niaskinritare vid Robertsons mekani-

ska verkstad i sist uiimda stad oeh

tjenstgjorde derpå i IvA ftr sAsom ritare

nivellor orh assisterande Ingenlör vid

liegerfors bruk i Vermland. DerpA stu-

derade han vid BerKsskulan i Stuck-

holni. hvarlfrAn han utexaminerades

hösten 1K79 och erhöll samma Ar jern-

kontorets stipendium. PA vAren ISSo

reste Bildt till Amerika och börjatle

snart efter ankomsten hit som simpel

arbetare hos Waahburn & Moen Mfg

Co., der han första tiden uträttade de

dagsverkssysslor, som förekommo ute A

fabriksgArden. sAsom jernbärning. di-

Injcenior C. W . Bildt.

kesgräfning m. m. Tnder de närma-

ate fem Aren finna vi honom sedermera

sysselsatt som koluppsältare vid gas-

generatorerna, vidare först »om hjel-

pare cx-h sedan som vällare vid väll-

ugnarne, deri)å som arbetare vid fin-

valsverkeii oc-h som smältardräng. Af

naturen utrustad me<l en rlgtlg berg-

helsa och goda kroppskrafler var han

aldrig riidd för att "hugga 1", orh d«'n

teoretiska och praktiska undcrbyggnail

han medförde frAn Sverige har natur-

ligtvis varit honom till »tor nytta. Che-

ferna» uppmärksamhet fästen snart pA

den ertädse punktlige och Ihärdige un-

ge mmtrv • ' ' -'tn hnn innehaft

plats som fc)rman vUl lanca8hlres-me<l-

Jan fx-h grofvalsverket samt ritare o<'h

kemist, antogs han till den ansvarsful-

la befattning, som han nu alltsedan

1886 bekläder, nemllgen .som Chlef In-

spector för bolagets samtllge verkstä-

der.

Ar ISSI sökte och erhöll Hildi kom-
nu*r.skollegli stipendium för att i Ame-
rika studera gasgeneratorer, vällugnar

och valsverk, och l)erättelsen om de

rön han gjort till följd af de bå<ia näm-
da stipendierna Återfinnes 1 Jernkonto-
rets annaler, sista häftet 1890. Denne
berättelse Atergafs sedermera af "Iron

and Steel Institute". England: "Stahl

und Eisen". Tyskland; "American Ma-
nufacturer", Amerika, m. fl. utländ-

ska tidskrifter. Nyttan af denna rese-

berättelse har visat sig. i det att den
deri beskrifna "Automatisk frammat-
ning för vällugnar" sedermera kommit
till användning nästan allmänt vid

svenska jernbruk. äfvensom i Amerika,
FIngland och pä kontinenten.

För Åratal tillbaka har Washhurn &
Moen Mfg Co. inköpt massor af stAl

("biooms" och "rods") frän Europa,
och under olika tider har hr Bildt haft

uppdraget att för bolagets räkning A de
olika verken inspektera tillverkningen

af det stäl, som sedermera vid samma
bolags fabriker valsats o<'h dragits till

tråd af hundratals olika sorter. Derige-

nom har han satts i tillfälle att prak-
tisera och se sig omkring icke blott vid

de förnämsta fabrikscentra för jern-

och stältillverkning i P^örenta Statenia
utan äfven i England. Tyskland. BeJgU
en, Sverige. Frankrike. Österrike och
andra europeiska län«ler.

För nAgot öfver tio Är sedan blef frA-

ga väckt, huruvida Icke mjukt »tål

sktjlle kunna tillverkas här i landet. I

stället för att Importera detsamma frAn

F'3uropa. och tallösa försök anstäldea
vid flera större amerikannka bessemer-
verk. men utan tillfredsHtällande resul-

tat. Man blef endast desto fa.<nare öf-

vertygad om.att den amerikanska mal-
men ej lämpade sig för blAsnlng af det

önHkvärda stAlet. Efter energiska för-

sök hade det lyckats hr Bildt att lösa
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problemet, och 'han uttog patent på sin

process, hvilken i patentbrefvet beteck-

nas såsom: "Neutral infodringsmassa

för bessemerkonvertrar jemte sätt att

dermed bekläda de samma." Vid Troy

Steel «fe Iron Companys fabriker i Troy,

N. Y., blåstes kort derefter under in-

geniör Bildts öfverinseende en större

order mjukt stål för Washburn &
Moens räkning. Ingeniör Bildt tiller-

kändes för sin process ett jemförelse-

vis godt honorar, och mjukt stål till-

verkas numera vid många amerikanska

verk.

Förutom denna uppfinning innehar

hr Bildt patent på en massa andra af

honom gjorda uppfinningar, af hvilka

de mest värdefulla äro: "Behandlingen

af valsad tråd" och "Automatiskt upp-

sättningsmål för gasgeneratorer."

Den sistnämda apparaten, för hvil-

ken ingeniör Bildt vid utställningen i

Stockholm 1897 hugnades med silfver-

medalj, oaktadt den såsom varande den

enda apparat i verlden i sitt slag väl

enligt opartiska ip«rsoners omdöme
gjort sin uppfinnare förtjent af guld-

medalj, är en i de flesta länder paten-

terad uppfinning af stort värde, som

också kommit till användning vid mån-

ga verk i Förenta Staterna, Tyskland

ooh Sverige och hvars utmärkta egen-

skaper kunna saimmanfattas i få ord

efter de intyg, som gifvits fr'ån de plat-

ser, der apparaten sedan länge varit i

l)nik. Bildts automatiska uppsättnings-

mål har till uppgift att i gasgenerato-

rer för värme-, väll- och smältugnar

samt ångpannor kontinuerligt tillföra

ocfh jemt fördela kolen öfver genera-

torns matningsyta, och genoin uppsätt-

ningsmålets användning erbjuda sig

följande mest för faickmän intressanta,

praktiska fördelar: en jemn produk-

tion af gas uf utmärkt qvalitet, ökad

ugnskapacitet, lägre toolåtgång pr ton

af väldt eller smält materiel samt min-

dre afbränning, arbete och reparatio-

ner.

Om sitt automatiska uppsättninigsmål

liöll ingeniör Bildt den 16 sistlidne Fe-

bruari inför The A^merican Institute of

Mining Engineers vid dess sammanträ-

de i Atlantic City, N. J., ett föredrag,

som väckte berättigadt uppseende. En
beskrifniug öfver det samma hade för-

ut influtit i "Jernkontorets annaler",

Stockholm, och sedermera återgafs of-

van antydda föredrag i tryck i den vidt

spridda amerikanska industritidskrif-

teu "Irion Age" för den 3 Mars d. å.

Derefter har äfven den ihögt ansedda

tidskriften "Engineering", London, å-

tergifvit afhandlingen, och flera andra

europeiska tidskrifter ha följt exemp-
let. Enligt fackmäns emhälligit uttala-

de omdöme kommer denna inom jern-

industrien värdefulla uppfinning tvif-

velsutan att användas inom "hela verl-

dena industriidtkande länder och fak-

tum är, att den redan förvär'fvat sin

uppfinnare både ett godt anseende ocli

materiella fördelar.

Ingeniör Bildt har från mycket unga

år varit särdeles intresserad för den

svenska gymnastiken ocih var med om
att bilda iSvenska Gymnastikföreniin-

gen. I näi'a sex år har han verkat som
dess instruktör. Han är sjelf god gym-
nast och deltog Ibland de svenska gym-
nasterna vid den första internationella

gymnastiktäflingen i Bryssel 1877, då
svenskarne hemförde första priset.

Hr Bildt är intresserad i flera sven-

ska bolag här i staden oöh har ofta be-

klädt de mera framstående förtroende-

platserna deri. Han är ordförande för

Svenska Ingeniörs föreningen och har
allt sedan inkorporerandet af The
Swedisih Publ. Co., utgifvare af Sikan-

dinavia, ibeklädt presidentplatsen inom
detta bolag.

J. O. EMANUEL TROTZ, metallur-

gisk ingeniör och superintendent för

Washburn & Moen Mfg Co:s stålverk

i Quinsigamong, är född å Hammersta
gård i Stockholms län den 6 Mars
1860. Efter aflagd examen vid Tekni-

sika Höigskolan i Stockholm år 1883 er-

höll han anställning ett år vid Komgl.

Bergsskolan i Stockholm för veten-

skapliga undersökningar. Innehade
1884—86 anställning som ingeniör vid

Iggesunds bruk och liknande anställ-
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ning vid Surahammars bruk ISSG—87.

Ankom till Amerika i Auk. 1887 och till

Worcestor I Okt. samma år och erhöll

här Renast viti ankomsten anställnlnK

hos Wa.Hhburn & Moeii Mfs Co.

Inji^eniör fimanue! Tröt/..

Aren 1883—84 var ingeniör Trotz

stipendiat å Jernkontorets metallurgi-

ska stal ooh fick Ar 1887 stipendium

fräJi svenska staten för studieresa i

Tyskland och P""örenta Staterna.

Hr Trotz är svensk undersäte o<-h

tillhör som sådan svenska statskyrkan.

Är dess utom medlem af Svenska Tek-

nologfören ingen. Svenska Frimurare-

orden, American Institute of Mining

Englneer, American Chemical Soeiety

och Svenska Ingeniörsförenlngen här-

städes. Hr T. är president för Swed-

ish Mercantlle C-o-op. Co. och vice pre-

sident för Swedlsh Flazor Co.

AX KL K. HÄCK LIN. chef for huf-

vud ritkontoret hos Washburn & Moen
Mfg Co., är f(kld <lpn IS .luli 18«3 oi-h

erhöll sin första undcrvl.snlng I CJefle

och Stora Tu na folk.skolor samt vl<l

privata undervlsningMuistalter i olika

åmnen. Sedan han en tid arl)etat som
ritare och maskinarbetare vlil Domn-

arfvci. kom han den lo Juli 1881 till

Worcester o<-h erhöll anställning ä

Washburn & Moen Mfg Co:s ritkontor.

Har arbetade han vid ritbonlel i tio

ar. hvurpä han erhöll anställning som
niasklnlngenior vid lK>laget8 verk I

Waukegan. 111., der han i denna egen-

skap .>itanna<l<' ett är. Här efter fick

hr H. an.-iällnliig .som ingeniör <M-h för-

<lf ritare hus Jones & Mcl>aughlin Co.

Limited. Pittsburg, l*a., och under ti-

den .-tuderade han vid bergsskolan i

denna stad. I Nov. 18m återkom han

till \Vor»'ester och erhöll dä den fram-

.stAende befattning han nu bekläder.

Hr Häcklin tillhör Won-ester County

Mpchanics A^'Ho<•iation, Dubbelqvartet-

ten Lyran. Sven.^ka Injjeniör.s-förenin-

i^cu. tit par amerikanska föreningar m.

fl.

AIGCST LINDHERG. ingeniör. för-

ste ritare och konstruktör vid \Vai?h-

burn & Moen Mfg Co., är född den 19

Mars 1845 och började först studera vid

Karlstads Högre Elementarläroverk,

hvarefter studierna fortsattes vid Tek-

niska Högskolan i Stockholm. derifrAn

han pä våren 1868 utexaminerades. I

Sverige hade hr Lundberg sexlan an-

ställning vid åtskilliga mekaniska verk-

städer såsom ritare, teknisk ingeniör

och konstruktör. Under åren 1874—7»)

praktiserade ingeniör L. i England

men återvände derpA till fäderneslan-

det. Ar 1880 öfverfog hr Lundberg

Hiörcks Aduceriiigsverk i Eskilstuna.

Detta var 3 år före utgången af fa-

brikslokalens arrende med staden, men
som tillverkningen med anle<lnlng af

ogy-nsamma konjunkturer o<ih en för

tidigt uppstående konkurrens ej visade

något uppmuntrande rcstiltat. så fort-

sattes ej affären liingre än till arren-

detidens slut.

IVn 13 Oktol)er 1889 kom hr Lund-

berg till Worcester tK-h erh«>ll efter fy-

ra dagar anställning å Washburn &
Mo*>n8 rifkontor.

Hr L. tillhör Svenska Ingenlöni för-

eningen och St. Johns Bplscopal
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Church samt en inom samma kyrka

existerande klubb vid namn Men's

Guild of St. Jotins Ohurch.

GEORGE SIEURIN, ingeniör, kon-

struktör vid Morgan Construction Co.

här i WoTcester, är född den 4 No^v.

1859 och genomgick åren 1875—79 me-

kaniska afdelningen af Ohalmerska

slöjdskolan i Göteborg. Har i Sverige

innehaft anställningar som verkstads-

elev å Lindholmens Mekaniska Verk-

stad, Göteborg, arbetat vid Bolinders

och Bergsunds verkstäder i Stockholm

och vid Göteborgs Mek. Verkstad, som

ritare vid sist nämda verkstad och hos

Bolinder i Stockholm, som nivellör vid

stäkning af vestkustbanan Göteborg

—

Varberg samt å Dalslandsbanan, och

Ingeniör Georg Sieurin.

som assistent hos sin far, disponenten

P. Sieurin vid Stockholms Superfosfat

fabriks filial Ceres i Göteborg. Ankom
till Amerika 1884 och till Worcester

samima år. Har 'här innehaft anställ-

ningar vid Worcester Polytedhnic In-

stitute (Washburn Shops) och hos

Washburn & Moen Mfg Co. härstädes

som ritare och i Waukegan, 111., som

chef å ritkontoret. På våren 1895 er-

höll han sin nuvarande anställning.

Vintrarne 1886—87 och 87—88 studera-

de hr Sieurin vid Chicago Théological

Seminary, har ledt söndagsskola i Chi-

cago, försökt sig på predikoverksamihet

o. s. v. Hr Sieurin har uppfunnit en

indikator för kontinuerliga ångitrycks-

diagrammer (intagen i "Power" 1894)

och den 30 Juni 1896 erihöll han patent

på ett nytt mycket praktiskt linbane-

system, hvilket blott väntar -på kapital

för att kunna realiseras. I "Iron Age"

för den 1 Mars 1894 fans införd en af S.

skrifven artikel om vällugnar. Nu 'har

han börjat xitfundera ett sätt att kon-

tinuerligt valsa metaller.

Ingeniör Sieurin tillhör Central Con-

gregatitonal Church, Young Men's Chri-

stian Ass'n och Svenska Inigeniörsför-

eningen, hvars sekreterare och vikari-

erande biblioteikarie han nu är. I vå-

ras blef 'han äfven medlem af Central

Church Mission Board.

GUSTAF ÖDQVIST, ingeniör, ritare

hos Washburn & Moen Mfg Co., är född

i Bofors den 24 Juni 1869 och har stu-

derat vild Karlstads Högre Allmänna

läroverk, hvarest studentexamen afla-

des år 1889, derefter vid Kongliga Tek-

niska Högskolan i Stockholm^ åi^en

1889—1892. Innehade derpå anställ-

ning som ritare hos Nydqvist & Holm
i Trollhättan samt vid Motala Verk-

stad. Ankom till Amerika den 6 Sept.

1896 och tiill Worcester den 25 iSept.

samma år. Här fick hr ödqvist an-

ställning hos Washburn & Moen Mfg
Co., först äom maskinarbetare och se-

dan som ritare, hvilken plats han se-

dan den 13 Nov. 1896 innehar. Han
tillhör Svenska Teknologföreningen i

Stockholm samt härvarande Svenska

Ingeniörsförening, hvars vice ordfö-

rande 'han nu är.

Ingeniör ödqvist erhöll år 1896 sti-

pendium af Svenska Staten för studier

i Nordamerikas Förenta Stater.

HJALMAR AHLSTRÖM, ingeniör,

kemist hos Washburn & Moen Mfg
Co., är född i Falun den 5 Okto-
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ber 18t>3 ix-h erhöll aiii första

leknieka bildning vid Örebro Ti'kulska

Elenientarlän»vork frän hösten iJiSO

till vAren IKSJ. Kfter der KenomKången

kurs irhi>ll hiin ausialliMnK som k«>mist

vid DomnarfSets jernverk oc-h ankom
den 2~ Sfpt. isyi till Amerika och på-

följande dag till Worceeter samt erhöll

anställning hos Washburn & Moeu Mfg

Vo. Ingeuiör A. erht)ll I April 1896 be-

fordran till fiirsle kemist vid bolagets

verk i QiiiuHigamond. Är medkim af

Svenska I ngeniörsfören Ingen i Worces-

ter.

L. THIRE F. LARSSON, konstnik-

lör vid The Plunger Elevator Co., är

född i Arvika den 4 Dec. 1865. aflade

mogenhetsexamen vid Karlstads högre

dementarläroverk 1MS4. studerade un-

der år 1885 vid 1'psala universitet men
afbröt studierna för att egna sig ät

mera praktiska värf. fick plats först

som landtbruksinspektor. derefter som
kon torsfskrifvare och tillförordnad

länsman. Ar 1891 ankom hr Ivarsson

till Woreester och erhöll arbete hos

\Vai»hburn & Moen Mfg Co. i departe-

mentet för tillverkning af urfjedrar.

blef så ritare ooh instruktör i ritning

för eleverna vid härvarande polytekni-

ska Institut samt erhöll 1896 sin nuva-

rande anställning.

Hr Ivarsson är medlem af Red Men.

''.ymnastik föreningen och In-

••ningen. För Gymnastik for-

'ningen har han varit kassör och upp-

repade gånger ordförande.

ERIK LTNELL, ritare vid Morgan
ConHtruction Co., är f«>dd den 1 Mars

1863. Innchadf plats sf)m telegrafist och

slatlonsskrlfvare vid Nordmarks—Klar-

plfvens Jernväg 1886—88, kontndlör
1888-91 och konstruktör vid r>omnarf-

vois Jernverk Febr.—Juni 1897. På vå-

ren 1891 re«te hr Llnell till Amerika,
i vid Benedict & RurnhamH

ik I Wnterbury. Conii., och

ki>ni till Worcester på hösten samma
Ar.

Hr Linell tillhör Svenska Gymnastik

klubbt-n o<-h S. Ingenlörs föreningen.

Han har under olika i)erio<ler varit sty-

re 1.seme<l lem ix-h revisor i den först

näanda klubb4'n.

1^

5venska arbetschefer, förmän,

bokhållare etc, anslalda hos

Washburn & Hoen Mfjf Co.

JOHN ERIC FORSSTEDT.for-sle bok-

hållare vid Washburn & .Moen MfgCois
data departement, är född I Avesta,

Falu län, den 10 Jan. 1863 och arbetade

först vid Skultuna messingsbruk samt
vid Bolinders och I^mbs mekaniska
verkstäder i Stockholm: genomgick

John |-ric F-orsstedt.

Kongl. Svea Artilk-riregfnitMili'» volon-

tiir.sikola åi> n 1881—85 och kom pA hö-

sten sistnämda åj* till Worceaier. Hr
Forsstedt har innehaft anstiUlningar i

Wiiahburn & Moer.s Mfg C<»:8 maskin-

verk.Htad ic (wh för-

man i tr.i han i)A vå-

ren 18S1 bofurdi.i.l« „ iii; .^iii nuvarande
befiUtning. Han tillhor Sv. Luth. GiMh-
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semianeförsamlingen och sånigförenin-

gen Brage; var en af sagda såugför-

enings stilftare ooh första året dess ord-

förande. Luitlh. församlingen har hr F.

til]'hört sedan kort efter hitkomsten

och med undantag af korta mellantider

bekJäidt 'befaittningar inom den sam-

ma såsoim diakon och sekreterare. Un-

der de fyra sista åren har han samti-

digt innehaft olika befattningar inom

församMngen, tills han 1897 drog sig

tillbaka. Sedan 8 år tillbaka har han

\arit sekreterare för Svensta Begraf-

ningsiplats föreningen och var ordfö-

rande för Sv. Am. Republiteausika klub-

ben i ward 2 åren 1895—96.

Hr Forsstedt besitter en kraftiig

stämma, är god talare och hans hjelp

har oifta tagits i anspråik i oöh för för-

rättandet af igudstjenster imoim oliika

lutherska 'kyrkor i Massachusetts och

Connecticut.

JOHN EDWARD SWANSTRÖM, ma-

terialförvaltare hos Washiburn & Moen

Mfg Co., är född i Kalmar den 24 April

1848 och studerade i Gefle 1856—1865.

Fick sedan anställning som ibruksför-

valtare vid Flemminge Bruk. Ankom
till Woreester i November 1879 odh er-

höll här anställning hos Washburn &
Moen Mfg Co. samt befordrades till sin

nuvarande befattning i Maj 1882.

PER EMANUEL HODMBERG, upp-

syninigsman vid Washburn & Mo'en

Mfg Co:s fabrik vid Grove st., är född

vid Saxhyttan den 7 Sept. 1862. Efter

studier i Jönköping och Göteborg er-

höll han anställning först som telegra-

flist vid Bergslagernas jernvägar och

sedan som elev i Burmeister & Wains
skeppsbyggeri i Danmark. Den 28 Dec.

1882 ankom hr Holmberg till Worees-

ter och började arbeta hos Washburn
& Moen. Sin nuvarande befattning er-

höll han den 1 Juli 1896. Hr H. har

varit ordförande i Svenska Handels

Aktiebolaget och är för närvarande re-

visor i samma toolag äfvensom revisor

för Svenska Rakknifsbolaget.

I politiken har hr Holmberg varit

myoket intresserad och har en gång

åtmiinstone haft en mycket bitter erfa-

renhet om huru otacksamt det 4 sjelfva

vei''ket är, att arbeta för att landsmän-

nen skola kunna vinna politiskt infly-

tande.

ADOLF HENRIKSON, förman i

Washburn & Moens Mfg Co:s tråddra-

geri, är född i Gunnarskogs församling

i Vermlaud den 26 April 1850 och er-

höll ingen annan skolundervisning än

ett par terminer vid Arvika skola. Vid

sexton års ålder kom han frfån hemmet
och blef anstäld i speceritiandel i Laxå
och två år senare eller 1868 fick han
anställning i Örebro hos grosshandla-

ren Gustaf Carlström som magasins-

bokhållare och biträde i dennes handels

ooh kommissionskontor. Denna plats

innehade han i något öfver fyra år

eller från 1 Aug. 1868 till 11 Okt. 1872.

Kom så till Charlottenbergs bruk, der

lian först arbetade i tre år som smddes-

bokhållare m. m. Så erhöll han plats

vid Eda glasbruk som kassör och l)ok-

förare, men flyttade efter l^/^ år tillba-

ka till Charlottenbergs bruk. Nu fiok

Henrikson sig anförtrodd skötseln och

öfverinseendet öfver lancashire här-

darne, valsverket, spiksmedjan, gjute-

riet oeh mekaniska verkstaden ooh det

flyttningsbetyg som han år 1884 den 2

Nov. erhöll af Ibrukets egare hr J. O.

