
§vElsLnrlg i §i, Cmir-ialsl, trfihmlotn,

ca§,

ANTECKNINGAB SAUIJADE ÅI' B. G_8.

och utgltha al

"lfiinnesota §tats Tidning.tt

1T!INNEAPOLIS, MINN.,
Ststs fiilniDgeDs Trtokeri,

1879.

Pris 25 cents.



FOrord.

DÅ vi hörmed till v0re landsmån öfverlemna detta lilla arbete,

bafva vi att utbedja oes ileras beuägna öfvergeende nod de uti det-
samma fiirekonmande fel ocb brister.

Till eo börjau var enrleet meningen ett för§tatsTidningeus löeere

skrifva en kort boråttslso om ![arine settlementet, men omstÄndig-

beterna föranledile ogs sedermera att fortsåtta meil öfriga evonska

eettlementor vid St. Croir floden samt utgifva dom i bokform. Eiiraf
bar uppkommit den fiiljd eller ordning bvaruti berättelserna lörokom-
ma i boken och som mÅhåada Iörefallor liisaren besynnerlig. En stor
evÅrighet har varit, att vi vicl utgifvandet ej haft nÅgoo skriftlig be-

råttelso eller historia till vårt rötteenöre, utan vÅro kÄllor hafva varit
de mundtligrr meddelandon vi erhÅllit sI ältlre inoru settlementerno

iinnu lefvaude oybyggare. Dessa meddelanden hsfva oh" o..".-.
sak v$rrt olika af olika personer, allt efter dessa persouors mor eller
mindre evikende minne eller skilioktiga sött att uppfirtta och borötta
eaken.

Mannen rued lien skördar eiua ofror blanrl de öldre settlarne, dorae

Ieder glesna, snart kongko iugen återrtir stt berötta om de mödor och

fiirsal(elser vårs fiirstkomne landemåu baft att utkämpa i vildmarker-
na. Detta har varit oes on möktig drifreder ott samlo dessa medde
laoden och geuom trycket offontliggöra doramma. För de sorn

pÅ sodnore tidor hitkommit till landet kou det vara af irrtresse att
veta huru dei var i den första aettlingeos dagar.

Foroet Lnko i Juni 1879.

FÖRFÄTTAREN.



Elilorlsh DeshrllnlDf Oiyer svonste lettlemGDtet lfadno
I Werhlnlton county, Mlnnoaota.

D.r lyr 8v. Dy. Luth. t y!L8! I MsrlD.rtllomtet I W..bltrgt@ c@!t , UhL

Sveneka eettlementet Marioe Är belåget i nordöetre hörnet af
Washington county i staton Minneeota samt begtår af towns 3l ooh
32 range 20 jemte den em$la I'rÅn en helf till en mil brecis laodetröe
ka öeter om range.liniou 19, belägen mcllen denna linio ooh St. Croir-
flodon i towus 31 ooh 32. Åf deoua jordvall ör norra delen af torn
32 uteelutande bebodd of svenskar. I town 3l 6r befolkoiugen din
emot mora uppblondad. De flegte rvenskar, eom hör ffnnas, öro bo-
catta i norrs ilelen eller mot gröneen ef towa 32. Eela den b6r
ruömndu jordströckan bouömnes "Town of Marins." Äf de inom detta
eettlemont bossti;o sveuekar öro smÅlöudingor och daleldndinger det
öfvervögande antalet ; men ö{veu Yestergö[land, Yormland oob Eel-
riuglaud med flsro lanilskaper halva bidiagit, att befolka dette lrnd-
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omrÅde. Sråu Norrlaods snöiga fiell till Skåues bördiga elÄtter har
gamlo Svea hiteändt aina iiloga barn att rödja vildmarken ocb ekapa
aig uya hem.

Denue bofolkning, hor hvrlken meu finnor uipröglad de hos svon-
eka allmogen välkönda karaktäredragen rf gudsfruktan, örbarhet ocb
dygil, ör arbetsam, göstfri och hielpaam garnt har genom flit
och ihiirdighet förvandlot den vilda akogon till bördiga eödesfält.
Där ftir endaet 30e40 År redan Ämerikae ur-invånare, den rödo man-
nen, uppslog ein wigwam i skuggan afdo höga och skuggrika trä,den
eller den enabbu hjorton bstade det saftiga gld,ret, ekall man nu findn
sDygga, beqvöma och väl inredda hus or:h byggnader, omgifna af
grönskaude Åkrar och öngar samt fredliga tama husrljur i ostörd ro,
vallade Å de vilda djurens marker. Den röde Domaden har måst vi-
ka för sin arbetesmme bvite broder, de stora trödet måete folla för
rybyggar€ns sonfulla armar och de vilda djuren fly för'attlernrre rum
åt de mera fredliga och fromeintn djur, hvilkaskaprren i sin vishot gif-
vit meuniskan till eå mycken nyttn och vä,lsignelse.

Med undantag af on ringa dol, som urepruogligon varit priirio,
utgöres Eettlomoutot hufvudsakligast af skogslaud, hvarom ännu obe-
byggda trakter bär och där bära vittne. Landet, som höjer sig om-
kriog 500 fot öfver §t. Croix-flodon, ör backigt och kuperadt, Frårr
denna leudthöjd utflyta flera gmärro böckar i St. Croix-floden, af hvil-
ka Silver Creok år den etöreta. Landet ör rikt på epegelklnra och
fiskrika insjöar. Den störeta af deeea öro Lake Vasa ellor Big Marine
Lake och som i dagligt tel kollae Big Lake. Dees utsträckning fråu
norl till söder utgörnör'a tyra mil och lrÅn öeter till voster tro nril stmt
upptager näetan belo eoctionen 32 jemte dolar of uecticnerna 20, 29.
33 och 34 med flere. Straxt vester om Big Lako liggor 'Whito Bock
Loke, sÅ benömd efter en etor hvit eton midt uti sjön. f norra dolen
af eettlomeutet finnes Bony Lake, hvilkon erhållit siit namn eftor Pe-
ter Bony eller Bondy, eu tl de förste sveneke settlare, som bosntte sig
vid denna sjö ! Vidaro må, nämnas Goose Lake,, IIay Lnke, Long
Lake ooh Fieh Lake. Älla dessa sjöar äro beliigna i town 32 ollor det
egentlign gveuska settl€mentet. I town 3l finu&s Cornelian Lake,
Squaro Lake och Tornpopin [.ako nred flere. På f'riekt köllv*ttcn är där -

emot på många stÄllen brist, sÅ att farmarne hafva gonom grölhing af
diupa brunnar måst förekafr sig ett ilrickbart vatten. Jordm6»en bo-
etåi hufvudeakligast af sandmylla, mera lerblandad i närheten afSt.
Croir-floden än mot vestra gränseu. Hufvudploduktionen ör bvete,
hvilket i allmänhet är af bÄttre beskafrenhet här iin pÅ mÅnge andra
stölleu i stateo. Vi hafvu hört gamla eettlare siiga att hvetet, eom
skördadee mot v6§tr8 dolen af townot, iir tyngre och vigtigaro ön det
som växer i öetru delen, hvilket senare dåromot gifver längre ocb ri-
kars halm. Felslagnu ekördar hör'a moro till sällsyntbeterua hör ön
på vestra Minnosotis prärier, Då under förlidst år i allmänhet bÅdo
i veetra och södra deleu af staten ekördades ott underhaltigt ocb då.
ligt hveto, kuode farmarne här i skogstrakternn glädja aig åt on hve-
teskörd af eu god ocb fullvigtig beekaffonbet. De tör'nömsta nfsött-
niugsplotsernr för landtmaunous produkter ör, utom ilen inom settls.
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meotot belögne lilla staden Marine, den längre ned vid St. Croix-flo-
den, 12 mil frÅn ofvannömde pleta belögoa etaden Stillwoter. Till
gtotoos hufvudeted, St, Paul, öi omkring20 milfrinsödrrdelen'af
sottlementet. Nörmaete jernvägestationon ör deu vid §t. Paul & Du-
luth-jernyögen belögna Foreet Lake-stationen, omkriug 4 mil frÅn
settlsmontol,s veetra gräns. flvad eom ekullo botydligt fidrbittra kom-
munikationerna och blifva al etort värde Itir settlemontet, voro om
den sÅ mycket omtolade jerrvögen frÅn White Beer Lake till Taylore
Falls kommor att byggas. Den ekulle gonomeköra eettlementet frÅn
norr till «ider och dles etationer ekullo blifva fördelaktigr afeä,ttnings.
platser för landtmauneos produkter.

Utom jordbruket utgörskogaafverkningen en af befolkningenr fiir-
nömeta inkomstköllor. Sottlemontets mauliga innehyggare,isynuer-
het deo yugre delen, hafva om viutrarne goda arbetsförtjerrstor med
tiomerhuggningen i de stor$ furuskogarne kring öfrudelenaf St.
Croir-flodon ooh dess bifloder. Ätskilliga gvenskaridka rÅdan skoge.
afverkning och timmerhlndel tör egen rökning, men de fleota arbets
fiör de gtora eågverken och timmerhrndlarne i Stillwater.

Staden Mariue eller Merine Mills, soo den egentligen beter, hvil-
ken ör upphofvettill eettleruentets och tmktons befolkuing.anladee 1839.
Den 13 r\lai detta år onlöude ooh bosatte eig dÅrstödos fyre möu, nem-
ligen Hirnm Burke, Orange Walker, Srm Judd och Parker. De kom-
mo från en plnts virl namn }lorine i Madigon coDnty, lllinoisroch be-
nÄmde det, nya eettlemontet ef0er deree gamla hem, Dessa mön bil-
dade ett bolag under namn af Marine Lumber Co., och böijade genaat
anlägga en såg. hvilket arbeto bedrefs sö reskt ett rgdan.i September
måoad ermma lr knnde bröder tlärstådes förellgae. §t. Croix Falle
lÄngre upp vid floden Å Wisconsin-sidan baile redau föregÄeode År,
1838, blifvit anlegd och ett sögverk öfven där börjat byggae. men hÄr
s[gades intet virke förr ön 1840. Första sigverket vid Stillweter
byggdeo omkriog 1843 och vid Arcola någre år eeuare. Af de vid §t.
Croix-flodon bolågua sågverken, hvilka nu årligen fiirsåga och i ban-
delrr uteönda flerr millioner fot byggnadevirke at allr slag, ör sllledee
det vid Marine iildet. Denna trakt ellor den så kollade St. Croix-da-
Ien är ock troligen den föret betblkade i Minnnsotå.

År 1848, då Wieconsin upptoge som stat i Uniouen och Minnesota
organiserades till territ orium, bölls i town of Marine första "eleotion."

Bland de lörgta gvenekar. som tppehÅllit sig i trekton, nämnos 60
vid namn Jaoob Tornell. Han lörer vietate blgnd indiauerne, med
hvilka bnu handlade med ekiou oohpelevaror. Tornollblef ekjuten 1847
af en indian. Med mördrren austdlldes rättegång och han blefafeo
jnry, sammanaatt ef nysettlarne från Stillwater, Merine och an-
dra platser kring floilen, dörntl att hä.ngas, bvilken dom ock verkstöll-
des vid St. Croix tr'alls, Yid a{iöttningen nörvoro näetorr hola trok-
tene hvita befolkning, uppgÅende till omkrinq S0personer. Man hade
fruktat att indianerna, eom i etora hopar samlate vid tillfället, ekulle
göra nÅgra föreök att befrio fången; men ehuru derae antal uppgick
till omkring 400 krigare, ilsågo de lugnt och fredligt huru micedÅde-
ren led sitt etref.

( ,otlol [t
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Ännu en eveusk, som viststs blrnd rödskinnen kring Lake §upe.

rior ooh §t. Croir-flodeo, lÅngt iunrrn nÅgon annen hvit man diir näd-
slagit eina bo1Ålrr, uömnoe vid nrmn Jaoob Falgtröm. Om denne
Falström boröttae, att boo skulle hafva varit född i §tookholm eller
trakten döromkriug. Vid 12 Års åldor Åtföljde han eu onkol till
Doglaud. Ei,rifrÅn mÅste han hafvo eeglat som sjömen för eu tid
tillg vi åtorfinna Looom vid Eudeon Btry, hvareet hari lÄrer orbetst för
kompnoiet rf srmmr namn. Uudor sitt vistsnde vid Eudgon Bry. kom
Falgtrörn uotler en jngt att gÅ vilee. Efter flere dogars kriogiri,'ndc i
skorIoD, upptogs barr utmattad och utbungrad af en flook indiauer,
tf hvad stam vsta vi ej. Dessa indirner Åtföljde bun nu en löngre
tid. Efter otaligr vondringaroch etrölVandep i de store ukogarne an-
Iönde Falström och bane ftiljerlagoro i uörheteu af Lake Superior.
IIör kommo de i föktniug mod on ofdoloiog Chippewa-indiaoei, hvil-
ko sograde och tilllilugatogo såvöl Fuletröm eonr en del afden främ-
maudo iudinostanmeo. Segrarno frigÅfvo sina röda filngar, mea Fal-
ström gtannade qver bland Chippowo-stammen, . Eör gifte ban Big
med on squaw, till hölften uegor ocb hölften indian, och uppehöll sig
med dcser rödskinn en tid af 2ä År. Under deuna tid rÅkade Fal-
ström ea aunan g0ng att komme vilee på jagten. Eao irrade då,
kring i ekogeu under aderton dygn uteu lödaoch utsu Btt pÅtröfa uå-
gon mensklig vareleo. Eanc smrnuuition hodetagitelut ocb han hode
att lifnäre eig af vilda rötCer och rutten 6ek, Bom hen frnn uppfluten
kring str'önderna af de sjöar ban paesorade. Efter mÅnga Års vi-
stande blaud rödrkinnen, kom Faletröm elutligen Åoyo i boröring
med hvita menniskon EÄr i nörbeten af St. Croir-floden, träfiads
han Åter siue landemön-svoDskarno. IIan hade då nöetan helt
och bÅllet bortglönrt sitt modersmÅI, men öfvade och förkofrado eig
Åter under gamtal och umgdnge med dom i eitt barndomi,prÅk. Ean
tog Iand och bosatto eig i- nöihetan af Äfton i W'ashingtorr couDty,
hvarest hsng Böner önnu lefva, tr'aletröm blefpÅ sonare Åreu af sin
lofnad djupt religiöe och visade stor gudefruktan samt arbetade oll-
varligt «rch rned nit tör Glude ords spridoude bland Cbippewr-india-
nerua, bloud hvilko hau upptröddo som missionör. Eau brukade äf-
ven hÅlla bönemöten bog- 

-de 
nykomna evenske eettlarue, rcon hana

sprÅk var dÅ en blaudning af eveÄeka ocb engelska, otta ganeka svÅrt
för haue Åhöraro att fattn. Han ver mvcket snsorÅkslös och önekade
ej att vöcka mycket uppseende. Vid ;itt inträdl i nÅgot frömmande
hus, tog han merendele sin plate i nögon undangömd vrÅ vid dörren.
Om han, som ofta bÄnde, af e-ina landsmön tilltalades mod ordet mcster,
gvarads hanr "ieg ör ingen niietaro, eadagt en mÄstere finneg och
han," pekande Åfhöjdei', "bor öfver oss." Falström clog för omkring
l0 År sedon oah lörei vid ein död ha varit omlriug 80 gammal.

De första svenekar, som togo land och bosette sig hörat6dcs voro
tre unqa män. bvilka bitkommöhösten 1850' Den ene var uuvarande
lr""a"än i Ciisaeo countv, Osker Roos, den attdre Chts. Fernström,

"orn 
no IA.er veru-boeatt i lowo ooh deu tredje hette §arrdahl, hvilken

iÅnare Återvände till §verige. De togo land under "preemtion"'lagen

{..l"lullt
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ooh boeatte sig vid [IayLake, men öfverlemusde f<iljande vÅr siu rött
till ltndet till den dA nvss ankomne Daniel Nileon.

VÅren l85l kommä ,rer familjer från Heleingland. De hade ella
tönkt boeåtta eig vid Chieago Lako,mentvÅafdem,neml. Daniel
Nileoo och Englund, funno landet döretddes bevört med tlltför grof
ekog och för arbeteaut ntt uppodla, hvadon de beelöto att u1,psöka
båttre plateer. De drogo söderut och boeatte sig vid Fieh Lake, strart
norr orn Big Lake i town 32. De öfriga fyra famijerna stannsde
qver vid Chisago eller Swode Lake. eom den åfven kallas, och voro de
försts svenskar som s€ttlade i dettn county. Danicl Nilson och Eng-
lund hyggde sig genast logghus och plauterade redan samma vÅr nÅ-
got mrjroch potatis. Påfoljande hösts ekörd afdessa planteringar
var don förstC, som [pptogE af sveuekar inom Merine settlomontot.
Åf deses tvÅ gamlu sottlard, flyttade Daniel Nilson sedermera frÅn
settlemorrtet. Engluod är död men bans hustru lefver och iir önnu ho-
satt pÅ den plats, hvar de föret eettlade. Eon ä,r numera omgift meil
Christion Roseugren.-- 

I'6.1 ;;d;ifi"g 
"f 

den lilla staden Marine, som 
"f 

bua,l vi ofvau
anfört, redan ftirut var bofolkad afnågra lÅ famijer. fanue på lands-
byggden vid denna tid ingen settlare.mora iin Daniel Nilson och Dng-
lund eamt en tysk adolsman, vid namo Paul Edward von Kuster, bvil
ken me<l familj bodde på deu plate, Bom Du innebafyee af Daniel Nil-
eons mÅq, Frod. Lammer. Denne von Kueter och hans famili vorosons mÅg, Frod. Lammer.
bland de första medlemmcr

o. Lammer. uenDe von lluSf,er ocn nanB lamlll voro
medlemmcr af don §venak Luthoreka kyrkan, ilå den.

gedermera bildades.
I{ögton 1851 korn Sven Äudereon. Ean var ftidd i baleland, mon

lemnade vid unga år henrbyggdon och vietades en tid i Donmark, Yå,ren
l85l kom han öfver till Ärnerika och uppehöll sig öfver sommaren i
Illinoie. Dåhan hörde talas om de nya svonska eottlementerna i Miu-
uoeota, beslöt ban resa hit ftir att bosätta sig. Han uppköpte och
medtog en dol proviaut och fyra kor. NÄr' Änderson landade vid
Merinqvar åretiilen sÅ långt framekriden stt redau is bade bildats på,
vattnet. flan kunde ej dÅ lörskaffa sig hö till vinterfodsr för eiua
kor, utan sålde desamme till de sveneka eettlarne i Chisago Lake och
Marine eamt börjado sielf arbeta vid sågvorken, dels i Marine dele i
Ärcola. Desea kbr voro do första kreatur, eom egdes af evenekarne
h6r i trakten. 1852 arbetade Ånderson vid Årcola. Ean skickodes
dÅ ridande i nÅgot ärende till Taylors Falle. I Marine kom hen i eåll-
skap med ott kompani soldater till häst, hvilka voro uteända frÅu
Fort Snolling för att förfdlja eu trupp Chippewa-indianer, som fiire
gÅende afl,ou varit i St. Plul och döretödee tillstäUt nÅgot ofog. Ett
par mil söder om Taylors Falls uppbunnos fridstörarne, bvilka under
uattens lopp, till fots, tillryggalagt den lÅnga vögen från St. Paul.
Soldaterna gÅlvo gouast eld, eom beevaradee af indianerno, hvilka dook
snart skingrades öch togo Ein tillflykttill ekogen, sedan en blifvit d<i-
dad och tvÅ sÅrade. DÅ Äudereon pÅlbljaude dag Återvöudo hom,
faun han å en liteu kulle, i uörheten af vrigen en afhuggen indirrnfot
uppsltt på en piDDo, hvare audra änds var nedstucken i merken,
Kring vägen lågo utrödde diverse eaker eågom kittlar ocb anuat, allt
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utvisande att rödekinoen diir uniler netton -haft en festlig tillstiillning.

§åsom ett bevis på att hotellen den ti?len ej bado sE vöI förseddE
bord eller undfägnade eina göster med så läckra nrÅltider, som i vå,ra
dagrrr år vanligt, mÅ anförns, att dÅ ofvaoinämde Andereon on gÅng in-
tog sin aftonmåltid å det förnömsta hotellet i Taylors Fells, hela an-
röitniugen bostod of oajsbröd och kokta rofvor samt err dokokt å en
eortg vildt gräe, sorn skulle fiireetölle tbe. Intet slag af kött, ej en
g6ng eocker eller molaesee lanne vitl bordet. För en eådan mÅltid
mÅste man betela 26 cents. Yid denna ti<l bodde på den plate, dör
Yosa eedermere anlados, en man vid uamn Otre, som dåretödes hade
"stoppniugsplats " En annan hvit ul&n, som kalladee Jim Brown, om-
trlas af gnmla eettlore sÅeorn upoohÅllande sig här i trakten. Ean
fördo-ett kringirrarrde lif, lefdo afjegt, mon hado ingen jord uppodlad.

Ären 1853, '54 och '55 började flere emigranter att hitkomma.
1853 kommo Bengt Jönson och Äke Jönson, båda frÅn Blekinge, don
förre boeatte eig vid Gooee Lake. Samma År hitkommo frÅn Helsiug-
land Olof Olin och Ericsou, bvilka nodslogo sina hopå,lar vid Eay
Lake. Unsefärvid denna tid eller omkrinc 1853-54 boddo vid Sand
Lake Eric"Carlson och Öst-pe"g. Carleo"u flyttadetill Cambridge i
Ieanti couuty och dog där, Ostberg Återvöude till Svorige.

De företn svensktr, 8om bdsatto eig nörheten nf St. Croix-floden
mellen Dlarine och Taylors Falls, voro Erlan«l Peterson och Johcnnes
Petereon från Kronoborge lön, hvilka hitkommo 1854, Den senaro kal-

-lade sin plats Yfslycke efter eitt förra hem i Sverigo. Erland Peter.
'eon Är ännu bosatt på den plats, tlör hau först eettlade. Johannoa Po-
toreon är död; Blend 6friga eveneka emigrantor', som bitkommo un-
der år 1854, nämrras Jonai Granstrand, Änders Pettel Jöneon, Mag.
nus Holcomb, Jonas Gabrieleon, Johan Sveneon, Gustaf Petorson, Jo-
hannee Håkauson, Rosell och Cnrl Eklnod m. fl. De fleste afdeeec
voro frÅn Kronobergs liin. 1858 eller däronkring kommo ytterligtle
Nile Bongtson, Salomon Ilolcomb, Johan Holcomtr, Carl Ekdahl, Je.
han Magnueon, Ånders Lareon, Magnus Eilkanson, Sven W'. Johanson
och Lindgreu m, fl. Älla hör ofvan nömde bosatto sig pÅ lendsbygdeu
ooh blefvo farn:are. Bland äldre svenske sottlare från denua tid. nåmnes
major John Swainsou, allmönt känd af evonekarne i Minnoeoto och nu
bosatt i St. Pnnl. IIau bygtlo hus och uppodlado en farm i nÄrho-
ten af Terpont Lake i town 31, omkriug år 1854, hvilken farm sodor-
mera eÄldos till en engeleman vid namn Morgan May, som iinuu inne-
har donsamrua. Till etaden Marine ankom och bosatto sig År 1854,
muraren Gustaf Carlso» från Små.land, som iinnu är bosatt därstödes.
En annau evensk vid namn Axel Ljunggren, nu bogatt i W'isconsin,
nÄmneg så,som"clerk" hos hrndelgErmCn Judd, Walker & Co., omkriog
1854. Vid denua tid eller något seDare ditkom O. Wostergron. De
lörsto hue, som i gtaden egdes af svenskar, tillhörde ofvannämde Carl-
son o.gh \Yostergren samt byggdee 1856.

