
Då det talas om de märken i rent 
yttre afseende, som vi, svensk-ame· 
rikaner, satt efter oss här i Amerika, 
framhåller man sä godt som uteslu · 

tande våra svenska kyrkor, skolor och 
välgörenhetsanstalter. Utan allt tvif · 
Yel äro dessa vackra minnesmärken, 
hvllka under lång tid framåt skola 
vittna om svensk odllng samt sven
ska mäns och kvinnors uppoffringar. 
En gång komma dock dessa våra sven
ska Inrättningar att blifva rent ame
rikanska och minnet af de svenska 
stiftarne att förblekna. 

VI hafva dock satt andra spår ef · 
ter oss här I Alll.Jlrika, spår, hvllka ti· 
den Icke skall förmä utplåna, nemll 
gen de många ortsnamnen af svensk� 
ursprung. Dessa skola I alla tider bära 
Yittne om, att det var svenskar, som 
bröto bygd p>\ ofantligt många platser. 
fastän under seklernas lopp det sven· 
ska folkelementet der helt och· hället 
gätt upp i det amerikanska. 

Sä långt Jag vet, har hittills ingen 
nämnvärd uppmärksamhet egnats 
dessa minnen . .  Jag har gjort ett första 
försök, hvllket härmed framlägges för 
allmänheten. Denna förteckning pi\ 

ortnamn af svenskt ursprung gör in· 
tet som helst ånspräk på att vara'full 
ständJg. Jag har endast velat pävlsa 
hvilket rikt fält för forskning vi ega 
I dett<\ afseende och om möjligt väcka 
så pass intresse för saken I skilda dP · 

!ar af Svensk-Amerika, o.tt en grund · 
llg ort.namnsfor aknlng kunde sättas I · 

gäng. 

ADOLPH, MINN. 
Trakten började bebyggas redan 

1869 och voro de törsta nybyggarne 

svenskar. Först 1898 fick platsen 
postkoutor och förste postmästaren 
blef Adoli;ih Björlin, hvilken gaf post· 
kontoret namnet Adolph, hvilket äfve'l 
kolonien nu kallas. 

BENSON, WIS., 

har fått sitt namn efter en svensk, nu 
afliden handlande, Sven J. Benson. 
Platsen är en hållstation å Grants 
burgbibauan. 

BERGl-iOLM, IOWA. 

Ar 1847 flyttade en svåger till P. Kas · 
.se! I New Sweden, Iowa, vid namn Pe · 

ter Anderson I sällrkap med C. Kil· 
berg från Halland i Sverige jemte nå· 
gra andra från Ne·_.- Sweden och slog<> 
sig ned i Wapello county, der de båda 
nämn'ia ;ntogo hvardera flere hundra 
acrea land. bestående af både skog och 
slättland. Inflyttningen af svenskar 
pågick under flere år. Omkring 1853 
och 1854. kommo många· familjer och 
euskllda direkt från Sverige. Kolonien 
iefde någon tid nästan utan all berö
ring eller kunskap om andra svenskar 
i Amerika. 

År 1856 organiserades en svensk 
luthersk församling, då platsen fick 
namnet Bergholm. 

BISHOP HILL, ILL., 

var utan tvlfvel den mest omtalade 
sveuska kolonien i mldten af 1800 ·ta
let. Den anlades som bekant af "pro · 

feten" Erik Jansson och hans anhän
gare, hvilka här år 1846 grundade ett 
kommunistiskt svenskt samhällo 
Namnet �ogs efter Erik Janssons fö· 
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åelsenocken, Blskopskulla församling 
I Upland. 

BOXHOLM, IOWA, 

fick sitt namn på 1870 ·talet af en af 
de första nybyggarne vid namn An· 
derson. Han var från Boxholm I öster· 
götland, �verige, och uppkallade sitt 
nya hem efter s!n födelseplats. 

BRAHAM, MINN., 

beläget I Isantl county, började an
läggas af svenskar redan 1870, då D. 
NorJ.strfim och några andra kommo 
dit oc)l började bryta bygd. Först är 

1896 fick platsen postkontor, som fick 
namnet Brfl.ham efter en svensk, hvil: 
kens förnamn var Abraham. År 1893 
fick platsen jernvägsstation och som 
denna anlades på Abraham Svensons 
farm, fick man ytterligare anledning 
att ka!la platsen Braham. 

BREMER COUNTY, MINN., 

erhöll sitt namn efter Fredrlka Bre· 
me� som I mldten pä 1850-talet be
sökte dessa trakter under sin resa I 
Amerika. 

CAL MAR, ALBERTA, CANADA, 

grundades 1895 af C. J. Blomqulst 
och ett par andra familjer, hvllka 
kommo dit frän North Dakota. Sedan 
hafva mänga svenskar kommit. Plat · 

sen erhöll sitt namn af Blomqulst, som 
kallade den Calmar, enär han för född 
i Misterhult, ·Kalmar län, Sverige. 
Blomquist är den ende smäiänningen 
I hela kolQlllen pä 500 personer, men 
ändå fick platsen ett smälandsnamn. 

CARLSHEND, MICH., 

beläg.,t 1 Marqu<>lte county, erhöll sitt 
namn omkring är 1896, dä platsen fick 
postkontor. De första nybyggarne voro 
Carl P. Johnson, bördig från Lofta · 

hamns församling, Smäland, och Carl 
J. Peterson, bördig från Väfversunda 
församling, östergötland. Dessa båda 
karlar gäfvo platsen namnet Carlslunrl, 
men vederbörande I postverket läste 

fel och· gäfvo postkontoret namnet 
Carlshend, som sedan öfvergätt till 
samhället. 