Sundström vittnar om, att det förtro-

ende denne driftige industriidkare hy-

ste för Henrikson var i ordets fullaste

bemärkelse oinskränkt och skönjes

deri tydligt, huru saknad han -blef, då
han lemnade denna ansvarsfulla och

efter allt att döma utmärkta plats.

Under vistelsen d örebrto tillhörde H.

i tre år 1869—72 stadens frivilliga

skarpskyttekår, hvilken då stod i sitt

flor och enligt Henriksons betyg från

kompanichefen var han en af kårens

mest aktiva medlemmar.
Emellertid reste Henrikson, en tid

efter det han lemnat sin plats vid

Clharlottenberg. till Amerika och an-

kom till New York den 12 Fetor. 1885.
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Nu L>örjiides moigångarne tx^i hans er-

fan-iihet från första ti*len af vistelsen

här ar ej ilen banta. Han insjuknatle

svart och Iftg pä sjukhus I sex veckor,

hvarefter han dock så smfljilnKom re-

pade sig ooh med de Inslgter han hade

förvärfvat sig i bruksdrift troilde han

att NVorcester vore staden för honom.

Hit ankom han den 12 April 1S85 och

att det var hans afsigt att stanna här

i landet, visiuj af den omstän<ligheten.

att hans medborgareskap daterar sig

redan från den 24 Okl. 1890, alltsii i det

närmaste så snart, som han dertill var

berättigad, ett exempel som svenskar-

ne d<K-k här ej så flitigt fiilja som de

borde.

Henrikson fick kort efter ankomsten
hit anställning hosWashburn & Moen
Mfg Co. och hans första "job" der var

att borra dragplåtar och draga speciel

tråd för en del experiment. Efter en-

dast två års tid erhöll han befattning

som förman.hvilken plats han alltså nu

i elfva är innehaft.

läroverk 1871—75 o<'h studerade vid

Karl.stadrt Högre Klementarläroverk

Aren 1875—79. Innehade anställning

som bruksliokhållare vid Hagfors ooh

Mokärnshyttan. IMdeholms »wlag. 1879

—81. Ankom till Amerika den 2 Nov.
ISSl och till \Vorce«ter den 23 I)e<'.

samma är. Krhoil först anställning

som "department derk" hos Wash-
burn & Moen och befordrades till huf-

vudkontoret 1888. Reste till Sverige

1891 och genomgick FilipsUids bergs-

sikola 1891—93 samt återkom till Wor-
cester i Mars 1893 och fick anställning

hos Wa^hburii & Moen såsom kemi.st

1893—95. Ar 1895 erhöll han sin nuva-
rande anställning.

Hr Sundin tillhör Tyska Sångför-
eningen Frohsinn samt Svenska Inge-

iiiörsföreningen.

THURE BÖÖS, assisterande förman
i förtennings- och galvaniserings de-

• •

RTDOLF .1. V. Sr.NDIN. anstäld vid

Manufacturlng Department hos Wash-

kudoif :SuniJiii.

burn & .\!<>en .Mfg Co., ur född 1 Filip.

'a<l den 27 Juli 18«2. Han genomgick
fi>nft FiUpHlads i-kla.Hsign Elemenlar-

Ihurc lioös.

imrfementet hos Washburn & Moi-n

Mfg Co., är f(»d<l i Avesta den 17 MuJ
lMti9, .studerade åren IM.SO -St', vid Oeflo

höKre cb-metitarliiroverk och hade der-

på ansfallnlng I masklnugentur. Ar
1890 kom han till Worcesler o«'h erhöll

omedelbart arbete hos Wn.shburn &
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Moen saimt blef 1895 befordrad till sin

nuvarande befattning. TilUhör tyska

sångiföreningen Frohsinu.

Mfg Co. Han tillhör Knights of Malta

och Sv. Ev. Luth. Iminanuels försam-

lingen i Quinsigamond och har alltse-

ALFRED DAHLIN, förman vid

Wasihburn & Moens Quinsigamond fa-

brik, är född vid öxnäs bruk på Dal

den 4 Jan. 1849 och arbetade, efter ge-

nomgången folkskolekurs, i simältsmed-

jan vid Bäckefors bruk samt vid De-

gerfors. Den 1 Juni 1872 kom han till

Amerika och den 14 Jan. 1876 till

WoTcester. Sin nuvarande 'befattning

er'höll hr DaJhlin. i Jan. 1882. Han 'har

varit en af metodist kyrkans outtrött-

ligaste arbetare, var från åren 1877—94

bokförande skaffare och är söndags-

skolföreståndare sedan omkring 18 år

tillbaka. Han är dessutom och har i

20 år varit trustee inom ikyrkau.

JOHN CARLSON.förman iWashburn

& Moens fabrik vid Grove st., är föidd

i Karlskoiga församling af örehro län

den 15 Aug. 1857 och erihöll undervis-

ning vid Karlskoiga folkskola tills han

ingått i sitt femitonde år. Var derefter

jordbruksarbetare, ankom till Amerika

och Wiorcester den 5 Maj 1879 och er-

höll ansitiällning vid ofvan nämda fa-

brik, derihan den 9 Nov. 1888 befordra-

des till förman.

OARL GUSTAF NELSON, förman

hos Washburn & Moen Mfg Co., är född

i Hässna församlingen af Elfsborgs län

den 18 Nov. 1837. Sedan han genom-

gått folkskolan och landtbruksskolan

i Degerberg, Vestergötland, inne;hade

'han rättareplats i Hored församling

från åren 1859—64 och var stationsför-

man i Vingåker 1865—68. Ankom till

Förenta Staterna 1868 och uppehöll sig

de tio (första åren i New Jersey, hvaref-

ter han kom hit till Worcester och er-

Tiöll anställninig hos Washburn & Moen

-Ä.1*k-
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borgs Jäst Aktiebolag» kontor. Hun
kom (len 13 Sept. 1887 till Worcejiter

och erhöll ett par månatler senare an-

ställning som vflxman hos Washbiirn

& Moen. Sin nuvanmde platw fick han

(len 12 I>ec. 1892.

Hr Hanson är medlem af Svea Gille

och var under åren 1893—97 dess sek-

ka hIo^o sig ned i Ishpeming, Mlch.

Den 15 Okt. 1875 kom Knberg till

Woi-ffrtter <Mh erhiill arbete hos Waeh-

Axel L. Månson.

reterare samt tillhör äf\'en Court P^n-

Relbrekt, K. of A., hvars sekreterare

han för närvarande är.

VICTOR SOHLBERG. anstäld- vid

Crompton & Knowles Loom Works, är

född 1 Kinnåker. Felllngsbro försam-

ling, Vontmanland. den 6 Juni 1871 (x^h

ankom till Worcester den 24 Mars 1891.

Tillhör Salem St. församlingen, har va-

rit flekr. och kassör för dess söndags-

skola 1892—96 och aekr. för församlin-

•n .nedan 1897.

CARL AXEL KNBERG. förman i

.Kmält.'*me<ljan och vid valsverket I

Waahbum & Moens Quinslgamond fa-

brik, är fö<Id I Sunne, Vermland. don
13 Mars 1838 och arl>e<ade I Sverige,

efter genomgängen ktirH I byskolan,

som .>4mälfare. tills han 1871 utvandra-

de m^^Hl de första vermlan<llngar. hvll-

C. A. Enberjf.

burn & Moen sann bief 1S85 befordrad

till sin nuvarande befattning. Hr En-

berg tillhör Första M. E. församlingen

och är en af dess trustees.

(i lista f Månson.

(MSTAK HANSON, forman för det

(lepurtenient I VVashburn & Moens fa-
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brik i Quinsigamond, der fjedrar för

möibler tillverikas, föddes i Norrtelje d.

12 Aug. 1863 och kom vid 16 års ålder

till Stockholm samt två år senare till

Eskilstuna, der 'han aribetade å Munk-
tells Mek. Verkstad. År 1884 reste han

till Amerika och arbetade första tiden

hos firmorna Carey & Moen och R. H.

Wolfe Spring Co. i New York, der re-

sårfjedrar tillverkades. År 1892 kom
toan tiit till Worcester och tog omedel-

bart hand om det ofvan näimida depar-

tementet 'hos Wasihburn & Möen. Ge-

nom uppmärksamma iakttagelser ooh

en praktisk, vaken blick har hr Hanson
i icke ringa mån bidragit till att de

från detta departement utgående alst-

ren blifvit viidt kända och erkända.

Hr Hanson tillhör Cavalry Com-
mandary, Knights of Malta.

WIDHELM BÄCKSTRÖM är född

den 31 ©ec. 1867 och studerade vid Ca-

rolinska högre elementarläroverket

i Örebro tills år 1885 samt vid Falu

bergsskola 1887—88. Inndha/de anställ-

ningar vid Uttersbergs, Bredsjö och
Munkfors bruk i sammanlagdt fyra år;

ankom till Amerika i Maj 1892 och till

Worcester i Okt. samma år. Hans för-

sta anställning här var vid Carnegies

stålverk i Pittsburg, Pa., derifrån han
efter några månader kom till Wash-
burn & Moen Mfg Co. härstädes. I Mars
1895 er'höll han sin nuvarande befatt-

ning.

Hr B. tillhör Svenska Gymnastik för-

eningen och har varit dess sekr., ordf.,

revisor och biträdande instruktör. Han
ihar dess utom tillhört Sv. Ingeniörs

föreningen från dess början och är dess

kassör.

GUSTAF L. BERG, elektriker,föddes

i Edsvalla den 28 Sept. 1869 'o<ih komre-

Öfriga industrier.

Swedish Razor Co.

(Svenska Rakknifs:bolaget.)

Detta bolag bildades i April 1893 un-

der namn af Excelsior Cutlery Co. och

inkorporerades den 26 Maj 1893 med
följande aktieegare: E. Trotz, ordf.;

A. Werner, kassör; A. Jungmarker,

sekr.; C. W. Bildt, John Jeppson, C. G.

Grundström, C. J. Uhrbom, A. F. Eng-

dåhl, W. Rudberg och C. T. Burlin.

Bolaget inkorporerades med ett ak-

tiekapital af $5,000.

Bolagets namn ändrades 1895 till dess

nuvarande eller The Swedish Razor Co.

och ökades aktiekapitalet då till

$10.000.

Nuvarande styrelse:

John Jeppson, president;

Em. Trotz, vice president;

W. Bäckström, Secretery, Treasu-

rer & Manager;

C. W. Bildt och

Anders Werner, Directors.

Gustaf L. Berg.

dan vid fyra års ålder den 18 Juni 1873

mted sina föräldrar till Amerika och

till Worcester den 14 Jan. 1876. Här
har han innehaft anställning å Wash-
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burn & Muen Mfg Co:s kuntor <x-h ma-
bkinvtrkstad, slug sig sedaii in pft det

elektriska omrcUlet o<-ii innehar nu till-

.-Himntiins meU eii l>ro<ii'r undor firma

IkTK BixKhers elektrltJk verksUul.. Hr
Iterg har varit myt-kt-t aktiv i politiken

t>land det unga svensk-tLnierikantika e-

lementet I Ciuin$<lgamond tx-h var ftr

1^37 uppsatt som republikanBk kandi-

dat för eouncllman for ward •> men föll

igenom. Inom Greenwotxl klubben har

hr Berg varit en mycket aktiv oeh om-
tyckt medlem, men har i Äimmar ut-

gfltt ur klubben oeh förenat si^; med
svenska metodistförsamlingen i Quin-

sicamond.

<"AUL (J. TIDKMAN. tillverkare af

ppe<-ialmaskiner. 3 Cy|)ress st., är född

den 12 Mars 1857 och har i Sverige åt-

njutit endast foIkskoleundervisning.>;amt

arbetat i valsverket vid Degerfors

l>ruk. Han ankom till Woreester den

10 Febr. 1897 cch blef här förman för

det departement hosWashburn & Moeii

Mfg Co., der taggad .stängselträd till-

C.irl (j. I idciii.iii.

verka». Har några år arbetat I Brldge-

jK>rt, Conn.. och konHtnierat maaklner

for tillverkning af vl8«a delar till pia-

non. F()r ett par månader 8e<hin åter-

kom hr Tideman till Worce.Hter oeh

började sin verksamhet å ofvan näm<la

plats. För närvarande är han syHsel-

satt me<l tillverkningen af en af honom
sjelf konstnierad mankln, Hom Hkall ha
till upi>gift att automatiskt fasonera

vissa trädelar I pianomekanismen,
hvllket arlH'te hittills utförts o<-h utfö-

n»s för hand. oeh kan man med full sä-

kerhet antaga, att hr Tideman kom-
mer att göra lycka m»tl den sinnrikt

konstruerade maskinen.

Hr T. tillhör Sv. lAith. fJeth.semane

församlingen oeh föreningen Svea Gille.

ANDBRS FYUBE<:R0. innehafvare af

egen maskinv»'rk.<tad i nr 19 Churrh

Anders l-> rber^.

st., var, som i ett annat kapitel nämts,

en af de svenskar, som tidigt 'hitkom-

nu). Född I Höganäs den 14 Febr.

l.s.'i;{. kom han hit till Woreester. sedan

han några få år arbetat som maskinist,

nära L'() ar gammal den 3 Jan. 1873.

Han fick plats vid !v»'r Johnsons pistol

fabrik onh blef fiirman derstådes samt
Införde, under <len tid han der arl)eta-

de. många fcirbättringar bå<le å arbets-

metoder oeh fabrikat. Flrk så anställ-

ning Ham superintendent vid CS. Shat-

liieks verkstad I Hatfleld. Mass., oeh

slog sig åter ne<I här I Woreester för
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några veclcor sedan samt öppnade

verkstad för tillverkning af eldvapen.

Fyrberg var e,n af grundläggarne af

Sv. Ev. Luth. Gethsemane föirsamlin-

gen ooli i början en af dess trustees.

Har äfyen varit trustee i Svenska Han-

delsaktiebölaget ooh tillhör Odd Fel-

lows, Central Lodge nr 168.

Han är broder till vår kände svenske

polisman Gustaf Fyrberg.

^^

Norton Emery Wheel Co.

Den industri, som af detta bolag be-

drifves, har egentligen två svenskar

att tacka för hvad den i dag är ooh all-

denstund båda dessa banlbrytare på ett

alldeles nytt o'mr'åde å industriens fält

voro bland de förste landsmän, som
hitkommo, ha de förut blifvit oimnäm-

da. Men då några ord böra yttras om
en fabriksanläggning, Ihvars ar'bets-

styrka till mycket mer äti hälften be-

står af svensfcar, är det på sin plats att

nämna att denna fabriksverksamhet

utan Sven Pålson, den förste tillverka-

ren af smergeläkifvor odh John Jepp-

son, fabrikens nuvarande superinten-

dent, näppeligen framdrifvits till främ-

sta ledet på den amerikanska storindu-

striens vidtomifattande fält. Det har

förut nämts att de första svenskar,

hvilka näst efter ihr C. F. Hanson hit-

kommo,erhöllo anställning vid Nortons

Pottery Works på Water st. Denna
lilla oansenliga verkstad för tillverk-

ning af vanligt, simpelt lergods var vis-

serligen egentliga grunden till hvad
Norton Emery Wheel Companys fabrik

i Greendale nu är, men egentligen iblott

till namnet. 'Det är svensk företag-

samihet och energi, som gjort att Nor-

tons Pottery Works, ej likt en del andra

verkstäder af samma rang försvunnit

och ej vidare låtit sig omtalas, utan i

dess ställe utvecklat sig till en fabrik

med rang och namn och 'hvars alster

öfver hela den civiliserade verlden an-

ses so'm de förnämsta i sitt slag.

År 1874 tillverkade Sven Pålson det

första smergelhjulet oCh det väckte ge-

nast berättigad uppmärksamhet, men
vi skulle vilja veta, huru många af de

tusentals s^veneka maskinarTDetarne i de

amerikanska fabrikerna veta att denna

för dem arbetsbesparande uppfinning

är gjord af en — svensk odh att de bä-

sta och tillförlitligaste smergelskifvor

(Nortons) förvärfvat sig detta anseen-

de genom en annan svensks ihärdighet

och omsorgsfulla öfvervakande af till-

verkningen.

—

Är 1885 inkorporerades Norton Eme-
ry Wheel Co'. oöh sysselsatte då tret-

ton man. (Ett af de många fall, då
trettontalet ej medfört en fruktad, o-

lycklig utgång.) Påföljande år byg-

des ett oansenligt envåndnigs trähus och

en brännugn ute vid Barbers Crossing,

som stationen vid Greendale kallas.

Der ute har den prydliga fabrikskom-

plex, som å våra afbildningar visas ef-

ter hand under årens lopp uppbygts.

Det är egentligen från den tiden, då
verksamheten här började, som smer-

gelhjulstillverkningens stora uppsving

daterar sig.

För närvarande uppgår fabrikens ar-

ibetsstyrka till 175 man.

Superintendent är som å annan plats

nämts hr John Jeppson.

Bland fabrikens arbetare är en un-

derstödsförening bildad under namn af

Norton Emery Wheel Companys Mu-
tual Benefit Association ooh 'har den,

som namnet antyder, till uppgift att i

mån af behof gifva 'hjelp till dess med-

lemmar vid inträffande sjukdomsfall.

Föreningen stiftades den 4 Mars 1892

med 80 miedlemmar oöh uppgår för när-

varande medlemsantalet till 120.

Dess styrelse är:

President, B. F. Curtis;

Vice president. Peter M. Svenson;

Kassör, F. H. Lincoln och

Sekreterare, Carl H. Styffe.

->g)<@^
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Norton Emery VVheel Co:s Band.

Denna miisikkAr bfsiår Imfvudi-iikll-

icaat af vid smergelfabrikon arln-lande

svenskar och börjades af Andera T\\ii-

lln o«h tre andra musikanter år 1883.

Efter tvft år förökades kåren till sju

man och nu uppgår ilen till inalles 20

nian IVss nns*»»>nd«» Si>m en ij<x| musik-

ANDKKS THALIN. musikkårens le-

dare, är född vid CharlottenherjCH bruk.

Vermland. den 25 Juni 180G och arbeta-

<le först vi<l rhar!t>ttenl>enfH 9T>lkfab-

rik. Kom i Nuv. Ar 1S85 till Worcoster

tK-h arbetade hos Washburn & Moen
och Iver Johnson, tills han år 1889 er-

höll anslällnlne vl<l N*. K \V. Co. Han

Norton Emery Wheel Co:s musikkar.

kår är I ständigt stigande och att den

så flitigt anlitas tyder på. att dess

prestationer röja god ledning och mu-
sikallek smak. Musikkåren räknar

• ickså några musiri med ganska högt

iippilrlfven vlrtuoHitet.

tillhör Sv. Ev. Luih. CJethsemane för-

samlingen, Couri Engelbrekt. E. of A.,

Svea Gille wh N. E. W. Co:s Under-

.stödsförening.

Thalln är skicklig klarinettist och

ui)pträder ofta som solist på sitt in-

stnimenl vid k<)nsprtf'r.basarer och an-

dra publika tiil.ställningar.



VII.

Svenskar i politiken och i stadens tjenst*

oj»io

politiskt hänseende äro svenskarue i

denna stad i likhet med landsmännen
å många andra platser minst sagdt o-

förlåtligt likgiltiga. Politiken har för

dem ej på långt när det intresse, som

den borde hafva, och det är ett sorg-

ligt faktum, att när helst försök gjorts

att få till stånd en sammanslutning

bland landsmännen i politiskt syftemål

så har vanligtvis ej lång tid förgått,

innan det nyivaknade intresset så myc-

ket slappats, att företaget snart varit

dömdt till undergång.

År 1884, då BlainC'—Logan kampan-

jen pågick, lyckades för politik intres-

serade svensk-amerikaner väöka upp

sina landsmän så pass ur dvaian, att en

stark klubb kom till stånd och sven-

sikarne deltogo till octi med i ganska

aktningsvärdt antal i en då hållen pa-

rad, då styrkan af republikanskt sinna-

de medborgare visade sig respektabel

nog. Men i trots af dtetta segrade till

mångas öfverraskuing deimokraterna

vid nationalvalen, oaktadt det republi-

kanska partiets styrelseform i tjugufy-

ra år varit den dominerande och för

landets intressen välgörande. Och den

starka svenska klubben var snart ett

minne blott. Under de närmast följan-

de åren hitkommo invandrare i tusen-

tal, och i gemen visade sig svenskarne

snart af en eller annan anledning 'hyl-

la det republikanska partiets princi-

per och slulta sig till det samma. På

den tiden var det dock ej ovanligt, ocTi

så har också sedermera varit för^hål-

landet, att de republikanske arbetsgif-

varne både indirekt och direkt här så

väl som å andra platser inverkade på
de nyanlände utvandrarne och då des-

sa hade fullt upp med arbete och för-

tjenade goda pengar, var det ju ej att

undra på, att de kände sig belåtna och

ansågo det vara sin oafvisliga pligt att

hylla samma parti, som dei*as arbets-

gifvare.

Nästa svenska politiska organisation

af nämnvärd betydelse kom till stånd

hösten 1888, då i Sept, månad ett upp-

rop till ett politiskt möte utfärdades,

men omedelbart efter valen ansågs för-

modligen den politiska klnbbens role

utspelad, och så ha tidtals under årens

lopp svenska politiska organisationer

bildats, men det inflytande de haft, har

minsann ej varit mycket. Och som re-

pu'blikanske stadskomiténs villigetjena-

re ha flera svenskar fungerat, hvilket,

det vore orätt att förneka det, äfven

i många fall varit till nytta, i det

att dessa utvalde efter bästa förmåga

verkat för att få landsmännen intres-

serade i politiska frågor, och kan det

ej gerna läggas dem till last, att in-

tresset, då det väckts, på en gång slap-

pats.

Är 1890 kom den nästa politiska

klubben bland svenskarne till stånd

och en dito bildades 1892, men lifak-

tigheten blef i båda fall ringa, kanske

mest på grund deraf att dessa organi-

sationers färg varit så obestämd, hardt

när tvetydig. Bättre lyökades det då.
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atminetone till en början, ftr 1894, dä

ilen 1 Oktober en svensk republikansk

klubb organiserades, hvilkens exiätens

räknade tva och en half mänader. Vid

organisationsmötet, hvarvid A. \V. Bk-

slroni tjenstgjorde son» ordförande och

John K. Lundberg som sekreterare, val-

des till tjenstemän:

.J. Forsstedt. ordf.;

A. \V. Kkströni. vice ordf.;

J. F. Lundberg, sekr. och

Carl K. Carlson, kassör.