Anou år 1854 funnoe inga dragare, hvorke» l Ssodo Lake eller
Marine eettlemetrterrra, med undantag af dem, som egdee ef Marine
Irumber Co. För rtt orhÅlla handeln med de sveueka eottlarne, löt
detta bolag upphugga yögar i skogarue gÅvöl öndo till Swede Loko
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rom i aDilra riktningar Å landsbygden Ued sina dragare hemforela-
de det de lifsföruödenheter och viror eom af farmarne köptoe i derar
handelsbod. Detta giorde de dock ei utan ukålig ersättning SÅ for-
drade bolaget i frakt ftjr eu barrel mjöl från Marine till Swede Lake
on dollar. Att desea vi»rringelyatno auorikanerväl fiiretodo att rikta
sig på de nykomue evenskarnes bekostnad vcr uatulligt. SÅeorn ett
exempol mÅ auföras, att för on brrrel nföl som i Illiuois kostade tyra
a fem dollarg oamt i frakt för doneammr 1,rÅugbÅt frÅn sistnämde etat
till llarine on doller. Detta mjöI, eom eålodos i allt koetado bolaget
i'em a serdollars, eÅldes tillsetilarnefiir tio a femton dollars pr barrel.
I sanning en vaoker vinst. Ett pund flåsk koetade 20 a 25 cente.
Kafe, the, socker ooh rudra Iifsförnödenlreter voro i förhÅllantle
dörefter ovanligt dyra. VÅra nykomna laudsmön fingo ej lefva kräsli-
Ea. Måttligheten blef för dem en rrödtvungen dygtl. Naturen vieade
aig dock bjelpsammore och mera gynsrmt etä,mcl mot dem iin deras
snikua medmerrniskor. Skogarne hvirnlade af villebråd och sjöurue
affiek, som mÅngen gång bidrog att förskafra nykomlingen en Iöcker
måltid.

Indiauerne svörnade ölverallt i skogarno. Mången fäktning ut-
kömpadee mellan Sioux- och Cbippervn-indianorne viil denna
tid inom ilen laodsträcka, som nu uigör 'Waehingtou och Cbieago
counties, GrÄuelinien mellarr doesa två, iodianetnmmar ver hufvudeak-
ligen deusamma, Bom nu utgör skilnaden mellan deesa två oountiee.
Chippowas hade eitt tillhåll i norr och Si'oux i söaler. Om vintrarne
bruketlo degsa eenare i stort autal ulÅ läger på en ö i Big Lake, som
ännu efter dem kallas Indian-ön. De hade därstödes en ortlerrtlig
stad eller by med regelbnndDa gator mollan hyddorua. Eu vakt ellor
post var alltid utrrtälld på en hög utskjutandeidde i ejön, för att vak-
ta Iiir öfyorrurnpling af ovåinoor frÅ.n norr. Under dossa vintret' au-
etöllde derae unge krigale etor förödelse blandvillebrådet i ekogarrre.
Det söges att de endast under on vintor dödado omkring 1,200 rådjur.
Deeeo indianer vistde sig alltid frodliga och vönligt einnado mot de
nykomne sottlerno. Vi halva e1'hör't att do tillfogado dosee serare
någon skadn eller för'elgoleo pÅ r'iugasto sätt. Olta tillbytte do sig af
de hvite matvarot Iör dom sielfvrr och hö för deras höetnr, af hvilka
de medförde ett etort antal, mou de betalte alltid ordentligt, {ör dot
mesta med rådjurekött (venisou), någon gång ock med ponningar.
EhuruvöI, sÅsomvi rryss sade, do aldrig tillfogado våro larrdsmäo nÅ-
gon harm, iujtg:rde do dock mångon gång lruktan och rädela hos dom,
hvilkot ej heller dr att fiirtänka. Mau tönker sig en uykommen qviu-
na, yan vicl att i fostorlaudot.vara omgifveu af väunor och bekauta,
undermannenefrÅnvarolemnad onsom i stugan i skogen,kanske miltals
skil3d frÅn nörmaste granno, plötslig€n finna huset omgifvet, af vilda
moDniEkor med fantaetiskt utmålade aneigten oclr hufvudena pryddo
med stora svrinndo fjödrar och som ofte i stort antal inträngdo och
uppfylldo den lÅga koiau, talunde ett språk, Bom v&r fiir honne fröm-
mande. Evom'skulle ej vid 'ett sttalant tilltälle och uuder sådana om-
etindigheter kännr fruktan ? Evom hindradeväl deeea vilda oob lag-
Iöea menniskor att tillintetgöra de hvita frörrlingarno, son voro kom-
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ns fr*n {i€rrsn lÄnder, ott beröfva och bortjega den röde maunen frlln
hane af ftiderr,e är(da jagtmarker ? Ifvem ? om ej den högre makt,
utan hvars vilje oj ett hÅr krökee pÅ våra lrufvuden. Han, do värnl&
ses tillflykt ocb lörsver, böll ein skyddando hand öfver de,m, eom till
hoDom sstto siu förtröston och afvärjdo från deras hufvuden hvarie
fara. Vi, som pÅ sorrare tider kommil bit till landet, kunna oj, når vi
se deesa bördige fält eller sDyggs och beqvöma bostöder, göro oss eD
fiireställoing om de otrolign lidnnden och lörsakolser våra först-
komne laldemäa hade att utkämpr innan de nÅdde den välmÅgo och
dot oberoende, hvanrfde eÅvöl hafva gjorrlt eig förtjento. Eedsf Åt
dessa mä,n och qvinnor, hvar* orubbliga mod och okufliga jelnvilia
aldrig sveko i fareus och pröfningene etuudor och som med del'a§
atÅudaktigbet, ihördighet och flit röit vdgen fOr kommarrde el6gten.

En sorgluetig opisod ti'ån den för'sta sottlingeus tlngal må lrär om-
nömnus. Ett nykornmet par hndo bosatt sig lårrgt aflägset i ekogen;
huetrun var on drrg sysoelsstt ett grafva en grop i jorden lör något ön-
damÅI. Eonnes uppkastande nf jorden ur glop6n, föroleakado en rö-
relso i buskarno, som varenrdes afett parjrigare-amerikaner, frÅn
andra eidan tf en liten ejö, Jöuarue, som ej observerade uÅgon
monniska,troilde ntt ott vilddjur ÅstrdLom omtalade rörelse. Den ene
of dem sköt och träffade qvinnan i benet, som vi(l emiirtrn uppgaf ott
skri. Menuen, som bölde sirr hustlus rrödrop, skyndade till stöllet
och dÅ han fickkäunedom om sirke». lhttnrlo ban gen:rntsin dubbelbösea
och börjado törfölje do svagsynto iågarne. Desea, sorn fruktade mord-
vapnet i den löroriittrde iiktn manneos händor, rotirorado gorrom
skogon, i hack och bäl för'följda of don vredgado manneu, hvilken de
trodde var* besttt af eu ood a»de. Rolernn voro rrll ombytta. Dc.
eom förut varit jögale, blelvo uu villcbråil. Att gcnom eamtal eöka
komma till uppgörelse af stkeu var f'Åtängt, ty ingeudora parton tör-
gtod hvod deu ondra sade. Så i'ortgick jagteu pf, obanode stigar ge-
nom skogerr. till deu 4 mil tlör'ifrtln boende grannen, dit förlö§arerr,
med bösmn stöutligt riktnd mot sirra förolöprre, lyckacles jnga doearn-
m&, Graonen, sour lyokligtvis försto{ engolska språket, fick nu npp
träda som tolk. Dou olycklige skyttou, som sjelf val lökare, måste
befria qvinuan, som till rrll l-vcka ej var farligt sÅrad, frÅn dst hÅrd-
smölta piller han ofrivilligt bede gifvit henne, saut deseutom betala
eu skälig skadeersättning. Så slutaclo donna jagt, med ömsesidig till-
fredsstöllelee för allrl deltagarne döri.

Deu första Bvonska pre8t, som, oee veterligt, beeökte eettlemortet,
var deq såsom stiftaro af St, Ausgarii-ftirsamlingeu i Chioago lrekan-
te Unonius. Ean var här i början ol l85G'talet, hvilkot år ktn ej med
g6kerhet uppgifvas. IIao höll gudstjenst i Daniel Nileone lrus, vid
hvilkot tilltälle ett par semmauvigdee och tvÅ barn döptos. Det eua
of dessa brru tillhörde sveneka löräldrar och det andra den förr om-
nämde tyeken von Kueter.

Blond öldre gveneko sottlare, som hitkommit, nämnee preetrnen-
uen Ägrelius. hvilkerr var bosatt vitl Big Lake. Hau hade varit prest
i Sverige och kom till settlemoDtet före 1855, vi voto ej med be-
stömdhet hvilket år. IIan brukado beeöka settlarDe i dera§ hou och
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hillla bönemöteu samt för dem {örklera Gluds ordinnan önnu nÅgot
kykoeomfund var organieeradt, DÅ gedermera ou gvensk methodist-
f<irsamling stiftades inom settlemontet blef han ilenna fiSrsamlings pr-
ator, hvilEen befattning han innehade i flere llr.

Den 16 December 1855 organiseradee den företo sveneLa ovougo-
liek Luthershe församlingen inom sottlementet af 17 medlemmar.
Mötet hölle hos Deniel Nileou vid Fieh Lake ocb paetor P. Ä. Ceder-
stam frÅn Chisago oounty, preeiderade eom ordftirende. Cedorstam
autoge till pnstor och skullo besöka föreomlingen en Söndeg i hvarje
månad för Btt hålla gudetjenet, men heslöts ytterligare att "vi under
Oederstams fr6rrvaro vilia komme tilleammons eöndagligen och upp
bygga hvarandra i det eom godt ooh nyttigt ör." gom det heter i det
vid mötet fördo protokoll. De lörgta "doacons" voro Bengt Jöneon,
E. Erioson och C. Ä. Ljunggren samt ds f-örsta "trusteeg" Johanuoe
Äbrahamson, Johan Uagnueon och Jonos Äkeson, Den första kyrken
bygdoe vid Long Lake scmma År, hvoreat deo ännu finnes qvar, men
begagnae oumera till ekolhua.

Den i donno beröttelso Iörr o.nnömdo Sven Anderson frÅn Dale-
land, blef farmare 1855 oob bosatte orig i sectiou 35, hvareet var prii-
rieJaud. Eau upp-plöide genaettolt acresjord, hvilka pflföljande vÅr
bes&ldes med hvete. Detta hvote ver det företa,eom odladee inom Marine-
eettlementet. Tröskmaekiner funuos ej vid denno tid att tillgi, utan
Änderron miete med handslaga urtröeko eiD sköril p[ don tillfruena
marken. Bör att fÅ eitt hvete förmolet, hads Änderson att företaga
en lÄngre resa. NÅgonmjölqvarn fanne ejdå på udra håll. Nedouför
Stillwater var en liteu qvarn med ott par stonar, men den var så upp-
Iylld af möld, nör Ändeieon koo dit, att hau mÅet€ vöuta i flera dagrr
lör att fll sin eöd förmaleu. Ean gick då öfver floilen till W'ieoonsin,
dör han, tre mil pÅandra eidao afEudson, påträfrade en qvuru, hvar-
eet det slutligeu lyckadcs honom alt fÅ eitt ärende uträttadt, ÄD-
dersou eÅldo sedermera ein farm pÅ prärieu till P. E. Walker och flyt-
tado till eection 2J i town 3l i uÄrhsten af Square Lake, dår han önnu
är bosstt samt är egaro rf err af de etöreta och bdet ekötta I'ermar
inom gettlsmentet.

Eu annan öldre, rllmänt köud getilare beter öfven Svon
Änderson, hvilkeu köpte Daniel Nilsong farm vid Fieh Lake, dör han
ou är bosatt.

1866 bitkommo nÅgrr fÅ familjer, meu 1857 blef emigrationen
fr6n Sverigo mera allmän. Mycket folk hitetrömmade dotta år ooh
laodet blef allt mer och mer upptdgot och bebygdt. Skogarne gen-
ljödo åf nybyggarnes yxbugg, bus bygdee och l'armar uppodlades i
vildnrsrkon. 1857-58 års virrter var ovanligt kall och ströng. Myc-
ket snö föll ock deuua vintor. Vildjuren dogo i brist af födo. En
Bettlare vid namn Borgman, som dÅ bödde östor om Big Lake, fann en
morgon, n6r ban kom för att homta hö, tvönne vargor, som tagit sin
tillflykt i ou höstack. De voro sÅ medtagna al bunger ocb köld, ott
Bergmau med lötthet slog ibjäl dem mod en skir.

Eu hoe lfiarine Lumbor C:o anetölld clerk, vid namn Frauh Bogi-
ster, fck i aitt hufvual eu storortsd idoo, sorl hau boslöt sötta i vork-
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rtöUighet. Eau akulle anlEgge en ny etad,'aom efter hens fiirmenan-
de skulle fråntaga Marine ell handel ooh rörelso. För detta öndamåI
uppköpto han till biligt pris en del lond vid St. Croir-flodeo i eection
30, tovn 32, raoge 19, bvilket ban 1867 lÄt uppmÄta och utlögga i
stadelotter. För att smickra den cvenska tefolkoingen och fe dem att
öfverflytta sin handel pÅ den nya stadgn, löt han beuÄmoa deneammt
Vaaa, ofter deo för sveneka folket eÅ kära och minnesrika, eÅeom eitt
f?idcrneslands befriare bÅde frÅn andligt ocb verldrligt förtryok könda
kooung, Gugtsf I Yasa. Till oo biirian såg allting godt och lofvan-
de ut {ör den nya stsden. En ÅngsÅg bygdes eamt bandelsbod ooh
postkontor upprÄttadee enart. Deesuiom kunde plntsen, i sina vöI-
mektsdagar, skryta ef ett "boarding-bur och en saloon. För att göra
skiljsmesean från Marine öunt fulletÄndignre, orgauircrades 6tt aÄr-
skildt town,8oE, ofter första sottloren pÅ plateeo, kalladog Olie, och
elektion hölls hÄr ockeå verkli gen en giing. Stadelotter sÅldeg till S60
styoket, afhvilka en del bebygdee men mÅngen köpte lotter h6r, som
i de fleeta rndra nyanlagda städer, pll, spekulation, Förhoppningar
gjordoe ott den nya plateon ekulle våxa till eD stor stad och att stads-
lotterna skulle etiga till höga prieer. Inom kort skulle deDua nya
metropolieni en sidao utströokningatt den med sig till oo etad ekulls
förena den tvÅ mil dörifrån belögna lfarine, Yid denna tid fonns
godt om penuingar ooh arbetslöoerns voro höga. l)en svÅra pen-
ningeLrie, eom 1867 hemgökte bärle Europa och Åmerika hade önnu
ej iltt till denno aliögena del of jorden. Slutliqen »Ådde doak dese
vidtomfattande armar öfven bit och giorde snart slut pÅ alla epeku-
lotiouer ooh ftirboppningar. Den nya stariene tillvöit afstanneds
tv6rt. Gleoom v/lrdulöshet hoe arbetelolket förstördeg Åogmaekinon
till silgverket, och dÅ egaren, ofvannämnde Begieter, hvaie buttud-
aaLligaste iukometer utgjordede medel som influtit vid föreöljniog af
stapslotter, genom de evÅra tiderno eÅg eig beröfvad denna inkomet'
kÅlla, var han oj i etÅnd att åuyo iordningeätta rÅgon, llod eågver-
keta förfall, lörsvunno förhoppniugarne om deu oya stadene fremtida
völctÅnd. Plataeu fiörföll eÅ anråuingom, snert etöngdes bide hon-
delsboden, ealoonou och postkontoret. Det nya townet föreuadee
Åter mod Mnrino till ett town. På don för 20 llr eodan sÅ lörhopp
ningslulla platsen finueu nu endaet fÅ bygredor qvar, hufvudsakligast
bebodda af farmare.

Äonu en liten stad eller handeleplets bar funnits iuom settlemen-
tet, som också eD titl florersde. Yi mona den vid St. Croir-flo-
den mellan Marino och Stillwuter belögna lilla platson Äroola.
Rodan omkring 1845 bygdes hör en outrladig eÅg ef nÅgra hnga
emerikaner, som hitkommo lrån staten Maine. De voro fattiga
mön och verkstölldo ejelfva allt arbote mod timrete föllning, flott-
ning ocb försågning. Samma eubladigo eÅg fiunes önnu qvar och
6ges nu af Martiu Moor. Sedermera bygdce döretödee en ÅngaÅg,
hvilken dock nu pÅ ott por År ej varit i g6ng ellor lörsÅgti nÅgot vir-
ks. En haudolsboJ hai ockeÅ- tunnits döistiides men öfven den ör
Dumora tillgluten. N0grafÅ boniugshus iemto ctt boardingshue finoar,
önau qvor pÅ ptstrotr.
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Omkring År 1868 ffck.'Welkot i Marino cn af cettlorne understrif-

von potition irrlemnad till guveroöron moil cnhÅllan om ott iudianer.
oe. abm genom eino jagter onetöllde stor förö(lelae blrnd skogurner
villebrÅd, synnerligast rlldjuren, mÅtte fi6rdrifvae frÅu sottlcmentet.
Dennr anböllan beviljadcs och på guvernörene tilleögelse, aflögrnade
sic rödrkinneu utsn vidare demonstratiorer.. Ul'ter denoo tid hnfvo
firimarno varit betiicde från de röda urinvÅoarueg obehegligo granrr
skap.

Den tilltrgande invandringen under de eeners ören hade betydligt
fiirökot rettlementets folkmöngd. De flegta afde ir"flyttade evengks
emigraoterat bekönde sig till den Ev. Luth. lörnn. Den lilln kyn-
hau vid Long Lake befanns suar0 för liton och otillröcklig att rymma
alla de Åhörnro, som dör samlsdes för att böra evsDgolium predikas.
l8ö7 beelötg alt on Dy ooh etörre kyrka akulle Lryggas pÅ ett mera
centralt belöget rtölle. Äntalet familjer som dÅ tillhörde den Sveusk
Lulhsrgka kyrknrr utgiorde 28. Dt de fleeta nykomlingorne lrade bo.
satt sig i towu 32, beelöts att den nya kyrkan ekulle förlöggnr löngre
i norr. Den börjnde byggae under sanmo ä,r, eller 1857, mon blol- oi
fulletöodigt ftildig ooh inredd lörr öu 1863. Kyrkarr, eom bygdee
utcn torD, ör 48 fot lång,32 fot bred eomt 16 fot hög pÅ jemnvöggar-
no. Don vor invöndigt brödfodrad men omÅlad med undnntug af
predikstol och altarring. Korrtnaden fi6r kyrkobygnoden belöpte rig
till omkrinc 81,400.

Bore-en var boratt inom seltlemsirtet oller om hen var förmmlingear
ordiuarie paetor, bufva vi ej kunnat erhållr nÅgra upplysningm.
Deo lörgta lutherska proet, som var boaått härstödee, var Johan
Pehreon. hvilkon bestred ejölnvården inom fiireamlingen frÅn 1860
till 1863. Paetor Pehreon plögade ofte beeöke och hÅlla gudstjenst
ftir de sveneka lutberske settlernc i Afton i södra delon af Waehing-
ton county. Yid denoa tid höra vi tnlas om der fiirlt8 evensk iuom
aettlementet, gom innehade nögon "o6ce." Det var A. P. Jönaon,
bvilken 1860 blef vald till Buperviror. Denna befuttning innehadea
eedermere i flera år afJohan Svenaon rid Gooso Lake.

Nör det stora amerikanskr inbördeekriget utbröt 186l ooh deu
ödle presideut Lincoln kallade Nordone befolkniag till vapeo, fiir att
föravara folkfribeten och Unionens bestånd, yoro do bör bosatts
gvengkarue ei sena ott efterkomma kalleleoo. Eöretsmmande från ett
folk, eom för Århundraden sodao under Gluetafvers och Carlere lod-
ninc rned gitt blod vatt.nade Tveklands och Polene iord för frihet
ooh-sjcllbtÄndigbet, skyodade de ait eomlae under titt nyo foeterlerrdr
fanor, för att kiimpo för en ädel sak. Blaod de af våra leodem6n, som
föret ekyndede till kempeo ocb offrade aina lif fiir landets våI, nömnes
Eikau Oleou, Sch6rqvist, Ericson, Nils Nilson, Johan Corlson, Peter
Nilsou, Sven Ändereon i Vms o(?h Poter Andersou Bony m. fl. Inal-
les skall det hafvr varit af svenskrrr och andra netioner, som utgingo
frÅn ssttlernentot för ått doliago i krigot, fiorton eom oldrig
Iterlommo till iloras hom. PÅ den tidcn ÅvöI aom önou i dsg ut

fiör den l3 Januori 1869, finno vi
rerade som ordförande. 0m ilenneatt prator J. P. C, Boreen då fungerade som ordförande. Om ilenne
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giordes befolkningen nÄstsn uteelutaude afeveaakar, så ott man kan
öed all eökerhet sntågn Btt de fleste ef deeea 14, voro våra landemän.
Ej alla de som utgingö i kriget hade deu oturen att falla ofrer för fieu-
denr kulor. MÅnga voro de, eom efter utetÅndno vedermödor och be-
syärligheter, efter krigets slut fingo Återvöndo till rinahem och återeo
köraanbörige. Afdern,som deltogo i kumpon och Åtorvöude efter
vdl förröttailt vörf, oömnes bröderna Ånders. Gluetsfoch Jonae Eric-
son, Grauetrand och Sveu Änderson cid Fish Lake, Rosongren, Änd.
Lind, Olof OIin, Sven Ericsou ocb Johan §venson vid Glooso Lake o. fl.
De flesto af våra llndamöu från e€ttlernentet tillhörde det tredje llir-
ooeota-regemeutet, för hvilket öfverste Mattson var chof.

De År 1862 i vestta Minoeeota utbrutna indianoroligheteroa nÅd-
de ej Marin-settlementet eller bade nÅgon inverkan pÅ dees innebyg-
gare.

Vid eockenetämma den 28 Åpril 1864, ilÅ paetor E. Noreliue från
Vane i Goodbue oounty var ordförande, valdce etudorandon A. Lind-
holm till pastor för den evonek lutberska församlingen i Marine, hvil-
ken befat[niog han innehade till den 19 Äpril 1866, dÅ han afsade sig
deusamma.