DALBO, MINN., 

räknar sin uppkomst frän år 1869, då 
ett sällskap immigranter anlände frl\n 
Venjan Rocken I Dalarne. Efterhand 
kommo flere Invandrare från samma 
trakt I Sverige och 1874 bildades en 
svensk luth. församling. Med de för
sta nybyggarne kom en familj från 
Småland och sedan kommo flere från 
samma.provins; de slogo sig ned I en 
liten koloni, och än I dag kallas den -
na del af kolonien Småland. Sist kom· 
mo nybyggare från Vestergötland. 

Dalbo är namnet på townshlpet och 
af det fick postkonloret namnet Dalbo. 
Hur namuet uppkom är ej fullt visst. 
Det säges, dels att platsen fick nam -
net efter en svensk nybyggare vid 
namn Dal, dels att den fick namnet, 
äerför att de fiil"sta nybyggarne vor'l 
från Dalarne. Egendomligt är, att dal
folket slagit sig ner I :orra, vestergö 
tarne I vestra och smålänningarna ! 

södra delen af kolonien. 

DALSTORP, MINN., 

beläget i Isanti county, började an· 
läggas 1870 af dalkarlar och en del 

norrfännlngar. Då platsen fick post 
kontor, styrde dalkarlp.rne om, att 
denna fick namnet Dalstorp. Postkon
toret iir 1'U nedlagdt, men namnet pi\ 
platsen finnes kvar. 

EMBLAGAARD, MICH., 

beläget omkrinr,: 45 mil norr om Mar- · 

quette� är en större landtgård, •är
sklldt berömd för sln_a holste!nkor. 
Gården eges af mångmlllionären John 
M. Longyear, 3om glfvit den dess 
namn. Han är en stor beundrare af de 
skandinaviska länderna och har upp· 
fört l!lanbyggnadeµ på gärden I gam
mal nordisk stil samt ditfört en mängd 
antikviteter från · Sverige. Kring går· 
den växa många almar och som alm 
pä fornnordiska heter embla förklarar 
detta namnet Emblagaard. 



ENGLUND, MINN., 

llie.rshall county har fått sitt namn 
efter en af de första svenska nybyg · 
garne vM namn Englund. Han var 
platsens förste postmästare. Sedan R 

F'. D. Infördes nedlades postkontoret. 
Englund flyttade dererter till Was'1 
lngton. ben svenska befolkningen här· 
stammar förnämligast från Jemtland 
och Ångermanland. 

FAHLUN, MINN., 

är namn på ett township i Kandiyohi 
county. Det fick sitt namn på grund 
af att svenskar från Dalarne utgjord<> 
största antalet inYänare, då townshi
pet. orgapiserades. F;n petition af föl· 
jande Innehåll utsändes: " Namnen på 
alla de, hvilka önska, att det nya. 
Towu skall heta Fahlun". Petitionen 
undertecknades af 17 nybyggare, af 
hvilka 11 kommit frän Dalarne. De 
första nybyggarne had(i kommit re 
dan 1%9_ 

FALUN, KANSAS, 

1eaer sitt ursprung frän slutet af 1860-
talet. Erik Sundgren, bördig från 
Svärdsjö i Dalarne, var den förste 
svensk, som slog ned sina bopålar der. 
Han kom 1868 och följande år kommo 
många svenskar, bland dem ett större 
sällskap från Bishop Hill och Galva, 
111., under ledning af major Erik Fors. 
Han var född i Dalarne och blef plat
sens förste postmästare 1871, då ge· 
nom hans bemedllng både postkonto · 
ret och det samma år organiserade 
Falun townshlp uppkallades efter huf 
vudstaden i ha!ls fcidelseprovins. 

FALUN, WIS., 

beläget pä båda sidor om gränsen 
mellan Daniels och Wood River towns 
börjadt> anläggas omkring 1870. De 
första kolonisterna hette Simon An
derson; Peter Anderson, P. 0. Peter
son, A. G. Anderson och Andrew 01-

son. De voro från Dalarne i Sverige 
och gåfvo sitt nya hem namnet Fa · 

lun. 
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FRIDHEM, MINN. 

Davldson township ligger en egen 
dom, som af cgaren Oaqir GeseUus, 
bördig från Bro socken på Gotland, 
fått namnet Frldht-m till minne af 
prinsessan Eugenies sommarhem· !I. 
Gotland. 

FRIDHEM, NEBR., 

belä.;et. I Phelps county, började an-
. läggas 1876, då en familj Andreas-Or

son från Jemtlanl), Sverige, slog sie: 
ned h'.\r. Sedan kommo många sven· 
skar och I Januari 1879 stiftades en 
svensk luthersk församling, som fick 
namnet Fridhem och sedan dess har 
kolonien burit samma namn. 

GALVA, Lll., 

ligger 5 mil frän Bishop Hill och ä" 
en dotterkoloni till Blshop Hill-kolo· 
nien. Kolonien började anläggas åren 
1&53 och 1854 af Erik Jan sons anhän 
gare, hvilka gäfvo platsen namne• 
Galva, som skulle påminna om staden 
Gefle i deras hembygd I Sverige. 

GOTHENBURG, NEBR., 

beläget i Dawson county, började an .. 
läggaF. af tyskar frf..n Iowa samt ame · 

r·ikaner. År 1883 kom den förste sven· 
sken, N. E. Axling, dit och uppförde 
följande är den företa handelsboden i 
Dawson county. Sedan inflyttade män· 
ga ovenskar, .,ch ehuru de Icke äro i 
majoritet hafva de dock gifvit platsens 
namn avensk prägel. 