Elevisorer blefvo O. G. Hedlund och

Arvid Lindberg och 1 exekutiva korai-

tén invaldes hrr J. Forsstedt. Hans
Trulson. J. Arvid Lindberg, O. G. Hed-

lund och Otto Malmberg.

För klubbens ändamål redogjordes i

stadgarnes andra artikel, hvilken lydde

sålunda: "The object of the club shall

be to promote interest in polltical mat-
ters among the members of the club,

to discuss the merits of candidates for

olflces and follow their course in their

respective places when elected: to

study the general polltical situation, to

advance the knowledge of our repub-

lican institutions, to advise and assist

our countr>'men In taking out their

naturalization papers. as well as in

other matters concerning their polltical

welfare". Sta/lgarne företedde några
få olikheter med dem, som varit gäl-

lande för andra svenska politiska klub-

bar här i staden. En olikhet var be-

.stämmelsen om den exekutiva komltén,
hvllkens uppgitt det var att engagera
talare, anordna diskussioner o. s. v.

En annan var. att det engelska språket
skulle användas vid klubbens samman-
komstnr dock med frihet för den, som
så önskade, att uttrycka sig pä det
svenska moderamålet. Bnikrt af det
engelska språket motiverades dermed,
att kunskap I detta språk är ett vllkor

för medborgarskap och att dot .sålunda

var nödvändigt att man skaffade sig

f.ir.jiijhot derl. Rörande Inträdet i

k;iiM».ii så skeflde detta genom att vän-
da sIk till sekreteraren, som föredrog
ansökningen på ordinarie möten, hvil-

ka skulle ega rum andra måndagen I

hvnrjf< mfiuad utom Juni. Juli f>ch Aug.

Inträdesafgiften var 25 cents, hvartill

konimo 10 cents i månaden eller |1 pr

är. om hela aigiften erlatles på en gång
1 förskott. De qvallflkatloner. som er-

fordrades för inträde, voro att antingen
vani amerikansk nie<llM>rgare eller att

hafva gifvit sin afsigt tillkänna att

blifva medborgare genom att uttaga
det första papi>eret.

•Med allvar och Intresse började den-
na klubbs tillvaro, men det dröjde dock
ej länge Innan tre möten höllos utan
att erforderligt quorura fans. Att med
denna hastigt skönjda likgiltighet

klubbens dödsdom snart skulle fällas,

ligger i öpi)en dag och den 10 Dec.

hölls dess sista sammanträde, då knap-
past ett tjugutal me<llemmar voro när-

varande.

Ar 1892 bildades inom ward 2 en
svensk amerikansk politisk klubb och
den visade d^ls i början, dels efter den
nyssnämda klubbens upphörande, åren
189,5—96 några temligenlifaktigasymp-
tomer under hr Eric Forgstedt.s ordfö-

randeskap. Sedan början af fjolåret

har denna klubb dock ej visat det rin-

gaste lifstecken.

Om den nu helt nyligen bildade po-
litiska klubben är ej mycket att säga.

Dess stiftare ha ej ännu hunnit blifva

varma i kläderna, men om icke alla

tecken slå fel. torde de dock I fram-
tiden få det hett nog. Denna klubb
skall i likhet med den 1894 bildade bli

Instruktiv och ol>eroende och detta allt

är godt cch väl. men framtiden får \'äl

visa af hvilken natur instruktionerna
blifva och det der lilla ordet indepen-
deiit. som var ämnadt ingå I klubbens
namn. framträdde vid dess .mlftando
sf)m en så svår stötesten, att det Icke
allenast gaf anledning till långa me-
ningsuthylen. utan ock.-^å kom många
rättrogne republikaner att dra sig för
att Ingå som me«|lemmnr, oaktadt det
tlllämnade epitetet ströks nr klubbens
namn.

Hittills hnr majoriteten af Hven.«karno
I staden varit republikaner, endast någ-
ra få undantag ha gifvits. men under
df> senare åren hnr on stark ."»trömnlng
åt det socialistiska lägret gjort sig



142 SVENSKARNE I WORCBSTER.
märkbar och nyligen har till och med
en svensk socialist hr Olof Dokelund

blifvit uppsatt som kandidat för ålder-

man i ward 2. Utsigterna för hans

val äro naturligtvis inom detta städse

republikanska ward mycket ringa,men
det kan dock ej förnekas att det torde

bli intressant nog att efter de kastade

rösterna döma om det socialistiska

partiets styrka i detta ward, ty erfa-

renheten visar att socialisterna dock

i trots aif allt mot dem uttalaidt 'klan-

der hålla väl tillsammans och enigt ar-

beta för sitt menskligt att döma långt

aflägsna mål.

Oaiktadt svenskarne sålunda ej hit-

tills, enligt 'hvad ofvan visats, lyckats

sluta sig tillsammans till en fast odh

bestående politisk organisation, med
goda framtidsutsigter, ocih hVilken bor-

de kunna utöfva ganska stort inflytan-

de på stadens angelägenheter, så ha

de ändock icke blifvit helt och hål-

let lottlösa, då det gällt politiska syss-

lor. Två svenskar ha setat i stadens

skolråd, två ha varit councilmen (en

af dem är det för närvaramde) , nyligen

har en representant till legislaturen

valts från ett ward, inom hvilket en

massa landsmän äro bosatta och hvil-

ket v/ard en gång förut haft dylik re-

presentation. Så finnas också i sta-

dens tjenst 3 poliser, födda i Sverige, en

postmästare, två brefbärare m. fl. dock

är det ett glädjande faktum att kunna
konstatera, att dessa insatts i sina be-

fattningar på grund af sina qvalifika-

tioner och ej genom s. k. politisk

"puU", ^hvilket ju i allmänhet b«höfs

vid erhållandet af sysslor i en ameri-

kansk stads tjens;t.

Bland de svenskar, soim verkat ifri-

gast för uppeggandet af landsmännens
intresse i politiska frågor, märkas Phi-

lip Styffe, Cihas R. Frodigh, Hans
Trulson, James Forsstedt, S. E. Han-
son, O. G. Hedlund, A. W. Ekström,

Petrus Borg,Eric Forsstedt, J. P. Lund-
berg, P. E. Holmberg m. fl. Så skulle

många namn kunna uppräknas, 'hvil-

kas innehafvare gjort sitt inlägg der-

till, men det är synnerligast de tre

förstnämda, hvilka ihärdigast syssel-

satt isig med att förmå svenskarne att

bli medborgare.

Den landsman, som så väl inom sin

egen som andra nationer här gjort sig

mest och bäst känd och erkänd, är

ING^ENHÖR JAMES FORSSTEDT,
hvilken tills sistlidne Mars månad i

många år innehaft befattning som assi-

sterande superintendent hos Washburn
& Moen Mfg Co., men då antog plats

som förste ingeniör vid det nya Nordi-

ska Metallbolaget i Vesterås.

Det tomrum hr J.Forsstedt här qvar-

lemnat kommer sent om någonsin, att

fyllas. Ett mera hedrande ocih sant

vitslord än det Skandinavias redaktör

vid ingeniör Forsstedts afresa gaf ho-

nom, har hittills ingen svensk här i

staden gjort sig i så hög grad förtjent

utaf. Det löd:

"Då han nu står i begrepp att draga

bort från detta samhälle, der han i

aderton år varit bosatt och der han
mera än någon annan svensk lyckats

genom energi, kunskaper och praktisk

förmåga i förening skapa sig en fram-

skjuten plats icke allenast inom det

stora industriella verk, hvarest han
haft sin egentliga verksamhet, utan äf-

ven inom kommunen, dervid alltid sät-

tande det som sitt mål att hedra sin

svenska nationalitet, vill Skandinavia

på Worcesters svenska kolonis vägnar

egna ingeniör Forsstedt ett enkelt

men från hjertat gående tack för hvad
han här uträttat till höjande af det

svenska namnet bland den amerikan-
ska befolkningen, men icke för detta

allenast utan ock för allt hvad han un-

der den länga följd af år varit för sina

landsmän på denna ort. Worcesters

svenskar korade honom till sin represen-

tant och när han mottog detta uppdrag,

gjorde han det till en hederssak att

motsvara förtroendet på bästa sätt.

Huru väl han ihäri lyckats, veta vi alla.

När helst det bragts på tal inom den
svenska ikolonien att sätta igång något,

som lände till allmänt gagn, eller när

det galt att vid högtidliga tillfällen

uppträda å svenskarnes vägnar, hafva
hvarken mödor en tidtals vacklande
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htUa eller en af vigtiga arbeten sträiiKt

iii)piaKen tid fått utgöra giltiga forfall.

utan med «>tor beredvillighet har in-

geniur torsätedt slält sin intelligeus,

sin arbetsförmåga oeh sin representa-

tiva personlighet till sina landsmäns

;..M". ^.iiule. ot-h der han varit mod. har

:;,i:i;».iiiK Ät saken varit tryggad. V

vilja blott erinra om hans ihärdiga,

oegennnyttiga arlwte för den svenska

begrafningsplati-ens ordnande, om han.s

alltid sunda och af vida vyer utmärk-

ta inlägg i diskussionerna pä vAra po-

litiska sammankomster, om hans viir-

In^jenior f orsstedt.

diga iii)pir,id;iii(l<' .sa.scun andlig talare

och huru han, dft det vid festliga till-

f.illen. t.ex. vid den stora Gu.staf Adolfs

f> -ten 1894. gält att tolka vftra känslor,

funnit det rätta uttrycket härför och

kommit hjertats strängar att vibrera.

Sista gAngen vi offentligt hade tillfälle

att lysitTia till honom, var dä han i

höstas i Mechanlcfl Hall höll sitt ged-

igna, af sann fosterlandskärlek genom-

danade och om ett f()r den svenska na-

turens skönhet känsligt sinne vittnan-

de, friredrag ofver Sveriges framtid.

För hvad liigenlör Korsstedt sftlunda

verkat bland landsmännen och f<)r de

Impulser han gifvit oss åro vi honom
tack skyldige. Sftrsklldt stAr Skandi-

nav la till honom i en outplånlig tack-

samhetsskuld for den titora in«ats, han

gjorde, då det i början af tidningens

existens gälde att studja företaget och

han derför åtog sig redaktörukapet

for den samma.
Såsom lediunoi af skolstyrelsen un-

der en lång följd af Ar har Ingeniör

Korssledt verkat med aldrig slappadt

intresse för tiei u|M>växande slägtetä

välgång <x-h äfven dervi«llag har sar-

skildt den svensk-amerikanska ungdo-

mens väl legat honom varmt om hjer-

tat. Den lucka hans bortgång kom-
mer alt bilda inom denna afdelning af

stad.sstyrelsen blir svår att fylla. <Mh

om vi ock.så inom vår nation ega män,
.som kunna komma i fråga att efter-

träda honom, fins det dwk ingen, som
der kan ersätta honom. På denne sin

post har ingeniör Forsstedt förvärfvat

aktning icke blott åt sig sjelf utan åt

den nation, som varit stolt att räkna

honom såsom en bland de sina.

När ingeniör James F^orsstedt nu

återbördas till sitt gamla fosterland

och anträder färden mot norden, föl-

jes han af Worcesters hela s^•enska ko-

lonis varmaste v^älönskningar. Vi ön-

ska honom helsa, framgång och tref-

nad och hoppas, att det på hans nya

arbetsfält må gå honom så väl i hand-

om, som vi unna honom, och att han

i Sverige må finna riklig ersättning

för den påkostande uppoffring, han gör

då han efter 18 års hårdt men fram-

gångsrikt arl>ete inom detta samhälle,

i hvars utveckling han tagit sA lifllg

del, sliter de band. med hvilka han här

vuxit fast, för att gå en, menskligt att

se, ljus men firuk okänd framtid till

mötes."

.lOHN V. MNI>!lKU(;. redaktör och

utgifvare af tidningen ".Vrbotarens

Vän", counellman. är född vid Ny-

kroppa bruk. Vermland. den 24 .\ug.

1.sr»7 o<'h erhöll sina första kunskapsrön

virl Kroppa för.iwimllngH folkskola In-

nehade derpA anställning .•*om handels-

biträde I 3 Ar onh vid östra Vermlnnds

och Mergslagrrnas jernvägar I 7 Ar.
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Ankom till Amerika den 10 April 1883

och till Worcester två dagar senare.

Här har han innehaft anställning hos

Worcester Malleable Iron Co. som
"shiipping clerk" i 3 år, idkat diverse-

handel, dels tillsammans med C. F. Ly-

beck, dels på egen hand från Sept 16

1886—Nov. 1 1893. Blef "constaible"

1894—95—96 och återigen 1898.

Hr Lundberg började den 1 Juni 1895

att utgifva tidningen"ArbetarensVän".

Var medlem af republikanska stadsko-

mitéu 1892, medlem af stadsstyrelsen

(Common Council) 1893—94 och dit

han låter invaldes i fjol för terminen
1898—99.

Councilman J. F. Lundberg.

Hr Lundberg tillhör föreningarne

Nordstjernan, Skandia,Y. M. C. A.; har

varit kassör i Skandia från den 1 Mars
1890 till den 1 Mars 1896 coh är nu för-

eningens president, sedan den 1 Mars
1896, "director" i Y. M. C. A. från den

1 Mars 1888 till den 1 Mars 1898, kassör

i Andra Sv. M. E. församlingen från

den 1 Maj 1887 till den 1 Maj 1897, sek-

reterare i samma församling från den

1 Maj 1885 till den 1 Maj 1897.

PHILIP STYFFE, en förr på det po-

litiska fältet mycket aktiv landsman,

är född i Höganäs och innehade der

anställning på verkets hufvudkontor

tills han år 1869 reste till Amerika. Här
erhöll han först anställning hos Wash-
burn & Moen, derpå hos Norton Eme-
ry Wheel Co., hvarest han nu är an-

stäld.

Under Blaine & Logan-kampanjen
1884, en af de lifligaste politiska kam-
panjer.i hvilka svenskarne i staden del-

tagit, var Styffe anstäld å republikan-

ska högqvarteret för att stå svenskar-

ne till tjenst vid anmälan till medbor-
gareskap. men utfördes dock det för-

nämsta arbetet utom hufvudqvarteret,

i det Styffe gick ur hus och i hus och

med aktningsvärdt tålamod förmådde
hundratals landsmän att lägga in sin

ansökan om ei''hållandet af medborga-
repapper. Inom Blaine & Logan klub-

ben var Styffe en ifrig arbetare och
under denna kampanj uträttade han
säkert mera äu alla andra svenskar

tillsammans. Äfven tidigare än den
nämda perioden var Styffe mycket ak-

tiv i politiken och vid ett par senare

tillfällen blef han ytterligare anstäld

vid republikanska hufvudqvarteret för

att verka för svenskarnes naturalise-

ring.

Hr Styffe är medlem aif United Order
of Workmen.

JOHN G. HAGBERG, representative

från ward 5 till statens l'eigislatur, föd-

des den 24 Augusti 1873 vid Dejefors i

Vermland och kom hit med sina för-

äldrar den 27 Maj 1880. Sin uppfost-

ran erhöll John G. Hagiberg i stadens

publika skolor och sedan han slutat

skolan, fick han plats sova försäljare

uti Bay State Clotihing Co:s affär, der
han arbetade i 4% år. Derpå tog han
anställning hos Quinsigamond Cloth-

ing Co., hvarest han stannade i nära 7

år. Han började sedan egen skrädde-

riaffär i nr 44 Front st., hvilken han
skötte, då kriget bröt ut. Hagberg
hade alltid känt sig tilltalad af mlli-

tärlifvet och tillhörde Worcester City

Guard, der han hade korprals rang.

När presidentens uppibåd kom, tveka-
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iW han pj att »tälla slj; under fanor-

na. AU detta dot-k Icke skedde utan

uppoffring, kan man farstå, dft mun
hör. att John HaglH»rK so<lan äin fader»

dötl for nftgra år seilan utsrjort sin mo-

ders, systers och broders förniimsta

stöd, men piigten mot fosterlandet fick

träda 1 första rummet och den 2 Maj

i:'igade han med de öfrlpa volontärerna

l)lof nominenid och vid valet den 12

Nov. befans det att han fått Jemt lika

mftnita röster som sin demokratiske

mwttaflare. Vid omnikninKcn seprade

(loc-k HnKberj? me<l nftjcra fä röster.

CHAKI.KS K. FK()IM(;H. forman vid

Washburn & Moens Mfg Co:s fabrik å

KcprcÄentative John HaKberg.

ut frAn Worcester. lla>?l»«TK tU-lioK i

beläKrlnjfen af Santiago pA Cuba och

när han I .Viigu.Htl månad hemkom, var

han mycket Illa Hjuk.

Hans vänner Inom ward ä. der han

lir lK)Katt. ansåKO. att de lM)rde gcira

något för att visa sin erkänsla för de

tjenster han gjort sitt land och bådo

honom få presentera hans namn pA

caucufl såsom kandidat för legtslntnreii.

Hagb»«rg har Htäd-e varit lntre«?ernd nf

Mitlken och gaf sitt bifall härtill. Han

iii..i.' .si., fo.ldf.s i Höganäs den 9 Dec.

1S51; .'•tuderadc först vid Höganäs hög-

skola och lemjiade vid femton års Ål-

der h^^mbygden »jimt Regla<le und^r elf-

vn Ars tid med svenska, norska, engel-

s^ka »K-h anierikanska fartyg. Ar 1872

genompI<"k hr I-YocHgh Malmö navlga-

tions.skola, der han tog fcirsta klassens

bcfiilhafvare examen för Angnre ooh

yeirel fartyg. Ankom 1S77 till Worcewter

och ei'höll anst.lllning vid Wa#fhburn Ä
Moens fabrik Hr F var frustee Inom
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Sv. Luth. G-ethsemanelöTsamlinigeiifrån

1882—90 samt ett år kassör, var en af

grundläggarne af Svenska Han delsak

-

tie'bolaiget oöh dess ordförande under

dess tre första år; har varit ordförande

i Sv. Am. Politisika klubben i tre år^

förman v(id galvaniseringsverket hos

Wasihburn & Moen Mfg Co. i fyra år,

vid .stållkabelsplitsnings departementet

i tr'e kr samt föreståndare för\ seder-

mera upphörda skohandelsfirman Fro-

mgh & Co. i sju år. I år erhöll han

åter anställning som förman hos Wash-

burn & Moen. Inom politiken bar hr

Frodigh varit mycket aktiv odh ar'be-

Charles R. Frodigh.

tat outtröttligt på att få landsmännen

intresserade deri. Åren 1896—97 var

hr Frtodigh constable vid civildom-

stolarne.

O. G. HEDLUND, medlem i republi-

kanska stadskomitén, är född i Ruds-

heden, Vermland, den 15 Febr. 1858 och

hade, sedan han genomgått folkskolan

i Rud, anställning å ångbåt vid Fors-

haga 'bolaget. Den 30 April 1881 kom
hr Hedlund till Worcester oöh har nu

i öfver 17 år arbetat hos Washburn &
Moen, der han sedan 1891 öfverva-

kar dragningen af det slags tråd siom

användes till synålar. Han tillhör För-

sta Svenska kongregationalist försam-

lingen och föreningen Nordstjernan,

hvars ordf. han var 1893—94. Sedan

O. Q. Hedlund.

Jan. 1895 är han ordförande i den näm-

da församlingens styrelse. Åren 1889

—90—91 var han ledamot i Svenska

Begrafningsplatsens styrelse, och Sven-

ska Handelsbolagets styrelse har han i

fem år tillhört.

Till sin politiska trosbekännelse är

hr Hedlund en rättrogen republikan

och har i två år varit medlem af rep.

stadskomitén. Han var vice ordf. för

Sv. Am. Politiska klubben år 1893.

A. W. EKSTRöiM, sedan den 1 April

1883 förman för Washburn & Moen
Mfg Co:s boktryckeri, föddes i Eng'el-

holm den 3 Nov. 1857 och genomgick

åren 1867—71 stadens elementarläro-

verk. Till följd af bristande tillgånigar

sattes han ej i tlillfälle fullfölja sin håg

för studier, utan lärde sin fars yrke,

skomakeri. Den 9 Aug. 1880 kom hr

Ekström till Amerika och fjorton da-

gar s'enare vill Worcester, der han den

1 Sept. 1880 erhöll anställnling hos

Washburn & Moen Mfg Co. Hr Ek-

ström är presiident för The North Work
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As.-oilatfcei. en förening af art>etare In-

iiom Grove fit. fabriken, till hvUken be-

fattning han Invaldes vid dess horjan

i Dec. 1S9G; var aren 1S91—92 kassör

byggmärftare 1.. M. Petterson och erhöll

sin auvarande befattning den Dj Jiill

1894.

A. W . Ekström.

i (iro»e st. Kelitif Ass<j{iation. är direk-

tor I Worcesier Co-operative Bank och

."^wedlsh Cemetery Corporation. Förii-

loin lie nämda föreningarne tillhör hr

lOkslröm Anchoria Ixnlge nr 142. I. O.

O. F.. Shaffner Social Club. Worcesttr

Co-operatlve Bank o<h Plymouth

Chiiroh.

Hr Ekström \-ar under åren 1896 och

r«7 representant från ward 1 i Republi-

kanska Sta<lskomitén.

.fOM.V A. HKDSTRÖ.M. bre-fbärare,

är fJKld i Neder Kalix den 19 Juni IS.^6

och .studerade 1 4 år vid Ixigre Allmän-

na I.Äroverket i Haparanda, derpå I ett

år vid Högre .Mlmännn I^äroverket 1

F..uleä och ett år vid Volontärnkolan å

Carl«borg. Blef He<lan .'wrg^^ant vid

.VorrlKrtiens Fältjägare Corps. Kxtra

kariognif vl<l NorrbotlenK län» ekono-

ml.Mka karlverk »K^h extra biträde vid

c»enemls»talH«nH topografiska afdeinlng.