1864 inköptes Russells hue i Vaeatill pastoreboställo. Detta hug,
Bom vår ovanligt stort och tre våningar högt, boboddes dock aldrig af
lörsamliugens pastor, utan uthyldes för det meste. Eluset sÅldos af
församlingen 1866 för' $650 oclr l<öpesnmman anvöndog till bygnader
Å nya pastorsbostiillet. 1865 antogr Carl Carlson till föreamlingens
klookare, Enligt eockenstÄmmoplotokoll af don 29 December 1866
ekönktes u-vrr bäukar till kyrkan afJohau Svenson. Yid eookengtöm-
ma don 29 Juni 1866 finna vi ånyo pastor ts. Norelius frÅn Vosa sA-
aom ordförsude. 1866 blef pastor J. P. Lundblad föreamlingens sjö-
lasorjare. Der, 29 Deoembor 1866 beelöte att Ola lfarrsous plets
ekulle inköpas till pastoreboetölle, för en köpesummo rrl $525. Yid
sookoDetäinm& den 3l December 1867. frttadCe det bealut att försanr-
liugen skullo indelae i fyra rotar, med en uppbördsmen i hvarje rote.
Samma dag boelöts att pastorsboställe ekulle byggas. Den 26 Juli
1868 valdos L. O. Lirril till föreamlingeue p&stor. Detta ansvarsl'ulla
kall har af ptrstor Lirrd innebafte fråu donna tid allt intill nÅrvn-
rands gtun<l. Till klockare valdes Johan P. Tornblad och Johen M.
Jorrsou till kyrkovÄktare den 3l I)ecombnr 1869, Åfven dosea två
por'soner innebafvr önnu sina respektive befat.tningar. Samma dag
ellor deu 31 Decomber 1869, beslö[s att gonom subskription, anakafia
medel till iuköp af en ringklocka.

Deu 1 Åpril 1872 iulemnadee till eookeostÄmma en af nio perso-
ner, dole boende i stoden Marine delg söder om dougamma, undertock-
nad ekrilvelso, hvari de uttryckte ein öngkan att skiljns fråu landeför-
eamlingo» tör att i staden byggr egeo kyrka och bildo en särgkild för-
samling. Redan eamma År bygdee i stadeu Marine tleu därvaraude
Svenek Luthoreka kyrkrn. Lottoroa Å hvilka kyrkan uppfördes
skönktoe af sågverkebolaget ocb medlen till doneammes uppbyggande,
eemmanekötg af tjugu familjer. Kyrkan, i hvilkeu orgel finnog, ko-
stnr, fullt fördig och inredd, omkrins $2,000. SjälavÅrden inom atsds-
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Iörremlingen berörjes of landelörsomlingenr paetor L O. Lind, som
dörstödee håller gnilstjenat err Söndeg i hvarjå mÅnad. Orgeln ape-
lae uf Johrr Lurrd, och Ä. P. Lindetröm leder 

-sÅugen. 
Stadekyrkans

nuvarende "deacous" öro Glustaf Ä«lolf Qvarfodt, Syen Eeeelo och
Peter Dngqviat, samt dese "trurrteos" Änders Carlson, August Siöblom
och Mognua Rydon. Församlingen rökoer för nörvarande omkring
125 kommunikarrter.

Landsftirsemlingen, bvtre folkmängd ouppbörligt fiörökete, fanu aig
snart i bohof ef en stöne och rymligarelyrka. Deo 24 Jurri 1873
b€slöts dä,rföre Btt ett nytt tempel ekulle nppförns, 8om voro etort nog
att rymmu alle de Åhörnre, hvilko voro boenttr inom settlementet och
bekinde eig till den ov. luthergka lörnn, Först ialadoe om stt don
nya kyrken skulle upplöras af ston eller tegel, men då dotta vid nÅr-
msro öfvervdgoude befirnns elltftir kosteamt, beelöts att densamma
skulle byggas af trö. 1876 börjadee kyrkobygnrden, eom efter tvl åre
arbete fullbordades 1877. Kyrkan, Lbstor omkring S6.000, Är 80 fot
lÅng, b0 fot bled och 20 fot hög pÅ jemovöggarne. Den hor hvölfdt
tak och försedd mod en 16 fot Sred l,Ekteiiisamt har eittplatser f6r
60O åhöraro. Tornot ör 86 fot högä Bituiogen ör giord af Soymour
i §tillwater ooh arbetet 6r utfrirdt Ä. P. Jonson. Kyrkan invigdee för
aitt heliga ändomål den 29 Oktober 1877 af Mirrregots-konfereneeng
ordföreude, pnstor E. Norelius. Vid detta tillföIle hade ragde kon-
forons hörstädog sitt eammontrötle, hvarftirutom den högtidliga atten
beviet&des rf en ol'antlig menuiekomassa, oj blott frÅu Meriue-gettle-
Eotrtet uton ock från nndra nörgröoaande svettlerneoter, eåeom Still-
wrter och Swede Lnke.

Kyrkaoe nuvarande "doaoons" öro Johau P. Töitrblaal, Sven An-
derson vid tr'ish Lnke, Juhan Ilkegren, Änd. Lind, Äbraham Larson
och Guetaf Sjöeten. Dese "trngtooe" Äro Johannes Ericson ocb Ä. W.
Jonson. Protokollsokreterare vid gockenetömmornå ör klookgron
Joh. P,Törohlad. 1875 indeladee församlingen i följaudeTrotar:
N:r 1 Prairie Eallorv, u:r2 §t. Croir, nlr 3Yasa, n:r 4IIay Lake, n:r
6 Fish Lako, n:r 6 Gloose Lake och u:r7 Bony Lcke. Deunsindeloing
egor önnu bestånd. Enligt kyrkoboken, räknrde landaföreamlingen
omkring 825 medlemmarfdöraf 400 Åro kommunikanter. Nettvardr
barneus antal hafvr de eenare Åren verit mellan 30 och 40 Årligen.

Iaom eottlementet finuoe öfvon en evensk methodist-församling,
hvilken beetÅr af omkring 20 familjer. Den her egeu kyrkr i nÄrhe-
ten af Long Lake, bolögen i section 26 ei löngt frlln den lörsta luther-
eka kyrkeu, eom bygdee dörstädee 1855. Dennc löresmlings nuyoraD-
de lörtre heter Olsou ; bnus huctro undervisor i församliugens Söo-
dugeskola"

Deo frirsta ekola i settlementet bildadee 1857. Dook fanns redsn
före denna tid skola i staden Marine. Nnmera ör gettlementet iode
ladt i 7 skoldistrilt, med hvar eitt skolhus, i hvilka undervieningen
sker pi engelska eprÅket. Bloud svenskar, eom boetridt undervienin-
gen i doeea distriktskolor, nömnee: ÅIfrod Bvonron, Jouny och Cbar-
lotta MobecL, J. G. Bose, Chas. Oranstrand, Aud. tr'alk, Krirtina
Ljung och Änd. Ilolm rn. fl.
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Eockenetömmeprotokollet Iör den lutherskr leoils{örsomlingcn al

den 6 Januari 1874, ioneb0ller följrnde: "Beelötg att en fiörsenilinge-
skolo ekulle bildae och att B:ne unilervieningsterminer ekolo h0llos un-
der år 1874, tio veckor hvsrderr. Dennr skole ekoll blifva tillgäng-
lig för hvem, som önskur begagpe aig nf denearnma." Numera hÅllec
inom lendsföreamlingen visee tider ekola, hvaruti undervisae pi sven-
ska sprÅket af klockaren Joh. P. Törnblad ocb ekollörrren Johan
Lane. Dessutom finnes irtom bvarje roto oD
undervisnin gen Åfvenledee ekerrrvisningen Åfvenledee sker pÅ eveusko af fiirsamlinl

Svenekarnestillbakadragenhe-t, oqh d9 nykomne

uti hvilkcn
,,

Svenekarnestillbakadragenhet, och de nykomne emigranternes
obekantekap med londets politieke lörbÅllanden, har gior:t att vlro
landsmön inorn eettlementet och IYashington county i ellmönhet kon-
hönda ej innebaft det antal allmönuaiyeslor oc6 befattniDgar, rorD
dem med röt,n 56rrle tillkomma i afeeende ll derra folkmöngd inom
town och couoty, PÅ eenare Åren, eeden do blifvit mera hemhaatad-
da i politiken, hnfvo de ock fiiretÅtt att hÅlla eig fiamme och med an-
dro nstioner delat de politiska befettningarne. SÅsom repreeentant
till stnton Minnesotas legislutur, ekickodee 1874 fr0u noria delen ef'W'uhington couuty, svenrken Carl Ekdahl. Ean ör eu af de öldsta
settlaro inom Mariue-settlemeotet. Ssmma befnttning inoehadee Åren
1876 och'77 nf Olof Ericson. SÅvål underförlidetsomdettsÅrrlegie-
letur hatva evenekarne från denna trokt haft en vördig repreeentant
uti Ohag. Petsrson frÅn Yasa. Nuvcrande sheriff i Wnsbington coun-
ty ir John Ä. Johnson,svenek till bördeu och frÅn Marine-sottlementeL

Inom town af Mnrine hnfvo före denua tid föliande sveneker,
blend andre, innehat't befattningar: Frqnk N. Petörcon har vorit
"town clerk," Eric Falk "justice of peace," Ä. P. Joneon ocb Joban
Sveugon "§uperviuore" samt Peter N. Le win "village marghall" i ata-
den Llarine.'

Nuvarande town-embetamön öro: Town clerk Jobn Luud;
Justice of tbe peace-Johu G. Bose ; Aeeesror+-Erick Falk ocb Fred.
Lammer; Supärvisore-And. Lind och Joho P. §vensoo ; Yillage mor-
shall-J6brt iund.

Yid sv. luth. landsföreamlingene kyrka finnee postkontoret Skau-
die, hvarost John M. Jongon är postmÄstare.

I den rnÅn som landobygdeu blifvit asttlad hor ock bofolkuingen i
etadeu Morine förökats. MÅnga svenskar hafva uuder de eonaib 20
llren anlÄndt och boestt rig dörstädes. Stadone invÅnoreantal uppgÅr
till omkring 600 personer, hvaraf tvll tredjelar ansos vera rveuskCr.

Det sÅgvork, eom bygdee höret6dee 1839 nedbrano pÅ 1840-talet.
En ny sÅg uppbygdes i rlen nodbrändas etölle, meu öfven deuna blef
oÅgra År aeuare l&gornoe rof. Det eågverk, gom nu finnes i etaden, ör
eilledes det tredje i orduingeu,8om blifvit uppbygdi håretöde& Don
tid på Året, dÅ eågverket, ör i ging ooh virke ddriti,tles lörsÅgas, syr
rolrötter verket omkring 20 arbetore daqligen, DÄr 6nues en ock
mjölqvern med 4 par stonar.

Utom den av. luth. kyrkan finner åfven en ongelek congreqotionol
Lyrka.

,.., ,, L-tlrlul[t



-15-
För öfrigt -fiqnq.pö plateon 3--hondelgbodrr, 2 hoteller, 3 saloo-

ner, ett bryggieri, l'Livery rtable,"
ÄI svenskar. som döretÄdes ir

. "Livery rtable," postkoator, apotek och lÄkarc.
som döretÄdse idka yrke ooh handtverk, nömner. srvuerurt , g4rguve

Möbelsnicksro-John Lund ; snreder-Ä. Westergren och Chaa, Lilje
sren: skomakare-Liudqviet & Bydovist: ekräddare-Petor Elne,gren; ekomekare-Liudqvist & Bydqvist;
qvist ; murare-Guetef Carleon, John Elr

Petor Elng-
{vist; murare-Guetef Carleon, John Elmqviet och John Carleori;
vagnmakare-Peter Palmeteu oob Nils Falk; mÅlrre-Äud. IV.
Edimstedt : elastnre-Nils EÅkaneon i' hyrkusk- ållor "livery-etable"-

natrlDog:

Eolmstedt ; elagtnre-Nils EÅkaneon ;' hyrkuek- eller "livery-etable"-il;ffi l;ä-4ts;:'i"u,.ä'i-iä-rläå;'[ä;";,ää.ni,äi§äiäiat
& Graf ör John Wostcrgren; skogsafverkuing och timmerbaudel
drifves af Ches. Potereou. Sven Magnuson och Elo. Jobneon.

Utom eu störe skola, eom finnoe i stoden och hvnri uudervienio-
geu sker pÅ engelska sprllket, hÅllee underetuudom öfvenavenek skolo,
Iör hvilken P. Wigreu ör lörare.

Det veeter om eottlementet belögna town 32, range 21, som irtill
1874 med Marine hsft gomennam townstyrelae, ekildoe detta År frÅn
detsflmmo samt bildade ott ctir.gkildt town, under namn af Forest Lake
och yalde egua tjenstemön. Afven bör. lrafve pÄ seoare åren minga
svengkar nedelagit bopÅlar. Den företa svensk, som settlade hör-
stödeg var Jonae Johason, hvilken hitflyttede från Stillwater 1872.
Nu 6ro hörgtådee omkring lbmton svenska famrljer bosatta. NÅgot
§venekt kyrkoaamfund ör hör önrru oj stiftedt, men aottlarne besökee
understundom af poetor Lind frÅn Marine. som dÅ fiir dem hÅller
gudetjenst.- Under senero åren her ej emigrationen frÅn Sverice till eottlo.
mentet varit sördeles rtor. Dörsmot ökas aettlarnee antalaf sådenr
nön, som en tid vistate bör i landet oob arbetat i de etora fr,msko-
garne i norra delen nf etateo. De öro uuge, arbeteamma ocb driftige
Döu, som vöI förstÅ ott upparbeta on f'arm, Isynrrelhet har settliugon
starkt tilltsgit i vegtra delen af townet, dör deteno huset efter det on-
dra uppstÅr. YölmÅgan bos de öldre settlarDe har ootså pÅ den se.
nare fiilen betydligt lörökatr, hvilket mö tillskrifvaa deu större upp
märkmmhet eom eguats Åt jordbrukot, TilI en börjarr tönkto cj be-
folkningen eÅ mycket pÅjordens uppodlande och rköteel. De egirade
dÅ nöetau uteshrtande sino tankar Åt ekogesköflingen. De böcsb och
afverketle eÅ kslledt "reft"-virke, hvilket eÅldes tlll timmerboiälarae
i Stillwater och Morine. Med skogenrr utrotande, ber denna inkomgt-
kölla utsinat, eom dot synes till befolkningens fördel. Yi hafva hört
rtt på, tle BeDaro ser Åren, omkring tvÅ trod-iedetar af eettlo-
mentetu odlude jord blifvit upptegeu, Ät vögarne ha ockell pi senare
tider etörre uppmärksqmhet egnats. Nya sådeno ha blifvit anlagdr
ooh de garnle fiirböttrsde.

Fred, euigbet och sömja är riLdande mellsn eettlarne, gudefruktan
Är bofagt i derue hiertun, förnöjurmheteu och trefnaden i derae hus
och den llögtes völsignelue eynos rarn med derae företagtndo, Ällt
tycke bebÅda att. svenska sottlementet Marine krrn gÅ en lugn ooh
tryggad frarntid till möteg.

! "i)Lt'-'llr





Elrtorfuk berBrlftln3 öfyer rvenckr .GttlemertGn I Ghlrago
county, lllnnerota.

Chisago county,upptagantle enareal af 640 qvadrotmil, bar en
utströckning.fr'0u uorf till göder af 30 mil eamt en bredd varierande
fr&n 12till l8 mil. Dot År omgifvet i norr af Pine,i veeteral Isanti
och Änoka samt i söder af Weebington counties. I öeter utgöres
grönsen afSt. Croir-floden, samt del, pÅ derrno flods öatre sido belä,gua
Polk county i Wisconein. Jordartaä bestÅr huliudeahligen af en rik
och fruktbir evartorylla pÅ lerbotten. Myllan ör frÅn I till 3 fot djup
pÅ olike stölleo; untlerlaget utgör rödlera pÅ Mrdmark samt i kärr-
marker och vattenejuka lrakter btÅlero. Illot vestra grörrsen oller
krins St. PÄul och Duluth-ierovöeen ör iordmÅnen rnera srublandtd.
Lrodät, som betydligt böjei eig öT'ver St."Croir-flodens vettenfnll, ör i
nörheten afdeniro llod brickigt och knperadt, men antager inllt landet
en jemn yta tille mot de etorr ejötine Chieago, Green ooh Sunriso
Lakbe, krirrg hvilka det åter börjar blifve backigt. Cbisago -c.ounty
6r och bar varit starkt skogbevärt, ieynuerbet med lötekog. Annu i
dag vill mau 6nno etora och vackra ekog*parker,lrvtrestvöldiga ekar'
lönoar ocb linnar ued flero tröelag majeetötiskt eträcko eina lröga
rikt löfbeklödda etomosr och grenarbot höjderr. Ett och enuat barr-
tröd finnes vieserliseu bär uch där vid etränderne nf St. Croir.floden
och sjöarne, isynoe-rhet i norra deleu afoounty't, men den egentliga
barrträdrregionån (läe ptnqict) vidtager ej föir ön man öfvelskridit
grÄnsen af Pino couDty. Londet dr rikligt lörsedt med vrckra
ocb fiukrika sjöar sami gerromkorsae i alla iiktniogar ef böckar och
floder. St. Croir-flodon utgör, eom vi earle, couuty'te öetra gröns.
FrÅn norra gröneen flyter deusammr i sydlig riktuiog pö en sträcka af
10 mil, hvarofter tlen gör en stark bö.ining Åt öster och löper i eydoat
till St. Croir Falls, däf don nÅtt sirr örtligaete puukt. FrÅn fallet rin-
oer floden i sydvest till grönsen aI Waehingtou county, hvarefter dcn-
såmma fortsötter sitt lopp i nöstan oafbruteu eydlig riktning till decg
förening med Miseissippi-dodeu. SL Croix-floden har sina köllor i
nordvestre Wisconeiue stora furuekogar Bamt utgör gröneen mellan
etaterna Wieconeiu or:h Miunesots pÅ en etröcka af omkring 130 nil.
Deu ör segelber lör ilngbÅtar till Taylors Falls,60 mil frÅn dess myn-
ninq. Ot'Bntlieo ovontitoter nf rimmer flottae Årlicon utför deunaling. Ot'untligo qvootiteter nf ribmer flottae Årligon utför deuna
flod. Åf county'te tolrika sjöar iutager Chisago Lake eÅvöl i ekönbetflod. Åf couniy'te-tolrika sjöar intager Chisago Lake sÅvöl i ekönbet
som etorlek frörneto rummet. Deea lÄugd frÅn norr till söder utgör
omkrirrg 9 mil. §ydvost orn deuuo ejö ligger Greeo Lake och i nord-
vest Sutrriee. Deaia tre gtörre iemtä flsräimörre ejöar öro ello belög-
na i gödra deleu ef county't sanrt hafvo sina utflödon genom Sunriee-
flodeu, hvilken flyter i nördlig riktning till deas utlopp i St. Croix-flo.
den Sunrice-floden upptagsr under gitt lopp flero bifoder ooh tillflil
den, hvilka utgöra eu al'doloing lör Åtskilliga amörre sjöar i lYashing-
tou, Änoku och Ieanti oountiea, Inom town at' Fish Iroko finurre sjöar-
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De Cloose Lake, Eorse Shoe Lake ocb Fieh Leke; bvilko b&fvo siua ut-
flödeu genom Glooso Creek. Den stora o<',h videtråckt8 Rueh Lake i
aordligiete delen afcounty't har eitt utlopp gonoru Rueh Creek. För-
utom äeeea tre här nömdä större tillflödör-r,-upptager §t. Croir-flodeu
flera miudre bäckar ocb vnttenafledningar, bvilka frÅn landthöjden
oedsfiirte utför de branta strÄnderno fdr att utgiuto sitt kristrllklare
och friska vatten i den grumligo flodens bölior.

Namnet Chisago hörleder eig frÅn Chippewe-indiauernoe sprlk,
enligt hvilket dot -egerrtligen ekulle uttolas Ki-chi-saga. Ki-chi bo
teokuarstor; soga, vacker eller ölsklig. Ki-chi-saga,Sag-i-a-gan eller
vacker sjö. I eauning dennn sjö, eftor hvilkon county't erbåIlit sitt
namn, gör sköl för beuömniugen. Se deo i högsorumnrens prckt, ao
dese of doftonde, mÅng{ärgade blometer och en ealtig grösmatta be-
töckta ströoder, dese i landet inekjutandevikar och fiordrr, dese djup
blÅ epegelklara vatton, ur hvilker grönekande löfbeklödda öar oob
holmar uppdyka likt badande ejönymfer. Sedenno tjueande tafla, om-
gifven af deri höue mörkgrönaskogon oclr vi mågte eikönna att Chisa-
go Lake utgör en iidel perla i det på vackre landekaper och tilldra-
gande scenerier sÅ rika Minuesota. Yattentellet vid Taylore Falls ocb
St. Croix-dulen erbjuder ock de storartede skönheter, som länge ut-
gjort föremåI för turistorg och resondos besök eamt äro völkdnda eÅ-
som en af den ameriksuska nordveeteros mest tilldragande naturföre-
tsels6r. Brist pÅ gkönhetseinne och emak ftir naturone stora under
kan ej tillskrifvag våra landemiin, som bosatt sig i deeso trakter.

Århuudradon löre ionau iiunu nÅgon hvit mnu satt sin fot pÅ rles-
se marker har vid strÄuderna af §t. Croix-floden mÅnsen bitter ooh
blodig etrid utkönrpats mellao landets urinvilnare, de äot bvarandra
fienrltlige indianetsmmarne Chippewa och Dakota eller Siour. Äf
deess tiÅ måktiga indianetammer hado Chippewa eitt tillh8ll kring
Loke Superior aamt Missiseippi- och St. Croix-flodernos öfre vatcen,
under det Sioux-indianerrras jegtmarker bafva utgjort hvad öfrigt ör
sfstaton Minnesotu, Det dödligr hat som verit rfldande mellan deese
två etemmar, leder sitt ursprung omkriug tre å,rbundraden tillbako.
Traditionen om dess uppkomet ör enligt Scbbolcrnft, föliande: Eo cbef
Iör Menooinee-stamm€D löt uppdömmo mynningen af Menonriuee-flo-
den sÅ att ingen fisk kunde uppgÅ i dcneamma. Detta förorgakads
nöd och brist bland Cbippowas, uom uppohöllo sig i det inre kr ing deo-
nn flod. Sioux voro Monominees behjelplige i detta ovönliga och
fiendtliga företag. Eiiril'rÅu hörleder sigden bitterbet och fiendekap,
som fortg6tt i eå mÅnga År.