GöTAHOLM, MINN., 

är beläget i Carver county, 18 mil 
nordvcst från staden Carver och 45 
mil vester om St. Paul. Den förste 
svenske nybyggaren var Daniel Ju
stus från södra Helsing)and, som i 
Augusti 1856 kom vandrande genom 
skogarne på spaning efter land. Han 
"log sig ned vid en liten sjö, som se· 
<lermera fick· namnet Swede Lak� 
�'öljande aren korumo flere svenskar, 
dels direkt frän Sverige dels från 
trakten af Jamestown, N. Y. År 1868 
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. anläudi; bl. a. f. d. riksdagsmannen 
Olof Anderson !rån Vermland. De flE• 
sta . im·andrarne voro dock frän Små· · 
land och Vestergötland. Då den sven · 
ska lnthe

.
rska församlingen stiftades 

den 3 December 1858 erhöll nybygget ·
namnet Götaholm. Göta togs, emedan 
de flesta nybyggarne voro från Göta 
rike och holm valdes för att hugfästa 
minnet af den S'·enske missionären 
Holm, som på 1600-talet förkunnade 

. kri�tendomen för indianerna i Ame-
rika. 

HESSLE VALLEY, PA., 

ligger i Warren county ett par mil sö
der om Sugar Grove. Bland de första 
svenska nybyggare, som 1847 kommo 
till dessa trakter Yoro tre bröder Carl 
M., Jo'redrik och Anders Pet. Johnson 
frän Hessleby förc,amling i Jönköpings 
län, Sverige. De slogo sig ned i en dal 
och kallade platsen Hessle Valley ef
ter sin föclelseförsamling. 

JEMTLAND, MAINE, 

beläget i trakten af New Sweden, an· 
lades senare iin detta och fick sitt 
namn på grund af, att många af ny
byggarne voro fri\n Jemtlancl i Sve
rige. 

KARLSTAD, MINN. 

De första svenska nybygg1trne slogo 
sig ned här 1 slutat af 1880-talet, men 
byn Karlstad kom till först är 1904, då 
en jernväg byggdes genom trakten. 
Det land, hvarpä Karlstad anlades, eg
des då af en ·svensk vid namn C. A. 
Karlson och togs namnet efter ho 

nom. 

LAWSON, MICH., 

1>eläget vid. sammanknytningspunkten 
mellan Marquette & South Eastem 
och Munislng jernvägar. Namnet gafs 
platsen af Marquette & South Eastern 
Railway Company för att hedra en 
framstående nybyggare der, Israel 
Larson, bördig från Dalarna, Sverl · 

ge. Det gick sedun utför för J,arson 

och han hamnade till slut på Mar
quettes fattighus. 

LENGBY, MINN., 

började bebyggas år 1883, då tvi!. 
svenskar, en skåning och en smålän
ning från Vernamo kommo dit. De 
flngo första tiden ligga ute på bara 
marken till dess, de hunnit bygga sig 
en koja. Jo'örst är 1884 kommo de sig 
sä igäug, att de kunde skaffa sig e n  
kokspis. Namnet Lengby togs sedan 
efter en svensk bland de första ny· 
byggarne vid namn Linda!. Man tänk 
te för8t kalla p)ateen Linda!, men som 
en annan plats I staten hade ungefär 
samma namn bestämde man sig för 
Lengby. 

L INDSBORG, KANSAS, 

ett af Amerikas mest kända svenska 
samhällen, anlades af ett för ändamä · 
Jet 1868 stlttadt Jandsbolag, First 
Swedish Agricultmal Company af Mc· 
Pherson County. Den ledande man -
nen under koloniens första är var dr. 
0. Olsson, som nnlände till kolonien 
vid midsommartiden 1869. Landbola
get beslöt på ett sammanträde il.en 9 

.Ian. 1869, att nybyggst skulle heta 
Lindsborg. Uppslaget till namnet fick 
man frän tre. verksamma bolagsmän 
S. P. Linclgren, S. A. Lindell och J._ 0 

Lind. 

MALMO, ALBERTA, CANADA, 

grundlades i början af 1890-talet, m e n  
kolonien fick ej ,,geotllgen något upp
sving, förr än efter 1896, då de tre 
bröder Helslng och deras kusin G. W. 

Bredenberg anlände frän Malmo, Nebr. 
Kort derpä fick platsen speceributik 
och postkontor under samma tak. Of·· 
vannämncle Bredenberg, föreslog nam
net Malmo för det nya postkontoret. 
Postverket godkände namnet, hvll -

ket sedan öfvergått till samhället. 

MALMO, NEBR., 

ligger I Saunders county. Landet bör- · 

Jade bebyggas 186R af svenekar. Den, 



som mest bidrog z.tt draga svenskarne 
till de�sa "trakter var svenske luther
ske pastorn S. G. Larson. Dä jernvä· 
gen 1886 byggdes började staden 
Malmo resa sig. Hur stade.n kom att 
fä namnet Malu:o är höljdt I dunkel. 
De flesta nybyggarna voro frän Da
larne och Skäne, men Ingen af de se-. 
nare gaf, så vldt man vet, platsen dess 
namn. };)tt kan man dock taga för ·Sä
kert, ,_tt eu sv�nsk hade nägot med 
saken att göra, då jernvägsbolaget gar 
atationen namnet M�lmo,hvllket namn 
�edan öfverglck äfven till staden. 

MANHEM, WIS., 

anlad"s 1901 af skriftställaren J. G. R 
Baner, kapten Graham och den dä vida 
bekante Olof Rosen. Settlementet ke.1-
iades först Banervllle efter herr Ba· 
ner, men som han afböjde 4enna he· 
dersbevlsnlng, fick det namnet Man· 
hem. Första JandJ;öparne voro polis
chefen I lrouwood, Mich.,Jo:in Carlson, 
kallad den svenske irländaren, enär 
hanA fader var svensk och hans moder 
Irländska samt grufförmannen Ed· 
vard Carlson, äfven han frän Iron -
wood. Settlementet var ämnadt bllfva 
helt oi:h hället svenskt, men <lock till
lätos genom särsk!ld öfverenskommel -
se engelsmännen John Oliver, Sam 
Siade och Harry Siade samt dansken 
John Pedersen att köpa land. Man
hem !111,"ger I Vilas county och stations
namnet il.r ännu C'anover, men dä lo
kalpatriotismen fått utvecklas, tvingas 
nog jernvägsbolaget att utbyta detta 
mot sP.ttlementets namn. 