Ankom till Amerika den 21 Sept. 1885

och till Worcf«ter den 24 Mars 1886,

Här flrk hnn ffirnf anställning hoj4

Vi:iiNi:U (J. A.NDIORSON. postmä-

stare i Quinsiganiond. är fcidd 1 CJöle-

tMirg den ITi Maj 1S7L' o<-h kom. då han
• lulasl var 15 månader gammal med si-

na föräldrar till Amerika. I \Vorc«»Kter

har han vistats se<lan sitt åttonde år,

genomgått skolorna och fick helt ung
anställning vid ixislverket; blef biträ-

dande postmästare den 1 Juni 1891 och

befordrades till sin nuvarande befatt-

ning den 1 Sci)t. 1S94. Han tillhör

.Murning Står Ixxige af Frimurareor-

Nerner (i. Anderson.

den, Svea Gille (M-h Greenwood .Vsso-

ciation. Han tjenstgjorde I fjol aom
sistnämda fcirenings sekr. och blef

.sedan vahl till <le.ss ka.smir, h vilken be-

fattning han nu inn<>har.

.I()ll.\ CoriFKIl) FNIIKIU;. bref-

bärarc i (juinsigamond. är fo<ld 1 I)e-

gerfors den 14 April 1870 och kom
nnlan vid ett års ålder me*l nlna för-

äldrar. Carl Axel BnlierK och hUMtrii.

till Amerika mmt på våren ISld tiU

Worcester. S<y1an han genomgått
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kursen i de publika skolorna, arbetade

han i 14 år hos Washburn & Moen och

steg der till förman i valsverket. Den

-^Mte.,

J. Q Enberg.

1 Januari 1898 erhöll han sin nuvaran-

de befiajttning.

iHan tillhör Worcester Lodge nr 56,

I. O. O. F.

ANDREW P. MALM, vaktmästare i

Ledge st. skolihuset, är född i iHöganäs

den 7 Aug. 1843 och var en af de för-

sta svenskar söm ;hitkommo. Ankoim

till Worcester den 12 Sept. 1869 oöh er-

höll arbete vid Norton Pottery Works
i sitt yrke, hvilket han lärt vid Höiga-

näs. För fem år sedan erhöll han den

plats han nu bekläder. Han tillhör Odd
Fellows och Sv. Luth. Gethsemane

kyrkan.

HILMA PETERSON, skollärarinna i

Elizabefh st. skolan, Gr. IV, är född på
Dal den 29 Jan. 1874 och kom vid sex

års ålder till Worcester. Efter genom-
g'ångna nio grader i allmänna skolan

ingick hon år 1888 i "Classical High
School" och utexaminerades derifrån

1892, tog så inträdesexamen till "State

Normal School" i Sept. samma år och

graduerad'e derifrån i Jan. 1895, hvar-

efter hon genast erhöll anställning som
lärarinna och tillträdde befattningen i

Februari månad sist nämda år. Åren

1894—95 var hon lärarinna i aftonsko-

lan i Quinsigamond.

Fröken Peterson tilLhör Andra Sv. M.

E. församlingen och har varit dess sön-

dagsskollärarinna i 8 år. Hon är äfven

medlem af Epworth föreningen. Frö-

Fröken Hilma Peterson.

ken P. har särdeles g'od musikalisk be-

gåfning och biträder ofta vid konser-

ter.

NILS LINDQVIST, den äldste sven-

ske polismannen i Woröester, är född

vid Munkfors bruk i Vermland. Sedan

han genomgått folkskolan vid Munk-
fors, arbetade han en tid vid bruket

som smältare och reste på Våren 1870

till Amerika. Lindqvist arbetade i

fem år i jerngrufvorna ute i Michigan,

kom derpå 1875 hit till Worcester och

arbetade i tio år vid Waähburn &
Moen Mfg Go:s verk. Anto'gs till po-

lis 1885.

Lindqvist tillhör Första Svenska
Metodist församlingen.
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MCrST TIUN MAN. .-n :if vAra

svenske |K)li.»tnan. är född vid Axniars

bruk. HuinrftnKo försaniliiiK af tlf-fle-

borss län den 6 Mars 1S59 och genoro-

glck brukets folkskola, hvarefler han
arlw^taxl»» vid Axniars valsverk. Ankom
till Worcester den 16 Maj 1880 och Iwir-

Jade först arbeta vid Iver Johnsons va-

penfabrik, der han stannade I fyra ftr

samt kom sedan till HarrlnRton & Rlc-

kertsons fjibrik. der han arbetade till

1S90, dA han efter aflagd examen den

23 Mars utnämdes af mayor Harring-

ton till |M)lis

August Thunman,

Thunman tillhor Knights of Mal-
ta. Red M.n, Svea Gille och Pollce Re-
lief A88'n.

OrSTAF KYRBKRG äx f<xlil I Höga^
näs den 8 Maj 18G4 och ephcdl sin första

undervisning i dess folkskola, tills han
vid 13 Ars Ålder kom med sina föräldrar

(Justaf I yrberg.

hit i Maj 1877. Efter genomgäJig«n

kurs i de publika skolorna arbetade

hajQ å Iver Johnsons och Harrington &
Richardsons vapenfabriker samt vid

Boston & Maine jern\'ägens mek. verk-

stad. Fyrberg erhöll den 12 Oktober
1891 anställning vid stadens poliskår

och har genom sin duglighet och pli^-

trohet i likhet med de öfriga svenskar-

ne i poliskåren gjort sig omtyckt och
populär både af förmän och kamrater.

Fyrberg är medlem af Sv. Lutherska
Gethsemane församlingen samt tillhör

dess utom Svea Gille. Central Ix)dge.

I. O. O. F.. Court Kngelhrekt. A. O. F..

och Worcester Pollce Relief Associa-

tion.



KAP. VIII.

Literatur, Vetenskap, Musik och Sång*

A. Publikationer.

n^j ÅGON har, tydligen med tanke på,

I®! de många publikationer som här-

ifrån utgifvas, kallat Worcester "Det

svenska Athen i Amerika", ett visserli-

gen för oss svenskar smickrande till-

namn till "Massachusetts hjerta", men
hvilket dock torde vara icke så litet öf-

verdrifvet. En mängd tidningar harbär

utgifvits under de senaste femton åren,

men deras qvalitet har visst icke varit

af den 'beskaffenheten att göra vår

stad förtjent af ofvan berörda namn.

Några af de här utgiifna tidningarne ha

endast fört en dagsländas tillvaro och

ha i många fall så vanvårdats från hör-

jan, att resultatet ej kunnat blifva an-

norlunda, synnerligast som de tillkom-

mit för att några individer skulle få

tillfälle utösa sin vredes skålar mot an-

dra, hvilkas göranden och låtanden i

ett eller annat fall uppväckt deras m'iss-

hag.

Den första svenska tidning af mer än

dagsländetillvaro, som utkom i Worces-

ter, var "Nord-östern",so'm började ut-

gifvas 1883 med John Berg som redak-

tör. Den upphörde att utkomma efter

ungefär två års tillvaro. Ett par tid-

ningar, hvilkas tendenser lätt kunna
förstås af namnen, voro "Byrackan"

(1885) och "Orkanen" (1888). Den för-

ras redaktör var okänd, den senare re-

digerades af hrr Petterson och Lybeck.

Den trycktes å John Martels tryckeri;

agent var C. G. Grundström. Dessa

två publikationer jemte en annan i

samma stil, kallad "Kompassen", hade

dock endast en efemär tillvaro. 1886

utkom "östra Posten" med Wilhelm
Halländer som redaktör, men den lef-

de endast några månader. Den utkom
endast med ett nummer efter det"Wor-

cester Veckoblad" (nu "Skandinavia")

började utgifvas. 1889 'började "Fo-

sterlandet" utkomma. Den understöd-

des af några af de svenska affärsmän-

nen och visade godt gry under Carlos

Goldkuhls redaktörskap och det spåd-

des allmänt, att denna tidning skulle

"göra kål på "iSkandinavia". Men den

store nykterhetsvännen och heders-

mannen Frank L. Malmstedt, som om-
händerhade tidningens ekonomi, för-

svann en vacker dag utan att låta sig

vidare afhöras, till stor saknad för en

skara brummande björnar, och så voro

"Fosterlandets" dagar snart räknade.

Den 23 Okt. 1894 utkom -en liten två-

spaltig, 4-sidig tidning, kallad "Blix-

ten" och den följdes inom kort af

"Dundret". Båda tidningarne hade

samma utgifvare, A. G. Stenberg, så
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alt det var egentligen en half-veckotid-

nlng med två namn. Den förra utgafs

på tisdanarne, den senare på fretla^ar-

ue. Inom kort ändrades namnen till

"Arbc-taren" «M>h "Arbetarens Vän".

De fortforo att hafva samma iitgif-

ningHdagar och öfvertogo» sedan af

oouncilman John F. Lundberg, som
dock [A grund af en från en afundsjuk

kollega 1 Boston till postverket gifven

vink. "sammanslog" de två tidningar-

ne till en under namn af "Arbetaren.s

Vän".

Nu utglfvaii härifrån fyra svenska

veckotidningar, nemllgen "Skandlna-

val", "Arl>etaren8 Vän", "Nya österns

Veckt>blad" och "Svea". I>eHÄ utom ut-

glfves o<-kHå på svenska språk«'t en liil-

ning for .svenska talande finnar. "I''*ln-

ska .-Vmerlkanaren", re<ligfrad af hr

K, .1. Antell.

Skaiulin.t \ i a

är den slorsia om iiKi^siu »venska tid-

ning 1 New Knglands stater och dess

format (8-apaltig. 12-8ldlg) är .större än

•iiiiaii
i> ni fri II fri nf
III III II ill m
III III II III III

mmmtmM^

Central Exchange Building.

Kyrkliga tidningar voro rigtigi på

model för ell i«ir tre är sedan. "I.u-

fhor^k Kyrkotidning", utglfvon af pa-

.-.toi i' K. Berg 1895, och "Kyrkolld-

nlngfn" af pa.stor Hugo Klar<''n, iipp-

hördp. den förra mod pastor Bfrgs här

på våren ISSt; afsliitade vorksnmhot.

den senare efter nära tre-årlg tillvard.

någon annan svensk ti<inlngs i .\mcri-

ka. Tidningens första namn var"W«>r-

cester Ve<-koblad", nf hvllket första

numret ut-kom lönlagen den 21 Aug.

ISSfi. Den redigerades först af Ingenlör

J. Korsstedl på lediga stunder och ha-

de "Skanfllnavlns" nuvarande manager

Krir Knutson till annonsngent. Cnder
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tidningens allra första tillvaro voro ut-

sigterna för dess framgång föga ljusa

och 'hade synnerligast hrr Knutson och

Forsstedt tidtals stora bekymmer för

dess existens, men genom energiska

ansträngningar oeh uppoffringar lyc-

kades de dock hålla företaget uppe.

Tre gånger på mindre än ett år ökades

den fyrasidiga tidningens spalter, sista

gången till nio spalter och den 18 Nov.

1887 utkom den 8-sidig och 6-spaltig

och ändrades samtidigt namnet "Wor-
cester Veckoblad" till "Skandinavia". I

stad. Han efterträddes som redaktör

af Wilhelm Halländer, hvilken seder-

mera 1889 flyttade till Boston, der han
redigerade tidskriften "Vega". Sedan
denna upphört blef H. redaktör för tid-

ningen "Tiden" i Providence., R. L,

och nu har han sedan 1893 verkat som
redaktör för tidningen "Nordstjernan"

i New York.

Efter Halländer blef Helge Sandberg
"Skandinavias" redaktör och då han
sommaren 1890 företog en resa till Sve-

rige, efterträddes han af Carlos Gold-

5kandinavias kontor.

Oktober 1890 inkorporerades TheSw^ed-

ish Publ. Co. med ett aktiekapital af

$5,000, fördeladt i aktier om $100 pr st.

och det är egentligen från den tiden,

som tidningens framgång daterar sig.

"Skandinavia" har nu större spridning

än någon annan svensk tidning öster

om Chicago och dess format är åtta

gånger större nu än då den under namn
af "Worcester Veckoblad" påbörjades.

Den som först helt egnade sin tid åt

tidningens redigerande var Gustaf

Hamberg, bördig från Lovisa i Fin-

land, och sedan några år välbestäld och
framstående affärsman i sin fäderne-

kuhl, hvilken innehade redaktörsbe-

fattningen i 3V2 år. Goldkuhls efterträ-

dare blef Bengt Åkerlund och vid den-

nes 1894 timade frånfälle öfverlemna-

des redaktörskapet åt Axel Tode, hvil-

ken, för att tala med en af våra mest

bemärkta och ansedda landsmän här,

"med sin penna under gångna år på
vårt kära tungomål för oss klargjort

dagens brännande frågor, på ett oväl-

digt sätt lisat och risat våra egna för-

mågor och oförmågor, och derigenom
sjelf ofta blifvit en skottafla för miss-

nöjets giftiga pilar."

Biträdande redaktörer för tidningen
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ba varll Gustaf Hamberg, Axel Totle,

Axel Lind af llageby, Torsten Uerze-

lius och Hjalmar NUsson.

Tidningen eger enligt bereste milns

ut^igu en ljusare, rymligaro och vack-

rare byrä än ni\gun annan svensk-

amerikansk tidning. Kontoret är be-

läget I Central Kxchange Uuilding, 311

Main 8t.. 2 tr. upp och sätteriet är in-

rymdt I ett ljust och »tort rum 1 samma
byggnads annex. Afdeinlngskontor

finnas i Boston. Provldence, Hartford

och de flesta af Conn. .större städer.

I .\pril m/lnad 1 år började tidningen

utgifvas tolfsldig. Sedan ett och ett

hälft år är bolaget egare af en Mergen-

thaler I.,inotype maskin, genom hvilken

arbetet betydligt underlättas.

"The Swedlsh Publ. Co:s" förste

tjenstemän voro: J. Forsstedt, presi-

dent & treasurer: A. Settervall, secre-

tary cch Eric Knutson, gen. agent.

Bolagets nuvarande tjenstemän äro:

C. W. Bildt, president;

Herman Schervee, v. president;

John Jeppson, treasurer;

Hjalmar Nilsson, sekreterare och

F]ric Knutson, dlrector ochbusiness

manager.

KRIC KNUTSON. 'Skandluavlas"

affärsforeittÄndare, är född den 28 Dec.

ISö- på egendomen KylUnge vid Halm-
stad. Kfter genomgången privat landt-

bruksskola i Trellelx>rg 1872, vintades

han IVi år i Tyskland, återkom till

Sverige och blef inspektor i»å egendo-

mariK' Wapnö i Halland. HoUtorp
och BlomlKTg 1 Vestergölland. Ankom
tlli Worcester 1 Juli 1882 och arbetade

hos Washburn & .Moen tills tidningen

börjades.

llric Kiiut.sun,

'Skandinav las" affärsförefitåndare.

Gustiif ll.itiihcr^.

HEIvGI<: SANDBKliG ur fo.1.1 i Bjuf.

Skåne, den 2'J April 1850 "af utomor-

dentligt hederliga föräldrar", berättar

han Hjelf i Skarstedts "Våra Pennfäk-

tare" och fortsätter: "Min far var bå-

de landtbrukare och snickare. Med en

liten omskrifnlng kan jag sjunga med
Per Thoma.sson:

"Jag är ett barn utuf nutureu

Och känner inga reglers tvång.

I verkrtta'n är jag fcMJd och buren

Vid Hågs och hyfvels muntra sång."

Är helt och hållet autodidakt. Har
endast vanlig folkskolebildning, sådan

den beiit(Klfl på landet för en tjugufem

å tr<*ttlo år KfMian af en gammal ofär-

<llg bysk" Har cl<.. n-

gått en k I vid Kr , Is
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läns central-slöjdskola — mina första

stapplande steg i verIden och så vidare

till nya verlden, der jag vistats något

öfver tio år. Och der jag till evinnerlig

synd och skam (efter fem års lycklig

vistelse i Boston, Mass., der jag endast

för mitt höga nöjes skull emellanåt hyf-

Helge Sandberg.

lade till oskyldigt "Snick-Snack" åt

"Skandlnavia") biet lockad oöh tu'b'bad

att utbyta hyfveln mot pennan, som
jag bittert fått ångra min återstående

lifstid."

Den sista punkten var nog, då han

nedskref dessa rader, allvarligt menad,

men det är dock knappast troligt att

den der ångern hänger i ens ännu efter

några få år. Sandberg är god kåsör

och det var egentligen för thans åren

1888—89 i tidningen skrifna kåseriers

skull, som tanken på 'hans hitkallande

uppstod, då Halländer lemnade. Sand-

berg har äfven varit redaktör för "Vårt

Land", som utgifves i Jamestown, N.

Y. Han har i svenska och svensk-ame-

kanska tidningar skrifvit iaitressanta

skildringar om sina resor i Sverige och

Finland, lemnat poetiska bidrag till

skämttidningarne i Stockholm och upp-

satser om svenskar i Amerika till "Ny
Illustrerad Tidning". Han är äfven

kompositör och har utgifvit en del små

nätta melodier från trycket. Hr S. är

nu bosatt i StockhoLm sedan 1895 och

direktör i Föreningen för Välgörenhe-

tens ordnade. Som ombud för härva-

rande Bältespännare-komité har han

visat, att han ännu hyser intresse för

Woroesters svenskar. Och i "iSkandi-

navia, "min gamla flamma", som han
kallar tidningen, är han allt jemt lika

varmt Intresserad.

CARLOS GOLDKUHL var född å

Carlsborgs fästning i Skaraborgs län,

Sverige, den 1 Januari 1862, men er-

höll sin första uppfostran i Vexiö, dit

hans fader, som var läkare, sedermera

flyttade. Hans håg låg åt sjömansyr-

ket och vid sjökrigsskolan i Stock-

holm utbildades han till sjöofficer.

Han deltog i flera expeditioner och

avancerade till second löjtnant vid

flottans station i Karlskrona. Af na-

turen utrustad med ett mycket skarpt

förstånd men också med ett nervöst,

Carlos Goidkuhl.

nästan excentriskt temperament, hän-

gaf han sig allt för mycket åt de nöjen

och förströelser, som i så rikt mått er-

bjudas en ung. begåfvad sjöofficer och

detta blef till hans olycka. Efter sitt

afsked från svenska flottan vistades han
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nägun tid i Sydamerika och itom till

New York 1 Oktober 1888. ImUr »klf-

tanil»' (Hlen uppehöll han sig der och 1

Ho.ston till påföljan<le Ar. dA han erhöll

anstiillnlnR som redaktör för den ny-

Mldade tidninRen 'Fosterlantlef liar i

Worcester. Sedan <lenna i Januari 18yu

Kall omkull, fastades han vid "Skandi-

navia". der han arbetade som tldnin-

K^ns hufvudredaktör tills i Juli 1893,da

han reste hem till Sverig*. I Vexlö

arbetade Goldkuhl vid "Smålands Po-

sten" i ett {urs tid, men det lugna smä-

stadslifvet tllltala<le ej hans oroliga

lynne och på hösten 1894 återvände

han till Boston, blef re<laktör för "Ar-

gus" och arbetade der tills på hösten

1895. Det bröstlidande, hvarmed han

då befans vara behäftad och som ha-

stigt utvecklade sig. tvang honom sö-

ka sig in pA en privat vårdanstalt för

lungsigtiga i Boston, der han erhöll

g<j<l vård och der han undergifvet. ja

nästan med förnöjdt sinne afvaktade

slutet. Detta kom tistlagen den 12 Ja-

nuari 1897.

"Skandinavias" nuvaramle redaktör,

som under flera år arbetat under (rold-

kuhl t)ch mer än någon förstod att upp-

skatta hans goda egenskaper, ristade

öfver hans graf följande vackra dö<ls-

runa:

"Det är med vemod, blandadt med
smärta. "Sltandinavia" säger sin gamle

r^^laktör ett sista tack och farväl. Den,

som sjelf är utan fel, må kasta första

stenen på den aflidnes minne. Vi, som
1 flere år arbetat tillsammans med ho-

nom, vilja endaitt minnas hans goda si-

dor och detta kunna vi så mycket me-
ra göra, som de fel. han hade, till stor

del iKjrtflkymdes af hans gedigna för-

tjenster. Hans ovanliga arbetsförmå-

ga, hans exemplariska ordningssinne i

hvjwl som rörde arl>elel. hans lefvande
Intre.siM» för tidningHmannakallet, hans

skarpa hufvud. raska stil, se der några

af de egenskaper, »om gjorde han» ar-

bete för "Skandinavla" 8å framgångju
rikt. Påflom kamrat minna.H vi honom
för han» vänliga och hjelpHanimn »in-

nelng. hans i alla llfvets »kiften of()r-

brännellgt goda humör och han» an-

»pråkslcMthet. Vid Worc««ter var Gold-

kutil alltid starkt fästad, bär egde han
trt>fasta vänner och har »kall också

hans »iBta hvllorum reda». Kfter en
stormig seglat» har han nu Inluplt I

hamnen; hvlle han 1 frid."

Carlos Goldkuhl» j<»rdlska qvarlefvor

hvila i "Skandinavias" grafplats vid si-

dan af reilakt<ir Bengt Åkerlund.

BKN(;T AKKKLr.N-D fo<lde« den 24

I>ec. 18Ö9 1 Jönkfiping, der hans fader,

som var vice häradshöfding, hade an-

ställning vid Göta hofrätt. Här upp-

fostrades Bengt i ett hem, der redan
från den tidiga barndomen hos honom

Bengt Åkerlund.

fostrades do dygder, .som sedan, d;\ han
kom ut i lifvet. prydde honom och gjor-

de honom så allmänt omtyckt. Kfter

slutade skolstudier aflade han stutlent-

exanKMi på våren 1878 och reste sedan

till I..und, vid hvar» universitet han >in-

der några år studenule lagfarenhet. Tn-
der studentåren deltog han m«><l lif och
lust 1 alla de nöjen, »om kamratllfv<>t

t en univer»itet»Mtad har att bjuda pA,

men att studierna derf<>r icke f(>r^um-

ma«lcH, vl»aile »ig deraf. att han nu»d

heder aflude kan.-ilicxamen. Ak«>rliind

InHkref sig härpå i kongl. ko"

leglet och tjcnstgjord*' der
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gon tid. Den till det yttre så ståtlige

unge mannen 'bar dock redan nu inom

sig fröet till ohelsa och under längre

tidsperioder anlitade han läkare. Un-

der sin vistelse i Paris, der han åren

1890—&1 uppehöll sig, kom lusten på

honoim att söka lyckan i Amerika oöh

begaf han sig till New York, der han

dock möttes af åtskilliga vidrigheter

och snart kom till insigt om, att Ame-

rika ingalunda i verkligheten är ett så

förlofvadt land, som det på afstånd ter

sig.