Geueral Sibley meddoler en beröttelse onr Sioux-böfdingen Lit-
tle Crow, s:r, fador till den Little Crow, eom ledde indianupproret i
Minneeota 1862, bvilken pÅ ett karakteristiekt eött gitVer osJen fiire-
atöllning om denna indion-cbefe ridderlighet och ödolmod:

Två, ef haue favoriteöuer, soo doltagit i ett krigståg i förföljelse
af Ohippewes uppför St. Croix-flodeo, blefvo dödaile i en skörriyta-
ling i nÄrheten of lbllet. De dödr kropparne finco orördo qvarligge
pl velplatsen sedan Cbippewas mod liirlugt blifvit tillbakadrifne. SÅ
suert fadren, gom fiirblifvit qvar i ein wigwem, erhöll r,nderrötteleo
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b6rou hopsamlsde hau sllt silfver och"wampum" hsn kunde öfver-
kommo i iin familj. Medtagande detca och ein Lögt värderade dub.
beltrösea begaf ba-u aig Åtföl-id rf nÅ,gra af sitt bond till etrideplateen.
EÄr l6t ban iftvötta blodet frÅo siua lrllne sönera ansigteo och i st6l-
let utmåIa dem med krigefärger, hvarefter de iklöddes nya kläder ooh
rmyckades med de medbafde vÅrdefulla eakerna. De döda kroppar-
ne- placerades i eittande etällning mot stammen efett tröd och dub
belbössan qvarlemnades vid derae side. Den gomle höldirrgen tog rf-
sked af gina barn ekakade dsrae bönder och återvdudo til-l sitt bem.
Ett par dager efterÅt Återkommo Chippewae, skalperade lrken och
beröfvade dem deres dyrbarheter, utsn Btt beglefra eller draga vida-
re ftirsorg om. do di4e. PÅ Ge-ooral §ibleys lörtrÅgrn huru Little
Crow upptog denna Chippewa-indinnernas sköndliga geruirrg, evara-
de han: "Jag sörier bittert minn eöners död, men de fiillo likt tappre
män i striden och fienden hede röttigbet till derae sknlper. Alde
skattor med hvilkc liken voro pryrldo, iilteieg låto Chippiwas förste
att de hade alegit eönerna af en böfding." Fsdren llteivände seder-
mera till stridsplatsen, hopsamlade bonon och gafdem en ordentlig
begrafoing.

Ätt denoa trakt varit bebodd oller åtminstone besökt af hvito
Eän ftiro den generation som ou finnes hörutödes, dÄrom vittoa lom-
ningarne af ett bue eller byggnad, eom fiir nÅgra År sedsu hdndolse.
vie upptäcktes invid flodetrendon omkriog ou mil eödor om Taylore
Falls Runierra voro alldelee öfvervöxta med trÄd och buskar, men
lemnade dock tydligo epÅr ocb igenkönningsrecken efter väBgsr,
ekoruten och.lörröppning m. m. Någon upplysniog om hvilkou oller
hvilka som uppfört och bebott denuu byggnld bnr ej kunnat erhÅl-
las, hvarkeu muntligen eföldre lefvande pereooer, som i långre tider
hsft kÄnnodom om denna trakt, eller afnågon bistoriek berÅttolso om
dsnsamma. Det troliga Är ott Minnesotae första hvitr upptöckure
och bebyggare, franemöoneu, keneke lör lÅugliga tider tillbaka hör-
stödos haft en bondeleplots med indianerna.

Den fiirats öfverenskommeleo med Sioux-indienerna om aftriide
af lrnd i Miun€sote till Förentn Staterna ekedde i September 1805, dÅ
de öfvsrlemuatls den trakt bvarÅ Fort Soelling sedeimoru 18f9 bygg-
dee. 1837 afstodo de lendet mellao Missieeippi ocb St. Croix-floderrio
eamt elutligen 1861 allt det öfriga, som nu irrnofattal staten Minuocota.

Don förets hvite eottlare i Cbieago county, man mod eökerbet
ret omtalr, ör Jeese Taylor, som bosatte eig viå Taylors Folle om-
kring 1838 eller ungefÄr vid ermma tid eom det å ondre sidrn floden
belögna St. Croir Falls anladee. Denue Taylor var dolegare i ett
bolag eom under uamn af "Northwoet Comp,ruy," med e,r knpitalist
vid namr, Baker till förlogsman, börstadee ukulle uppbygga ett såg-
verk. Byggrraden lör dgen uppfördee, rnon något maskineri anekal'-
fodes ej och verket blefaltlrig fårdigt, ehuru omkring $1O,000 ued-
ladee i fiiretegdt. Efter omnömde Baker kallsdes plotsen till on bör-
jen Bokere Fsll8. Josbuo [,. Taylor lritkom 1840 och hans broder
N. C. D. Taylor 1845. BlLda lefva och ä,ro Ännu besatta pÅ platseu.
'W. E. Foleom hitkom nÅgot eeuare.
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Don 9 Januari 1840 organieerades "oounty of St. Croir" mod

"county seet," hvareet Stillwater nu ör bolöget. Detta county om-
fattade nordvoetra Wisconsin och dot hufvudsakligaste af hved nu
utgör staten lfiinnesota. Den 6 Juli 1841 indelade couuty commie-
sionere St. Croix county i fenr "electiou precincts." Till "Judgee of
eleotioo" i "precirrcts of St. Croix tr'elle," för hvilket Joghua L. Taylor
var oommissioner, ulnömndes W. Furber och Jesse Taylor. I)en 3
Mers 1849 passerade billen Föreuta Staternes kongress genom hvil-
ken Minnesota upptogs till territorium. Den 3 §eptemher 1849 sam-
mauträdde Minnesotss tbrsta legioltrtur. Bopresontauter fråo deunn
trakt voro di David B. Loomis och Eleury F..Setzer. Glenom en l+
gielatur-akt den 1 §eptomber l85l orgqniserades Cbisogo oounty aår
iiaot det nu ör. "Couuty seat" eller platsen lör tjenstemönnens om-
beterum lörlades först i Taylors Falls, hvarifrÅn det 1866 flyttadee
till Chieago City och rlutligen f874 till Centro City,.hvrreet det
Ännu finuee,

Cbieugo county är numera indeledt i elfva towne nemligen: Nee
sel, Buehsoba, Fieh Leke, Sunrise, Branob, Amedor, Shafor, Chisogo
Lake, Lent, Wyoming, och tr'ranoonia samt tvö gtöder : Taylore Falle
ocb Bush City.

Enligt 1875 Åre oensug visar Chisago county, eorn år indeledt i
42 ekoldietrikt, en folkmöngd af 6045 personer, hveraf minst tvÅ
tredjedelar entogos vars gvenskar.

County'ts nuvarunde embel,smän öro l Äuditor-Otto W'allmark ;
Treasurer-Oscar Roos; Sherift--P. H. Stolberg ; Register of Deede-
Ä. Wallmark; Clerk o[ tho CourL-Robert Currie; Judgeof Pro-
bat+-N. M. Iluruphrey; Surveyor-E. Newbery; Coronor-E. C.
Ingelle; Superintendent of Scboole-Dilos Crocker; Overseer of tbe
poör-G[. Jobnrorr; Ättorney-E. N. Setzer eamt Commiegionor*
L E. Martin, J. flolmgron, Jonas Jonasson, Thom. Lacy och Jacob
Potereon, Bland svenskar frÅu Chieago county, som varit medlem-
mor af Minuesotes lagatiftando försnrnling nömnos L. I. Stark eÅeom
repeseutant vid 1866 åre legislatur. Jonas Lindnll vor statssenator
1812-73. I §lhaleen har varit BeDator frÅn detta dietrikt vid förra

och detts årets lecielrtur.
Äran att verÄ en af de ftirste svenskar, som settlct i desea trakter

ooh Iör öfrigt troligeu i staten Minnesota, tillkommer nu varaude
kassören i Chisago couuty Osoar Roos. Hao ankom till Ameriko vlL
ron 1850 och vistadee öflyer sommaren i Bock lelarrd, Illinoie. I sölt-
ekrp rned honom öfvor ocganon var Lars I. Stark, hvilkeo öfveuledee
sedäare beertto eig i dette county. På iorÅdau afpaetor Unoniue i
Cbicago begaf sig ll,oos Åtftiljd af tvÅ andra ungo möu, Fernctröm och
§land»hl, till }lionesota. Dc anhommo till Uariue i Oktober månrd
1860. Bernström och Sa»duhl hgfvo bllds eedermerr lomnat st{rteD.
Åren l85l ocb '62 arbetnde Boos tilliko med Åtskillige andra ny-
komne svonskar pÅ den vä,g eom guvornementot lät'upphugen ooh
anlögga fråu Misei*ippi till Lake Superior och som till en del löper
utrned St. Croir-flodcn, hvilken efter doss bÅrla öndpunkter beuömn-
deg: "Poiut Oouglas sod §t. Lortie river militairy road." Eafvande
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eitt hufvudtillhöll i llarine arbetade Booe med ekogsofverkniog och
timmcr0ottning till 1860, dJl ban fyttade till Telyors Fallg och ut-
oimndes till postmöatare dörettidee. §ammn År valdes han till "R€-
gister of Deetls" i Chieego county och ver den förste svensk, som
hörstödes innebade nÅgon county-eysela. I)essa befattningar inne-
hadegaf Boos till 1870,dÅ ban utniimndee till uppbörileman (receiver)
vid Börenta §taternas laudkootor i Taylors Falls. Sedan 1876, då
han upphörde med befettningen vid laudtkontoret, har Roos varit
dettr bountys kageör. Denna rad af fiörtrosndoeyeslor, gom tilldelate
honom eåvöl af medborgare som öfverbet, vittno tillröckligt om den-
ne dennu lefvnndc ölrlete svenske eottlares i Minnesota värde och fiör-
tjenster, utan att vi i donna lilla gkrift vidare bohöfva utveokle de
aaflma,

Omkring 185O gtod rlen afen religiös sekt, för hvilken en bekaut
helsinge-bonde Erio Janeson var ledere, anlagda Biehop Eill-kolouien
i Illinois på höjden af sin mnkt. En utflyttning ur kolonien nnnÅga
nödvöndig och man kaetade sioa ögon pÅ Miooeeota e6som ett ldmp-
ligt lnutl liir eu ny koloois enlöggande. För att utröro dennn sak
och tegr nörmore könnedom om laudet i dette nybildnde territorium
rfcöndss frlln Bishop Hill eo man vid ntrmn Norbeig. SÅ lyder en be-
rötteleo. En ennan underrÅttolee säger, ott Norberg, eom vieeerligen
tillhörde Bishop Hill-kolonion, önrkade skilia aig frÅn deneamme samt
pÅ eget bovÅg begof eig till Minneeota för att utse en ldmplig till'
flykteört fiör sig och sin firmilj, hvilken ban bade qvrrlemnat i kolo-
nieo. Evilken al deasn beröttelser är den tillftirlitligoste lemna vi
dörlriin; alltnog Norberg enlönde till Taylarr Falle högten f86O. Ef-
tor sin aokomst dit, gick Norberg veEtorut och tönLte aig förei toga
"claim" ett prr mil lrÅn fallet pÅ deu plats dÅr Da'riel Fredin nu ör
bosott. Eau utlnde hör fyra etockar, eom skullo utgöro syllar för en
blifvande huebyggnad, mön dt hao of guvenremenltetelalndtmötare,
hvilkr dÅ voro eysseleatta 8tt uppnötta laodet i deosa traktor, hörde
omtalae ntt lÄogre i veeter ekulle finnor store och vaokra sjöar, be-
rlöt han uppsöka doeamms. Medföraude bvad lilbförnödenhbter hrn
kundo böre, lyckades hnn genomtrönga skogarne ocb framkom till
Ghisago LaLe. Eörstödeg tyckte htn eig bafva funnit eo lömplig
plotc tör den nyo koloniens arrlöggande eamt boelöt att sjelf taga
'icl*im" och bosdttr sig hör. Hnn mÅtte ock hn uppehållit sig on
tid pÅ deu holme eller helfti, hvrreet Centre City uu ör belögeo, hvil-
ken ock efter houom lörrgo kalludos Norberge holme, Han lörer ba
gröl't en grop i jorden, bvilken ticktes med bark ooh som uoder deu-
na tid tjenade booom till troetad. Under vintern återvönde hcn till
Tnylors Fallr, hvarifrÅn han gcnom bref underröttado sina landgmön i
lllinoir om landetg beekafronhoi och de uppiöckter han gjort samt
uppmanrde dem att komrna bit. DeC edgos att Norberg af de i Tay-
lore Fallg bosatte ameriknnare erhöll löfte om peuninger ifall htn
lyokades ftirmÅ ginr laudgmän att boeötto sig i deesa trtkter. Dcttr
löl'te lörer ock upplyllts pÅftiljande vÅr, dÅ ott ontal svonskar ankom-
mo och Norberg erhöll f60.

I deees tidor ysr on lcgr öfver Atlaniiak& ocetuoo och till Ämori-
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kae vester ej en sådan grnÅgok, gom deu i våro dagar med sina snahb-
gÅonde llngb6tar och ilande jernvögståg lbrefaller. Ändera Sven-
sone i Ceotre City bitrera ör dörpÅ ott oxempel. Ean lärdadee helo
deu lönga vägen från Motala till Tnylore Falle på vattnot. [ Äugu-
sti mÅuad 1860 lemnedo han med en l'amili bestä€nde af buetru och
tre barn sin hemtryggd Kottilstad eooken i östergötland, Frlln Mo-
tala fdrdsdes de kanalvögen till Glöteborg. FrÅn denna hrmn skedde
resan öfver ocsanen till New Orleans med segelfartyg, hvilket upptog
en tid af tltta vockor. PÅ resan upplör Missieeippi-floden frÅu New
Orleans till St. Louie förlorade Syoreou eti barn, som sjuknade och
dog i koloran, Yid ankometeu till St, Louie vrr kaaenn elut ooh
Sveneou bofann eig. nu med familj, utblottad ocb beröfvod allr till-
gåognr att vidrrre kunna forts6tts reean, i eu etor okönd stad, omgif-
verr al frömmeude menniekor, rDed hvilka han i brist på käonedom
af deras språk ej kunde meddola sig. Yid denna tid giolde nordeoe
nöktergal Jenny Liud eitt triumftÅg gonom Åmerika. Yintern 1850--
öl var hou i St. Louis. Sveneon, som af ofvan anliirde orgaker §6m-
ma viutsr uppehöll sig i deona stul, lyckadeu efter mÅnga svÅrigbe-
tor slucligen erhÅlla personligt tilltrtido till såugerekan, eom dÅ Åtfölj-
dec af pastor Uoouius. Efter ntt fiir henne hdvo beklagat sin nöd
erhöll Svonson t50, hvilke hon framtog ur ein handkassa och öfvor-
röckte till honom. SveDeon vsr ej den onda af blottgtällda och nödli-
dande evensks omigrautor, som erböll biståndoch bjelp i nödons rtund
af deres frejdade lauduruaninna uuder detto hennes vietende bör i
Auerika. Med dettr frikostiga onderstiid kunde nu Svenson forted,t-
ta sin resa upplör Miesissippi-floden. I Galena, Illiooig, tr$ffotle han
tillstmmons mod åtekillige andra svenska emigranter, hvilka erhållit
kÄnnodom om Norborgs bär förut omnömuda skrifvelee frÅn Toylore
Fallr och nu hade beelutst stt reea till Minnesote. Desea emigranter
voro frÅn Heluinglaod ooh Medelpad Bamt hsdo Året förut på segelfan
tyg ölverkommit t'rÅn Bernösand till New York. Sveneon rned
femilj, hvilken ej hade nÅgot beutömdt mål sig förelagdt, slöt eig till
sÄllskapet som fortsatte rcsan uppför floden och anlönde till Stillwar
ter tidigt p6 vÅren I851. Qvarlemnande en del af kamruterne jomte
qvinnor och barn dåretödos begåfvo eig Svenson, P Wiklund och
Daniol Röttig lnndvögen till Taylors Batle för att uppsöka Norberg
och taga nörmaro kännedom ortr landet. De på,träffedo Norberg dör-
etödee och ledsngade* af honom till Chieago Lake. De anlöude till
eödra öndanaf ejön,blefvo iutagno aflandots sköobot och frukt-
barbet och heslöto att hdr nedelil sina boplllar och skapa sig »ya hem.
Efter ott hafva tillbragt natten vid ejöstrunden 6tervÄnde de pöföljau-
de dag öfver Taylors Falls till Stillwater för att afbemta det öfriga
sÄllekapet. Mot en afgift af $5 om dogen förhyrdes eu .aan med on
pråm oller flatbllt, eorn skulle t'rukte dom frÅu Stillwat€r till Taylors
Fall* Denna resr, sotn röckte eo bel vecka, var en afde gvÅraste
ooh obehrgligaste pÅ hela liirdeu fråri Sverige, I unöslask, regu och
köld hade de att tillbringa BÅvöl nättor som tioger undor bar himmel
i den lillo bÅten. Vattenctilndet var ovanligt högt denna vår ooh rn-
ga Åror kunde anvÄndas utsn de mÅste eod stöDgor gtrka frem far-

{..l"lullt



-28-
kosteo mot den stilda gtrömmeo. Den 23 Äpril l85l aukommo de
till Trylore Fnlle, som dÅ bestod sf 3 a 4 usla stockhue. Eår emotte
gos do morl ftirundrnn af stndone ermtlige innevlnare. Den tideng
Toylors Fulle-boar hade ej gtörre kÅnnodom om gvenskarne ön om
hottontott.cr ooh eekimller.

Ej uoderligt dÅ om eÅ m&nga frömlingere snkomst pÅ en
g6ng utgjorde en mörkvördig och ninoeerik tilldregelse i etadene
higtori*. Columbus och bana fiiljeslagare blefvo ej noggrennare be-
gopade af Yeetindiskr önrnes indioner ön vå,ra laudemän togos i
ekörekÅdande el de godo Balliterrra. :)er8a, om vi a0 mÅ kella dem,
företn eveneka pilgrimmer, tom hndode i Minneeote, voro utom of-
vannömnde Andårs §venson frlln Ostorgötland, Petar Ändersou ooh
Peter Berg frlln lleleiugelaud gsnrt P, \f,iklund från Medelpad, hvil.
ko medförtle farnilier samt ungkarlurne llric Bylund frllo Modelped,
Dauiel Riittig och Petsr Shalin frÅn Helsingeland. I Trylors Fnlls
fanne då ett hotoll, det errda i etaden, som beetod aftvå smÅ stock-
hus med en töckt gång emellau, hvilket egdee aftvå omeriknnare vid
nsmn Srrm Tompson och Arreel Smith. Eör fick Ändcre §vermaa
hustrn till en början arbete. Karlarue började genaet ef0er aukom
sten arbeto oed ett upphugga vög till Chisaqo Ltke, och gÅ enrrt
donrrr var fiirdig uppk;ide de tilltölliga boetöder srmt dittogo eina
farniljer, I)ot lörcto hus som byggdos var det stockhue som tillhörde
Peter Berg, hvilkot, ef fyra möo uppfördes på en dtg. Eldataden
uppmurodoe af grieteu, sou harle att fraktos öfver ejön. Detta hue
lörer äuuu fiunas rlvor pÅ platsr n, Med undautag aT Wikluod och
Bylund. som boeatto sig endnst tvÅ mil vestar om fnllet, flyrtade de
öliigo ut. till ejö». Norberg återvöodo serlau på sornmrrou tiU Bie-
bop Hill och ilbördee ej mera i Bottlomontet. NÅgon hitflytuing af
kolouion {rÅtr dcuua plate kom aldrig till vorkställighet. Deu för'{till
kort efter, och dess medlemnrar el,riddes Åt ekilda håU.

Änders Sveraon ölvertog Norbergs land vid Chisaqo Loke och
pleuterade redeu gamna vÅr å:rkilligr roders grörrsaker, hvilka dock
undor mannens arbete Eod guvorr erleutetg laudtmötare etrrt hu-
struus fr'Ånvaro i ett öreudc till Taylors Falle, till och från hvilkeu
plate non promenerarle mod baruot pd ryggeu, uppÅtos ooh löretördes
cf r0djurcu, pÅ hvilka det vid rlenur tid ej var någon brist.

P€t r Ai,derson modiördo do förste krentnr till settlementet,
bvilka voro ott psr oxar och en ko. Deu ena oren alagtules pÅ ltö
sten ocb dou andro såldee till Pctor Berg, eom [ör denna dragare
giordo ett slags Åkdon ellor körra pÅ tvF hjul. Detta Åkdou, vid hvil-
kets förlärdigaude ingeo errrede kouet ellor skicklighet behötäe rruli-
tas, (hvarken nÅgon dylik handtverkare cj Lellor icroörnrren att smi-
do st fr.nns då i eettlemerrter, stt tillgÅ), lärer hnft en besynnerlig
konstruktiou. Hjulen, Eom voro sÅ att eäga belgjutua, utgjordee af
tvöuno triusor utal' eD pÅ tr,Äreo al'sÅged trdstam. I midterr af deeso
triesor voro giorda hÅl iör vrgrraxoln, hvilkon likaledes beetod af trö.
gÅlen blefvo tilttölje rf den ojemua rrötuiogen ej sördeles runda, hvil-
kcr gof Åkdonet eo guppaude och ostedig gllug samt fötorsakade re-
sonÅren en grundlig omekakrring, DyliEa fordon voro till en börirn
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ooh igoD allm6nna bland nybyggarne. Detta ekipage, neuligen oren
tomlk6rran. utgjorde länge det endr traneportniogemedel, sor f*nng
i eottlorrrentot. Merl dotssmma vorketölldes eåväl rllr nrindre körslor
hemma vid hueen, eom forslander al proviant och dylikt frÅn Taylora
Fnllu Ett etÅende yrris för detta eioguliera öks begignande autiirgoo
för'löngre oller kortere reeor lärer varit gö. En nmerikanare i l'ay-
lors Fells BoE hsdo ox."team" begörde $12 för ett lase frÅn denia
plats till Chieago Lake.

§ven Ändereou, nu boeude i Mnrine sottlomontst, kom tilMarrue
Mills hösten l8öI, medlörando tyrt kor, hvilka han sölde till nybyg-
gttrno. Änders Svonsoo köpte tvö af dern och Wikluud eu. Dc lör-
etr ordeuilige drogare, eom fanns i ecttlemontet var ett par o!ar, sotl
eenare egdes af Darriel Röttig ooh Peter Shnlin, och hvilku de uthyrde
till farmaruo tör plöiniug mot en afgift af g5 om dugen.