MARIADAHL, KANS., 

är d!ln äldsta svenska kolonien I Kan· 
sas. De första svenska nybyggarne vo
ro bröderna John A. och Nils Peter 
Johnson, bada friln Horns �ocken, ö
stergötlaud, hvilka hltkommo den för· 
de 1855 ooh den senare 1R56. Sedan 
slogo •lg nere svenskar ner här, bland 
dem bröderna Jo!JLsons moder och fy
ra systrar, hvllka anlände frän Sve · 

rtge 1859. Ar 1863 stiftades en svensk 
-luthersk församling, hvllken tog nam · 
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net Mariadahl efter bröderna John 
sons moder, som hette Maria och var 
den första; församlingsmedlem, som 
afled och blef begrafven I församlin· 
gens kyrkogärd. Församlingens namn 
har sedan öfvergått till samhället. 

MORA, MINN., 

beläget mldt em•3llan St. Paul och 
Duluth, erhöll sitt namn af en amerl· 
kansk posttjensteman M. R. Kent, dä 
Great Northern R. R. byggdes mellan 
St. Paul nch Duluth 1882. Vid jern
vägsbygget arbetade flere · dalkarlar 
frän Mora och dessa skrefvo ofta hem. 
Kent, som hade hand af jernvägsar
betarn.,s post, kom att fästa sig vid 
adressen pä morakarlarnes bref ocb 
frågade dem en deg, om Mora var en 
stad I Sverige. De förklarade, att Mora 
var en vacker stad, hvarpA. Kent sva
rade, att dä skulle denna station. kal
las. Mora. 

MOTALA, NEBR., 

beläget 6 mil öster om Axtell, finne• 
ännu . ej till, men torde snart bllfva en 
svensk by. Landet egdes förr af en C. 
J. Peterson, som fick jernvägsbolaget 
att der anlägga en anhallstatlon. Pe
terson gaf stationen namnet Motala. 
Ett ijpannmalsmagasin häller nu på 
att byggas der och det troliga är, att 
der sedan blir ·en by, om ej så stor. 

NEW GOTLAND, KAl'IS., 

kunde man tro vara grundlagdt af got
länningar. Så är dock ej förbällandet. 
Den förste svensken I trakten var Cari 
Johan Hanson, som kom 187l och in
om kort var en stark Inflyttning i full 
gäng. I Januari 1&7 2 fick platsen post
kontor och dä må•te den fä ett' namn. 
New Gotland valdes, enär nybyggarn" 
ansA.go sig der ha funnit "nytt godt 
land". 

NEW SWEDEN, IOWA. 
Ar 1S45 afreste fyra familjer från 

Kisa I Östergötland och en familj frå:i 
Stockholm,_ jemte nägra ungkarlar till 
Amerika under ledning af Peter Kas· 
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se!, som förr varit mjölnare och någon 
tid rattare på ett gods. Sällskapet äm · 

nade sig till Plne I,ake, Wls., Unonl! 
nybygge, hvarlfrän de hört genom bref 
frän kapten P. von Schneidnu till hans 
fader, som bodde I Kisa. Vid ankom
sten till New York flngo de höra, att 
de kunde fä bättre land I Iowa, hvarför 
de begäfrn sig till Burllngton, Iowa. 
Derifrän tågade de 42 mil inät landet 
och grundade ·ett nybyg�e vid Skunk
floden I Jefferson county. De skrefvo 
sedan till sin hembygd och de följan
de åren kom mo

· 
många östgötar till 

nybygget, som fick namnet New Swe
d�n. 

NEW SWEDEN, MAINE. 

Denna svenska koloni grundades å
ren 1871 och 1872 af dåvarande ame
rikanske konsuln i Göteborg W. W. 
'lhomao, sedermei a Förenta Staternas 
minister 1 Stockholm. Han samlade sin 
första skara I Göteborg och medföljde 
kolonisterna ända fram. Det säges, att 
Thomas sjelf gaf rlatsen namnet New 
Sweden. Under de rärmast följande 15 

åren ökades kolonien genom lnflytt. 
nlng frän Sverige. 

Kolonierna Stookholm,Jemlland och 
Vestmanland, hvllka hafva jernvägs
stationer och postkontor, äro I viss 
mening delar af den stora svenska 
J\ew Sweden-kolonien. 

OPHIEM, ILL .. 

beläget I närheten af Swedona, har 

fått sitt namn efter en gärd Ophem i 
Sverige. Två bröder Samuelson, hvllka 
komlll'> frän nämnda gärd, slogo sig 
ned der Ophlem nu ligger. De tillhörd<? 
svensivi lulhersi<a församlingen I 
i:lwedona, Inom hva.rs område deras 
hem ansågs ligga. De kallades allmänt. 
"Ophems-pojkarne", hvllket gjorde att 
platse!I sä småningom började kallas 
Ophem, och då 1>ostkontor upprätta 
des, fick detta sa:nma namn. Dä jern · 

vägsstation byggdes I Ophem, fick 
denna namn Edwardsville, under det 
post kontoret behöll sitt nq.mn. Jern · 

vägsbolaget sände dä en agent för att 

öfverenskomma med befolkningen om 
platsens namn. Agenten var af tysk 
börd och stafvad•J Ophem på tyska 
Ophelm, som· då skulle blifva statio
nens namn. Namnet ändrades dock 
för att lämpas efter engelskt uttal 
frän Opheim till Ophlem. 