Åkerlund stälde så kosan till Chi-

cago, der det icke dröjde länge, innan

han uppmärksammades af egaren till

"Svenska Amerikanaren" oöh vid den-

na tidning erhöll fast anställning. För

tidningsmannakallet var Bengt Åker-

lund också särdeles väl lämpad. Med
grundliga och vidsträckta kunskaper å

skilda områden af menskligt vetande,

en ovanligt fin takt och skarp omdö-
mesförmåga, förenade han nemlig«n

ett herravälde öfver det svenska språ-

ket, som 'hör till det ovanliga, och al-

stren af hans penna kunde derför icke

undgå att väcka uppmärksamhet i vida

kretsar. Under verldsutställningen i

Chicago 1893 lemnade han utställnings-

bref till "Skandinavia", hvilka, hvart

för sig, voro små mästerstycken. I Juli

månad 1893 erhöll han platsen som re-

daktör för "Skandinavia". Här dröjde

det icke länge, innan han genom sitt

öppna och fria väsen, sitt blygsanuma

och förbindliga sätt blef en gunstling

hos alla, som kommo i närmare berö-

ring med honom. Det smygande hjert-

lidande, 'hvaraf han sedan läng« lidit,

började dock strax efter hans hitkomst

utveckla sig i oroväckande grad, hvar-

till kom att han plågades af en i hög
grad uppdrifven nervositet. Med den
starka pligtkänsla. som utmärkte ho-

nom, höll han dock ihärdigt 1 med sitt

ansträngande arbete och utförde det

med vanlig samvetsgrannhet. Sjelf

anade han, att hans dagar voro räkna-

de, och motsåg sitt öde med reslgneradt

jemnmod. Oförmodadt, som en blixt

från klar himmel, kom dödsbudet nat-

ten till den 17 Febr. 1894 och stilla och

fridfullt skildes han hädan och ingick

i den eviga hvilan.

Redaktör Axel Tode skrel om honom
bland annat:

"Förlusten af den nu aflidne kännes

dubbelt bitter, enär med ihonom bort-

gick icke blott en ovanligt dugande

tidningsman utan också en ädel och

god menniska och kring hans bår stå

sörjande icke blott "Skandinavias" sty-

relse, hans kamrater i arbetet och tid-

ningens sätteripersonal utan äfven en

stor vänkrets, som under den korta

tid, han dvaldes i'bland oss, fästes vid

honom med den hjertliga tillgifvenhe-

tens starka band."

Omedelbart efter Åkerlunds så ha-

stigt timade frånfälle inköpte Swedish

Publ. Co. en grafplats å Svenska kyr-

kogården, der hans stoft nu hvilar un-

der en af vänner rest vacker grafvård

af marmor.

AXEL JOHAN LUDVIG TODE föd-

des i Kalmar den 28 Juni 1858. Sin

skolundervisning erhöll lian dels i pri-

Axel Tode,

"Skandinavias" redaktör.

vatskolan Göteborgs Lyceum dels i

Högre Elementarläroverket i Göteborg.

Tog der studentexamen på våren 1879

och inskrefs vid Upsala Universitet och
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Göteborg!) Nation derstätles hösten

riamnui Ar. Tok Jurltlijik prellmlnär-

exumen vår<»n 1880. lä-<te »eilaii pA hof-

rättaexamen och tog vid sidan af stu-

<liorna del 1 stiideritllfvet. Ar 1884 In-

valden han i sällskaiM»! S. H. T. wh
kallades äfven Ull medlem af student-

föreningen Philorhoros. När "Jean

rtangerr". den pA sin tid mycket omta-

la»le*paro<llen pA Ihsena skAdespel Gen-

gangere. utkom frAn trycket (i en upp-

laga pA endast 40 ex.), var dettu mä-

sterverk i sin genre tUlegnadt hr Tode

af författaren, numera rektorn vid Gö-

teborgs Handelsinstitut fil. dr Axel

Ahlström.

Todes håg hade alltid legat At tea-

tern och Ar 1888 beslöt han ändtligen

att sätta sitt länge närda beslut att eg-

na sig åt scenen i verket. Han beredde

sig för en debut A Kongl. Dramatiska

teatern I Stockholm genom studier för

fm Bertha Tammelin.lärarinna vid Mu-

sikaliska akademien. o<'h debuterade

vAren 1889 på den nämda teatern I en

af hufvudrollerna I "Din nästas hust-

ru", ett lustspel I 3 akter af Rosen. Pres-

sen var ganska välvillig mot debutan-

ten, men anmärkningar gjordes mot
hans något skorrande dialekt. Såsom
vllkor för engagement vid Sverige?

mikusterscen var emellertid uppsatt att

kunna tala ett felfritt språk, men då
det ej gick att bortarbeta sagila natur-

fel, slog han alla vidare funderingar

pä den teatraliska banan ur hågen och

beslöt försöka sin lycka I den nya värl-

den. Till Amerika kom Tode i No-
vpmber 1889. tillbra^e ett hälft Ar i

Hoston och fick på våren 1890 anställ-

ning vid "Skanrtlnavia" såsom biträ-

rlande rerlaktör. Han arbetade under

rerlaktörerna Goldkuhl och Åkerlund
och blef vid den senares död I Febru-

ari 1S94 redaktör för "Skandlnavla".

Ett par af våra bäst kända svensk-

amerikanske skriftställare. C. F. Pe-

terson och Ernst Skarsfeflt. hafva

bland andra gett Tode välfiirf Jenta er-

kännanden.

Skarstedt ger I sin bok "Våra Penn-

fäktare" Tode följande komplimang:
"Tode är go*l stil!"» '••• •'v •".

lar pA "Skandlnavlas" redaktionssldu

röja urskiljning, opartiskhet och stad-

gad ofverlygelse.
*

AXEL LIND af HAtJEHY var bördig

från Jönköping, vid hvars allmänna lä-

roverk han erhöll sin skolundervl.snlng.

Efter aflagd studentexamen Idkade han

juridiska studier vi<l Lunds universi-

tet, hvllka han dock pA vAren 1893 af-

bröt, och styrde han dA kosan till Ame-
rika. PA sommaren samma Är arbeta-

de Lind af Hageby under någon tid på

"Skandlnavlas" byrå och senare för

Roston-tidningen "Argus". Då 1 P^eb-

Axel l.ind af Ma)(eby.

riiari 1894 redaktör Henpt Åkerlund af-

lidit, sökte Lind af Hageby och er-

höll redaktionssekreterareplatsen vid

"Skandlnavla". hvllken han Innehade

till i Mnj 189.'.. då ett svårt bnwtlidan-

de tvang honom att lemna denna syss-

la. Med brutna krafter återvände han
fram pA sommaren till hemlandet och

vårdades I sitt hem I Stockholm, tills

döden den 3 Mars 189»; kom som l>efrla-

re från hans plågor.

Lind af Hageby egde en betydlig «ll-

Hstl^k talang, som gjorde honom sär-

delr-H lämplig för det kall. At hvllkot

hans hAg stml. men hans klena helsa
'••'•• hans lynne ombyiligt och hans
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sinne ofta bittert. Mot dem, som han

kände sig dragen till, visade han sig

dock som en trofast vän och god kam-
rat. Såsom ordförande för föreningen

Svea. Gille, hvilken post han beklädde

under året 1894—95, gjorde han sig

mycket omtyckt och värderad och var

han å sin sida alltid mycket mån om
föreningens bästa.

Vid underrättelsen om hans död af-

fattade Svea Gille en sympatisk sorge-

arbetade ett år i Stockholm dels som
kopparslagare, dels som ritare. Hösten
1881 reste Nilsson till Amerika och an-

kom till Boston den 10 Dec. Har der

arbetat som kopparslagare vid skepps-

byggeri och vid fabrik för byggnads-

ornament. Reste 1890 till Sverige, in-

nehade nära två år kopparslageriaffär

i Uddevalla, och var derunder en tid

korrekturläsare vid tidningen "Bohiis-

läningen". Återvände till Boston hö-

5kandinavias sätteri.

resolution, hvilken tillsändes hans sör-

jande moder i Stockiholm.

Axel Lind af Hageby var vid sin

bortgång endast 29 år gammal.

HJALMAR NILSSON, "Skandina-

vias" biträdande redaktör, är född i

Nora stad den 24 Sept. 1860. Efter ge-

nomgången kurs vid Nora stadspeda-

gogi kom han till Tekniska Elemen-

tarläroverket i Örebro 1875 och utexa-

minerades derifrån 1878. Lärde deref-

ter kopparslagareyrket hos sin fader,

sten 1892; kom till Worcester i Maj

1893 och öppnade kopparslagareverk-

stad, kort före innan den svåra krisen

och arbetsbristen började bliiva känn-

bar. Uppehöll trots de svåra tiderna

affären i två år och öfvergaf yrket, då
platsen som biträdande redaktör vid

"Skandinavia" annonserades ledig. Till-

trädde denna plats den 1 Juni 1895.

"Skandinavias" nuvarande sätteriper-

sonal är: För sättmaskinen, Carl W.
Berglund och Hjalmar E. Franzén.
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IKmi förre har urbetaC för tidningen

liom bättare i 11 Ar, den renare omkring
10 är. Berglund var förut tryckeriets

faktor. Denna l>efattning onihänder-

hafves nu af Linus Anderson. Perso-

nalen fullständigas för öfrigt af Ivar

Anderson o<h Krik Franzén.

Omkring tjugu unga kolporlörer ut-

minutera hvarje onsdag "Skandinaviu"

till de svenska hemmen wh vid fub-

liksportarne. Nar de fAtt sina l»i)rdiir.

Van", ar ensam egare till den samma
och har sjeif mesta tiden redigerat den.

F^ör nAgoi Ar sedan var John Sund-
lM'rg for kort tid des» redaktör. Tid-

ningen utkommer lO-sldig och ti-.spaltig

sedan i början på Oktober, dä Carl

Friberg engagerades Ull dess redaktör.

".\rb«'tarens Väns" byrä är belägen

i nr 2 .\lleii Court. näru nya posthuset.

TAUL FKIHFUC; är född iStorkholm
(len 1 Dec. 1859. Genomgick Stock-

.Na^ra al ^»kandinavias kolportorer.

lur det i väg med snälltilgsfarl livar

och en till sitt distrikt och till sina be-

stämda kunder och möta de pä. gatan

nägiiii. .som de tro vara svensk, sä äro

de ej r-ena att I likhet med de ameri-

kanske tidningspojkarne gällt utlijuda

sin vara. Rn af dessa ynglingar säljer

ända till 1.'.ii exemplar i verkan.

^
Arhct;ircns \ ati

Denna tidning leder som fornt namts
-in härkomst frän "Hlixten" och "Dun-
Iret". Den 1 Juni 1895 öfvertog; coun-

ilman Jf>hn F Lundl>erg ".\rb<»tarenH

tuilm.s Lyctuni och tog studentexamen

1878. Emigrerade samma Ar till Ame-
rika. Slog sig ned i Chicago: bereste

Minnesota följande Aret. Skref några
IM)em i "Sv. Trlbunen" 1878 och påföl-

jande år en del reseskildringar från

Ked River-dalen och St. Croix fUxlom-

rådena. For till Sverige 1880. Anträd-

de 1882 en femårig resa genom Ryss-

lan<l, Tyskland. Österrike. Halkanlän-

derna, Palestina. Turkiet. Kgypten. Tu-
nis, Italien, Frankrike och Fngland och

.ikref resebref till tidningar 1 Sverige, i

'Vnnerhet "Ö.Hlgota-CorreHiJondenten".

1H87 återkom han till Amerika. Re<ll.

gerade året derpå den iPhlla<lelphla uU
gifiia stora RvenKka illtiMtrerade famil-

jebibeln, skref en liten historisk af-

hanilllng; "Penn.Mylvanlns grundlägg-
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ning", införd i "Skandinavia", samt
bref till samma tidning, "Nordstjer-

nan" va. fl. under åren 1887—90, då han
flyttade från Philadelphia till New
York. Under det första halfåret 1897

var han biträdandfS redaktör vid "Val-

kyrian" och blef i Juli redaktör för

"Svenska Amerikanska Pressen".

Carl Friberg,

Redaktör för "Arbetarens Vän".

Den 1 Juni i år blef Friberg en kort

tid redaktör för Svenson &Trulsons tid-

ning "Svea" och lemnar fortfarande bi-

drag dertill.hvilket han för resten gjort

alltsedan dess andra nummer. Under
pseudonymen Don Carlos har han skrif-

vit en massa uppsatser, kåserier, rese-

minnen, noveller etc.

versta våningen af 274 Main st. och dess

tryckning ombesörjes af Svenson &
Trulson. "Nya österns Veckoblads"

uppgift är enligt dess första prenume-

rationsanmälan att "uppehålla förbin-

delsen mellan de olika missionsförsam-

lingarne samt uppmuntra den gemen-
samma verksamheten genom att samla
och meddela underrä-ttelser om den
samma."

A. OL.0FSON, redaktör för "Nya
österns Veckoblad", föddes den 20 Mars
1865 å Dalsland. Han kom vid 15 års

ålder till Venersborgs elementarskola,

hvilken han genomgick på 7 år och tog

studentexamen år 1887. I September
månad följande år inskrefs han såsom
student vid Upsala universitet, Verm-
lands nation, samt tillbragte största

delen af höstterminen med studier,hvil-

ka han dock dels på grund af ekonomi-
ska hinder, dels till följd af att hågen

Nya Österns Veckoblad

är missionsvännernas i östern organ

och började utgifvas här onsdagen den

26 Augusti 1896 af New Eastern Week-
ly Publ. Co. Redaktör blef hr A. Olof-

son och första utgifningsplatsen var i

Svenska Boktryckeriet, 245 Main st.

Tidningens kontor är nu beläget i öf-

A. Olofson,

Redaktör för "Nya österns Veckoblad".

låg mera åt praktisk verksamhet, sena-

re på året afbröt, då han erhöll plats

vid den då nyligen påbörjade Stock-

holms-tidningen "Dagen". Derefter er-

höll han anställning såsom korrektur-

läsare och referent vid "Svenska Dag-
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sig Al förbertHlaiule medicinska »Huller

samt åt praktltfk och teoretisk ofni hk I

«yninaKtlk. ilels för en kortare tid &

Koiigl. (.lymnastlska Centralinstitutet,

dels å dlr»'ktor C. H. Lledbecks sjuk-

Kymna«tlkinstltut. derlfrän han iitRlek

i Maj IS93 med afslgt alt resa till Ame-

rika. Anlände hit den 21 Juni samma
Ar: lilibraKte den fön^ta liden 1 <len Ulla

men naturskönt l)t'laBnasta«len Hrattle-

bt)ro I staten Vermont; kom ISi»'» till

Worcesler, der han först hade anställ-

ning hos Washburn & Moen .^Asom

bokhAllare. Den 26 Augusti 1896 till-

trädde Olofson sin nuvarande plats.

^

Svea.

Illustrerad veckotidning, utglfven af

Svenson & Trulson. har under sin kor-

ta tllU-aro erhållit jemförelsevis stor

-iriinlng. Till en början utkom "Svea"

III- .1 två nummer 1 månaden, men från

ofh med den 1 Okt. gjordes den till

veckotidning. D.-s.s format är 12-sidlgt,

4-8paltigt.

KARL SVENSON, delegare i lllustre-

1.1. !•• tlilnlngen "Svea", är född 1 Stock-

ii>) in den 19 Juni 1875. Sin första skol-

in. l^-rvlsnlng erhöll han 1 Maria folk-

skola oeh Htiidera<le sedermera i 3 år

i Kristinehamn och 2 år vid I..atlnlän>ver-

ket i Göteborg. Ar 1890 fick han plat.s

sM>m typojrraf rid "Göteborgs Vecko-

blad" och sLannarle der tills han Ar IS92

reste till Amerika. Han ankom till

UMiceHler den 1 .Maj 1892 och blef

-.ittare vid "Skandlnavla". der han

arbetado i tre Ar.då han I förening med
tre unga män begynte lioktryckerlaf-

fär. För ett par år He<lan var han a-

gent I Amerika för Tomten Hedlunds

praktarbeten "Kristens Resa" och "I>et

Heliga Kriget". I Aug niAnnrl 1897

iMMJade han utglfva den lUustreradetld-

nlngen" Svea". 1 hvllken affär seder-

mera hans svärfar Hans Trulson In-

gick och blldacb-s dA firman Svenson &
Trul.son. hvllken inkcipte Svenska lx)k-

trvckerlet (nh iiu bcdrlfvpr on fram-

Karl 5\eti.s(m,

Uclegare i "Svea".

gangsrlk tidning^•affär oCh boktryckeri.

Hr Svenson tillhör Court Engelbrekt.

F. of A.. Svea Gille och Brage. Inom

den sist nämda föreningen har han

tjenstgjort som s<»kr. och är nu dess

kassör.

En liter.ir i|n inna.

niand litfräia sv<iisk-ain«Tik:inska

förmAgor Intager fru .\llce UHhner ett

myckel fntm.^JlAende rum och hennes

pennalster. af hvllka mAngii i bunden

form skrlfvits för "Skandlnavla". äro

kända fx-h omtyckta vi<ln omkring. De
visa alla en sällsimrd ledighet i stilen

coh skönja tydllgl en förmåga af rang.

Äfven för "Valkyrinn" har fru Ix>th-

ner »krifvit »måberftlfelHer.
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Fru Alice Dötliuer är född den 1 Feb.

1842 i Stockholm, åe\r hon vistades un-

der sin tidigaste barndom hos sin mor-

fader, v. h. C. P. L'Oranige, i hvars

hem artister och literära personer, så-

som Krusenstolpe, G. H. Melin, Marie

Sofie Schwarz, Uddman m. fl., voro

gerna sedda gäster. Tillbragte ett år

hos fransmannen Paban ooh kom sedan

till Söderttelge, der en nära slägting var

föreståndarinna för en af den tidens

förnämsta pensioner i mellersta Sveri-

ge. Der kom hon i tillfälle att åtnjuta

undervisning af infödda lärare i främ-

mande lefvande språk och gjordie —
skrifver hon sjelf — redan då den iakt-

Fru Löthner blef nu lärarinna vid ele-

mentarskolan och arhetade der troget

och nitiskt till 1890. Tre år förut hade

ihennes man aflidit. Kort efter det hon

lemnat sin plats vid elementarlärover-

ket blef hon kallad till Smedjebacken

för att der bilda en privatskola. Läng-

tan efter döttrarna, so^m redan tidigt

flyttat till Amerika, bestämde henne

dock att redan fyra år senare lemna fo-

sterlandet och förena sig med dem.

Hon bosatte sig först i Campel lo,

Mass., hos sina döttrar och hitflytta-de

för ett par måinader sedan med
äldsta dottern Elza, som då härstädes

började meddela undervisning i musik.

e<^

Fru Alice Löthner.

tageisen, att hon i sina krior alltid ut-

tryckte sig med större elegans och le-

dighet på franska än på svens'ka. Re-

dan tidigt började hon strö kring sig

små tillfällighetsdikter. Improvisa-

tion var dock alltid hennes starkaste

sida. År 1871 gifte hon sig med musik-

direktören Axel Löthner och bosatte

sig i Köping, efter att uii;der de två när-

mast föregående åren ha konditione-

rat i 'Haparanda. I Köping blef hon

förestånidarinna för en privatskola, den

s. k. Löthnerska skolan, hvilken sena-

re blef införlifvad med den under tiden

bildade elementarskolan för flickor.

Doktor Anders Werner.

Att i den mån, den svensktalande be-

folkningen här tillväxte, hehoifvet af en

svensk läkare gjorde sig gällande har i

ett föregående kapitel utförligt omta-

lats äfvensom det sätt man fann klokt

gå till väga för att få detta hehof fyldt.

På 1880-taJet fans här visserligen en

svenska talande läkare, men då denne

var i saknad af de grundliga kunska-

per, som gifvas vid de svenska lärover-

ken, och ej aflagt de tillbörliga exami-

na, hvilka stå som en borgen för att

man med fullt förtroende kan vända

sig till en läkare, så blef intresset för

en svensk examinerad läkares hitkal-

lande lätt uppväckt och entusiasmen

för förslaget spred sig till nästan hvart

enda ett af de svenska hemmen och när

doktor Anders Werner den 31 Dec. 1890

anlände hit,helsades hans ankomst med
allmän tillfredsställelse hland lands-

männen. Under årens lopp har också

hans praktik tilltagit i hög grad och

det är nu mera allmänt kändt, att han

är en mycket skicklig läkare. I mån-
get hem har han trädt räddande emel-

lan, då redan dödens engel bestigit trö-

skeln och i hundrade för sina kärastes

lif bäfvande hjertani har han ingjutit

lugn och tröst.
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Doktor Anders Werner f6dde« I Wltt-

sjo dfu 23 1)€C. 185G. Sedan han ko-

iioniKAtt Högre allmänna läroverket 1

Lund åren 1872— 1ST9 och der aflagl

ätudentexamen. började han »Ina 8tii-

dler vid Lunds iinivernltei och tog der

medk-ofllosoflsk examen är 1882 samt

medicine kandidatexamen 188G. Tnder

aren 1886—87—88 tjenstgjorde han A

laHarettet I Lund samt vid Seraflmer-

lasareltet och öfriga sjukhus i Stock-

holm, samtidigt idkande studier vid

Karolinska Medicokirurgiska Institutet

i Stockholm. 1 I)ec. 1889 aflade han

fullständig läkareexamen vid Lunds

universitet och erhöll dervld medicin-

ska fakultetens premium samt legiti-

merades samma manad i Svenska Me-

dlcinalKtyr<'lsen. F'å vären 1890 hlef dr

Werner tillf<>rordnad läkare vid kirur-

giska afilelningen af Lunds lännlasarett

och under .•sommaren samma är tlllf<)r-

orduades han af Kungl. .Medicinalsty-

relsen sAsom öfverläkare vid lasarettet

i Helsingborg. SA kom underrättelsen,

all Medidnal-styrelsen, sedan dr Hog-
ner l>eslutat stanna i Sverige, ut.sett dr

Werner att tillmöteagä Worcesters

svenskars önskningar att verka bland

dem. o<'h resan hit företogs.

Doktor Werner är medlem af Sven-

ska Läkaresällskapet i Stockholm.