Äf de bör olvnn omrrärnnde lörst bitkomne emigrauter hafva fle.
ro sedermtrre lemnat settlerneutet Peter Änderson flvttade till Cao-
bridge i Ieanti county, Potor Borg tilt Fish Lake, Wikiuud till Auoka
och Bylund till Kandivobl

Sänt pÅ hörteo lå51, kom till Cbisago Lake i ytterst ntblotttdo
ometäudighoter f. d. Sergeanten Ä. M. Däblbietm fiÅn Östergötlcud,
bvilkeu redan då var en gammal uan. Hau bodde uuder virrtern p6
cu ir i siön tillasmmsne med eu man vid namu von Barrselor, rom ön-
nu ör bogatt i Centre Citv. De bÅdt eubbarno måtte deuna vinter
haft dot ganska knapphöuäigt. MÅngen gårrg rakuande bröd eller
enuan töda att etrllr den pÅBrångande huugeln med.
.. Under år 1852 bitkommo några tä emigranton John §mith från
Örtomta sockon i Östergötland köm pÅ 

"er,ih 
r8lZ. Föro honour, eö-

ger han, l'unuog hur sottlare vid Chiengo Lake. Eau tog lnnd invid
ajön vostor oru bvar kyrkan uu står. på hvilken plate han änuu ör bo-
ende. Smithhade i en evenak tirluiugj, eom dö utga('s hör i landet,löst
on af Nortrcrg skrifveu ultikol, som pll ett lördoiuktigt s6tt utmålade
landet i Minnosota och hvilkon lörmÅdde honom al,t ress hit. I Böll-
skap mod Srnith hitkom Johu Auderson (Äfvenledes lrå,u Östergötland ).
hvilken numera ör död.

Peter §veoson Irån Ålgulgbodr, Kronoborge lön, ankom till Kno:-
ville, Illinois vÅreo 1852.- Äfvou'ban hade"liist itidningeu den af
Norberg skrif'na ofvounömude artikeln, hvilkeu förmåddo bouom att
resa till Minnesota. I eällskap med sox andra svenekar, kom hnu till
§t. Prrul. Eöri(i'åu qiorde han eD r68a till Ctrver och §t. Poter, men
dö hru hör faurr laudJi alldelee obefolkadt ocb ellt för vildt, återvönde
hrn. till. St. l'sul, .hvarilröu hau.tegafsig hit till Chisngo Ltke, tog
Iaud ooh bosatte sig öeter om sjön.

Dou i denua berättoles dero gånger omnömnde Norbelg eyues pÅ
ett kraltigt sött haf'vr bidragit till sveuska folkote omigratiou trll den-
na EtBt. Genoru brsfoch tiduirrgeartiklar föståde harr cino lrndemöos
uppmörksarnhot på deu lruktbarajold, eom i den fiorrurr uordvostorn
l&g vöutande pA. flitigo hörrdsr löi att år Bina uppodlsre gifva on rik-
lig akird och dymorlelst, tacksamt återbetale dern deras hafde mödu
Ean synes örligt hatvu uppfyllt sitt löt'to till l§lors Fallpboarue
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rtt hitskaffr svonokgr s.Et giordc verkligcn cköl för de f50 hau för
deune skull erbdl. Åtven par6r Unoniur i-Chirego tillkommer i icke
ringe mon fiirticurton att-fl svenrkr cmigrationiu tegr sin rlkfnirg
till Miucrota, ' Eoo uppmrnade flere ef rina lendemön att rego bit.
Unoniur vsr deu lörgto ffsnekcprestman rom bsc6kte Chieaqo eettle-
uentet. Etn vrr hlr 1862 och böll d6 gudrtjcnst Iör de fL hör boeet-
tc wenslarne: Undor dcttr, bsrök sNmmenviede hau en dotter till
Ilaniel Nileon i llrrine med den ctt par nil frÅn"Teylors Fatle b'osit-
t€ ty.kcn -I'rodrik lrtmmer. trg Lrmoer var tioligen den löretr
cvoniha qvinuo, oom ingltt ikteorkrp i otaten llirrnesota.

Und,* rommrroa 1862 oppehöllo iig nlgra Chippowa-indinner på
ar ö i Cbirgo Leke. Ee glordc oybyggrroe åtskilligt liirfång gonom
rtC'utrn vederbörligt tillrtlnd tillegnr eig fösk, putetir och-divbrle
emfuelcr. Irötts försigde vlro riybyggare, hvilke beelöto göra sig
rf hdd,d. otrefige fr.trDarnq En fliirodeg ermlrdosdettemllgsn
Drrtgralnt och begÅfv«i nig titl ön. Ett per lfsvenekurne, som i[-
3orlunda kunde talr engelrhe sprlket försökto g0re tydligt fiör indi-
anerna öndamölct med besöket. teu dcese, antingen de fiöretodo
hvad eom ssdes eller 'ei, 

lllddes om ingenting. DÅ blöto rignybyg-
grrne ctörar och plkrr md.hvilkt de giordri hotcnde Åtb6rder, tyd-
figra renande att de innulo brse gpp nödskinnen, bvilke nu tycktce
fatta vinken samt beg6fvo rig till rino "cslroos" och ekyndrde trån
öo, Indirnetoa höllo;erdan ett elegt krigcrl^d pÅ§uniiee Prairie,
bvarvid ifrlgoottee Luruvidd de ej borde fiörfarrfiendtligt mot uy-
byggrrrre, men redrn rde, pl förfidgra afen amerikcnsre hvad sorte
folk nykomlingoruo yoro, fÅti till svai, rtt dc voro fråu det lind hver-
ect solso gtr upp, enrågo de cj rÄdligt rtt irllta sig i alagemitl med
dcm liueete röner utan. beglllVo rig Åt annrt hÄll och ofredede aldrig
oodernerr vÅra lrndemöu i Ohiocgo lottlomoDtot.

Åndera §vcneoor buetru [bdc detnr ronttror en mindre aogenöm
promenrd. En morgoo begtf hon oig ut i akogon att lete efter siue
tvÅ kor. Oonon det högn grönt ooh buekarne edg [ou spilr och
-oä,rten eftcr '[ver kroaturcn bade g{tt from, Dease rpÅr.löljde hon
nu gsDom den vild. r}<igrn utrn att egeotligen vetr hvart koesn bar
*o cf t{r tidr ungr drmcr ekulle DÅhönda uuder sö löga lofvande
uteigter, rom on veodring i obeboddr traktor, gooom en ödiilig akog,
full rf vildd3ur och indiioer. erbjöd, uppgifvit hoppet rtt Återfinua
Lrerturen somt. Återyöodt till ritt hen; mea ej d med mr6 §vonrou,
hoa ville på intct vilkor rLil.ias frln rine kÄra niSlkgifvande kor.
Eela dagcn foftsetto hon vondriogen ut n rtt pÅtnöfia bved hon
röhte. .Fremcmot rftoren nOtte Eon i nörhstei rl hvar Yaec i
.llarine.eottlcmeotst rodro rolröcr cD moDåparson; egm $ hennoe
förfr{gao rvrrlde, .ts hrD vimrligeo roött ett por }dr', moD dot
vrr rl lÅagt Iörut ctt har rnrl( dct onöjligt för bonne att upphinna
o-atEm&

Urnnen, rom frnkrrds ett hon u:rdor ratten stulle förira
dg i rkogao, erbjöd eig rtt uppgöra eld oob rtt do tillmmuans stullo
"cltDpo" pÅ plotren. [rr Everron rfulog dook tillhudet ooh hBD g8f
Lcnne dÅ oågrs tiindrtickor för ott, ilall hon inaan nattsue inbrott ej
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skulle ba påträffat uÅgot hur ooh blefvc nödsrkad att qvoretaono i
skogen, EÅtt€ kuugr . tönda upp en eld. Hon lyctrder dock, men ej
förr ön skymningeu redan iobiutit, fremkommå till co farmrre, rom
bodde i nörheterr afstaden Uariue..hvilken iifvea hade upptagit de rf
henne eftereöktn krertrlrpl. ÄfrtÅndct mellcn Cemre faroorer boetad
och nrrs Svcnsons hen utgÖr, rala vdgeu, otlkrirrg 16 mil, och dÅ.äl
rtt antrgs, stt bon uudor ein ekogrvandriog jurt ej fiiljt deo gena,rOe
vögoo, måete bon Bnder dagena lopp tiilryggslrgt ott gnneke tespoLtr-
belt ctycke vö9. Följ'rnde &ig- Btervöndc hon ernma vög tillba}*,
mon dÅ i söUckap med do Återfunnr.diurcu. Yi mÅete bqindro mrs
Sveueorrs energi ocb utbÅllighet. hvi&en fiörefaller rÄ ryoket merr
prievdrd, dÅ vi få, v6tE *tt boo ett por m&neder eftcr deoni promenad
framfödde ep vilskaprd dottcr. Dette baru, som l'öddos don 22 Noc.
l8å2, döptee of Dalhjohn o-oh erhöll, namoet .Erislioc Mtthildel ör rm
gi(t med Joilr P. JohrtsoÅra,urt bosa&t i, Gogtro City. Eor ocb Petcr
Andereons dotter, Krirtinn,. hvilkch föddde ungelär ormtidigt srnt
döptes af fadren och oumora ör död, voro do föri*o brrn;som 6dder
cfsvenske föräldrnr i rettlsmerttot .och mÅhÄnde för öliigt i helr cte-
tsn Minueeots.

Den första ordeotliga tdt I Ohlorgo,Iakc, giord ofbröder, egdce
ef ÄDders Svensgn. Eustrun hade renom. erbete,hoe Ånsol & goitb
i l§lore Fallr;förtleut virket till däruammn Öfrige böter,8om eid
denua tid fuonos i riön. oob egdes of uverbler' voro mclendch,urbÅl-
krrde tröstumoer.. §Åsom oti beyis på horlh*[l kratumpriserne vo-
ro pÅ deu tideu, må enfönr*att John Sniih mårto för en ko,ieom han
köpte i St. Paul, betala 860. .

Förre korpolalen vid §mÅlabilr grenailicr hotrljon,I'renr Uobcok
frÅu Jönköpingg lös, kom till Chicogo 1852. Elter att hal'vaqvan
stannat någon tid dörstides, begof.bart sig på iuÅdön af putor llno'
nius till Minneroto och rnkom till,St. PauI 18å3, hvrrect bnn vigtadea
i tvÅ År. Snmma År eller 1853 baEiil<t$..![oboo] det.nya cvcneka'Ectu
lemeutet i Chisoeo Lake och inköpto då dot land dä,retödes,pl hvilket
han uu ör bosstt. Eou flyttadedookegeotligoneihit,{örrän 1866.
Mobeck beröttar, rtt, bnn p6 en vandriug rsllra §t.,Paul och. §tillwn-
ter vid do»rra tid mÅste tillbrilga on untt..i ett mindre nngcnömt Bill-
ekap. Ölverrumplad af nörlrätr iobrott ooh oj,eeoude eiTg utvÄg rtt
kunna frarkomma till nlgon monnigloborted, .berlöt brn ali uppgöre
eld ooh tillbriogl urttcn i akog€o pl ott .rfr*,lnd af.uogoför eju mil
fr'Ån eistrtåmde plrt* Koeppast usr eldso uppgiord 'och Mobcok lög'
rnd i god ro, förröu.m fleqh rf 70,r 80 irdiancn,rcl obrcrverrt eI&
skeoet-, ek1'odade till platreu. Iiir.ttt {uta,nf don goda vörmeo. De
gjordc ilock cj stöllcia.lörrto iooehrfvere nå4pu harn, uton lrde uola
väd pA elilon iamt elogo eig ncd krbg, dcosrmur. De bjödo Mobco}
xikCur sinr pipor'ooh dgu,oo, .eom, e.huru ej ajelf nÅgon tobeL,rfiarc,
bade hört att, dotta ekullo vara ett väoskapstecken, rökrde och bolm-
de efter biirta lörmåga fönr ntt qi stiitn rig red rinr objudne Sieter.
De bröto upp ooh a8fgroado eig lbaopö,naitcn..oob Mobook,vor'glad
öfver_ntt blilvo qvitt dc rbindre pålitligo aattltemratornlr ,. ,

Åren 1863-54 hitkonrno. flore omigrautcr fråo §vcr,ige. Blud
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.dra.,on dl honoou ,tömna. Potor Tibcrg, ltrgnue Jonion, Carl
LindT Äudom Portcrr Erriicl 'Ilotcrrolr Pcter Ourtef Qustafsön, Gugtrf
Oellirq lu ,P.', Oleder, 'Jobn , Folugrcn ooh'Hlkto Inrutm ra. fl. De
flato oo ej ,allr deöer, vloro frln Nrdnobo?gä l6D. Detta ldn har ock
t[t frugent,eedermoc med dgt största'antalct bmigranter hidragit
till otllementate bafolkuirry, e{ uti m*n o6ctnn öfverallt hvurt mrn
koorrrr t6l"&ö völkånda. i'nltliind*,r dialekten talnc sotttarne eosl-
leo. Ilr,0ärrte crtigtador torBitkornnto irch.boeatte sig hörltödos
voro dookl,hvrd vi,, rI' fiirrg0endo {mnai ösrgötrr ooh norrlöudingar.
Udot "dcrra,. de' f,irrt.* tri r, fyrr llrrn af.sottlelbcritotö hirtoris blsf
rurnt rlt lrnil uänoeC ., kring.u O[irrgo L{te tpptrgot och bebygdt, rl
ttt ,de .cnigrrutor .od rnlle titrtouoo hado att hcgitvt sig läugre
ia i lerxlott ftir utt.innerlg,horr. ,:

Br6detur Ot o; ooh Ändcte Wdlmarh Litkomrno friir Ealdstad
1864 rrna b?to.lrd odh,Uoeridte 'dg vldr0biogo Oity. EAr utkden
ahdryhro ooh'börjnde,tpplörer.byggnader af ctt bolag i Philudelphla
vid nrou Berohsimen'& Aruold; hvilhetogdelendut. Hnndelrbod
uppröttdor, i hvilhsn'Otto Wrllmrrk, soto vailt handelsbokhfillure i
§v*ige, blcf 'olsrkJ' , Iftr dtg'oct mjölrlvtru bygdea öfvenledes bil,r.
rtödco, Lvilleu dook ncbtenr rtmkriog t860. Anders Wellmork var
§öroan Iön dc, erbotcr, eom'vcrkrtölldee i och. fitr etadeur anlöggeude.
Otto Wrllrrrk.hed orfb,rutst vorit oourity audtitör fiir Coisa§ilcoun-
ty önde €o&n 180,1, ,ErrlEr'nåmero,boistt i OhiragoCity aaint eger
ferm vestar om Glreen Lnke. Årrdr.ra lf,'rrllmcrk barvarit couut5/rs
"Begictor of Doodå" ,e€drn 1368,. till hvitken befattiing barr bliivit
Åtcrvald 6'gfugdr. ',Era 'etser'ftrri och åt' boertt melleu Centre oob
Ohireo Oitt. - |

s tropcgtGcdt'-lageor' lorn pssrbrsde kolrgremen 186 l, fanns råle-
dee ej vid dearrtidi' Emigrantornr kunds d0 ej erbilla land pö fullt
el förmlul[rr vil]or roa.nunerartå dem till budr, rnen öfverr då voro
ej avårigheterrrn sördeles stora att p0 fiötdölaktig! riitt kunua Åtkomms
etl r§oko jord. Mao apremtedc'r laadot ollot som dot mera rllmöut
holta, tog:ttslgiE," d: v. s, 'BEo beatitnde,huru ctort etycle lund man
ville hefva, bosatte sig pll detsemmo ermt kunde eodolmero rrör till-
gåogrrne d oulglfvo bctele &t ul6d lt.2ö pr acre,hvilkot var det nf
grrlr|rcmc$tot fast*aUdr .prie. Detta eeY'€rr god sak för nykomlin-
grlno, hr.ilkr ella ej roro rtrdd* vld knssa. Uöngcn frttig nyreltlare
Eok mrtlod med betrhltec?tvl i trcÅr-je,olta löogre. Försnto
Strternarhodlontor vordl fthlagdt i Stlllwrtcr, och var den plats
hrrrctt landtöprn uppgiordee.
, Ett ontd enigrrotat; gou efroets frln Sverige l85il {ör att begif-

vs Big till Chisogo Lerkc.r*tloiusrtot,blCvo pÅ genbmreran i Chicago
lasiipm,rtlkolemn; bvilkeo delte &r.hetusökto flcra c:Äder i Ämeri-
he. Äokomor till §tillwatsr 'firgo de ej ctanna dÄr, utap trrnrporte-
rrdot längte uppåt 8{- Crcix{odcn ti}l en plats ungefiir midt emot
Ärcola, hvbcrt ds inlorqorades i ett gemmelt 6lhonty," som fiör tillf'öl-
}st imoddc tilL ott.rorta sjukhte.. Evurkeu den lökarevÅrd eller sköf.
xl d. hör &ejöto-voro,rf det öörh slhgot tÅnga af de rjuke dogo i
detta improviserade lssarett. thdermera förflytteder de till en ö i
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Ot,irogo Leke, hvrrct öfvcolrrter nlgrr rf deu dogo. f,ndert cr ef
do eettlere mm förut voro bordte hörrtÅder bbf angripon ooh dog.

Den försCo.särl rom odlades rf nlbyggorne i rttle6sstet vrr
, bvilkrt 1d kofreqvaruarnc löraoldes till mjöI. Anderr Sreoroarnoje, hvilkrt 1d kofreqvaruarnc löraddes till mjöI. Anderr Sreoror

hrde en etiirre sÅdaa qv.rnr ron 0itict boi?rcn.d.s af qruaaroo.af greraaroe.orqo €D arorro Eaqail qvarl. t()tt
Mereodele var det vanligt ott oä dcn qvrotitot
majsujöI, sonr rkulle utgöÅ ,drgs behof. . Dot rigis;ett om

ttlarne. Evetebröd fick-ej utgön en drglig toit pf derrs bord-
Clrrer Dahlhjelm akördcde det förts bvctet i eettlmentct efter

eu half buehele ptröde omkring tr 186å Äf denar rköd erhölle fletr
0ermrrc utsöde kommrode llreL Råg odledcs till en böqiaa lnor. sll-
möot inom e€ttlementot men rfrtenordc si.emör:ingo,arhul'vudnkli-
gost tillföljo rf avÅrighetoo rtt [Å dcsmmma.f<iroald. l[iölDsruo ville
n$oligen 9j gorns mala rllgojö|, omedrs.då,åsde ett detrkadado qv.r.
narne för hvetomalniugen. Den förrtn'rÅg sön sÅdde i sottLm.etot
bade erhÅllite frÅn Bishop HilL Nörmrate mjölqvern rom vid «lcn ti-
den ver att tillgÅ f,anns iircola, Wircooairr, fe "'oa"r 

sidrn 8t. Oroir-
floden. Yinterhvete odladsr Äfvon eo tid; men hirmed nppliirdcr eo
drn det befauns ej vnrr lönrnde

. §ptnnmålou urtröskades till en början med bendelagr, delo på
iren när rjön var tillfruson, delr vid ioglngornc till hcten, hverest
markon var hÅrdt tilltrampad. §edermere nör farmadre blefro
mern försigkomue bygdea lopr med ordentlign golf rf plook. Den
företa tröekmrgkiu i sottlementet egdes sf Ånderr Svcoeon omlring
1860. Årot förut hade ett pnr persoäee fr6o Eudrcn i'Witoougin bö
sökt uybygget med cn trögkmesliu.

Innau drngere merr allmönt fannr att ti[g*, skcdde jordene bruk
och bearbotniog ftir hend med hscko. Stora oreeler afjord upphmLa-
der på detts eEtt.

Så shördode Poter Svenson 1866 pÅ jord, hvillco eålundr t'lifyit
upphackad,200 bughcle rprnnmÅI, bM6rÅg, hvetc oob horn AfdC-
ta sonare södorsloget crböll bao 40 bu*els shörd oftcr 2 buehela ut,
sötle, brilketju kau kallae ett grnrko vaokert,rorultst. Såmm ett ru-
nat exempel pÅ jordena fruktbarhet,kan elfiörrc, ett f,obccl,.pÅ npp.
hackad jord, skördade 14 buehele bvoto sftor cu.helf bughale
uteikle pÅ airka cu tredjedele acre, hvillen ftire$onde 6rct bsde burit
sin försts.8}örd ooh då verit plorrtorad nod potrtir.