PJ;:TERSBURG, COLO., 

har fått sitt namn efter en af .de allra 
första svenska nybyggarne I Colorado, 
Peter Magnes. Han var född 1824 I 

närhetAn af Eksjö och utvandrade till 
Amerika 1862. Dä rusningen till guld
fälten ! Colorado började 1859 var han 
med och efter en tid· var han egare af 
600 acres land, på hvllket han anlade 
en stad, som han gaf namnet Peters· 
burg. Han blef en ar statens märkes
män pi\ sin tid ocil pä grU!1d af sin o · 

mutllga tedbarhet kallades han all· 
mänt "honest Pete". Han afled 1902. 

RONNEBY, MINN. 

Under de hårda ären 1893 och 1894 
begäfvo sig mängn stadsbor ut pä Ian· 
det för att der skaffa sig egna hem, 
sedan äe förgäfves sökt arbete I stä
derna. Bland dessa var Alfred Carlson 
i Minneapolls, Minn., hvllken tillsani -
man med en kamrat begaf sig ut pä 
spaning efter land. Slumpen förd<> 
dem tiJJ den plats, der Ronneby nn 
ligger. De tyckte om trakten och skaf · 

fade sig land samt började rödja byg<J. 
Snart kommo flere andra svenskar, 
bland dem mänga från Ronneby. En 

af deru vid namn Lindqvist öppnade 
en lit<:n handel oclo blef platsens förslit 
1>ostmästare. Platsen hade länge kal -
lats St. FrancLl, men som ett annat 
postk0ntor med detta namn fanns I 

state!I, måste ett uytt namn väljas. 
Lind(jvist föreslog Ronneby efter sin 
födel,.estad och postverket godkändr> 
förslaget.. Jernvägsb0laget antog äf. 

ven namnet för stationen pil platsen. 

RO_SENLAll:D, wrs .. 

anlades 1903 af samma personer, som 
grundade Manhem. Ro�enland Jigg.,.. 



liksom Manhem i Vilas county. Det 
är ett s. k. "blam!adt" settlement och 
deliför icke så framgäng•rikt som 
Manhem. Det fick sitt namn efter ene 
grundläggaren Olof Rosen, den ur
sprunglige lfraren för dess anläggan
de. 

SCANDIA, KANS. 

The Scandlnavian Agricultural So
clety of Chicago, Ill., stlftadt 1868, be
slöt samma är att anlägga ett nybygge 
i Republlc county i Kansas-och ett 
större jordområde Inköptes och dela
des I 350 lotter, ·hvardera innehållande 
20 acres. De 107 medlemmarne i land
bolaget drogo sedan lott om delarne; 
några köpte blott en lott, men de 
flesta skaffade sig tvä och flera. plat
sen fick samma är namnet New Scan
dinavla. Flere nybyggare kommo re
dan samma höst och de.öfriga följan
de vår. Namnet New Scandinavia ut
byttes 1876 mot Scandla. Platsen ha
de då 605 Innevånare, af hvilka 74 voro 
svenskar och 13 norrmän. 

SCANDIA, MINN. 

ligger vid östra stranden af Clear Wa
ter Lake, 10 a 12 mil från Carver och 
6 a 6 mil från Götaholm. Ar 1855 bo
satte sig 7 •venska familjer här och 
inom kort ökades antalet till 22. De 
voro från skilda delar af Sverige. Till 
sin trosbekännelse voro många bap
tister, hvllket gjorde att de lutheroka 
familjer, som äfven kommit, vautrif
des och sålde sina egendomar till ty: 
skar samt flyttade bort. En svensk 
luthersk och en svensk baptistförsam
ling stiftades de för>ta åren, men bå
da upplöstes. 

SCANDIAN GROVE, MINN., 

ligger 7 mil nord ve st om St. Peter 
Nlcollette county. Platsen togs först 
i besittning af norrmän och då den 
förste svensken, A. Thorson från Skå -
ne, anlände dit den 7 Oktober 1855 
tunnos• redan 10 å 12· norska familjer 
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,der. Sedan aplände en mängd sven
skar dels direkt från Sverige, dels 
från Illlnois och Wlsconsln. Det är 
möjligt att platsen redan af de norska 
nybyggarne fått sitt namn. 

SELMA, MICH., 

I Marquette county erhöll sitt namn af 
Marquette & Santa Eastern Rallway 
Company, som dermed ville hedra fru 
Fred. Larsou, hustru till en framstå
ende medborgare I trakten, då jernvä
gen byggdes. Ft-u Larsons första namn 
var dock ej Selma utan Hllda. Bola
get hade fått oriktig uppgift härom, 
men namnet på platsen ändrades dock 
Icke. 

S KANDIA, MICH., 

ligger I Marquette county. De första 
svenska nybyggarne voro Anders J. 
Hoglund, bördig från Tunhem, Ve
stergötlaud, och Gustaf Yalmar Bahr
man, bördig frän Göteborg, hvilka slo
go sig ned der på hösten 1873. På 
hösten 1877 samlades nybyggets med
lemmar i Yalmar Bahrmans hem och 
der beslöts, efter en stunds öfverlägg
ning, att glfya platsen namnet Skandia. 
Med namnet Skandia nämnes ej blott 
station'iln, postkontoret och samhället 
utan ä.fven townshipet. I township of 
Skandia ligga Yalmar, Selma, -Lawson 
och Carlshend. 

s KANEE, MICH., 

· beläget i Baroga county, grundades 
1871 af svenskar, bland hvilka märkes 
kapten Valfrld Been, bördig från Skå
ne I Sverige. Genom honom fick plat
sen sitt namn. 