B. Musik och sång.

a>Koo—
Bland svenskarne härstädes ha först

under de senaste 10 ä 15 Aren "musi-

kens giidagAfva" börjat mera allmänt

värdas och synnerligast under de när-

mast förflutna aren ha mAnga talanger

framträdt här dels bland hitkomne
lan<lsmän dels bland här af svenskar

födde barn. En bland de förste, som
använde begAfning och kunskaper till

att förmA svenakame att odla sången,

var hr C. F. Hanson, hvilken redan un-

der sin vistelse i Boston, ehuru endast

en yngling, hade letlningen öfver en

stark manskör der om händer. PA ett

annat fält för sAng nemllgen det indivi-

duella uppodliindet af röetresurser blef

ett länge kändt behof fyldt, dA fru Ma-
ria Petterson för nAgra Ar sodan hlt-

flyttade. I undervisning uti Inatrumen-

talmuHik ha under mAngn Ar en<last

funnits anifri kanske lärare att tlllgA,

men nu finnan Harsklhlf ln<»ni plano-

teknlkenH omrAde flera g<Kla lärare och

lärarinnor, bland hvilka den nyligen

frAn ra«ipello. Mass.. hitflyttade frö-

ken KIza I>JLhner onekligen Intager

främma rummet.
Hva»! I öfrigf det muHlkallHkn fältet

angAr. har tillräckligt ordats derom.

men bör det dock vara af intresse all

här meddela nAgot om de personer,

som stä främst i ledet, då det gäller

att visa sveiifikarnes duglighet i detta

fall. vare sig i komiK)sitlon, under\'is-

ning eller uppträdande i konsertsalon-

gen.

^?

C. F. Hanson.

Redan från tidigaste barndomen siit-

tes Carl F. Hanson i tillfälle att upp-

odla den musikaliska begAfi>lng. .som

fra/mträdt hos alla me<llemmar af den
slägt han tillhör, en slägt, som I vestra

Sverige gjort sig kän<l o<'h erkänd jjA

<let musikaliska i»mrådet. Fikld i det

hus i rddevalla. der Bohusläns rege-

mentes musikkår höll sina öfningar,

fick hans öra frAn morgon till qv&ll

vänja sig vi<l musik ooh me<| Aren ut-

ve<>kladeH hans Intresse och aning sA,

att han ej tvekade att tlllkännaglfva

f<ir fadern sin afsigt att lM>triUln den
svårt rA«Ida musikall.«kji banan. PA vlo-

lin var han n<<lan vid 12 Ar» Ålder »A
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långt kommen, att han kunde meddela

underviisning ät andra barn, men fa-

dern, ehuru sjelf musiker, önskade att

Carl skulle gå affärsvägen. Emellertid

visaide gossen sådana stora anlag odh

begåfning, att han till och med kom-
poneraide ett par danser och då Carl

nått femition år, hade fadern bestämt

sig för att sända honom till Musikali-

ska akademien i Stockiholm. Men ödet

hade annorlunda beslutat ooh året der-

på finna vi gossen ombord å ett fartyg,

fördt aif en af faderns vänner, på väg

till Amerika. Han ankom till Boston,

der han egde slägtingar, och började

lära pianot illverknLngen på eni fabrik

derstädes, gaf samtidigt leiktiioner på
viiolin, sedan han fullkiomligt satt sig

in i enigelska språfeeit, hvilket gick med
ovanlig lätthet och var endast 17 år,

då han ledde en sångkör på 24 svenska

röster. Då fadern föirnam detta, skref

han till Carl sin önsikan, att denne måt-

te komima hem för att erlhålla utbild-

ning vid Musikaliska akaidemien, men
yniglingien hade redan fäst sig vid detta

land med sitarka band, gifte sig vid 18

års ålder och slog sig kort derpå ned i

Worcester. Hans första framgång här

var då den å annat ställe afbildade, af

honom ledda, sångföreningen uppträd-

de, ooh så saniåningoim har hans anse-

ende som musiker stigit. Sålunda har

'han varit ledaire alf åtskilliga ameri-

kanska körer, ledt repititionen af den

stora festikören, som sjungit vid musik-

fester i Mechanics Hall. under den or-

dinarie ledarens frånvaro, varit direk-

tör för kyrkokör och orkesterledare

m. jn.

Sin första operett koimponerade hr

Hanson 1879 och 1881 gaifs denna ope-

rett under hr Hansoins ledning i Cos-

mopolrtan Opera Hous'e i New York
och var dess unpförande en af de stör-

sta triumfer hr Hanson skördat. Se-

dan dess har han komponerat flera

operetter, kantater ooh annan musifk

odh nu är hans största verk. operan
"Prithiof och Ingeborg", redo att upp-

föras.

Denna opera har hr Hanson erhållit

tillåtelse att tillegna kung Oscar II och

har han derför afsändt ett exemplar .

operan till konungen. Den stora bo-

ken, i hvilken så väl musiken som
libretton på både engelska och

svenska språket skrifvits för hand af

hr Gustaf Berg.utgör ett verkligt prakt-

exemplar i alla hänseenden. Noterna

och texten äro nemligen så utomor-

dentligt klart och tydligt utförda, att

de ej kunnat vara vackrare, oim de fö-

relegat i tryck, och hr Berg för^jenar

det största beröm för den omsorg och

den skicklighet han nedlagt på detta

sitt arbete. Den i boken införda dedi-

kationen till konungen är textad af hr

Axel Hanson, hvilkens smak och för-

måga i denna branch äro beundrans-

värda. Tillegnan har följande lydelse:

"To his most excellent majesty, Oscar

II, king of Sweden and Norway, this

work is by his majesty's gracious per-

mission, most respectfully dedicated by
the composer." Arbetet är bundet i ett

präktigt band af grönt saffian med
guld och tar sig särdeles nobelt ut. Det
sändes närmast till kammarherre G. H.

von Celsing, hvilken kommer att öf-

verlemna det till hans majestät.

Fru Maria Petterson.
(Ur "V»lkyrian" af Axel Tode.)

På tal om sång och musik kunna vi

ej unidierlåta att framställa hilden alf

en qvinna, som, fastän icke till börden
svenska, likväl 1 hög grad lyckats gö-

ra den svenska sången känd och be-

unldrad i tvenne verldsdelar och hvil-

ken alltjemt i sin egenskap af sång-

lärarinna för den svenska sångens ru-

nor med den äran. Fru Maria Petter-

son härstamimar från Köpenhamn,men
kom i unga år till Sverige, som, sedan
hon der blifvit gift, blef hennes anidra

fosterland och med hvilket hon så in-

förlifvats, att hon nu förgätit sitt mo-
dersmål. Begåfvad med en präktig alt-

stämma och ett ovanligt fint musika-
liskt öra, var det dock, egendomligt
nog, en familjesorg, den saimtliga för-

lusten a;f två små sönier, som gaf upp-
slaget till att fru Maria Petterson kom
att inviga sig åt sångens tjenst. För
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att skingra den tärande sorgen bU-f hon

nemllgen lillrådd att «<>ku slj? nA«on

förströelse, oeh hon l>e«l«>t dA att iitl>ll-

da sina musikaliska anla*;,hvarf<)re hon

sökte ofh vann Inträde vid Musikall-

ska Akademien I Stockholm.

teiten endast for slit nöjes skull men
rönte sA Htark uppmuntran, att de un-

Ka damerna fluKo niod att lä.ta höra

sig offentligt. Deras första egentliga

fnimträflande infcir publiken »"gde rum
i Tpsala, qvartett.«ftngenH »stad i>ar

Här kilots vänBkapflbandet mellan

Maria Petter.-on, Hilda Wldelwrg. Amy
Aljerg r.p.h Wilhelmina S<Mlerlund. hvll-

ka bildade den första svenska dam-
•ivartetten. Att börj.i nu-d .xJiuik <iv!ir-

l rii A\aria 1'etlcrson.

pri^ference. cch utföll förs^iket öfver

förväntan lyckligt. Nn var l»en bru-

ten (K'h q v art et ten lM)rJa<le en turné

genom Norrland. Väg^-n gick .'WNlnn of-

vrr Finland till St. Petersburg <K'h der-
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ifrån ut på kontineniten öfver snart

sagdt h€la Europa (i Ryssland ända

ner till Odessa) till Wien, Rom, Paris,

Berlin och Dondon för att enidast näm-

na några få af de istörsta städer, i hvil-

ka de slkördade tr'iumfer. Många dam-

qvartetter hafva efter denna utgått

från Sverige, men 'huru goda röster de

än förfogat öfver, 'bar dock ingen till-

närmelsevis vunnit det erikännande

dessa fyra qvinnor erhöllo af Euro-

pas förnämste musikkritici på den ti-

den. Derom vittnar den massa tid-

ningsrecensioner fru Petterson förva-

rar från nästan alla Europas länder

öamt d^e högeligen smickrande utlåtan-

den beröimde personer inom musikens

verld inskrifvit i benines album. Främst

bland desse står Richard Wagner, som

till sitt hem. Villa Wahnfried, inbjöd

qvartetten, hvilken der sjöng för mä-

staren och, såsom han sjelf erkänner,

rörde 'honom till tårar.

Qvartetten gjorde äfven tvenne kon-

serturnéer igenoim 'Pörenta Staterna,

hösten 1878 till våren 1879 samt hö-

sten 1879 till våren 1880. och upplös'tes

sedermera samma år. (Damqvartet-

tens sista upp'trädande skedde på en

konsert i Music Hall i Boston tillsam-

mans med Ole Bull.)

Fru Maria Petterson fick nu under

några år otdeladt egna sig åt sina plig-

ter som maka ooh moder, -men hennes

mans tilltagande sjuklighöt gjorde, att

hon omsider fick börja tänka piå att

öifverflytta på sina sikuldror familjeför-

sörjarens uppgift. Hvad var då na-

turligare än att 'hon skulle återgå till

sån första kärlek — sånigen? Profes-

sor Julius Giinther och Fritz Arlberg

voro hennes förste lärare och alf baron

Ulrik Koskull, hvilken i Paris inheim-

tat Wartels, Christina Nilssons lära-

res, sångmetoid, invigdes hon i denna.

Den ryktbare polske tenoren Merzwin-
ski, Pauline Lucca och Emma Thursby.

hivilken för henne instuderade några

svenska sånger, gåfvo henne mån-
ga värdefulla fingervisningar; ja. till

sjeifva Jenny Lind står fru Maria
Petterson i tacksamihetsskuld för ut-

märkta råd rörande röstbildningen.

Dessutoim har hon i erfarenhetens sko-

la tillegnat sig en mångfald praktiska

lärdomar, och Maurice Strakosch, Ade-

lina Pattis lärare och mångårige im-

pressario, -hvilken väl, om någon, får

anses scim en auktoritet, rekommende-
rar henne i ett bref, dateradt Stock-

holm den 4 Oktober 1884, i följande or-

dalag: "I have iheard with great plea-

sure Mrs Maria Petterson sing. Sihe

possesses a beautiful and well cultivat-

ed voice and I recommend her as an

excellent vocai teacher."

I Stockholm verkade fru Petterson i

några år som sånglärarinna, till dess

ett nytt, tumgt slag drabbade henne,

förlusten aif ytterligare en älskad, för-

h0'ppnings;full son, hvilken valt läkare-

yrket som sitt och redan hunnit så

långt, att ban absolverat medicine kan-

didatexamen.

Att längre qvarstanna i Stockholm,

der så mycket påminde henne om den

älskade bortgångne, bl ef nu omöjligt,

för så vidt 'hon skulle kunna bibehålla

sin spänstigihet och fullgöra de pligter,

som hvilade på 'henne.

Hon fattade derför sitt beslut att

flytta till Amerika och har nu med stor

framgång verkat här i Worcester i öf-

ver fyra år som såmglärarinna.

Här är icke platsen att närmare re-

dogöra för (fru Pettersoms sångmetod,

men några ord må nämnas om henne

i hennes egenskap af lärarinna. Först

och främst beh erskar hon sitt ämne
fullkcimligt. Till den grad har hon
vuxit in i det samma, att 'hon, så att

säga, känner till på sina fem fingrar

alla de olika hjelpmedel, som kunna
komma till användning för att nå det

resultat hon eftersträfvar. Vidare be-

handlar hon i sin undervisning hvarje

elev individuelt. Hvad som kan vara

lätt för den ene, är för den andre svå-

rare, men van som hon är att brottas

med svårigheter och att öfvein^inna

dem, gifver 'hon aldrig tappt, utan

manövrerar stadigt med sitt bestämda
mål i sigte, tills hon Tiunnit detta. Här-
vid urderstödes hon på ett lyckligt sätt

af tvenne omständigheter. Den ena är,

att hon eger en makalös förmåga att
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.iskådliggöra sina teorier med de mest

Träffande exempel, tuKiia ur llfvet om-
riiiET oss och franistälda pA ett sä slå-

sätt, att man niAste beundra hen-

:yndiK'iet: den andra är. att hon

van för eleven praJitiskt tillämpa sina

u<orler. derlgenom att hon medels för-

sjungiiing framställer klingande tx)ner.

fria från onatur cuih förkonstling. Hen-

nes fina musikaliska öra. som ofelbart

uppfattar, om rösten sväivar öfver el-

ler under tonen det allra minsta, gör,

att hon hAller på absolut renihet I sån-

gen. o<'h hennes oaflåtllga aktglfvande

på tonbildningen tillåter aldrig något

fusk 1 den rlgtnlngei». Ytterligare bör

framhållas hennes exceptionela energi.

.\tt dag ut och dag in hålla på med att

praktiHkt och teoretiskt undervLsa må-
ste taga på både kropps- oeh .själskraf-

terna, men henne kraftiga vilja synes

öfvervlnna all trötthet. Den elev, som,

då lektionen nalkas sitt slut, klagar öf-

ver trötthet, får i skämtsam ton det

.«varet: "Ja. jag är också trött, men nu

försöka vi allt att göra det här ändå",

och ingen kan då motstå att göra sin

lärarinna till lags.

Af sina vedersakare, ty naturligtvis

»»ger fru Petterson sådana, beskyiles

hon för att forcera rösten, men detta

beatrldes pä det bestämdaste af hennes
elever. Att en sådan ol>eJogad anmärk-
ning kunnat rigtas mot henne, beror

helt enkelt derpå. att hon tager sin

uppgift på fullaste allvar. Hon sparar

aldrig sig sjelf. utan inlägg»T hela sin

penvjn I »In undervisning, och derför

fordrar hon också, att hennes lärjun-

gar skola arljeta. Samvetsgrann, som
hon är, nöjer hon sig Icke med. om ele-

ven kan uppnä ett ungefär: hon for-

drar det hÅMSi möjliga, men aktar sig

väl för att kräfva det fimöjllga. Na-
turligtvis kan hon icke hos alla sina

elever komma ända derhän. men det

är I sä fall Icke hennes fel, utan beror
det på klen musikalisk begäfnlng. sva-

ga nistresurser eller bristande tid och
Intresse. Tidningen "W()rceHt<»r Spy"
kunde efter fru Petl^rsons elevuppvls-

ning 1 fjol våras nufl anledning af en
»merikan.-k dams uppträdande. h>'ilken

I flera år åtnjutit undervisning af sta-

dens förnämst«> amerikanske »åiiglära-

re, innan hon väii«l«« sig till fru Fetter-

.son. Icke un<lerlåta alt anmärka de sto-

m frami»t«*g hon gjort. se«liin hon bör-

jat taga lektioner af denna lärarinna.

"VI minnas", .ntnule tidningen I frå^^

bland annat, "huru näm<ia sångerska

för emlast ett par år sedan knappast

förniåd<le fylla ett me<lelKtort rum med
sin röst. dä hon nu deremot m*Hl lätt-

het hördes öfver hela Mechanlcs Hall."

Ett sådant mtalaiide frAn det hållet

var mera vältaligt, än man måhända
skulle kunna tro.

Kru Pettei-sons komfortabelt Inretlda.

stora och ljusa "studio" utgör en kär
samllngiiplats för hennes elever. Alla

äro de liekanta med hvarandra och bil-

da liksom en stor familj. Dit komma
de för att lyssna på hvarandra. glädjas

åt h varandras framsteg och hos slii

lärarinna, med hvilken de äro förenade

genom tillgifvenhetens .starka band. fä

råd och hjelp. och dot icke blott rö-

rande sina musikaliska studier utan i

fråga om snart sagdt alla förhållanden.

.\lla mottagas också med den mest
rättframma hjertlighet och kunna all-

tid påräikna sympati af den i Ufvets

skola luttrade moderliga vännen.

Fröken Mabel Nilson.

Föröken .Mabel Nilson är tixhl i Wor-
cester ilen 1 Februari 1S7S. Kfter åt-

njuten undervisning I allmänna skolor-

na, genomgick hon en kurs i Hlnmans
Business College här I staden och ut-

examinerades derifrån 1S91 samt tog

plats på Svenska Boktryckeriets kon-
tor för en kort tid. Hennes vackra

roat och muslkall.>ika aning hade dock
långt förut upptäckts och samtidigt

hon skötte hit t arbete på det nämda
kontoret, tog hon undervisning 1 .'*ång

ftir fm Maria Petterson och vl«ule så

iitf^mordertliga framgångar, atl hon
snart erhöll förmånliga engagcment
att slunga vid kf)nserler. Fröken Nll-

." 'n har »åliinda uppträdt på närn nog
alla .^torre knnfertcr här -atnl 1 rm.st.iii
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Fröken Mabel Nilson.

alla New Eniglandis städer och New-

York. Hennes stämma är en hög mez-
zosopran af ren, vacker klang.

Inom Sv .Ev. Lutherska GetOisemia-

neiförsamlingen, hvilken hennes föräl-

drar siedan långt tillbaka tillhöra, har

fröken Nilson visat sig mycket verk-

sam som söndagsskollärarinna och har
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hon desäiitutn till fleru tillfälliga fenter

inöfvat sAiiKtT <H'h musikstyck en med
'-öndagS6'kolan» burn.

I ri)kcn l:l/a l.othiicr.

Kroken iAUhntT. pianist ot-h tonsat-

tarinua, är född i Köping d^n lil Juni

1872. Henn»»s fader var musikdirektör

Axel Ijöthner cch redan frå.n de allra

tidigaste bamaAren visade den lilla

Klza. att hon ärft sin fadei-s talanst-r.

Pappas piano blt-f hennes bästa b-ksak,

iK-h föräldrarne läto henn»' hftUas, ty

le smä fingrarne lockade fi-am den ena

melodien efter den andra utan att min-

net förtn&dde fasthälla dem.

Af leken btef sedan allvar, och niAn-

j;a vackra komix)sltloner af fröken El-

za Ivölhner finnas att tillgå i rausili-

inarknaden. sflsom bland annat "Me-

iiuet No. T" på Klkan & Schildknechts

förlag, Stockholm: "Parting", tryckt

hos Mlles & Thompson, Boston, och

Serenade", hos J. B. Mlllet & Co., Bos-

ron. "Menuet No. 2". tlllegnad hans

majestät konung Oscar, och en fantasi

leligieuse tlllkommo i fjol.

Den i Boston för något år sedan ut-

kommande, numera upphörda titlskrif-

ten "Nornan" gaf i ett af sina num-
mer fröken Ixithner följande erkän-

nande.

'Det är likväl icke ensamt genom sina

kompositioner fröken I./ötiiner gjort

-ig känd och värderad, utan äfven in-

m sin verkningskrets .som musiklära-

rinna I Brockton och Campello under
!<> ."onare åren. en verkningskrets som
lon utsträckt äfven till Boston och nu
• nare hit till Worceeter. Som orga-

nist vid Sv. Ev. I.uth. kyrkan i Tam-
P»*llo har fröken I^^ithner utmärkt sig

:n sina synnerligen vackra Impro-
i)ner och fina mrxiulationer och

-'»ni (lianint har hon ofta vid konserter
kordat stora triumfer.

Fn>k»'n I^ithner lM'handUir också fiol

ine<l »tor färdighet, och uppträdde re-

län vid 9 års ålder på en konsert och
itfiirde en fantasi ur Norma på nämda
nstniment.

Fadern var en utmärkt samvets-

grann lärare, och var dK undi-r hans
ledning w>m fröken L:s musikaliska
anlag flngo »In fu: kllng. Fa-

derlos vid 14 år* .;o hon och
vann intnide vid lvouw.-rvatorlet I

Sto<-kholm, gnuluenule efter en 2-årlg

kurs i or^el och piano samt harmoni,
lemna<le konservatoriet med ett vac-

kert erkännande af alla sina lärare och
de bästa betyg på fickan.

Tjenstgjorde .styUui som vikarierande

organist i Köping ett är. Som Sverl-

^;cs lagar icke tillåta organister att sö-

ka plat-ser inom statskyrkan före 21

ars ålder, begaf sig den adertonäriga
Elza raka vägtn öfver Atlanten för

att i Amerika söka sin lycka. Och
hon har jemförelse\i8 funnit den. Mo-

|-ruken [ii/.a Luthner.

digt ucli ihanllKt liar bon kämpat sig

fram. Tjenstgjorde furst som organist

i Bostons Svenska Lutherska fo'

Ung; blef derifrån kalla<l till Cai:

att inviga Lutherska kyrkiins nya or-

gel < ch mottog sederm«'ni kallels»» till

.xamma kyrkas organisilx-fattnlng. Och
har hon äfven invigt Lutherska kyr-

kans orgel I Lowell.

Mfd Hln säkra, praktiska blick har

fröken Elza U»thner fattat tldenf kntf

pA mtislkläranMi. hvnrf<ir 1 =

genomgått den snan ver; :
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"Vingil clavier" metoden och den tek-

niska artistiska färdiigtheten, som fram-

brinigas genom denna metoid i förening

med den europeiiska uppfattning i mu-

siite, som hon redan eger, jemite hennes

rika musikaliska begåfning, gör frö-

ken Löthner i denna stund till en af

dcissa första klassens lärarinnor, åt

hvilkas ledning eleven med fullt för-

troende kan öfverlemna sin musikali-

ska utbildning.

Fröken Löthner har genom sitt an-

språkslösa Väsen ocih sitt flärd fria upp-

trädande gjort sig omtyckt och värde-

rad af alla, m&å hvilka hon kommit i

beröring."

iFröken Löthners "studio" är belä-

gen i Day Building, 306 Maln st., rum

90, der hon meddelar undervisning.

Hon är äfven lärarinna vid Virgil sko-

lan i Boston ooh uppehåller fortfarande

organiistbefattningen i Campello.

Mrs. Lillian Hanson—Oray.

Mrs Ldllian Hanson-Gray är född i

Boston och har från barndO'men erhål-

lit undervisning i musikens första

grunder af sin musikaliske fäider C. F.