Mojor John Srainsor i St- I>oul uppköpte År 18ö6 en stlirre krer-
turedritt fr&r MieEouri, hvilken hrn badeöfver.ennnaren vid Bioc
Lakes. ÅfdeEsa kreatur eålCc lnr §wrineon sodau till siuo rykonna
hndemär! i Cbirago bke pl ftiroÅnliEr uilkor med liingro tide.botrl-
niugsrrnrtånd. Detta var eo god hjelp Iör de pouningmlnsofo,try-
b-vggqrue, hvilkr sÅluodn erhöllo völbehöfligr dragare ooh oliltkor
utao Btt koutant behöfve betala deermme.
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Qodo rrbetrlö*jomter fir,rettbrnca0ste nnliga bo,&lkuirg'yr

vid denne tid sivÄl eoru ru i drgatttillg&vid tioaerofvcrkniogdn i
do etorr. furuskognrne , En,ehogerrbetaro r&jnrder dl Iär tidso med
330at36irÅurdoo.
, Yårc nykomne rettlaro erhöllo myokcn ennd'ooh rirardb lödr

uta$dcn riklilr tillging.pt villetrrld ooh fi*k,,ssnt ckog ocb'{ö erhjö '

il,o. F6rnömligmte villcbrldeö ver rldjar ellct 'ds€r," €oiil m6?öttdob
fhgadee di i' markeo .grölHe gropcr. O' P. Belirlbcn6ttcr ttt hrn,
som hsdc fem dylika i rkogen, oE morgoh lilngede fyrr rldjur pe det-
treött. Sjönruo voroovsitligtfiC(rikt. Oubbsn Dahlhielrn brukc(h
omtrlr rtt haoy eom en gÅng toddc mod e,.k. dragi ObieagoLake,
ehollg inhble deget, d* en rtörre gädde kom sftctrosatdc tircd tl
drrh fttt rtt doigemme hoppåde ii,fver Mtkootcn och blof ltg3atdc
pl botien i båt o. Det eögcs att etl par tf countyrts tjbnotemiö,
om en g*og rorde eig mcd 6ske dårunflcrfingbrlc cn r0iator g6tldo'
att d6 mt*e DDvönd; rina föienods krr{te} att,bÅllr dca (ola
fieken qvrr i Mtcu. Petcr Ouctrf Gtustofron rkrsf hgm till §vetigetitt
bro viä ett tillfiille, dl'han rodde med drec ooh höll linsn m.d tÄn.
dernl fick ott d kraftigt nepp af cn etor 0eF rtt töodcrna rycktoi lö:
u rr mroDon pö bonom. Detto llttcr dock ntgot otroligt, moo niiijr
ligt ör ntt Oorhrl'ron begegnado löstEoder. Etvsd mcr ellör mindrs
unniog rnÅ liggo till grund (iir dema ffskhirtorier, ri Br dook cikcr'i,
dt blde nyohein;ocb stör fisk-hsr ftrnnits i Chisrgo lrrko i

Derr förata lutherska lbrerolingen orgnnieerades den 12 Urj 18ö{
hvarvid jill .'truatees" uteöga Ä. l[. Daålhjelm, Pctor Berg ooh An-
dorr Svenroc, cemt till "d6lcona": EALao Lorrou ,mrn ,eedrn rctog
q.mnpt §vedberg, Peter Änderron ooh Cerl Bstorsoa. .ilob'onner EL
kra€oo blef eoLroterercooh Å- lf,; Ählström .Dtogi stt lcda Clgon.
Pqtor Erlaod Carlron från Cbiccqo rrr vful datta'tillfille *örrasao
ordfirrndo. Yid ermmr sookonsti"mre beetöts a,tt donno törsrmliog
tillåooruån. rnsd doa 8v. Loth. fömrulingeu i gL Rnd etullo L*L
proåtolonon C. l[. $venron från Woriö rtift i Svrdge till sjöhr6rjur:
llvoncoo onotto3 doch ej kallelsso. Vid rrmoo ttllföllerborlöte rad
en kyrLo ehullo byggre 18 rlnar lÅug l,l rlnrr bred ocö 6 atnrr bög
och till byggoadgkommittee utaögos Peter Glader, Peter Berg, Dauicl
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Boterpn,,Fctdr §iooron oob llrtias Bengtooo. Dcnna kyrhobygg-
rod Loo dook aldrig till.nfuon verkrtölligbot
;. ,1864 hyggdee ctt rkolhus hvrreet Oentre City nu iir bclflgea,

hvilket nyttjidär till kyrka. Första g6ng gudstjennl hölls hEretåäei
vor pingstd4gen f8S, dÅ försemlinsens fiirrtr ordinarie pastor P. A.
CedCretsu prodikrde. Yid detto tillfiille döpter llobeoka dottor JorF
ny mnt Joh. Eolmgrenr mn Chrrles, ooh lörr deeer tvÅ vora'dc fiin
ste avooshe bsrn.i nottlerqentet,eom Nefvo döpta rf en ordinerie prcct

Pi rcckensiÄmmo den 4 Juli 1856 borlöts öterigen cto eo [yrhr
sLulle byggrs, eftcr, son det.hette i dogens protokoll."myoket ordCndc
oolr qfrid o1n ,plot6on bvrr der rkulle uppföros." Två person6r,.om
moteatie aig dotta borlut. fingo den besled "att kyrkru ikulle byggpe
antiogcn dc villo vrra med oUGr ej." Denrro kyrlr ekulle bli 70 lot
t0ng, 48 fot bred ocb l8 fot hög. Er byggnedekommittce utCgr öf-
youledoE. Euollortid vrr ollt dette ordrrtode ooh all denrr etrid till
f§gr grgu, ty doona kyrhpbyggnad korn eklrig ett utfijnrs. Dco 8
Juli 1865 bildades lörrta fvenaka,Söodogeskohn iuom eetilementcL
fill ott fiirestil deqeammr utsågos Gustrf Collin, Frane tlobcck och'N. M. Be,rgströu. Dennn skolohsr aeden fortgöto intill nu. Eo tid
[§.Itj,deu af förcaurlipgeng"doqcoog" i hvsr ain rotå, Den §r nrmerr,
flyftad till.tyrkau, !voreet uudervhningen hvnrje Söodagsefterrniddtg
bistrides dele af liirmmlingeus peetor och lrlookare, dols af "doaconr"
m. fl. IlÅkan [arason Svodberg nte4ge attupplöer,en.predikarr och
förröttc gudstjcneton, dÅ ingen verklig preetmarr foune atl tillgå, ,' . Doo 12. Septernbcr 186ö beelöts uppförandet,afden nuverande
ffian. Byggnadekommitteen utgjordes af Peter §veneon, Eökan
.Svedberg, Daniel Peterson, Änders Svouson, P. Glader (byggmösta.
re), Johannec Perseon, Gustnf Collin, Daniel Lindetröm och A. \trall-
mirk m. fl. Kvrkoplonen. utgörrrnde tvi acree, köptee af Mobeck.
Ärbotet, eom pÅbörjadee i Mrrj 18ö6 och afslutadse den 20 Äugueti
sammo ör, dÅ byggnadon rfsynades, verkstölldos genom dngsverkeu af
Iöreamliogemetllemuarne, hvilko ock hvrr fiir sig tillsläppte erfor-
dqrligt byggnadsvirke. Kyrken uppfiördes Eod ott miodre torn,samt
blef inviiudigt lörsedd med löktsre.' Ett par qnekdoter hefvn blifvit ose berättade frÅo donna tid, eller
frÅn denhd di ordentliga kyrkosa,mfund först b<iriade organiserce in-
om aettlemsnteL De höra ej mÅhÄude till historien, meu m6 i allr frll
shf6ra&

, , Omkring lren. 1866 ooh'66 hade baptister lltt inrteg hÅrctödee.
De lyckader vörfve nÅgre auhÄrgere, höllo gudrijenstor och förrättr-
dodopr vid bvilkr lsrsro oerononier Chirago Lake onvöndee Cxom
dopfuil Äf tvÅ bröder, bvilkag fiiröldror ioro bos*tta inom sootlc-
mo:ntct, vrr dco eae lulhorrk och dm aadrn brptirt-pro8t. Undcr dot
brodren (luthereaon) talade till eina Åhörar€ i kyrken' höll hnodrtn
(brpti*on) ssnmsntlöde red eineenhöngaro rtraxt intill vid ejiistran-
dcr. Don eqDare brdo vid detto tillfölle nöiet att döpc de bödo brö
deruar.podcr. I)ennr religioosaektaltyneile aednu sl cmÅaingom och
derr anböngrre hrtvr nunerr nöehn allesommonr lemnrt rectlsner-
tot.
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Den luthergkr lbrsrmlingenu första klookaro eller s6nglödare'wr,

eou vi reden förot omn6mt, A. l[. Ählgtröm. En fi{umandc preili-
|ant, eom en gång beeokta föroomlingen ooh bäreti.dsr höll gude{enrt.
skrefuti en hÄr i Ämerikr uthommande evenak tldnirrg o4 detta bc-
oök, rtt beu ej kundo deltaga i kyrkosllugeu, errodcn heri ej företod
klockarene rÅng eller dco kornl denna fiiljde. Dettr'drndc Äblrtröil,
sÅ stt han tog afrked frÅn hlockarebefattningen. DIton ÄLlctr&b bl.f
Collin nntagen till rÅngledale. Denoa konetrueredb ocb rnsönde ott
qltt murik;liskt irretrumcnt, com vi aldrig bött omtrlrd i tyrkomuri-
keue hiatoria. Dctta iustrument beetod ef sn, ett por fot Bng rotid
tröstock, vid bvilkon en meeaingetrlld var fistrrd. Nör ring-on skulle
tiirjrs knöppte Collin pÅ rescing;tiådcn rned fiagrarhe Ääörrrne
pÅetodo rig ei kunoa fiörnimmo n6got ljud frårr dettr eölegna inrirt.
Eont, mco troligeu rngtrf ,det bud ,og för Llockarca ltt tlörjc*rgb,h
sft6r.. Collin bndo hvrrken begirt eller erhöllit tfrlC frh hlochero-
befrttlringeo, då Pcter §hnloon 18ö6 valder rtt fErcstö,ihrsimne.
Collin bade viserligen poreonligon hevietat dcn.rochorrtömmr ild
bvilkon Sbaleorr invaltlc*, meu sö lönqe hun ci formligch blifvit elrle'
tlrd eoaåg brn gig eåcorr r{l,tr irnehafvsron ef ryralan. Yid jnlottrn
iufunqo dg bÅda klor*erne att fiörrättr tjcnrten. Utom oqtalrde in-
rtrupout modförde Collio rino tre diittrer, hvilka voro inöfvrdo ttt
afejuuge en. för tillfÅllet lömplig Cilg. Ilettr ellt oaltadt Dl8to.ään
dock afst4 platscD till eiu lyckligere modtäflerc. 'i I I

Ett orgelverk rnrkaffrdee cedermerr, hvilkct dook cj mÅtte h*'
vuritof börta sorton ott döurmo efter orgelnirtens egct yttiendo. 'I|.tr
likoode nemligen detsemmas ljnd vid "en bungrig ko, aom rtlr vid en
gördpsgå,rd öoh bölar." Dötta bölon,le nrmkincri rnvöadoe till år
1871, .dÅ det rruvnrsndo böttrr orgelverket irrköpter tör oa rnmmo tf
81,ö00. thdem iuoehar önnu klockarebefattti.ugu i lörernlingen.
PÅ tal om klockare, mÅ vi hör nömna ett per ord m orgeltreEperen,
somju karr nuaee böta till errDnrr klass, om vi få dönn el'ter det ganr
lr völkÄrrda uttryclet, "I deg spolte vi bre," ea'org€Itrsnprrån till
klockcrcn. Derrrre onsprÅktlöso kyrkenr tjeuore lår för öfrigt varn f-
losqfoch ej utrn sinc äjuprir,nigo laukaräch i,leor. Öfvor'ingltgeo
till bsrrs l»gtttl etår skrilvet: 'tln ooh utjag gir', och e»rrtjng 0ödci
mötor." För att göra detta.töokerpr&kd royohot unningrenligaru
finpes p{ insidan öfver dörren rned stora botttifvcr ordat"Dödor."
Manuen ör Åfven voterirörlÄkare, Åderlltnre m. m. ramt lör cJ varr
utau köouedom om.visga my$i*e ooh hcmlighetxfollla tonstcr. Om
öonu an kyrkaos tjcurre, oemligcn kyrkovikturtn, befvr vi cj hört
an[at öD ctt han för nÅgre År ssdan hede myohet bervör flt.shyddf
altor.dukeu ftA rpöken eller okybninga varelsbr roo ndtetid r §rked
tilletii[de sina boous poous. Ueu nog nu oo dcs.a dgneroch ra0 hi-
storiot, hvilkr vi hoppur ej möttc rfuu negon eller lörorrckt rilgartö
harm. ., :

Den l1 Oktobor 1857 uts6gs Carl P. Bolia till protokollrclrröo.
rrro vid,pokemtäErtorDr, hvilken befrttniug haa med:lll etbrott ia-
nshnft till oöryerrndc tid. Den Luthcreke församlia§en hörrtå&r
hörde i b«irjau till norrr lllinoie qyuoden till 1860 dÅ Ätgudana ry-
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loder ' tildedes, fr6o hvilten tid {örsamlingeu tillbört densrmma.
Uionerota hoolcrmren orgeniearrdos höretådee hösten 1868. Partor
P. Å. Cederetam ver fiireemlingene siölesöriare till 1868 di han flyt-
taile b6qifrÅn. Prstor C€deretem ver delegat frÅn Chieego county
vid dgr'oonvcntion. rour eommanträdc i Si Paul den f8ldi f86ä
§ör rtt.upprötte och boetÄmma den konstntution. enligt hvilkeo l[in-
Eosotr lkullö trpptrga^s sfuom BtBt i Uniousu.

Den 97 Oltober 1858 beslöts att peetorrbort6lle ekelle bygga.6
doo rA krllado:kyrkoplanen rtrar invid §rknn Dennr byggnad bo-
FgDdGE lör sugde.öndamÅl en tid rf sju ilr, hvaroftei den aåldes och
.bort0yttulor., Begrrfniogsplatson, som till f8ä9 öfvenledos vor be.
lögso invid §rkrn, dyttrdor de dåritrÅrr och Erladea å de 29 acrcr,
son blifvit inlii,pta af ftircamlingen e6rom poetorsboqtölletsjord.
Omkring, 1868 cller '59 vrr postorf. P. C. Boreen bonatt birstådcr,
ncn *drn tyelee föreamliogen m ti«l varit itan ullgon ordinerie
rlilarirjdro, ooder hvilkcn tid den begöltoc at endrr svensk luCorska
fömomlingrru predikrnter, nemligen P. Carleou i Carver, P. A. Ce-
dcrttarir dÅ i Thorkils [nke, Nioollet county, P. Beckmen tramt ofvan-
oönodo:Boreso, aom dö vigtader i Yase, Goodhuo ooutrty. Försam-
lingen, or hitnilh hndo föreökt' att crhÅlla prertcr frÅn Sverige, upp-
'gof no detta hopp scdo:r tre rörgkilda prestmön hade blifvit kellade
!rta& sli rtågon emotlrgit kallclssn. Don 25 Äpril l869.anmodades
Iörst Pastor P. Crrleon i Cnrvcr och sedan N. T. Eeaselqvigt i Glder
b0rgr llliooie srmt Xl. Norelius i Ohicogo ettÅtagr sig ejölav6rderr
iaou fGreamlitrgo», tDon ingen afdomomottogrnbudet. Elutligeu
den 26 Äugusti 1859 valdes O. Ä. Hedengren till paetor, Bom rntog
kallelcm och hitkom dct l0 Oktober eomheÅr. Eedengrou lörvoltads
sitt augvrrrfullo hrll rtt vrre ajölaiirjrre föi dcn svensk lutlrersko 16r-
anrolitgeo i Chisego Lakc till ilen 4 September 1873,dåhan d sjutdom
hindrrd ctt lÄngre bestrida detmmma tog afsked el fdrremligen.
Pnstor'.Itcdongren år dock önnu boestt inom eottlcmentct.
. I Jruuari 1860 enelaffades riogklocko till kyrkrn, År 1867 lades

stonfot . uuder tyrkobyggnedea. Den 1l Novembsr 1868 beslöte att
rödre gnfveln ekulle uedtagas ermt rtt §rhur skulle tillökas 32 fot i
löngd mod bibchållande nf dee6 lörra höjd och bredd cgmt ott $kri-
Itio- rkulle tillbygga* Deaee tillbyggnäder gkulle vnro fördiga och
fhllgiorda till doo I Augueti pÅf«iliouile År, bvilket ock ekedde. Den
29 Jennari 1868 iuköptes den sS knllade Sjögrenska l'armen on 66
rores till prstorebostiillo, och den 16 §elrrueri armmo År e6ldee gemla
pmtorrbostöllcte jord, utgörande 29 ocrea. Ja,mes F. Lindetröm, nu i
hxtoo,'Illiaois var hir en tid oukriog 1870-'71 rlsom rvenek ckol-
lÄrrrc ooh pmioLolleekreteåre vid iockemtåmmorna. Sodon oh-
pömnor'I l'. Lundberg såsom innohafvareafermmc befettningar.
Lugudana §ynodon hade oitt rnmrnrntrfio hÄrstödcs i Juni 1871,
hvilket besöktes af en ofrrntlig meoniskomaeee, eÅvöl frÅn dettc 6om
nörgrineendc evenrke gettlementet.
- Scdm Eedengron l8?3 nfaegt sig paetorelvÅrdel ilom ftirgru-
liagcrr ver denremmr oo löogre tid utsn sjölrsörjtre. Afvou derrnr
glug krllrd* flete proetmöu stt hitkomns och förvalte embetot,
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romligon C. Å. Evsld frÅn l[innerpolis, C. P. Bydholm frlin Burling.
ton, Iowe, O. OlaoaJrÅn Lindrburg, Kansae, och Jonas Åuslund frÅ[
SL I'aul, af bvillr döok ingen omottog kellelsen. Slutligen emottog
lÄrarenvid Änrgarii-.rkolan i Carver I. E. Frodeen kalleleou att yore
löriramlingeoa pCrtor samt hitkom i Joni 1875. Pastor Frodeen ör ön-
tru qyar hörstädes. Nytt .paetorsboetölle byggdes 1874 Å den s. k.
§jögrenrka farmen, hvarest ock en ny begrafuingsplots om on acre
areal iorduingrtölldes. Föreåmlingon ör numero indelad i åtta rotnr
mcd hvar gin "dorcoos" nemligen John Zakrieon, Mothire Bengtsor,,
Ouataf .Baltqvist, I. Å. Palmqvirt, Johan Lundqviet, Ctrl Lind. Jonas
Nöjd ooh Csrl Dolk, Trustoes för nåriaranaie öro Guetaf Johnson
6kaerör), Jacob Petereon och I. P. Tellander. Kyrkovaktare ör Å.
Eurtig ooh orgeltrampare John Sundberg. Föreamlingen utgöres
ef omkrrng 90O komuuuikeoter. Eör må 6fvon omnömnas, att on
kommitteo är utsedd att inkomma med fiirslag till oy kyrkobyggnad.
Föreamlingen har egen ekolo, hvari undervirningen eker pÅ gvenska
sprlket af ekollöraren S. 'W. Oarlmon och som hÅllea tre mlloader i
hvarje rote. Blsnd eveuska lörore och lÄreriunor, som hafva bestridC
undervisning i de engeleLo slolorna iiom Townofohieagolake
nömnae: Peter§haleon, Jonae Lindall, Johanna och Mothilda §veneon,
Åmaodr ocb Loviea W'alloark srmt Jenney, Charlotto. Emma, Lucia
och Crrl Wilhelm l[obcck. Degso fom sednare, born *f tleu i berä;t-
telsen lörr ouuömnde Frans lf,obeck. Äf desee hrr Mise Jenney Mo
beck varit lirrrinua i Åtta lr.

I Chiergo City bildndea 1875 eo evonck luthcrek löraemling samt
on ny ooh vackor kyrka byggdes dörstödes 1878. tr'örsamlingen har
kallat egen sjölaeö4'are intill hvilk€ns ankomgt den begökee en Söu-
dag i hvorje månod ef paetor Frodeen frin Centre City. Denna för-
rrrulings "doocons" öro f6r uörvcrande: Otto W'allmerk, Jolrn Berg,
Johrnnes Sjöholm, Petor Sill och John Lavin, klockareÅrFrons
Biist.

Inom Town af Cbieago Lake finnes öfven ea rvonsk methodigt-
försomling, gom bildadee omkring 1860 och di bestod af 56 medlenr-
m&r. Blard denna prsamlings företo lÄrsre fiunr vi deo ofta om-
nömde preaten Ägrelius frÅn Merino. Af öfrige pestorer frr metho-
dirt-föreamliugen nömnag P. Ir0ng, C. tr'. Lindqvist, E. §iögren, P.
Köllman, Niklae §. Obletröu, Äuguet Oleon, P. M. Johneou, Ä. P,
Biörk och E. Olson. En af Chisago Lckee öldeta eettlaro, Jobn §mith,
har Äfvenleder vorit denna församlings ordinarie lörare tvönne gåo-
ger, ett År bvarje gllog. Smith ör degcutom lokalpredikeut och fön
rÅttar gudstjensten under ordinrrio paetorne frÅnvaro semi före-
stlr lörssmlincens §öndamkolo. hvilken ecdnoro befattnine
hru innsheft i aere [r. Kirkan byggä* 1860 och iuvigdee den 3i
Janurri 1861. PastorsbostöUet ör belöget strax invid kyrken i Cen-
tro City. Denna fiirssmliogs nuvarande lörare ör paetor B. Börjeson,
som ölvonledee besöker den svenska metbodist föreamlingen i Mariue
cottlementet. Kyrkaue trustoos dro Jobn Smith, Åuders Sveosou och
And. Gl. Johnson. Metbodistorne hafvo siu egen begrafningsplats be-
lögen pÅ en ö i Ohirago Loke, Denoe de dödes bostad, beekuggad of
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oeder, furu- och löfrkog 6r omkligeo en ef de vackreste oohölskli-
geete-punkter, denno tjueende ejö hor att erbjda.

Äien 1872-'73 vistadee i sottlement€t oD porson vid namn Char-
lee Loe. Eou upptrödde till en hörjan såsom freoolog, men Iedsnede
dock snart att trefvr i skallen pÅ folk samt började dÅ prediko.
Ean hörde till adventigternas eekt, [yckades göru nilgro R pröaolyter,
hvilka han döpte i en liten böck aom rinaår ut i Chisago Lake och
bvors vatten, till tölje af vissa fyrfotedjure uppeh6ll dörstfiee,6r bo-
kant för miudre renlighet. Deunr roligionssekts aohöugere öro dock
numera nöstsn utgÅngna inom eettlementet. En anoan roligossokt, de
i. k. mieeionsvönneroa. bafva öIven p6 eodnare tiderr lyckats lörvörfva
ctt plr BDhöDgare hörrtäder

Bland koatbara byggnadrföretag inom settlementet, oå omnöm.
naq brobyggnaden i Chieego [,oke il vögen mollsn Centro och Chiea-
go Citios- Den lömta bron byggilee 1858 men var Iiir lång så att den
bortfördee ef vattuet vid gtork blÅgt. 1869 och '70 byggder deu
nuvarande bron. För dengammae uppföraode tillrlöpptee af couuty't
$fp00 ocb af townet $500. Men dÅ denna eummt befanng otill-
röcklig för fiiretaget måete townet ytkrligare tillekjnta 8200.

DÅ borgarekriget mellan nord- och sydstaterne utbröt 1861,
ekyndade flcra of do bör boeatte evenekarne till fanorna'(ör att käm-
pa för Unionens beetÅnd.. Äf våro landsmön som utgingo från
sottlemeutet Iör atJ deltega i kampen voro inalles 27 st. eom dorun-
der funno sin död, Edvard Tolberg ocb Luudqvist föllo i elaget vid
Antietam. Af öfrige eom dogo under kriget nämneg Mathias Sved-
berg, Ludvig Mobec\ Polm, Peter Kron, And. Dablström och Jonar
Berg m. fl. Åoders Ägren förlorads ett beu vid Chottanoogae eröf-
ring, Sveu Johnson on arlr i andra slaget vid Bull Bun och David
Johnson blef sÅrrd af on kula i knäet, Jooug Lindall tjenstgjorde
aom löjtnant'under kriget. Do flegte hade dock den glödjen att elter
vÄI förrättsde värf völbeb6llue återv6uda till sina bem. Den i luther'-
eka kyrkoo befintliga nattvardekalken år on gÅfvaot svouekerne frdn
eettlementot tillhörande 7:de Minnesots regementet, hvilka hemsönde
deneamma under dorag kampagu i södern. Ial[t ekeddo fyra utskrif-
uingar frÅn detto cottlement döraf 3 frivilliga ocb eu*draft."

1862 års iudiauoroligheter injagade ej riuga fiirekrä,okelre
hörstödes. Öfvordrifna ri'kten ocf, -berötte'lsor öm rödskinnens
framfert förorsakade öfven hör uppstÅudelse och frsa. Settlarne crt-
te aig i i'örevarstillstånd och voro beredda att till det yttereto ekydde
sina hem och tillhörigbeter. TvÄnne förekansuingar upptördes vid
kvrkan och en st6rre keuoo eftnrskickades frÅn St Paul. Eu del
deuniskor npphöllo eig en tid. under det förskröckelseu var som
störet, pÅ eu ö i Chieago [,ale vid namn Lönö. Lyckligtvis kommo
dock aldrig iudianerns eå lÅngt eom hit och Iöroreakade eottlemeutet
Iiiljoktligen oj n6,got vidare obChag.