SMOLAN, KANSAS, 

är ett svenskt samhälle å omkring 100 
personer. Den förste svensk, som kom 
till platsen, hette Charles Frank. Han 
anlände 1868. men först 

0
1893 fick ko

lonien svensk luthersk församling. 
Namnet är taget af provinsen S_mä
Jand I Sverige. 
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STARBUCK, MINN., 
började anläggas 1881 af svenskar. 
Den förste nybyggaren var John Carl-
1on, sedan komma Gustaf Johnson och 
Ufred Nordström, alla tre från Elfs
Jorgs län i Sverige. Platsen fick sitt 
tamn efter ett par. oxar, som en af dl' 
törsta nyhyggarne skaffade sig. Oxar
ae voro de Cörsta i trakten och blefvo 
Jå berömc'a, att man ville hugfästa 
•-s miue. Den ene h€tte Star och 
den UHlre Buck, och när platsen skulle 
gLfvas a �n. kallades den Starbuck. 

STARK, MINN., 

beläget i Chisago county, började an
läggas af svenskar i slutet af 1860-
talet. Plateen fick sitt namn efter en 
framstående svensk i dessa trakter, 
advokaten Stark. 

STOCKHOLM, KANSAS, 

grundlades de sista åren på 1880-talet, 
då åtskilliga svenska familjer slogo 
sig ned der. De komma från svenska 
lutherska församlingar i Iowa, Kansas 
och Illinois och redan 1888 stiftades en 
försa'11ling, då platsen fick namnet 
Stocknolm efter Sveriges hufvudstad. 

STOCKHOLM, MA,INE, 

beläget-i trakten af New Sweden, an
lades senare än detta. Då man hade 
ett New SW' eden, tyckte man, att det 
borde finnas ett Stockholm, och så 
0f!ck platsen detta namn. 

STOCKHOLM, NEBR., 

beläget i Fillmore county, anlades 
1872 af svenskar, bland hvilka märkas 
0. G. Bergqvist, Bjork, John Hanson, 
Nels Anderson och Olof Erickson. De 
bodde första åren i torfhus och fingo 
genomgå många pröfningar. Namnet 
gafs platsen efter Sveriges hufvudstad. 

STOCKHOLM, SASK, CANAD� 
grundades på 1870-talet förnämligast 
genom en landagent Emanuel öhlen i 

Wlnnlpeg, hvllken ledsagade många 
svenska in vandrare till platsen. Se

dan flere familjer slagit sig n-ed der, 
blef det fråga om, hvad platsen skulle 
heta. Enär öhlen var från Stockholm 
i Sverige, fick platsen namnet Stock
holm. När sedan platsen fick post
kontor, fick detta namnet Ohlen efter 
öhlen. Efter 15 års förlopp fick plat
sen jernväg och stationen fick koloni
ens gamla namn Stockholm. Sedan 
har äfven postkontoret fått detta 
namn. 

STOCKHOLM, SO. DAK., 

räknar sin uppkomst från åren 1880 
och 1881, dä de första svenskarna 
komma till trakten dels direkt från 
Sverige, dels frän Minnesota. Då det 
blef fråga att organisera township, 
fick detta namnet Stockholm, enär de 

flesta i trakten voro svenskar och 
rätt många af dem härstammade från 
Sveriges hufvudstad. På våren 1906 
anlades staden Stockholm vid Great 
Northern Railroad: Samhället var i 
början uteslutande svenskt och är nog 
ännu öfvervägande svenskt, men rätt 
många norrmän och danskar hafva de 
senare åren intlyttat. 

STOCKHOLM, WIS. 

Denna plats utgör en by med jer.n
vägsstation och ligger vid sjön Pepin, 
en utvidgning af Mississippi. Den för
ste svensk, som kom till platsen, var 
Erik Peterson från Karlskoga i Verm
land. Han rnr omkring 1852 flottkarl 
på Mississippi och då den timmerflot
te, på hvilken han arbetade, en gång 
lade till vid Pepins strand klättrade 
han upp på den namnkunniga Maiden 
Rock, frän hvilken man har en stor
artad utsikt öfver det vackra landska
pet. Han blef förtjust i landskapet 
och efter flottfärden återvände han 
och bosatte sig vid stranden. 

Han skref hem efter släktingar och 
bekanta, men innan de hunna komma 
reste han hem till Vermland .. De som 



kommo på. baus bref stannade i Mo· 
llne, IJI., till 1854, då han kom tillbaka 
med ett stort sällskap utvandrare från 
hembygden. Koleran utbröt bland 
dessa och mänga afledo I. Chicago och 
Mollne. Eländet var stort bland dem. 
Erik Peterson, som hade hand om de 
flestes penningar, hade lemnat säll· 
skapet I Chicago och begifvlt sig förut 
Ull sjön Pepin. Detta väckte oro bland 
invandrarne, hvilka vände sig till nor· 
sk<; konsuln l Chicago. Följden blef, 
att Peterson återkallades genom tele· 
gram och ålades att utlemna· bvad han 
hade af •ällskapets pengar. Sedan 
detta skett förde han sällskapet till 
ny bygget, som man först ämnade kalla 
Swedenborg. För att dock ej mlsstän· 
kas för svedenborglanlsm gaf man 
platsen I stället namnet Stockholm 
efter Sveriges hufvudstad. 

STRANDQUIST, MINN., 

l'Marshall county har fått sitt namn 
efter handlanden J. E. Strandqulst, 
som ännu lefver och bor på platsen. 
Han härstammar från Tåsjö försam· 
ling, Vesternorrlands län, i Sverige, 
hvarifrån han kom till Amerika 1892 
vid 22 års ålder. Ar 1893 tog han 
bomestead och upparbetade landet, 
blef 1898 platsens förste postmästare 
och gaf postkontoret namnet Strand· 
qulst. Ungefär samtidigt började han 
sin handel, som sedan utvldga�s är 
från år. 

SVEA, MINN., 

I Kandiyohi county har fått sitt namn 
efter Svenska luth. Svea-församlingen, 
hvilken organiserades 1870. Försam· 
llngen tog namnet Svea för att be
teckna, att medlemmarne härstamma
de från moder Svea och församlingens 
namn .har sedan öfvergått till platsen 
och postkontoret. 