Hanson. Åtnjöt sedermera undervis-

ning i piano iför miss Eliza A. Pollard

och i sång för mr Hayes i Boston, mr
Anderson och fröken Emma Möller i

Worcester samt sist för fru Maria Pet-

terson.

Den tidigt upptäckta talamgeu har

sålunda väl odlats och sist utbildats till

högt stående virtuositet. Som solosån-

gerska har mrs Hanson-Gray under de

senare åren på ett hänföranide sätt tju-

sat publiken ooh som första sopran och

solist har hon företagit turnéer med en

damqvartett genom de östra staterna.

Hennes stämma är varmt smekande

ooh välljudande och hennes älskliga

uppträdande och rent nordiska applra-

tion vinnande. Som Ingeborg i den

af hr Hanson nu fullbordade under öf-

ning varande operan "Frithioif och In-

geborg" kan man knappast tänka sig

en imiera idealisk personifikation af den

genom Tegnérs "Frithiofs saga" be-

kanta älskande ungmön än mrs Han-

son-Gray och visst är, att hon kommer
att i väsentlig mån bidraga till den

success operan i fråga borde göra.

Mrs. Liilian Hanson — Qray.

Hon ingick i somras äktenskap med
en amerikan mr Albert Gray, lärare i

English High School, äfven han en god

sångare.

Axel Francke.

Axel Francke, organist samt lä-

rare i musik och sång, är född i Ärila

Axel Francke.
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forsiunlliiK. Nykoptngs laii den ItJ Jun.

IStJO. Studerade i Stockholm ISSO -84

privat för Albert Lindström ogh Au-

gust LagtTgren och frän ooh med höst-

terminen 1SS4 till och med hosttermi-

nen 1886 vid Kougl. MuBikaliska Aka-
demien i orRelspelnliiK. piano och kyr-

kosång; samt tog der examen i sistnäm-

da ämne. Hr Krancke, som har en

kraftig t»a.Ml»firyton af stort omfång,
-j"; s i qvurtotten De svenska

<p.i n-ne Aren 1887—88. Var
18S2—»2 boFatl i G<>ieborg. der han in-

nehade befattning som sånglärare 1 U.

C. Rahdes skola samt som organist och

sånglärare i Bmanuel M. E. kyrkan.

I Febiuari 1S:^1; ankom hr p-panrke till

Amerika, iniu*hade plats som organist

vid Sv. Luth. kyrkan i New Haven.

Coaii., från Maj lsi>2 till Dec. tianuna

Ar o<-h kom I !)«•. 1S93 till Won-esier.

Hans första anställning här var vid

Körata Sv«'nska liaptlHtförsamllngen

.som organist <x-h körle<lare 18'.M—95

<M-h sedermeiii ha<le hr F. samma be-

fattningar vid Sal^m st. kyrkan 1S9»; —
97. Han är medlem af First .\merU-an

Baptist Church, har genomgått en kurs

I sAng för fni Maria Peterson, arrange-

rat utmärkta konserter i Mechaniea

Hall, dervid han visat sig vara god
sångare och körledare samt är nu le-

dare för sAngföreiiingarne Neptiin och

Egalité.
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KAP. IX.

Dödens skördar*

Oj«<0

As^ Å sjöng i sin ungdom en glad stu-

>^ dent.hvirken sedermera vid mogna
år och ända in i sin ålders senaste fhöst

nådde upp till och innehade några af

de högsta äreställen, verlden har att

gifva dem, som gjort sig deraf förtjen-

te. Och huru mycken sanning liggier

det ej i de citerade två raderna? Så

mycken öfvertygande sanning, att —
efter åtskillig ventilering för och emot
den i denna enkla strof uttalade, "vän-

nernas" minnesgodhet förnekande, tan-

ken — den andre Btudenten i den ifrå-

gavarande sångens sista rad 'medgaf:

"Jaig är af samma tro som du". Hela

denna sång ("En qVäll på kyrkogår-

den" ur Wennerhergs "Gluntarne") in-

nehåller så många vackra tankar, så

rik poesi, oaktadt den "andas grafluft i

lifvets vår", att den är väl värd att

lärals och — minnas. Men här är ej

meningen att inlåta^ sig på analyser af

en iglad situdents allvarsfulla utgjutel-

ser eller att visa att äfven en sådan
kan midt upp i den yra ungdomsgläd-
jen i sitt ihjertas innersta nära tanken

på all tings förgänglighet och sin ©gen
icke minst, utan lafsigten var att —
inman pennan neidJägges efter en, vi

tro det nu, alltför bristfällig öfverblick

öfver svenskarnes vertksamihet inom
detta samhälle — återupplifva minnet
af några landsmän, hvilka nu ej läng-

re verka Ibland oss, men som dock
<h0gt värderats för de eigienskaper de
lagt i dagen under sin kralftJs och hel-

"Långf/örr 'd?t gräs på gt afven g i or

Vännei na glömt oss, hedersbror."

sas dagar. Åt tre af dessa har redan

uppmärksamhet skänkts i sambanid

med det företag, hvarest de verkat,

men några få andra finnas, som lika li-

tet få glömmas. I flera fall än ett ha
deras framtidsutsigter efter svåra an-

strängningar, motgångar och pröfnin-

gar börjat te sig i ljusare färger ooh

då under sådana förhållanden den obe-

veklige liemannen alldeles oförberedt

nalkats, har slaget drabbat hårdare, än

då han kommit som en förlossare från

årslånga lidanden. Så hårdt har slaget

i det förra fallet drabbat de qvarva-

rande, att dessa haft svårt att villigt

böja sig för en allvis och allsmägtlg

försyns outransakliga rådslut.

"Om de döde intet annat än godt",

heter det ju och fastän det icke är al-

lom gifvet att öfverlefvas af uteslutan-

de milda domar, så bör det dock, för

att ytterligare citera den redan berör-

da sången, vara tröstrikt att tänka, att

'' Nåo^ra för oss skola säkert öi}i>na

Ta vårtfårsvarför vänskaps sku/l.^^

^
John A. Hanson.

En af de på musikens områide 1 vår

stad mest bemärkte persoinligheteirna,

var John Adolf Hanson, hvilkien här

verkade i endast ett par års tid. Född
i Uddevalla 1852 hade 'han i likhet med
sina bröder redan vid unga år visiat
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riku mudikalitika anlag och InRirk ti-

digt som nuislkant vUl DohiLsluii» ro-

gemente, der han erhöll sergeants rang.

I orkestern vUl Götoliorgs stora tea-

ter blef han en myrket iMtpiilär moil-

lem oi'h spelade der I fleni Ar. Har In-

glek hr Hanson uti den kämla musik-

kAreii \\'ortH»ster llrasa Ban<l som
tronilxme spelare a<-h hans soloimrtier

som sAilan ha af tus<»ntal8 personer be-

undrats. Hans bortgång, som tima<ie

den 17 Juli 1888, var ocksft för niusik-

kåren en svår förlust.

John A. Manson.

J(»hn Hanson l)egrofs pa Sv<nska

kyrkogården den 21 Juli lSX8.se<lan lik-

pre<Ilkan hållits I Sv. Luth. kjTkan på
Mulberry »t. af pastor I.Ar.son. Worces-

ter Brass Iland i full uniform wh '"The

Patrlarchial Clrrle". en ftirenln»? .^om

hr HanHon f4fv«»n »IllhönU-. de)to>;<i |

lM"KTafn;' i o<<h den

iiämdn ir mu.sik vid

Krafven.

IVn så tidlict bortgångne, l>eKåfva<le

musikern hnde näntnn hela sitt llf» In-

tresse koneentreradt I mu«lk«n fK*h på
döilsbädden upptog denna .tköna konst

hans slflta tankar. Kn tlmmn förr an

han lUMininade i den eviga hvllan

sJönK han me<\ Htark och klar röst sån-

gen: "Närmare (lUd till Dig."

Pastor 1). S. Sörlin.

f(;<ldi's 1 Thorsjo fiirsamllng, I närht^ten

af Hernösan»!. den LM D^-i-^mber 1830.

Han Irmnade vid 21 års ålder sin be-

fattning som skollärare oeh ingick 1

Kv. Kosterlandsstlftelsens tjenst. Ar
18<;.'') flyttade han med familj till Stock-

holm oeh då en meto<list församling

der bildades vid nyårsli<len 1SG8 blof

Sörlin en af dess första medlemmar.

Samma år sändes han lill Kalmar som
agent för ett ångbåtsl>olag <K'h der siik-

te han. som vanligt, omvända själar

till tron. Här synes egentligen hans

välsignelsebringande andliga verksam-

het börjat taga fart och under hans

vistelse i Kalmar byggdes der ett Im-

nehus, den första kyrkobyggnad i

Sverige tillhörande metodist episkopal

kyrkan.

Ar IX":; ordinerades han af l)iskop

Foster till diakon och tre år senare

l)lef han af sijnime biskop ordinenid

til! äldste. Han arl)eta<le framtjAngs-

fulll pä flera platser, bland dem Visby

o«h Göteborg, tills han år lsT4 öfver-

flyttades till New York. Der qvarblef

han i två år, då han kalla<les att ta^?a

vård om May street församlingen i Chi-

cago, .vr ISTS sändes han lill Ho<'k-

ford, 111.. o«h |).1f.iljan<le år till Chicago

igen. denna gång till .Mark»i street

föl-samlingen, den största svenska me-

todist försiimling i Amerika. Hjuis tre-

åriga arbete kriintes äfven der med
»tor framgång o<-h sA kom han på hö-

sten 1882 hit lill Worccster. tog först

hand om Quin.-dgatnond foi-snmlingen

oeh stHlfrnn-r.'! niii Th"?nn« -»f försam-

lingen. ' 'let här

utnämd' ;• sven-

ska metoilJHt forsamlingen I Iliwton.

Han var re«lan då angripen af den (A-

ramle sjukdom, «om den 27 Ju. 1888

lade htn: 'r. Pastor S<irlin var

vltl sin ? år. 7 niAnader o<'h

3 dagnr K-tnunal.
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Sörlin var en nitisik ooh framgångs-

full predikant, men har äfven utmärkt

sig som god sångare och kompositör,

hvilket i ej ringa mån bidrog till hans

framgång. Den inom metodist sajmfim-

det mycket använda sångboken "Da-

vids Harpa" är ett bevis på hans för-

måga i den rigtningen.

Pastor D. 5. Sörlin.

Han efterlemnade enfca, ännu bosatt

här i Worcester, och fyra sö-ner, alla

mycket musikaliskt begåfvade män.

Till den Svenska kyrkogårdens ska-

pande 'hade pastor Sörlin-, som å annat

ställe nämts, egnat mycket af sin tid

och sina krafter och der reddes också

den 30 Juli 1888, jemlikt hans kort före

dödens annalkande uttalade önskan,

hans sista, hvilorum just invid den

plats, från ihvilken han precist 14 må-

nader förut invigt begrafningsplatsen

till dess ändamål.

Gottfrid Lundberg.

Olof Ragnar Gottfrid Lundberg föd-

des den 10 Juni 1855 i Almunge, Up-

land, der hans far var prest. Sin för-

sta skolundervisning erhöll han i Up-

sala, men hågen för studier var ej vi-

dare stark och derför önskade han re-

dan vid tidiga år egna sig å)t industriel

verksamhet. Han fick anställning som
brukseiev vid Garphyttan och blef se-

dan bokhållare vid bruksegendomar i

Småland och Dalarne.

Af naturen utrustad med en ståtlig

figur och en vacker sympatisik tenor-

stämma, var det ju ej underligt, att

hågen iför teatern uppväcktes och se-

dan han debuterat i en 'mindre roll vid

Nya Teatern och erhållit goda vitsord

för sin sång, beslöt han att på allvar

egna sig åt sångstudier, men dertill

saknades tyvärr medel.

Han besökte vid ett tillfälle Berlin

och erhöll till och med der ett anbud

att åtnjuta fri undervisning, dock med
det vilkor, att han derefter skulle bin-

da sig för ett sex-årigtt engagement.

Detta ingick naturligtvis ej i den unge

mannens planer, hvadan han återvän-

de till fäderneslandet och studerade vid

Gottfrid Lundberg.

Falu bergssikola saimt förflyttades der-

ifrån till bergsskolan i Stockholm.

Kort efter genomgången kurs derstä-

des reste han till Amerika och kom,

sedan han genomgått vexlande öden

till Worcester. Här erhöll han ainställ-

ning vid Washburn & Moen Mfg Co.

och efter andra befattningar i Albany
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m. n. stader •»amt vhl Worrester Mal-

lable Iron Co., lyckadeii han erhAlla

anställning som "general manager" för

.VIott'i>ka Jernverkeji i Mött Haven. N.

Y.. en mycket furmftjillg of.h ansvars-

full p08t. som han genom sina kunska-

per var väl egnail att bekläda, men
(klets vägar äro oii tränsak I iga och jiiijt

.som han kotnmit .•Ig upp I verlden. af-

kllptes den unge mannens lifstrftd,

menäkligt att döma alldeles för tidigt.

tee den 7 April 1 Hammunds grufplata

pä Rural Cemetery.

Ar\ id .ll)lln^l)Il.

Liirdags niv rg«Jin-u »le-n 2ö September
1S9H uppnkakadea hela den svenska
kontingenten i Worcfster af den sorg-

liga underrättelsen alt handlanden Ar-
vid JohnM>n föregAende afton omkom-

Arvid

Luii.lb. i^ .i,,,,»,.-, ,,.i .sjukhus i New-

York I Februari miyiatl 1X92 orh den
välkända tenorsångaren Teorlor lljörk-

sten vakadr lr<»get vid hans sjuklägi-r.

rn«lerrättelsfn om hans döfi. .'«)m in-

träffade r|fn 29 Mars efter tv,1 mAna-
ders sjukdom, värkte allmän feirstäm-

nlng bland hans mAnga vänner här
oeh desHH föranstaltade om hans Im--

grafning, Mket hltförde« n«-h nedHii'

Johnson.

iiiii K'-nom drunkning under en fisktur

A North Pond. en liten sjö vid 8ta<len8

nordiigastH ändiL MAten. hvarl han
iiwd iMi g\xl vän l»efanu sig. var brlst-

fiilllg «Mih pA heniviigiMi 1 skymningmn
borjude den sjunka < ch Johnson, som
vnr tung och tjmkt klädii. lyckade* ej

I llkhd nwid banii följewkigare iippnA

land.

"'••r nAgra tlmmarH draggning un-
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träffades hans döida kropp och begraf-

nimgen egde rum tisidagen den 29 Sept.

De föreniingar, hvilka Johnson i Hfs-

tiden tillhörde, följde ihans stoft till

grafven, alla klädda i högtidsdrägt.

Det var en imiponeraude syn att skå-

da det största svenska sorgeitåg, som

någonsin förekommit här i staden.

Allmänna omdömet blamd amerikaner

var äfven i höigsta grad smickrande

för den svenska nationen.

Den så oväntådt ooh under gå sorgli-

ga omständigheter omkomne var vid

sitt frånfälle 49 år gammal. Han var

född i Stockholms län oOh ikom hit till

landet år 1872 samt slog sig följande år

ner i Worcester. Han arbetade i mån-

ga år på Iver Johnsons pistolfabrik,

men då Svenska Hanidelsaktiébolaget

för omkriTig 14 år sedan kommit till

stånd, anmodades han, då affären på-

gått i några månader, att blifva dess

föreståndare. I 11 år arbetade han

för detta bolag och var det han, som

satte det på ifötter. På sista tiden

tröttnade han dock på att ar"beta för

andra och öppnade derför på våren

1896 egen grocery affär i nr 72 Bel-

miont st., hvilken gienast från början

fick ett godt uppsving. Arvid Johnson

var itills kort före sin död -delegare i

The Swedish Publ. Co., i livars sty-

relse 'han allt sedan bolaget inkorpore-

rades haft plats. Han tillhöride förenin-

garne Massasoit Tribe, I. O. R. M.,

Brage och Svea Gille.

Att Arvid Johnson, som var en af de

äldste svenske settlare i Worcester,

skulle vara väl bekant för större delen

af den svenska kolo-nlen på platsen, är

sjelfklart och det torde icke vara att

säga för mycket, att hvar ooh en, som

känjde ihönom, höll också utaf honom.

Ty en mera välvillig, gladlynt och an-

språkslös menniska träffar man sällan.

Redbar i -handel och vamdel, öppen till

sin natur ooh vänfast till sitt sinne,

sörjdes (han af en mycket stor vänkrets

och den man, söm efterlemnart ett så

aktadt minnen som Arvid Johnson, har

icke lefvat förgäfves.

Axel Malmstedt.

Huru osäker vår timliga existens i

sjelfva verket är, derom fingo vi Wor-
cesterbor den 7 Juli i år en ny påmin-

nelse, då budet kom, att den man,

hvars namn läses här ofvam slutat sitt

jordelif efter endast två dagars sjuk-

dom.
lAxel Malmstedt var född i Falun den

4 December 1857, tog vid unga år stu-

dentexamen men fortsatte icke sina

studier vid universitetet utan egnade

sig i stället åt praktiska värf. Han

Axel Malmstedt.

blef laankbokhållare i sin hemstad och

för 13 år sedan reste han hit till Ame-
rika för att i likhet med så många an-

dra söka lyckan. Han vistades att bör-

ja med någon tid i Boston och kom så

hit till Worcester, hvarest han fick

anställning hos Washburn: & Moen.

Vid slitt frånfälle var ,han bokhållare

inom ett af denna firmas departement.

Hur värderad Axel Malmstedt i lifs-

tiden var af sina förmän, kamrater

oeli arbetarne inom 'hans departement,

det Jacksonska, visades tydligt af det

vackra sätt, hvarpå alla dessa hedrade

hans minne. Fyra praktfulla blomster-

dekorationer voro skänkta af dem och

personligen deltogo de i stort antal i

begrafningen. Särskildt hade mr
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Kl» knoii. Mal ni81 1
-ti t ti iiuriu.>«lC' ehff. la^l

, (liiKen Bltl erkannuiulf ut han» f<>r-

. . ! !. : ^.•iKHU atl UiKa llfllK d«'l i In-

: :. uf (»'iiniiiKur for Idornnior-

nu Il-an hans -tit <K-h Keiumi

att l>«'k»>hta «|i I Kraf|)lats. !*'

• >n>nlnKiir, han niih(»r<1f. nemliKfn

Svtni Oillf. HraBt' tx-h tyska .sAnnftir-

' ningen Krohslnn. o<*h de niAnga van-

iKT. han li-mnade. itände ilfven rikllKl

•iM'd blommor till hans kisita som en

.;;ird.

,i.s" rodaklor gaf Malm-

t«MU vid hans l>ortgånig följande vack-

: ,1 •lodsnina:

Malmfltedt förvärfvade gi-g under de

.ir. ium vlstiules här i VVorcester. alhui

aktning ofh mAngas tillgifvenhet, ty

han var en hedersman som få. I sitt

arlM^e v-ar han den persan ifierade

pnnktligheten ooh ordeiuligheten.

VA don pIaL«, der han l)lifvit satt. var

lian högeligen värderad, men med en

större portion energi ooh mera sjelf-

tillit. hade hans bana här i Amerika

kun haiiUu biifvit »-n annan an il<-n

blef.

Den godhj«'rl«'nh<*l, som var lai sä

lUmärkand»» karaktersdra*? hos Axel

.Maimslt««lt. kunde l«'.ke annat än sULm-

nui <k"m. som kommo i beröring m«'d

lionom. sympatiskt. — — —
Malmst<><lt.s lijclpsamhet var nä.slan

i'na»iaeu«b' och oaktadt hans tillgångar

wtro ganska begriuisiub'. gjorde han,

efter sina forhJllhuKlen, myi-kt-l go<lt 1

tysthet. Hans villighet au hjelpa an-

dra missbrukades kanske äfven i viss

män.

Sä.s«ym umgängcsmenniska var han

me<l rätta uppburen. Musikalisk (M-h

alltid laddad mp<| an<"kdoter var hans

.-älKskap ^ärdeles angenämt o<-h det var

alltid etjt nöje att iakttaga hans origi-

nella personlighet.

Nu hafva sängen cch skämtet för

alltid tystnat på hans läppar, det var-

ma hjertat har upphört att klappa och

den g-ifmilda handon är orörlig ooh

kall. Ridån har gått ned för .\xel

Malmstedts lefna<lssaga ."
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Svenska hem*

Musikhandlaren C. F. Hansons residens.

Hr William Andersons residens.
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By&s^maslare L. M. Pettersons residens.

Superintendenten John Jeppsons residens.
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Ingeniör J. 0. Emanuel Trotz' residens.

k
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Skuliandlaicn C. J. Ekatedts residens.

Andra Sv. M. t. forsanilinf:cns p^^^l»" sbostalle.
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Rättelser.

Sid. 4t>. 1 :sta sp;«lien. II niiii-n ne lifrrtn

Står: Sån>,'fiir»Miingen.

I^is: Syföreninyi II.

sid. '.»Il, 2:dr;i Si>alt(>n, 4 nidon nedifrån

Stdr: med. lir.

Tjis: med. doktor.

sid. 107, 1 :Hta spalten, '.\ och 4 raderna

Står: liar varit kassör och sekreteiare i nämiia bolag och sekreterare

för Svenska Metodisternas etc.

I^is: dr kannor och sekreterare för Svenska .Metodisteman etc.



J2*sidig, S^spaltigf. ^ ^ Etablerad J886.

SKANDINAVIA
är den största och billigaste tidning sora utgifves på

svenska språket.

12-sidig. -4^ 8-spaltig.
Bästa annonsmedium

PliENUMERA TIONSPRIS:
$1.50 pr är inom P^örenta Staterna och Canada,
$2.50 „ „ till Sverige och Finland.

Profnuitimer fritt på begäran.

Prenumerationen erlägges i förskott.

SKANDINAVIA,
311 Maiii st., - = - Worcester, Mass.

AFDELNINGSKONTOR:
2o Ru^^les St., Boston, Mass.
6i Westminster St., Rum. 41. Providence, R. I.

Wm, G. Lichtenfels-

Assurans Hufvudkontor.

NotarlHS PoDiicus. FreilsiloniarB.

floent för ångttåtslinier.

339 Main St., Rum 4,

Worcester, : : : Mass.



A. W. Hjelm & Co.,

Svenska Hatt-Affären.

1 1 1 I t t { I I" -^l Itiista <|\ alitfi, vackra facuiuT <>ch Mmlcr-

nasl»' fuigfi- uro v.lr Specialitt-t.