Förnöma1a inkomstköllan för settlarne i towu of Chisago Leke
ör boskapskötsel. Ätt de mora egDot aig Åt denna nöringsgren öo
ÅLerbruket må tillskrifvoe den stora skogen, i töIjd af hvilken hlrda-
rc och koetsommare arbete Är ftirenadt med laudots uppodlando,

\. ri i1. lil r{
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Trödgårdsköteeln har på senaro lron gjort stora liomsteg inom lett-
lementet. Nöstan vid hvarje farmareg hcm ken man finna en völ
vördad köks- oob frukttrödg$rd. Ioynnerhet bsr Mobeck inlagt stor
Iörtjend om fruktodlingeo oöh trädgÅrilekötsoln i ellmönhet. Yi hef-
va sott vinteröpplen hoe Mobeck vurna i hans trödg0rd, eom i.intet
fall behöfro stÅ eltor eamma rlags frukt frÅn sydligareklimat. Äfven
P. Dahlberg drifver trödgÅrdoköteeln i större skala, Biskötsoln var
ock en tid mycket allmön bland settlarne, men eD Dottfjöril eller
mol aom af amerikanare kallae "millors" Iörstörde bikuporna för
nÄgra År sedan, genom attlEga öcg i deaemma. Emcllertid hsr dock
biekötsoln numera_.åtor bitrjit ft framfart. Mobcck hrr denua vinter
19 bissmhöllen. Äfven bjärnar {öretogo eig för nÅgm År sedan att
störta omkuli bikuporno fiir att ÅtkommC det siits ooh löckro innebål-
Iet. I)eses otrefliga snyltg6ster böllo ocksÅ tillgodo med fl6sL, hvil-
ket de isynnerhet föredrogo fErskt, eedan do eielfva f0tt elagta evi-
nen.

Redsn omkriog f866 fanoc i Ceotre City en banilelebod, hvilkoo
egdes afen svensk iid namn Eklund. Nu finnes dÄrstödes 2 boteller,
hvilke ogas af Eellberg och P. G, Johnson. En Ångdg med miöl-
qvrrn, hyfvlemaskin och evlrfetol, rcrn 6908 ofPetereon & Eollberg,
hvilkr öfven hafve diversobaudsl, Joh.E. Peterson örpoetm6etare
pll plateea. Cbe. Mohl drilver borrdel med jernvaror, bleck- ooh tenn-
eaker; möbehnickar+-Guetsf Straud ; skröddor+Che. Bergqvist ;
skomakare-4. P. Olson; smed-Daniel §trömgret och vagnmakr-
re-S. P. Lereon. P. Dablberg tillverkar och föreöljer tr6skor. Ett
ostfaktori finnes 6lveu hörstödee, eom ogos af Lang & von Beneeler.
Chieogo Countye nya och vackra "Oourt houee" byggdoe hir 1877.

Yid Chieago City, eom öfvenledoe Är belöget i town af Chieago
Lake, finnos ett stöfraktori, som till förlidet År drefs af ett evonskt bo-
lag, bestÅende af bröderur 'Wallmerk m. fl., men nu f<iregtåa of ameri.
kaner. Äf evenskar, eom drifvs yrke hör pll platsen, u6mnee: Drniel
Ärnqvist, som har haudelsbod och ör poelmdetare; vagnmakare-J.
P. Qvist ; smed-Peter Johnsou; skr6ildare-J, Pergoo. För öfrigt
Är vid vestra kanten ef toyset boeatt d:r Oldvig, som ddrgtådes har
handolebod. coloou och anotek.

Åf towu-embetsmön'nömnae P. Shaleon eom clerk och fohn Eol-
berg eom'iJustice ofthe Peaoe."

Då nöetnu allt bvad si hittills euf,ört kan aneer tillhöra town af
Chisago Leke oller det urrprungliga första och öldsta avensto eettle
mentets i oounty'te hietoria, g0 vi ou att anfiira någre ord om gtåderna
och de öfriga towos i Chisago county, hvoreet vÅr1 landemöu öro bo.
satto.

TAYLOB§ FÄLLS.
De fi6reta svenskm, som boestte sig i eller i nårhsteo sf denno

stad voro, enligt hvad vi omförmöldt Wikluod och Bylund. Tufve'Weldemareon från Skåne hitkom 1853, tog land ooh boeatte eig nÅst
intill Wikluntl, hvarent han Ännu lefver och ör boaatt. Doeee tre bod-
de ej i e;elfve etaden utau pÅ landet omkring två mil vester om deu-
eamma ellsr i det nuvalande town oi thofer, som p&don tiden hede

\. ri i1. lil r{
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gomonsam townetyrelse med Taylors Falls. Änders Ånderaon kom
till Chisogo Loke omkring 1852, hvarifrÅn han flyttado till follet om-
kring 1858, dör han vrr emod och vagnmakare. Andereoo Är numera
död. En annan svenek smod vid namn JohnSmith omtsl$ hr vistets
i Taylors tr'ells ookring 1854, hvarest han nllgra År seoaro lörer haft
egen smedia. Dennr Smitb dog eÅsom soldat pö Fort Snellitg 1865.
Elias Carleoo: nu boeatt i Meeker oounty, omtalas öfven fr0n dennr
tiri eåsom olerk i E. 'W. IloLnane bod.

Äodere Nileou EoIm kom hit till Taylors tr'ells 1864. Detto var
den ftirsta eveugka firmilj soru boeetie sigi den egentlige steden, hvll-
ken deu tideo utgjordos nf 6 bouiogchue,2 handelebodar och 2 hotel-
ler. Ilohn erbetlde till en början i Bkogarno, sedau flyttade hen till
Cbisago Lake, .hvnreet h*n var bosatt i siu År, dörunder två år vid
Centre City, dÄr han var postmöetare ooh hede handelsbod. 1866
Atorflyttodo bau till Taylors Falls, bvaroet han från denra tid till nu
varit egero af hotellot "Union flouoer" det enda eveoaka hotell 16
pletsen. Eolm deltog i kriget mellsn nord- och eydetaterna eisom
eergeant i 3:dje Miunosota regomeutet En annan it de öldete gven-
eka eettlare pÅ plotsen ör smedeu Guetaf§jöqvist frin Kronobergs
lön Sjöqviet kom till Chieago Lake 1865 och bar varit bosatt i Tay-
lors tr'Blle sedau .1858.

I Teylors Falls finnes en svensk lutherek fiöreemling,bvilken etif-
tades den 10 April 1860. Sammsnkometen hölls i Fred Lammers hue
och till fördemlingeoefiörsta "trusteos" utsågoe Änders Andereon, Dr-
niel Nileoo och C. Carlson, Den uuvarande kyrken uppbyggdee sar
me År. trtöreta ejÄlaeörjare höretödee var pastor C. A. Eedeogran fn
Chisego Lake, som begbkto denna lörsåmling. P. Ä. Cederstrm har
varit bopott hårgtödes e0aom kyrkans paetor och efter bonom'Toroell.
Förramlingene nu varande pastor öf U. §pÅngborg. Mige Josefina
Eolm epelar orgolu vid gudetjenstcrna. Kyrkovaktaro år John Söd-
lind och "deacong" öro John Lindvall, Otto Krietianson och Daniel
Nileon *rmt "trurtees" Johu W'illiam, John Södlind och Frnnk Elof
§venson. Svengk skolc hölle härstiides fiörliden sommar af J. Ä.
Krautz.

Åf svenekar frÅn Teylore tr'alls eom doltogo i borgrrokriget 1861

-1865 n$,mnes: John Nilgon, Nile Waldemareon, Gustaf S1öqvist,
Peter §trand, John Ärtig, Jobn Eolm och Gustsf Eeimon m. fl.

I staden finnae tre ekolor hvaruti uodervieningen aker pA engel-
ako sprÅket. Förutom den gvenske lutheraka kyrkan finnes döretödee
tre amerikaogka nemligen eo presbyteriansk,- 6a katbolsk- ooh en
methodistkyrka.

Det försto sÅgverk i stsden byggdee afBingman omkring 1856,
hvilket sedermera såldes till W. E. C. Foleom. Omkring 1852 löror
höretädes ha funnite eo mindrs mjölqvarn, duglig endoet för förmal-
ning af ifeod" Åt kresturen. Numöra 

-finnoa 
i TäyläraFalle2åogr0gar,

en mindre mjölqvern och byfvelmaekiu som drifvee afÅnga, ea kard-
fabrik drifven af vattenkraft, ett tegelbruk, ett bryggeri,4 smodjor,
en vagufabrik, ett tryckeri, hvarifrån veakotidnioqen "Teylors Fdlr
Journol" utgifves, eu möbolhandcl, ou alomrkcre,2 hyrkusLar (Li-

\. ri i1. lil r{
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vory .tsblos),2 hoteller, 6 ulooner, 6 diveraohandlorc, en dagterebu-
tik,2 bleckalagarier ett apotek ocb en ldkoro

Äf eveurker, som i eirden drifva yrke, nåmnes: A. N. Eolm-
hotellvörd ; Sjöqvist & Melonder-smidesverketad; 8al. Bergqviet-
vagnmakare; L. X'. Lrgerwall-garfveri och låderhandel; T, Kietnor

-urmakare 
ooh juvelerare ; Åug. Lundberg-koppar- och bleckelaga.

garevtrrketnd ermt jerohendel; Chs. Petoreon-saloon; Frank Lind-
gren ochSven Oleon{nickare; John Olson ooh Johu Lindgren-mÅlat
re eumt Aod. Olsons-lagtare. På apotekot ör John Glranetrand on-
atölld aom evenek olerE. Sjiiqviet & Melruder drifva öfven btndel
med vod, hvilkerr de uppköpo ef far.mare och löreönda nedÅt §t.
Croir- och Miseisaippi-floiläroa. Glarfvaren L. F. Lagorwrll ör en af
etsdens "truste€o." FolkmÄugder -i Taylors tr'nlls röges uppg$ till 7
a 800 iuvÅnare, dåraf 200 antegar vara evenskar. §tadsboarnee för-
nämgta inkomgtköllr iir akogeafverkning ooh timmerhandel. Under
sommarsn besökes stsdon of 2 e 3 ångbÅtrr dagligen, hvilka sötts den-
sammo i f6rbindeleo mod Stilhester och dörifr0n vidare genom jern-
v6g med St. Paul ocb Minneapolie med andra plntser. Om den pro-
iokterade Illioneapolis & St. Louie-jornv6geo, som det troe kommer att
fiirdigbyggas bit, skulle denna plato erhÅlle direkt jerovögsförbindoleo
med ofvannÄmde stöder. 

SHÅI,ER
skiljdes frÅn Toylore Fnlls 1872 ocb organiserades då till sÅtskildt
towu. E6r 6ro nCstau utelotaudeeverrek$r bosstte. Blnnd öldrc eett-
lare hÄrstådea, nömu6c Daniel Fredeeo, Drniel Nelson och Magnuc
Nilson,hvilka hitkommo 1863. De bÅda förra lefva önnu, nren deir se-
nsre ir död. NÅgot kyrkosamfund ör hör ej organiseredt, utln sstt-
larne tillhöra de svensk lutherska föreamlingarue i Taylore Fslls och
Chisago Leke. Sitt uemu bar townet er}Ållit efter en poreon vid
nemn Shrfer, eom dÄrstödea lörer egt en mycleuhet rf lnnd. I dottn
towu öro bosatto 6fveu nÅgra fÅ daoeka familjer. En eveusk, Ouetaf
Eellqvirt, ör hörstädes towir clerk.

FBÅNCONIA.
Donna bindelsplete, eom 6r beligen invid St. Croix-flodon,3 mil

eiider om Taylore Folle, bebyugdes löret 1864 af AtrEel 8oitb, bvilkon
bärstammrde från Frnnconia i New Eampsbire, Lvariflrfn nsmnot
hiirleder eig. TvÅ bröder Leonard och Henry Doy togo land etrext
lorr omEmithl "cleim." Dcsea tro poråonors hufvudeokligosto s)'§rtol-
oöttning var att rfverkr s, k. plugg Iör timmerflottningen på floden.
Tillfiilic höraf knllades den lillo platson till en bö4rn "Plugg towo,"
hvilket binamn den 6nnu i dog fÅtt beb6lle. Änsel var eedon repre-
rentetiv frÅn Chinago countyvid 1864 ooh'65 Åre legislatur. Senator
J. Lindall var öfven boeatt och hade bondelebod i Fronconia. PA
plrteen finneg ett sÅgverk och en miölqvarD om 2 por stonor, en hon-
ilehbod, 2 sslooner och ott hotell. Afyrkesidkande sveuskar oöoueg
Charles Yitalie, aom har diversehandel ssmt tillikn drifver stor ved-
hondel. Nils Slettengren har aaloon och L. Lewin ör qvarubyggare.
Chs. §traud & Eriason hafve hörstödos hrft kalkbruk, hvilket dook
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nuzlora är nedlagt. Den lills gtoden eller köpingen ör bsbodd ef om-
kring l5 familjer. I town af Fronconia finnes dock flere sveneka fer-
mere, afhvilke de fleete i kyrkligt höneeende böra till den luthergka
ftirsamlingen i Chisogo Lako Towu olerk i tr'ronconia ör O. Eeosol-
berg.

Ål[ÄDoB
är till en ilel bebodt af svenskar isynnerhet i syvestra hörnet. Under
de goda tider som föregingo 1857 ilre penningekris ocb clå etöaler öf-
verallt skulle anlöggee semt uppctotlo Bom sysmpor ur jorden, vor äl-
veo bÄr fråga om rtt byggo en etad. En d:r Garhce var hofvudmsn
fi5r företogel, Een vi tro att den gode doktorn likeom selig Dumbom
kor. afaig vid, iugångeu, ty dcn tilltöokta staden kom aldrig till ulgoo
fullbordan.

§UNBISD
br en plate, gom bar sott sina b§eta dagar, P0 deo titl, då önnu ingen
jeruväg fanne till Lake Superior, utan reeande till deeea aflögsno trek-
ter bade att förrlae på det gamla eaktmodiga eöttet, var hÄr en mye-
ket anlited rtoppningspleta. Nu finnee dörstödes 2 handelebodar, 2
hoteller,2 mjölqvoroar och ett sfr,gverk. Detta town är bufvudsakli-
gast bebodt af tyekar, några fä evenekar finne; dör öfven.

WYOIIING
eettlades först af Pennsylvania-folk omkring f853-64. Vid stotio-
neu, belägen vid St. Paul & Duluth-jernvögbn 30 mil från den förra
stadeu, finnee botell och baudelsbod. EörifrÅu afgår dagligen post-
tliligens (stage) öfver CLieogo och Centre Citye till Taylore Falls. I
detta town finnes en del sveDskar bosatta. Eo svensk, Che. Strand,ör
rlär "Justioe of Peace."

LENT
htr erhillit sitt namn eftor två tyskar, som önnu öro bosatta döretöds.
I detta town ligger jernvögetationeu Stacy, hvarest finnes hotell, hon-
delsbutik och höpress. Oharles Magnueon 6r hör "Juetio€ of Poace."

I town af
BRÄNCE

Äro flero gvenskar bocetts. Vid jernvögsetationen North Branch bar
uppvuxit en liten stad eller köping, som-drifver etor handel med hve.
te och aodralandtmonneprodukter. Eår finuee 5 handelsbodar,4 sa-
looner, 2 höpreasar, mjölqvaro, hotell eamt apotek och lökere.. Äf
qvenekar, som pÅ platsen drifva förröttninger,uömnoe J. F. Sveneon-
divereehandel, mjölqvarn och hotell ; tr'raok Wallin-skomakore och
Petergon-saloonkeoper. Ettpar mil söder om dennajernvögestatiou
aulades omkring 1867 en etad af bleud mdre LymaIr Dayton i §t.
Paul,vid namn \Yashington. Dennoetad hade kommit eÅ lÅngt.att
dör fanns ett boningahue och en handelebod. 1858 uppehöll eig bön
gtödes eu flock Sioux-iudirrner, sorn förorsakade stedgiuvånoroe åtskil-
ligt obohag. En trupp soldater el'terskickadee frÅn X'ort Soelling ooh
dÅ desm sEulle bortilrilva rödskinnen uppstod eo fäLtoing, eou före'
giok i ett najsftilt, hvarvid en soldat blsf dödad.

,,,,,,.. ,, L]tltiqlc
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' L,audet i deeca tro senoro towns eller kring §t. Paul & Duluth-

iernvögen ör slätt och jemnt somt föga eller ringaskogbevört. Jord.
arton ör bÄr gämre samt bostir merendels af eCnd. Settlingon kring
jernvögen ör tillftilje därafobetydlig, Rbsando, som fördas fram pÅ
dennajeruvög genom Chisago couDty, skulle tro londet vara obebodt.
Blyttar man sig därenrot n6gra mil antingen öator eller vester om
jernvÄgon vill man sDort piltröfrs bus ooh l'ormarebostöder samt en
mera ekogbeväxt ooh frukibarare jordmÅn. PÅ hör omnämde gand-
jord finner gr§sbeväxtr evamp- ooh kÄrrmorker, oom gifver eu riklig
höaftastniog. hvilket hö vid jornvögsetotionerna sammanpreeeas i
knippor eller bundter samt fdrsöndcg till St. Paul och endro etöder
ooh utgör pÅ eÅ aött en inkometkölla fiir kringboeode eottlare.

FISE I,ÄKE.
I detta town, bolåget voster om jornvögen, ör jordarten nöstan Äf

eamma besk*fienbet eom i towne al Cbieago Lake och §hafcr, uömli-
gen en djup ooh rik svaitmylla på lorbotten. Bevört med on grof
ooh t§t skog, ör landet bärstödoe evÅrt och koetbsrt att uppodla.
Biklig titlgÅog pÅ vackra och fiekriks sjöar samt friskt och godt köll-
vatton finnee. Detta town, eom blaud evonskar gemenligon kallae
tr'ieh Loke-settlemeutet, eosös ega omkriog I,000 innebyggare, nöslen
uteslutaudc evengksr hufvurlsakligast frå-n SmÅland, Heleingleod och
Yormlend

De förgh svengkar eom bosatte eig höretÄdes, voro Erio Berglund
och Peter Löf. hvilka bitkomma 1860. tr'öre cleune ti«I var dotto lend
för hvite menuiskor, Åtminetone svcnakar, en öde och okönd ekogs-
trakt i hvilken Cbippewa-indiaoon ostiird uppslog ein wigwam samt
tog sin skatt af ekogens ooh vattnete djur. På deu platr dör B'
Frauklin nrr ör bosett, har. funuits lomninqar efter on indianf[etning
eller förskrnrnirg,

Bergluud, som dÅ var boertt i Chieago.settlementet hade'tillikr
med gin sviger Änders Gruodrten, hvilken. iifvenledes aoderoere hit'
tyttade, begifvit aig ut för att plooka ,.cralberries" i dessa trekter.
Undor urtten, dä, de voro lögradai "cron"-bdrs-syaopeu, börde Berg-
lund en lomg uthållonde sfri. Ean företod dÅ att-en ejö mÅste fin-
nos i nörheton. Yid dagene iobrott vandrade vÅra bÄrplockarc i den
riktning hvarifrlln de hört fosolu ochpåtröffadedåtr'iehl/ake. Det
funno läudet godt samt beslötoestt hitflitte och hÄrstödos nedsl0 einc
bopÅlar. "Eomeeteed"-lageu vor dil önnu ej gÄllande, men blof pÅföl-
jande Året.-. Berglund köpte eitt lanil till 91.26 pr acre ocb Löf först
"pteomptade" samt sedru e0rom r'homoatoad" tog det land hvarpil
hen 6nnu ör bosatt.

De flegte sodermera hitkomne evensker hafve fölit Löfe erempel,
och tagit gina land under ..bomeet€ad"-Iagen. t86i. hitkon Jof,an
Johangon från Medolpad. Johaneon dog [Å böeten sanms år, m€n
hrng enka tog seden 160 ocres ,.homesteeai"-lond, eamt gifto eig ae-

4ermert med Peter Berg, eom hitkom till Fisk Leke 1863. Denne
Berg- rlr förut omoömn[ i beröttelsou om Chieego Lake eamt var
bland dst företa söllskap afsronakor, eom anlindeiill Taylors Fells

{..l"lullt
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1861. Larg Lerson hitflyttade omkriog 1862 ssmt B, Franklin 1864.
Till en börjen gict cj ioflptningeu rördeles roskt, men omkring 1869
och 1870, esdeu Lake §uperior och tr[iseieaippi-joruvögen blifvit
byggd, hitkom folket msra allmÄnt och landet blefallt mor ocb mer
upptaget och bebygdt. En ef de öIdre settlarso börstiidee ör L. J.
Btark, bekant s0som den fiörsto evenske legiolatur-m,edlem frÅn Cbias-
go oounty och ofter bvilkon hörvarande poatetotion erblllit sitt
nemn. De fleeto eettlare, aom.höretädes öro bocatte, hafve merrn-
dele hitkoormit frÅn Chisago Lake ooh nndra öldre svenska s€tttc-
mont, m6n öfven dirikt lråo §verige hrfva flere emigranter hit, en-
löndt.

I Juni mloed 186ä framgick öflver denno trakt en v0ldcsm or-
tan, eom anstillde gtor förödelib. Den fromgick frÅu eödor till norr
med en v0ldssmbet. eom uoorvckte ooh medfiörde stora tröd samt
kullstörtads ocb ödelade hui6c[ byggnader. Berglunde byggnodor
ledo ieynnerhet stor skado och hir sjolf vardt vid tilltÄllot så upp-
skakad 'och nervöe, att ben gtrax eftär blef angripen afevindel ööh
uedetörtsde frÅn cn stego, pÅ hvilken hsn var uppklifven för ett I en
byggnad laga den sf orkrnen förorsekade skadan samt i lbllet bröt
ryggoo, hvilket ett par veckor efterÅt fiiroreakade hsns död.

Dosga gtorr och vilda ekogar voro till en början, inuan de blifvit
rredbuggoe ocb bobyggda, ott tillbÅll f?ir rofdjur, iayunertret björnar
och vargar. Desso rednare togo förate 0ret flere fÅr frÅn Berglund.
Äfven björnor hafva anetöllt stor lörödelce blaud fÅr ooh evinkrostu-
ren. Till ocb med fiirlidet År vierrde sig eådarro i mttlementet, ooh
borttogo husdjur fråu farmarne. Silsom ett erempel pÅ björnens
rlnghet och förstÅnd, ml bör autöras fö§ande lilla berättelse. En
fermare hörrtöder, eom plägrde hafva mjölk fiörvarad i en kållare,
fonn en löngre tid bvrriä morgoo, de qvöllen fiirut p6fyllda mjölk-
buntorne tomme stående pÅ sin plate Å byllan. KÄllardörren be-
fonns ordentligt tilleluten hvarje borgon ocb i öfrigt ayntee intet
ep6r efter mjölkdriokoren. Farmarsu beelöt ru att eöke utfinnr ooh
ortspp& tjufveo. För dettt iindamÅI gillrade han en latldrd böest i
kdlloien pA ott &itt, att den Bom rörde mjölkbunharne mÅate tröffes af
skottet PÅföljrnde morgon fanns tjutveu-uolle liggnnde död pi
plotsotr.