STROMSBURG, NEBR., 
beläget I Polk county, räknar sin hi
storia från 1871, dä några svenskar, 
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bröderna P. A.'Backlund och F. Back· 
lund, P. Åkerlind, F. Peterson och tro
ligen äfven L. Hedström, slogo sig 
ned här. Staden Stromsburg grund· 
lades 1872, då Hedström "uppförde en 
butik, hvarjemte han fick försälj
ningsrätten till två. townshlps land. 
Svenskar började då inflytta I stort 
antal. Ar 1880 fick platsen iernväg 
och på våren blef den stad. Hedström 
var den .förste postmästaren och äfven 
stadens förste borgmästare oich plat
sen fick sitt namn efter sista stafvel
sen I hans namn. 

SWEA CITY, IOWA. 

Inflyttningen till dessa trakter, Kos
sutb county, började år 1875 genom 
kapten R. E. Jeanson från New York, 
en af den tidens ledande män bland 
de svenska baptisterna. En svensk 
luth. församling stJ.ftades pä hösten 
1875. Genom de svenska invandrarne 
fick townsblpet namnet Swea. I 

mldten på 1890-talet fick trakten jern
väg och en station förlades 4 mil syd· 
ost om Swea town. Stationen, kring 
hvilken snart en stad uppstod, fick 
namnet Swea City, bvilket namn sta· 
den och postkontoret bära. 

SWEDE BEND, IOWA, 

leder sitt ursprung från Swede Polnt 
och grundlades under senare hälften 
af 1850-talet af dem, som Icke förmåd
de Inlösa sitt land I Swede Polnt. Se· 
dan kommo Invandrare frän Sverige, 
särsklldt Östergötland samt östra 
Småland. 

SWEDEBURG, NEBR., 
beläget I Saunders county, anlades 
1870 under ledning af svenske luth. 
pastorn S. G. Larson. De första sven
skarne, som slogo sig ned här, N. A. 
Aspengren, Nils Göranson och John 
Martinson jemte några andra, komma 
dock redan under sommaren 1869. Tiii 

Swedeburg komma svenskar från nä
stan alla provinser I Sverige. De upp· 
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kailade platsen efter sitt g11-mla foster
land. 

SWEDE HOME, NEBR., 

är det äldsta af de svenska nybygge
na 1 Polk county. Här började svenska 
nybyggare slä sig ned redan 1870 och 
1871. Är 1873 organiserades en svensk 
luthersk församling, som fick namn 
Swede Home. Ett postkontor öppna
des och fick samma namn; det in· 
drogs dock sedan. 

SWEOELAND, PA., 

beläget 17 mil norr om Phlladelphia, 
är en liten köping, som bebos för· 
nämligast af polacker och ungrare. 
Platsen räknar antagligen sina anor 
från Dela ware-svenskarne. 

SWEOEN H!LL, N. Y., 

är namnet på ett svenskt settlement, 
som kom till stånd i början af 1900-

talet i Renssdaer county. Den för· 
ste nybyggaren var Henry A. Staberg, 
som I många år bodde i Brooklyn. 
N. Y. , och der gjorde sig bemärkt som 
idrottsman. Han köpte en egendom, 
som han gaf namnet Sweden Hill. Se· 
dan halva flere svenskar köpt egendo· 
mar i närheten och ko:onien har blif
vlt känd under namnet Sweden Hlll. 
Förr kallades trakten R!ders Corner. 

SWEOE POINT, IOWA. 

Ar 1846 reste en enka vid namn Da· 
lander med fyra söner och två döttrar 
I sällskap med flere från Östergötland, 
förmodligen från K!satrakten, till 
Amerika. De ställde s!

·
n kosa till 

Iowa, der en del uppsökte Kasse! och 
stannade I New Sweden. Andra, som 
farit vida omkring och sett på land, 
föredrogo att slå sig ned I Boone coun· 
ty, der de togo "claims" på den plate, 
som sedan kallades Swede Point. 
Platsen ligger 25 mJ! norr om Iowas 
hufvudstad Des Moines, som den tiden 
bestod blott af några fä stockhus. 

Enkan Dalander ocb hennes barn 
voro bland dem, som slogo sig ned å 

Swede Point. Tvä af sönerna begäfvo 
sig bort ocb förtjenade penningar, 
medan tvl andra stannade hemma och 
odlade jorde1i. Följden blef, att dä 
landet kom I marknaden kunde famil· 
Jen Dalander betala hvad den Intagit 
och på detta landområde utlades 1857 
en stad, som fick namn Swede Polnt. 
Staden växte fort och de f!este, som 
kommo dit voro amerikaner, ehuru 
älven f!ere svenskar kommo. 

Bland de första svenska nybyggarne, 
som kommo samtidigt med familjen 
Dalander, voro flere, hvilka icke för· 
mådde inlösa sina "ciaims" utan må
ste gä frän dem och förlora allt ar
bete, de nedlagt på dem. Dessa be· 
gåfvo sig 25 mil längre norrut och 
nedsatte sig i Webster county vid Des 
Molnes-floden, der de grundlade ny
bygget Swede Bend. 

SWEDESBURG, IOWA, 

räknar sin begynnelse från 1864, d ä  
e n  del östgöter, bland dem G .  A .  Fri
dolph, slogo sig ned pä platsen, som 
först kallades Freeport efter nämnde 
Fridolph. Följande år anlände sven
skar från Iilinois och andra platser l 

Iowa; de härstammade i allmänhet 
från Småland. Skåne och Blekinge. Å r  
186ii stiftades e n  svensk luthersk för· 
samling och år 1870 fick platsen post
kontor, dä namnet ändrades från Free
port till Swedesburg. 