Kil Lj<)(J, vacker nch pjissandf Hatt fiilll Dniar vi-rket \>ti

en pryllii; toalttt.

Önnkar Ni Ivli-r en Sinakfiill Hatt. t-ii Hatt, -.»iii kl i-it-r

K'I»T vill, en Hatt, snnj passar Ivltit llnfvuii rutt, en Hatt,

dom ofverenxsiuniiner me<I E<ier l^l^nl^ok, livad pri>el beträf-

far, kom d.i till osa och vi kunna försäkra Kder, att vi vilja

och kunna uppfylla Eilra anspråk till det yttersta, så att Xi

skall hlifva fullkomligt tillfredsstäld.

Herr=EkiperingsartikIar
fr.in väl utnokla Monster, lillvt-rkale i vackra och sinakfiill:i

faconer.

Hvita ocli kulörta

Skjortor, Handskar och Paraplyer.

I IJ iK loi KlHclop
af alla sorter till l.lt^a primer, som >kall viicka ftWvftninL;.

För ofritt finnes allt, som tillln»r en val ordnad Hatt och Herr Kkipe-
' rinpsaffar.

Koffertar och Resväskor.

La.i»:a priser. [5ästa varor.

261 Malii Stred, Worcester, Mass.



CARLSON BROS.,
135 Millbury Street.

'Vi laa ett stort sortiment af

MÖBLER
i aUa nväste stilar*.

ToVTI aÖ TI CrQ T ^^™ 1^'^ senare tiden blifvit så moderna ha vi

o > i alla fasoner och priser.

T^^Tp-Qy^.; QQ ^ sälja vi de bästa i staden. Vi behöfva blott erinra

[•om; de rekommendera sig sjelfva.

"jWTp -{--f-z^-p i alla mönster och färger och till alla priser. För dem, som

ämna ingå i det lyckliga äkta ståndet och sätta bo är det

förbundet med stor fördel att se öfver vårt rikhaltiga lager.

Vi gifva liberala vilkor när så önskas eller lo procents afdrag

kontant eller 4 månaders anstånd.

CARLSON BROS.,

135 Millbury St., Worcester, Mass.
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^V (Scandia Brand.) C^

M. P. LINDAHL & CO.,
7—11 Gordon Street,

* 3

%

I
For Familjebehof och Läskdrycksberednioi;

^

Ananas I Pitieupple) ;
Kaff»' (('utToi') ,^

l}us pller iiiork (är,;. ' fr/in Mo<i' » och Java. »^

A|irikos (l'eji«li. i

\ Krushiir (<;<»>sebony). '^

Apchiii (t»r II <:e) : KOrshär (<'lit'rrv). 'r(

ijiMeil-riuöikfärir (Kott(Heef) |jj

Haiiaillt ( itaonna.S). > HyUnde. inyiket krafiif;. ,'}

Hjiirk HliTdJi :<Ii Ho-r) ^ Mniulol (AlnK.ml). Ö
KO.I lå-k.lry.k. ' Mnl( «>ch Hlllli lo ( Mall ailil II..]..) Ö

< il roll ( l.iMIIon) ' (rtr (")1 och Dii.ka. Q
ij.i« rii-r ii.flrk r«r({

^ »klar ( Nfftai) O

Kiiltar i.liiiii(i«'r) \ Smultron (Stiawhcrry). !>j

i..r Kob»r.dri.ka. ' TiiHi rriilti I Tiiiti KniMi) •*;

Hallon ( 'la^pJnTiy). \ i.intyckt lälik.lfyck. •,>

liiiTffara .lainalka (.lainaira Ciiij;»-!) s Vanilj ( Vanilla) V
un- lii'iniik.

'
ljus eller iimrk (»rd.

'*'

Ol)sI Alla ofvan nämd.i Extraktcr iiiiu-hafva en niycrkt-t iiaiiir-

trojren lukt orh smak af <len frukt <!<• fratnstullas frän f»cli äro »le mest

f(ir<l»'laktii;a Extrakt, soni kunna anvunilas vid beiedning af Safter,

Soppor, Kräm och Bakelser tn. m., ty de tjifva icke hlnit »len

ratta far^ och •*mak,>^()in onskaM, utm tud <lc"<sutoni billiLTa samt absolut

fria frdii alla föi helsan skadlij^a ämnen.
\'Ar .Malt' "I-h lliiiiilf- Extrakt ur den liiista man kan länka >il:

fur liiTciining af ett liillit^t och godt samt i allo hchosamt < »I nch S^a^
dricka.

\'
\ tillverka dfrjcml*' alla sorters i''rnki safter, h^dc for familj'--

liMik och s. k. "Soda Eountains".

Om Eder handlande icke har vAra Extr.ikti-r pl lager «'llei icki

vill skaffa er dem, sfl skrif om f^jrh.-^llandet till o<*s, f)cli vi .ko'a i;cna>-i

for.mstaka, att \i kan erhålla dem .1 Eder plats.

liegagna alltid S('aii<ii:i IIimihI IC\t ra Utci* och inir i

andra! Eitr.siiljare och agenter im-^kas iiM-t <_;o(| kommissj.in I

Siiiid alla href och orders till

\R NV 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I , - - - - A I j I .<^ .^ . X



CARLJ. EKSTEDTS
SKOHANDEL,

219

Main St.,

Worcester, - Mass.

S' FINA SKODON. ^
DEN ÄLDSTA OCH BÄST SOR-

TERADE SVENSKA SKO-

HANDEL I WORCESTER.

'F-^..:

Svenska kunder veta, att de alltid med

fullt förtroende kunnf> här uppgöra sina

köp, i hvad de behöfva till fotbeklädnad

vare sig de finaste skor önskas eller ar-

betsskor.

Allt, som tillhör en väl soiterad sko-

butik, finnes här att tillgå tiU moderata

prisei".

Reparationer utföras omsorgsfullt i

CARL J. EKSTEDTS
219 IVTaiii Street, - ' Worcester, IVEass.



SVENSKA

APOTEKET
( Scandinavian Pharmacy),

254 Maln St.,
Ml. Il i-iiioi C.-i.tr»l rtf ,

Worcester, - - - Mass.

844 Millbury S(„

Ouinsij^amoiid, Mass.

lii^ti i>l:it><tMi 1 ,\incnk:i :Hi ko|i:i

Svenska Mediciner
H^ väl i jiiirii nom minut.

Ar lift nflgori rne-liiin Ni ej km f:l :\f Ivler egen apittekate, s:\ skrit lill

före«tån«lar«*n

Victor BergAvall,
I Svciiire utrx.iiiiincr.iil ;i|Mitck:in'.

F. 0. DAHLQUIST&GO.,
Affär i

Familj e Specerier, Fina Tesorter,

Kaffe och Kryddor.

Importerade xaioreii specialitet.

Manufakturvaror, Stöllar och Skor.

S7S .Milll)iii> St.,

Quinsiganiond, t*£ i< Mass.



L M. Petterson,
Kontraktör M och SJ Byggmästare

Kostnadsförslag uppsättas på alla slags byggnader.

Alla slags smärre byggnadsarbeten utföras pä bet-tällning.

Ett af byggmästare L. M. Petterson

uppfördt hus.

I: l\ [fti $1.,
' Inl

!t?!n!n!nn?!t?!ns!!rtfnf!n!!?!!?!



Union Furnishing Co.,

n

F. d. Gately & 0'Gorman.

(11 ( i å
47 full-

ständiga

Depar

tement.

Allt

som Ni

bchcif \ er

alt

möblera
'

r.rt

hem fr/in

kallare

till \ind.

Kontant

eller

Kredit.

51,000

Qvadrat

fot ^()\f

Den Icdaiulc nöbelhandeln i Ne\\ F:ii,ij:land

med liiitorlitliii;! atbetaliiinicssystem.

133 FROM ST,, hörnet af TRUMBULL ST,

Worcester, - - Mäss

NIl.S BJ(")RK, Svensk försäljare.



Ni kan köpa

Koffertar och Resväskor

Bäst och Billigast

— nos—

. A. HINCKEL.
241 MAIN STREET.

Ende agent för "Anchor Brand'^ Snus och

Svea Gille Cigarrer.

Samma butik som S. E. Hanson. 241 Main St., Worcester, Mass.

TS^oggrannlaet. _A.ckiaratess.

5ANDGREN & gHNBORG.

i^ Dekorations^Målare. j^^»» »^^^^'^''^
Smakfulla dekoratioiismåliiingar utföras omsorgsfullt. Skizzer ut-

arbetas och kostnadsförslag uppsättas. Allt livad till målareyrket

hörer verkställes efter nyaste metodei- och med yttersta omsorg.

Tillskrif oss om vilkor för arbeten på utom Worcester belägna

platser.

Kofltor: 440 main St., ^ VerKstaO: U\ piaio St.,

WORCESTER, - - MASS.

JSl^oderata lr*riser. M^odernt Arbete.



Edstrand & Peterson,
205 Main St och 3 Thomas St

Del ciiila Sk.iiiiliii.i \ isk.t "l)r\ (iuojs Stdrc" i \S'«>rcc->tcr.

Ilar- iimltr- -Itii li<i c|.i t\istriai, nnit

<I(ii iiK-^i Storartade framxänK. 'xli

liar \:\r kiiiiilkrcts «m1i f<irtnniMl<t till

• •SS, okats hvaijc "la<4, sa att vi nu
nikiia vhrn kiiri<l«T i tiisfiitai Maml
laiiilsniäiiiifii.

För att erh:illa tlctta fnrtruendc
liafva \i ncksa ujnit, hvatl vi kinmat.
iXciKHii att sillja <!< Iiiista vamr till

la^irsta m<")jlivf.a pris- r <mIi i'ii'last

tilllianiia!i:^lla sivlaiia varor, som itro

fullt tilltrclsstallan.lf.

lUaipl ainlra \aroi' vilja vi iiiiiniia

Klädnin^rstyjfer
1 l...lr;Ml! ... Il y\\,-

Doincstikci .

H(irddiik>t\ ijer

Mandduk{ir,
f lanncllcr,

l'nderklader
1 r liin,.r. Ht-ri.ir ocli Harii.

>trumpor.
Kravlar.
Manchetter,
Handskar.

Fodertyjitr,

(iarn.'tyKer,

Silke ö('i Träd.
Nålar o, 1, Tråd.
Förkläden,
'Wrappers' in. m.

I HpecJHlileler titinas ritskilliga varor s.l-

som Re;inkappor oi-h df tnyckct herömii.i

"I*. N. ('<H's«'ts". Dessa Hnörlif rekoin-

rutTideras till del högsta af alla, som begag-

nat dem, fmedati de äro välsittande. lie-

h;^^lig^, starka och Ix-liofv.i ick»- "I lru<'kas

in'', utan [las^a första jjången de sätlas j»1.

Afven gifva de kro|i|ien en fin fignr. "!'. N.
'

Hixirlif ufo de enda i niarkn iden, som h tfv.i

korkfoi varande spännen, livilket gorait kor

ken drai^ei Hvellen till sig och sky'l'l.«r spim-

iiriia frAn att rosta oeh följaktligen afWrytas

Mången dam, som pft Åratal ej kunnat In-

gagna snorlif, har försiVkt dessa och funnit

dem "ju-t the thing".

HÄVT M-\VMAN'S PATENT CORK
|

PROTECTFD STHELS
Tfiff» •'« !.> b«iler v. 'r»cl« mad*.

"Wf RECOMMLNO THEM.

Edstrand & Petersont
205 Main St. och 3 Thomas St.. .< Worcester. /nass.



The Ware=Pratt Company,
-^ Klädeshandlare, ^

408, 410, 412 Main Street, Worcester, Mass.

Vår affärshistoria frän början af vår verksamhet är i få ord berättad.

Det har alltid vant vår allvarliga sträfvan att söka förvärfva samhällels för-

troende och med denna föresats i sigte ha vi endast tillverkat sådana kläder,

som kunnat blifva till nytta för dem, som burit dera; vi ha endast användt
de bästa tyger för foder så väl som annat; våra arbetare ha alltid varit de

bästa och hvarenda detalj har utförts med omsorg, sä att våra kunder ha
blifvit våra vänner.

I värt minuthandels departement har hr Ludvig Johnson under de se-

naste sexton åren varit en god representant för oss, alltid redo att uppmärk-
samma kunderna och behandla alla artigt och belefvadt.

Förutom värt Departement för Kläder, i hvilket vi hafva <let mest
fullständigt sorterade lager i New England för Gossar och Barn sä väl som
för Män, ha vi också det bästa lager af Skjortor, Underkläder, Strum-
por, Halsdukar, Hattar och Mössor, Skodon; och allt garanteras lika godt
och utvaldt som våra Kläder.

Vi kunna bevisa att vi gifva de bästa varor för de minsta pengarne och

trotsa jemförelse med hvilken som helst första klassens Klädeshandel i New
England.

LUDVIG JOHNSON, Svensk försäljare.

HOTEL DU NORD,
39, 41 ocli 4z3 S-aminer St., TV^orcester, ^Mass.

r—

1

c/2
CO ^—< -^« :^

Pc3

en

'/ v.

Nytt och försedt med moderna förbättringar och beqvämligheter,

MARTIN TRULSON, Egare.



G. A. BERG,
FASTI(jH[:T5Arr.\R, UR \\[) och LIF^F^tiR

SÄKRING samt INI l:CKMN(jAR

5 Thomas St., - Worcester, Mass.

SkiiiikiT >jtll iMi-MiiiIi-^ ii|il»rniirksaiiilict i\\ alla ilctaljc r.

Kiier [talrniiist.'! ing eniolsi-s niecl största Ti<>jt'.

FOTOGRAF,
476 MAIN ST.,

Worcester, fif ,^ Mass.

iPorträttci utföi^a i

(larbou och BMatina

cnliiit ti^i^cnlir(ac^tc

i^ccl och honc>t=

principer.



KOU - ooh - VE^O.
Undertecknad har äter

börjat - - -

Kol- och Ved-Affär

ä den gamla platsen

46 Union St,
samt fortsätter dessutom med sin Flyttnings-Affär. Hästar finnas alltid

pä stallet och order, som gifva-*, utföras med största skyndsamhet och

noggrannhet. Tegel till salu.

I^IMS LIHTA.:
12 Korgar Kastanje- eller Barrved $i.oo.

10 Korgar härd Ved - - $i.oo. 1 famn hård Ved - - $6.oo.

1 famn „ sågad Ved $7.00. 1 „ „ klufven Ved $7.50.

Kastanje- eller Barrved per famn $5.00.

sågad $6.00.

klufven $6.50.
1^ i?

5? H

P. A F RI B B R G, ^« V^?Z^-

Vid uppköp af —=^^

Tapeter, Bagettlister,

och Rullgardiner
hänvänd Eder till oss. Vi tillhandahålla alltid ett stort och

väl utsökt lager utaf dessa varor till de mest moderata priser.

Redbart bemötande och godt arbete garanteras.

L M. Nelson & Co.

115 Front St , - Worcester, Mäss



vår sträfvan är

/|^/ A att sälja Er j^roda Kläder till så

u-i
\

V
j

lå^t pris som mojlijirt.

ti 1 il att se till att de passa Kr och

I y att Ni är belåten.

\

DERIGENOM FA VI OCKSÅ EDRA

^ ^ VÄNNER TILL KUNDER.

Vi hafva
det största lajjer af färdiv:sydda

MÄNS-, GOSS- och BARNKLÄDER
i Won-estcr och sperielt rum för de små pys^rne. Vi liii varit i afViircn sedan is.'>l

IM h liaft Hveuska biträden r-edan is.'-; 1. Ni lia bestämda priser orli Äterlen:na Kdra
penningar, om varor, som h.ir k<>]ia-<, ej :ini tillfiecisstiillande.

KISTAF A. liKKLL. Svensk försäljare,

D H EAMBS CO.,
M\l\ >r. hornet af TRO.M SI . W OkCK51 f:k>, M \^.>.

M. 5TEINERT & SONS.
New England re.

presentanter

för TT"";-^':^'' <i

i



Dr. Wm. O. Bloom,
Svensk

f^ Tandläkare, t^

Begagnar sig af de bästa apparater

och Nyaste metoder och vinnlägger

sig om att att utföra alla operatio-

ner på tänderna smärtfritt.

Tänder utdragas absolut smärtfritt.

Löständer insättas till moderata priser.

Träffas alla dagar från kl. 8.30 f. m. till kl. 6 e. m,

1 Chatham St., Worcester, Mass.

BEN. J BBRNSTROM,

U3 THOMAS ST.,
Telefonförbindelse.

WORCESTER, MASS.



Hjalmar S. Anderson,

e

Juvelerare och Forsaljaie hos

j W.
Juvelerare och Silfverslagare,

375 Main St., - Worcester, Mass.

I)i'ii .svcii>ka alliiiiitilictfii i Worccstfr och «iiiiiii'i«i kan alltiil i <lfmia

affär tiiina ett m»ra iitvaMt lamT af IK, l\ l.< »( K i:i;. .1
1'

\'
KI,I:K ..ch

SII.l"\'i:i;V.\i;<>K* af -Ic l.iista tillviTkninixai- till iti\ .ket iiiu.l. -rata prisj-r.

De bästa varorna äro de billigaste!

Tarksamma i<>r ura'lr kiimlcrs 1m-\ :1l:<ii1hI inulcr <1<- liaiiLriia åroii betlja

\i att f..itfaraihli- f;\ iiiiic^Iiita oss i vänla kiiii<li'is åtanke fr.i- fiainti'la ln-lmf

Res till Sverige!

med DOMINION LINIENS
snabbgående ångare

"New England'',
\

"Canada^S
1 1 ,6()o lons. 5 (>,<»()o tons.

Hufvudkontor: 103 State St., Boston, Mass.

Agent i Worcester:

SVEN E. HANSON,
241 MAIN STREET



isoolaoel i

den nuvarande äldsta SVENSKA
"GROCERY" AFFÄR i Worcester

tillhandahäller ett väl sorteradt lager

^ Inhemska och <$»<$> |

I «|? f|? Importerade |

"Grooery" Varor
af fö? sta klass

Derjemte SKODON, "DRY GOODS" samt KÖKSSAKER till billi-

ga priser.

Orders expedieras skyndsamt och noggrant till alla delar af staden.

Svenska Handelsbolaget,

26 Qreenwood St. <t» Quinsig:amond, Mass.

Bäst är billigast.
En väl gjord Möbel varar längre än en dålig och Ni kan kö-

pa ett ordentligt gjordt FÖKMAKS MÖBLEMANG till lika billigt pris

hos undertecknad, sona Ni annars betalar i de stora butikerna för dåligt

gjorda sädana, som kanske se fina ut, men äro hvarken behagliga eller

varaktig.'!. Orsaken dertill, är att de äro fabriksgjorda och folket arbetar

pä "styck" och således kunna de ej vara ordentligt gjorda.

Vi tillverka våra egna Förmaksmöbier
äfvenså "Lounges" och "Couches'',

hvilka säljas för från $io, $12, $14, $16 till högre priser. De för $12 och

$16 äro utmärkta.

Alla sorters 3Iöheltyger tillliandaJiållas.

Möbler repareras, omstoppas och poleras till låga

priser.

Gör oss ett besök!

39 och 41 Thomas Street, <$» <t» Worcester, Mass.
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Ennasi eii 0[il.

Dt; bynos nästan som ett slösorl ni

tiden att upprepa hva<l »om sA mA.nMa

KAnger förut sagts och livad hela Wor
(•ester redan känner till. Men Ni m.i

sie iirsiikta att vi en giUig om aret Ix -

sviirii Kr nieil iii>prep:uu]et af sådan.

i

fakta som alla borde veta orh delta ar

att det finnes Ingen annan sädan affai

>oni THK WORCESTKR MARKICT.
Det finnes ingen annan affär af detta

slag I hela landet, som köper och säl-

jer sä mycket varor som vi göra i våra

Worcester oeh Providence etabliss*-

meni oeh vi tro ej ati någon annan fir-

ma kan sälja Kv goda varor till sa ht-

Ka priser som vi göra.

Vi sålde lou tons fogel senaste

Thanksgiving veckan i Worcester och

Providence. Tänk pä hvad detta bety-

derl Det betyder att vi sålde mera
fogel än 200 andra köttaffärer, ty gan-

ska få sådana affärer omsätta en half

ton fogel. Det är jii ganska tydlii?t. att

med kontanta inköp oeh stor omsätt-

ning, vi kunna sälja billigare än andra.

Alla andra varor omsättas i .samma

[»rojiortion. Lika omfattande affär

komma vi att göi-a i julveckan.

Vara nuvarande affärslokaler äro.

snm I veten. alldeles för små för våra

omfattande affärer oeh vi hoppas till

ett annat år hafva större butiker. •< i

att vi kunna bättre tillmötesgå vAi

ktindkrets. Emellertid l>edja vi Er att

komma så tidigt som möjll^r* * " " '

MAF<KNA!)E.N'.

Tfie m\m\ marKei.
(tu <>2ji .Maiii >t.

TrlffiillfiW lill\drlsc.
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BOK-

HANDEL.
Största samling af

Svenska ^^ Böcker

öster om Chicago*

Biblar, Säng- och Musik böcker

för församlingar och körer, Ordböc-

ker, Söndagsskolliteratur, Skön=

literatur.

Särskildt lägger jag an pä att till-

handahålla alla svenska Subskrip=

tionsböcker och de stiligaste

Fotografi-Album.

Guldpennor, "Fountain pens",

"Stereoscopes", 5krifställ och

Skrifportföljer, Qratulationskort,

Eskilstuna och andra Rak- och

Fällknifvar samt Saxar, Svenska

Almanackor.

De välkända medicinerna Kuriko

och O le Oid alltid pä lager.

Eftersänd katalog.

Adressera:

HANDEL.
Mitt lager af Guld*: och

Silfvervaror är valdt

med största omsorg och

utgör en intressant sam-

ling.

Fickur i alla stilar och storlekar,

liera hundra att välja från.

Släta Guldringar, 14, 18 och 10

karat — gjorda från en solid.guldbit

ulan lödning; de bästa som kunna

köpas.

Guldringar med stenar i flera

hundra olika mönster.

Diamantringar och Bröstknap-

par etc.

Broscher, Urkedjor, Armband

etc, etc.

Kaffe- och Teserviser, Bord-

ståll. Småbröds Korgar, Knifvar,

Gafflar och Teskedar i alla storle-

kar.

Reparationer af ur och juvelera-

reartiklar utföres under garanti.

A. P. Lundborg,
221 MAIN STREET, WORCESTER, MASS.