SWEDESBURG, PA .. 

beläget en knapp mil frän Swedeland, 
Pa., och omkring 17 mil norr om Ph!· 
lade!ph!a, bebos, liksom Swedeland, af 

polacker och ungrare. Platsen har en 
nära 200 är gammal kyrka, som kallas 
"O!d Swe<.les Church", hvilket tyder 
på anor frän Delawaresvenskarne. 

SWEOONA, ILL. 

De första nybyggarne här voro ty

skar, hvl!ka kommo från Pennsylva-



nia; äfven kommo några Irländare. 
Den lilla staden fick af tyskarne nam
net Berlin. År 1849 kommo de första 
svenskarne, N. M. Chilberg med fa
milj, till Berlin. Följande år Inflyt
tade flere svenskar. Emedan en an
nan plats I llllnois ocksä hette Berlin, 
fann man det omsider nödvändigt att 
ändra namn. Under tiden hade dock 
många svenskar Inflyttat och en. 
svensk luthersk församling stiftats. 
Tvänne nya namn voro på förslag, 
nemllgen La Grange och Swedonla, 
hvllket sistnämnda, dock på. den sven
ske lutherske pastorns A. Andreen, 
Inrådan ändrades till Swedona. All
män omröstning företogs och sven
skarne, som röstade på. Swedona, seg
rade med några få rösters majoritet. 

THORHULT, MINN., 

hac fått sitt namn af en af de första 
nybyggarne, handlanden P. M. Swen
son, hvllken tog land der 1902. År 1904 
fick platsen poststation och Swe1,1son 
blef postmästare. Han gaf då platsen 
namnet Thorhult efter gården Thor
h uit I Westra Thorsås församling, 
Småland, der han föddes 1875. 

VASA, MINN. 

Ar 1851 reste ett litet sällskap ut
vandrare från Kristianstadstrakten i 
Skåne till Amerika. Bland dessa var 
Hans Mattson, sedermera öfverste,Sec
retary of State I Minnesota och För
enta Staternas generalkonsul I Kal
kutta. Han stannade en tid I Boston, 
Mass.,hvarifrän han 1853 följde släktin
gar och ett större antal invandrare till 
Mlnnesota. Vid ankomsten tlll St. 
Paul skaffade sig några arbete der, 
under det ll!'attson och de öirlga ·fort
satte tlll det då nyss anlagda Red 
\Ving. 

Derifrän begåfvo de sig under led
ning a.f en amerikan, som var känd I 
trakten, ut tör att se efter land. De 
bestämde sig för att slå sig ned på. 
en prärie ett 10-tal mil från Red Wing 
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och togo flere "clalms" genom att 
skrlfva sina namn på träden. Efter 
blott några · veckor hade flere familjer 
slagit sig ned på prärien och kolonien 
växte fort. Den 3 September 1855 or
ganiserades en svensk luthersk för
samling och då erhöll platsen namnet 
Vasa efter Gustaf Vasa. Förut var 
platsen känd Ibland amerikanerna un
der namn af "the Swede pralrie" eller 
"Mattsons settlement", äfven "Whlte 
Rock" efter en der varande stor sand
sten I form och storlek liknande en 
liten kyrka. 

WAUSA, NEBR., 

I sydöstra hörnet af Knox county räk
nar •In historia från år 1883, då en 
svensk vid namn Thorson slog sig ned 
pil. en farm strax vester om nuvarande 
staden Wausa. Då flere nybyggare 
anlände, upprättades ett postkontor i 
Thorsons hem. Postkontorets namn 
biet Thorson och det bibehölls till 
1890, då jernväg anlades och staden 
.wausa kom till stånd. De första ny
byggarne beslöto kalla platsen Vasa 
efter konung Gustaf Vasa, men för att 
göra namnet lättare tör amerikanerna 
att uttala, beslöts på förslag af en 
skollärare J. E. Baggstrom att skrlf1•a 
namnet Wausa. 

VEGA, WASH. 

De första svenska nybyggarne voro 
John P. Ekenstam med familj, som 
kom i slutet af 1870-talet samt Bengt 
Johnson och N. M. Peterson med fa
mi:jer, hvllk·a kommo 1881. De hade 
fört varit bosatta i Kansas och voro 
till börden småländlngar med undan
tag af Bengt Johnson, som var hallän
dlng och hans hustru skånska. Bengt 
Johnson blef platsens förste postmä
stare och gaf postkontoret namnet 
Vega efter, som det uppgifves, en 
plats I hans hembygd I Sverige, enligt 
en annan uppgift med anledning af 
"Vegas" färd, som Inträffade •amtl
digt, som han kom tlll platsen. 



VEST MANLAND, MAINE, 

beläget I trakten af New Sweden, an
lades senare än detta och fick sitt 
namn pä grund af, att mänga af ny
byggarne voro frän Vestmanland I 
Sverige. 

WEST SWEDEN, WIS., 

fick sitt namn ä.r 1868, dä-nägra land
sökare gingo öster frän Trade Lake 
omkring sju mil och slogo ned sina 
bopålar. De första voro Finsk Olof 
Jansson, Ris Erlck Erlckson, Ryss 
Per Person, Daniel Persson och Säter 
Erlck Jansson, alla från Dalarne; Carl 
G. Grimh, Gustaf och Johan Blomgren. 
Israel Björkman och Jöns Svensson 

från Småland; Aron Edström och Gu
staf Flodln från Dalsland samt A, G. 
Rudberg från Vermland. 

YALMAR, MICH., 

·beläget I Marquette county, erhöll 
sitt namn af Chas. A. Wllson, bördig 
från Dalarne I Sverige, d! platsen fick 
postkontor och Wllson blef den förste 
postmästaren omkring 1893. Namnet 
gafs för att hugfästa minnet af en all
mänt känd och aktad nybyggare I des
sa trakter, Gustaf Yalmar Bahrman, 
bördig från Göteborg, hvllken kom 
frän Sverige 1863 och deltog i inbör
deskriget. 