Deu börvarEnde svenek luthorekt ftirsamlingeu orgauiserarles deo
19 Febr. 1867 under ledning af pastor 0. Å. Eedengran frÅo Chieago
Loke. Föraamlingeos fiirgtn "trugteec" voro Jonag Ericron, Nils Eå-
kanron och Johan Ericson. Dess ttdercone" Jonts Ericeon, Lors Lar-
eun och 0orl Ljuugqvist Carl Stark blef
gockengtömmorria. Till en börian utcioren början
stroxl! söder.oo, vid Bpring Leke i

vid

eao föreemling. Begfrlhiigeplatser funnos aÅvöl vi-d nömdö plata
aom hörgtädes ocb gudstjeuef hölls bvereuoan §öodag i hvardero
etöllet- Nils EÅkcnsous bu. vid Fisb onvöndos den tiden för detta
ÄudomÅ!. 1868 heslöts att hafvn gemoDram pastor med den svensk
lutbsrsko fiirsamliuceu i Combridce. Under år 1869 och fraodeles
bölloa godrtjenetenrä i skolhugot v-id Fish LoLe, ivÅ efter bvarandra
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följnnde Söndagar et lutberske och &dje Söndagen af motåodietför-
samlingen. Erån 1870 till '?2 varpaetor Jonee Åuslund, rom dÅ bod-
de i Cambridgo, hÄrvornnde luthercks förurmliugs cjölesörjlre. 1870
antoge C. Ljungqvist ott loda eÅngeu vid gudetjenetonra. Den I Äug.
1872 valdes Ä. F. Tornell till pentor ssmt bosatto eig hÅrstödes.

1873 börjtde don nuvsreille kyrkotryggrradon uppförre och ör 60
fot lÅng, 40 fot bred gsmt 14 fot hög pÅ jomlvöggarne, hnr hvölfdt tek
stmt ör föreodd mod tillbyggd rahrisl,ra. I toroot, som ör åttio fot
högt funee rirrgklockn. Det lilla lno[ v&ckra templet gör ott godt
och behagligt intryok dör det ligger pö en höjd, omgifvet nfden lom-
mige löfskogen. Församlingene ouvRrande ajölrsöriere, N. J. Briok,
hitkom hösten 1875. Esmma år byggdeenuvaroode pastorstrost6lle.
I kyrkao 6nnee en kammerorgel eom spelas af mrs Biink. X'örenm-
liogen, sonr består af 350 Lommunikanter ör indolad i fyra rotar, dör-
af lörgta och fierde roten hofvs tvÅ nfdelniugar. Dese uuvsrrndo
"doacous" öro: Nile Petereon, Crrl Hummarström, John Elnrgreu,
Jobarrnes lf,egnuson, Henrek Eolm och Johannos Stefrosou. "Tru.
stoes" öro: P. H. Stolberg, Frod, Eols och N; P. Neander. Jotrannos
Sjöqviet 6r kyrkovöttarc. Församlingen har ett myckot anlittdt
bibhotok om nÅgra huudra band, hufvudeekligast beutående tf reli-
giöso ocb hietoriska arbeteo, för hvilket Guetaf l,indholm ör biblio-
tekarie. Företa ekolan i settloruentet hölle af mre C. §tork hemnrc i
henues boetad. Sönd*geekola hÅlles ilrot om i kyrkrn, i bvilken un-
dervisniugeo beetridos if Johouues §tefaneon med tillhjelp tf'dea-
coDg" m..fl. Pastor Brink pläger öfven bella rvenrk ekolt. En eÅng-
gkola finnee äfvenlodee inbm setttlernontet, fih hvilken oiss Eilma
Frsnkliu ör lörerinut. Pastor Brink år en human, driftig och före
tageem man, sorn ej trlott ör mån om uinr fiirsamliogsbonrs andliga
utcn öfvcn intpllektdele utvockling, hvilket ock pÅ flerahaodo aött vi
sar eig iuom denna f6rsamling.

1854 etiftades en baptiitlbreouling ioom eottlementet. hvilkeu
nuutorB röknar omkring öO medlemmar. Förlidet ilr upplörde de en
mindre kyrkokygguad. John Söderlund ör denaa församlingr ll6re-
ståndero eller predikaut,

§berifreu för Chieago couuty, P. E.Stolberg,Är bosattinom dette
eettlemsnt. För öfrigf nömues följande avenok.r, som hörstådes in-
nehsfva embeteo, nänrhgen.: Town olerk-Dric Johoeon; astessor-
Eric Joneeon; eupervieors-Jonas Jonaeoon Jobn X. §venaon och N.
P. Neanders.

Yid jornvögstatiooen Hcrris, rcm örbelögen i town af tr'ieh Lrke,
fiunra tvÅ handolebodar, hotell och böpreae m. m. Strrrt intill evensk
lutherska kyrkau, eom ör belögen 4 mil i vester (rÅn <ieoorjernvögs-
rtatiou, ligger postkontoret Stark, hyarett L. Buater Är poetmörtare.
Eunter ör tilliko gevöreemed. E6r 6noer ook en hrudelsb,rd, som
eges rf X'red. Ilole, hvilken drifvor sto.r bandel med kringboonde sett.
lalrc. §oederua O. Elströq och N. Ås .aomt ekomskarän Orrl Elm-
qvist.drifvo öfveoledgr hörstöder sioe yrkeo. I nordvastro hörnet of
towst 6nnes en ÅugsÅg, hvilkeu egee af Lee, Gilmore & Co., och dril'-
ver rÄvöl vintor eom somuar. Förmao Iör dettq s0gverk, hvilket

{..l"lullt
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sysaolsöttor oml<ring 16 arbetrru dogligen, ör Wilbelm Skalberg.
EÄr hefva settlaroe on god merknrdeplatsottafyttra ein ekog' istÄllcten god merknrdefllafsottafyttra ein ekog, istÄllct

deneamma till vod och frtkte den lÅnge vö-

gadt till rjeoli[t byggoadavirke Iör uppförcnde af enygga och trefligs
bostiider j ooh attdelngagnot eig af tillföllet vioer sig Å flera stdllen
irrom settlement€u Åkrnr ocb fÄlt hofvs blifvit uppodlado, goda v6-
grr rnlogde och alltiog Cyckos antyda att detta sottlement med raska
steg går frrm0t till vilmÅge och ejclfstöndighet.

för att
grr till jernvögiitetionerna. Eör kmrne do ock fll sitt timmcr Iör!&-

sou i postkontoret. För ötiigt linnor pÅ plstaon ett glyggeri, 3 bo.

NESSEI,.
Detta towo eottladeg för oukring 25 År sedno ofen tyek vid nemr

Bobert Neseol, eftor hvilLeu det erhÅllit sitt nRrnn. Hör fiunee en
stor del svenskar bosattr hufvudsakligast frÅu Helsingland och Dals-
larrd. Blcud v0r6 lundgmän ör detta settloment moia allmönt kändt
urrd€r namu af Bueh LakegottlomonteL Åf företo svenskur, som bo-
satte sig höretä.dos, uåmnee Daniel l,indström, Olof Elinrson, Petor
Jonson ocb Drio Kerdell, hvilke hitkommo liÅo Chieego Lake om-
kring 1868. En sveusk luthersk försrmling finnes hiirarödes, hvilkon
röknnr omkring 150 kommunikanter. De hafve egen kyrkr, sorn
byggdes 1876, meo hufva dock önou ej någou häretödes boeett prest.
Ungefär ett likt antal af ölrige i townet boonde evengkar bekönua sig
till baptisthyrkan, och öro nu eyseelsutte ott uppföru eo kyrkbyggned.
Några edvcntiater lömålven fiunoe bäratödoe. IIör ör en hnndelubod,
som egea af ett bolag sveoskt fsrmare för hvilken M. Collin ör fiire-
ståodare. §. Itr. Oleoo dlifver ookså divorgehandel härstödec. Yid
Rueh Lake fioneg on mindre ångeÅg.

RUBBSEBÄ.
Detta town, aom gonomflytes af llueb Cleek, her erhillit eitt

namn af engeleka ordet "ruslr":vage och cbippewe-ordet saba:böck.
Eör finnerr öfvenledes cu dol svenskar, men tör öfrigt utgöres befolk-
uingerr af t1'.*kor och irlöndrre. Den öldsta eveneEe eettlrre höretö-
dec ör Johu Berg, bvilken hitkorn föromkrirrg 20 År' sedan. Berg är
tru ogsro cf en stor och völ vårded foro. Eu mjölqvarn och sÅg fin-
nrre i dette town.

BUSH CITY,
belögen viil 8t. Peul lt Dulutb-jernvigen, 54 mil frÅn St. Poul, ör den
nordligaste etation virl denna jernvög inom Chiuego oounty. Eör her
på nÅgrn fÅ Ar uppstÅtt en liteo blomotraodo ctud och handolsplats.

Fölinnde svenckor dritva hörstiider huodel och vrken : E. Nru-
man-divereobrudel ; C. W. Smith-diversohrndel-och asloon ; E.

unty. Eiir her
handolspla ts.
'rken: H. Nru-

matr{tvor8ooallqol; U. w. §mlttr-otvorSolr|nool oCIt EAlOOn; .Ei.

B. Ericgon-diveraohaudel oct qlloorr ; J. F, Bamborg-Jivormharr-
del ; 8. Johuson-apotek; John Eagluod-skooekerc
bolm-soed ooh tillverkare rf völkönds olocar : Jobn
Jonae Butbberg-möbelaniclare; §. B. Molurder-fotograf ; Th.
Kistner-uroekaro och juvelerare; Ä. M. Peterson-svarfvnre;
Oealr Malmqviet 6r clerk bos handlauden F. §, Prstt och Jobn Carl-

; J. F. Linder-
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teller och ett tryckeri, hvarifrÅn utgifves veokotidningen "Rush City
PoBt." Afkyrkor finneg höretödeeeo katolrk, en tysk-lutberk ooh en
evengt-luthersk. En engelek episkopalkyrkr ör under byggnsd.
Eörveraude evensk-luhershr lörsemliog orgnniserades 1876 och §r-
kot byggdes l8?7. Böroamliogau rökuir ookring 64 kommunikaa-
tor. "Deoooos" öro: Ä- M. Petereon, O. Nilson och Joho lriudrnrrk,
ramt "trustoos" Johu Linderholm, Joner Butbberg oob J. Mrxlin.
8örsomlingeu eger önnu ej rrÅgorr ordinoric postor utsn gudetieneteo
förrittae of "delcoos." För öfrigt finoog blsod istsdon bosstto gvoo-
ekor, aoböngare of e0völ rdveatiet" ooh baptist- gom andra religionr
salter.

Hugo Nrumau ör "villege reoordor" aamt Eodlcm ef etedsnömn-
den (vilhge counael). FöretaOnadagcn i bvarja mÅrrod bÅlles hör pÅ
platsen mirknod för föreE§ning sf lendtmaoneprodukter. Sttden ör
bebodd sf omkring 800 iuvilnere, hvrrrf en irodjedel rneer varr 8v6D-
skar.



tverrkalne I Afton och Stlllrrter, Wruhlngton Co., lllnn.
För ntt korrne Återgifve oD horöttolse om wenska eettlementet i

Afto», mllete vi börjr med Jacob Faletröm. Redgn förut i berättels€n
om Marine settlcnrsnt€tr hafvr vi. nömnt,några ord om denne men,
men dels emednx bare lefverne ogentligon hör till Åltou-oettlementet
ocb delx omodan hvad vi förr om honom unftirdt ör både otillriickligt
ocb otillförlitligt,'gÅ vl nu stt .utförligere meddela hane lefverncebe-
ekrifoing ofter do upplyaningar vi lyckats erhålle silvlil afhaue örinu
lefvande hustru och barn, eom aföldre sottlrre i Mionesota

. Jaoob Faletröm vor född i Stookbolm deri e5 Juli 1795, dår hans
feder lörer varit en förmögen porsline-febrikör och hendlonde. Yid
12 örs d,lder llttölj<te hrn en onkel, lotD vor sjökapton pÅ on rese till
Nord Åmerikrr, troligen Eudsoo Bay. Denna utflykt väckte hans håg
för reeor ocb öfventyl oob dÅ hanc onkel näeto g0og företog el rest
till dessa trakter, erhöll uoga Jacob dock oj utan invöndni»ger eine
föräldrars tillÅtelse att ånyo med{iilje. Yid ett tillfölle under dennn
reso, dÅ fartyget lÅg för ankar vid någoo obebodd kust erböll Jacob
onkelue tillötelse utt gÅ i land och jega. Undor förftiljandet al rrÅgra
foglar aflägsnade bau sig frÅn hafetranden och kamraterna, Eau för-
eökte attåtervönda, men ftirirrodo sig i stiillet allt djuparo och diupa-
re i skoger. Geuom rop och losgunde af ekott eökte ban gör'a sig
hörd al kamraterna,men inget svar erhölls, Yildmarkeoe tystnad och
eneamhet omgof houom från alla sidor. Dot börjrde regna, hans
bössa och ammunition blefvo genomvllta och ville ej löngre gifva eld.
Eela dngen lortsatte ban sitt, sökande efter bafskusteu, men förgäf-
ves. Vid skymningene iubrott ville han uppgöra eld, men elddonet,
eom blifvit fuktigt af regnet, nekade honom sio tjeust. Uttröttad al
dagens vandringar ocb lruktlöge försiik ett Återfinna einr vånner, med
klöder genomdrönkta afdet ihärdiga reg;net utan nÅgon eld att torka
desamma, eller uppvdrmo eina stelnodo lemmar, ermt tärd af on gna-
gaude bunger och i eaknad af ringaste föda att kunna ,rtilla den med,
söktehan eittnattlöger under en kullfalleo tr6detam. Hvilka känslor,
gom denue natt uppfyllde det eneamma barnets siono lÅter lättare
tönka sig än beekrilVas. Eane etöllning var i sanuing kritisk nog att
viickt bekymmor hoe en fullmogen och bepröfvad mao, önnu mers då
hos ett 14 åre gammnlt barn. Yilddjurere ekri och tjut semt mÅnga
andra underbara ljud, som under nattens ogenomtröngliga mörker,
störde urskogens ödsligo tyetnad, hindrade den völgörnnde sömnen
att skönka krsfter och styrka Åt den uttröttade vileofarne, hvars upp-
skriimda fantesi böll honom vrken pÅ hans obeqväme löger, Vid
dagene inbrott steg hro upp och fortåatte eiu vandring för att uppnil
ejökusteu. Eela dagen iriede hao kring i skogen och pllträfrade mot
sftonon ön mindre siö vid etrauden af hvilkeu harr fann on död fisk,
som ban åt med begErlighet och som nÅgorlunde etillade bans hunger.
Utmattad «ikte han Ånyo eiit läger uuder ettkullfallet tröd ooh löll i
sömn. PÅ dette sött förtsatte han att vaudra i vildmarken undor nio
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dygr. PÅ ejunde tlagen g0fvo krafternu vika, utmottad till ejöl och
kroopftill han i en dvala eller tillstårrd af känelolöehet i hvilket ban
tillbragte denna dag o-ch piföljaude natt, utan att vol,a eller minneg
hvad som dÅ hönde. Ättondo dagon Återkom hen till eana och lycka-
oes ulipa sig fram till en sjö, hvarest hrn Återigen frrnn eu död fisk,
hvilkene förtörande gaf honom krufter att ytterligaro forteÄtta van-
dringon. PÅ aftonen af denna dag fanu han en större sjö, på strandon
al'hvilken hrn utmattad och uppgifvon nedsjönk, gom han trodde till
sin siste sömn. Dot var hsfetranden ban bade uppnått utan att ejelf
veta det. PÅlöljande norgotr dsn nionde dagen efter sin bortg&ng
påtröffades hru Lör' of siu oukel, hvilken lorteatt letsndet efter honom
I6nga sjökusten och aom genom kikare frlln fartygeta döck upptöckte
bver han låg. Dn bd,t utsändes och hau fördeu orubord i ett snrrslöst
tillgtånd. Desst nio dygna utstÅndna mödor och lidaude hade sÅ
modtsgit ungs Jocobs krafter och styrka, att onkeln ej ville utgötts
houom för on löngro sjöresae besvÄrligboter utan qvarlemnade bonom
i on sjöhamn, troligen i Canada, bvereat han kundo erbÅlln nödig vård
och 8kötsel, Jecob tillfrisknado snart efter onkelns bortrega stmt
biirjnde arbetu p0 plotsen med hvilken han lörlikte sig sllvÅl att hrn
sodermera ej ville Återvärrdu till Sverige. Ean Iörde sig snart tala
sÅvöl eugelska som franeka BprÅkeD ssrnt engågorodes sf ett Cauade
bolag i hnndol afpele ocb skinnve'or rnod Iroquois lndianerna. Eär
eta[nade htu några år, men kom sedarr i tjenst hos "Åmericon fur
Co." sout kom dÅ att vistas kring Lake Superior i Norra \Yisconsin
ooh Minneeoto. IIan mÅtto vi denna tid ha' företagit stora ooh vid-
lyttiga resor och utflygter i den nordligaste delon af Ämerikas konti-
nent, ty han lÄrer öfveu gjort on resa öfver Klippborgen. Under
sin tjenst bos "Ämerican fur Co.," blef Falström bokanc med ein blif-
vande huetru Morgreat, med hvilkorr han gilte eig vid Sendy Lake
och som efter sin egen uppgil't är af reut Indianblod seot dotter of
hö{dingen för Lake Superior Chippewtr lndiauer (the head chief of
the Lake Superior Chippewa ludiaus) och en qviuns of gamma etam.
Gamla Åmerikanska Eettlnro biil i Minueeotn, viljn pislÅ ttt Fal-
ströms Lustru skolle vara htlf Indicu och btlf negor, m€n sedan vi
varit i tillfällo att eo och tala eåväl viJ honne som hounes barn, fr6n-
könua vi dem all slä,qtskap med deu othiopiska rseerr somt ekönka
full tillit till heunes egna ord.*)' Efter sitt giftormål boddo Falström förgt vid Loech Lako i två

') Orsakeniill ryktat att tr.alströms hustru skullo vera af negerblod är föl-
jende:Någce år oftor Margrots fader§,ofvannämndo Chlppewa höfdings död,
blef henneemoder gift(?) meden förnåmengelsman.somdå uppehöll eig
och reete i deass trrkter och hvilken hon åtföljde p3 hans resor. Denue cngels-.
Estr hado i Ein tjeost eller i sitt följe en neger eller mulatt, vi kunno ej med
såkerXet uppglfva hvilket. Då Msrgrets modor ofter en tid födde ett barn,
hvars hudlirg allt för myckot plminde oItr noger blel engelemannen förtör.
nnd semt öfvergaf bede hu8tru och tjonaro. Dsssa tv[ slogo sig sedea tlll.
sarnmalrsoch underdennu sammanlefnad {öddes flere barn,,hdfsyEkon till
Margret, som säledes voro af Degerblod. lfkomlingarno äf denna upphlau-
dade indian- ocb neger.ras, sntogo DBmnet Bungo och ffnnas ännu boende
Yid Leoch Lake.
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År, dörefter vid Lake 'Winnipeg ett År, videre vid Sondy Lake, Mis.
sissippi- och Mille Lakes m. B. stÄllon, hola donns tid i tjeust hos
"Arnerican fur Co.," för hvilket huu vcr handelsegeot med Indionerua
vid desea olika plateer. Slutligeu kom hon till Fort §nelling. Do
Iörete Ametikanalo, Born boeatt eig i Minuesota såeom Gen. E. E.
Sibley, N. W. Kittson ur. fl., hvilka hitkommo .1832, söga att Fal-
ström var hör liire dom samt att hrrn redal onrkring 1827 var boeatt
ellor uppehöll sig vid fort Snelling. Undor err tid af fyrr År arbeta-
de Faletröm för eo W'. Lyau, på hvad eöt!, veta vi oj, men förmod-
lingen såsom handelsagont mod Indianer. A(ven Xtörontg §teternae
Indien-agont, lilnjor T*lf<rrd, arbetade hår eit År. Sednaro köpto.ben
ett hus vid Bort Snelling eom hau bebodde omkring tre år, under
hvilken tid hau lörsig fästningorr med doss behof nf ved. Yi bafva
öfven hört att Faletröm nÅgon tid mÅtte ba' valit "qvortcimseter" Å
denne föstning.

Faletröm hade aldrig under det kringirraude lif, hen för'de, Iörgä,-
tit den Gudsfruktcn och Kristliga uppfostran hau erhållit i eina för-
åldrars hns. Vid alla de {'aror och besviirlighoter, fiör hvilka han eå
ofta var utsatt glömde hao ej att fly till Gud i lrönen och anropahans
möktiga bistånd och skydrl. En pÅ uvenska sprÅket tryckt bibel,
hvilkeu han medftirt från lörä,ldruhemmot åtföljde bonom stiindigt p6
hanu vandringar. Elans barn Biiga, att han ofta å lediga stundor plö-
gede lösn i denna bok, hvilket oak kon eyuas å doee völ nötta blad, yt
dengamura finnee änlru såson en relik hoe hans yngsta son. I donuc
läening finna vi måhända orsak€n till att Falström ej, under sina vid-
lyftigo-resor och eitt långa vistande bland frÄmmandä menuiekor, nll-
deles bortglömdo sitt modersmåI. Ett ännu allvarligare och djupore
religiöst nit samt en lefvande håg för Guds ords spridoudo blrnd Lod-
uiugarne, tycke ef'ter 1836 fått inetog hos honom. Oetta År blcf han
medlem ef Methodistkyrkan vid Fort Snelling, samt började eedan
uppträda eåsom missionör bland Chippewa Indiauerna. I tlenna
efrnskap förotog han flsre resor bia:nd infödingarne kring öfre
Ilissiseippi-flodou ocb Lake Suporior, dele engam dele i eöllskap med
andro miesionöror. Ä en afdeess roBor, som han fiiretog ensam och'
till fots, mÅeto han ölver en natt uppelå sitt lägor i en etor Bkog, ome-
dsn han ej kunde framhinua till nrtgon meuuiskoboning. Det ver
djup anö, m€n mod sina enöskor skottid€ han undan deueammo pÅ en
pla[e stor nog att uppgöra en eld or:lr tillreda sitt Dattliiger. I en
orindro kittelrhvilkeu medtördes, kokade han on ekjuteu faeao samt
tillagade eiu altonmÅltid, hvilkou han förtärdo i god io oaktadt v*r-
garnee tjutando ruldt kring i skogeu. Efter intagen DÅltid, lodo hBD
sig insvept i eo fiIt brodvid elden samt iöll gnart i en djup sömn. Dn
hen påföljalde morgon vaknado och skulle eo efterein kittel med dör-
uti qvarlomnnde matvaror ftir lrukoeten, hvilken hau sftonen lörut
plaoeradt iuvid sin hufvudgärd, fann han densrmma förevuuneu. I
inön syrites epÅr efter en vsrg, som varit framme vid nottlögret, och
hrn löretod nu ett deune ovälkomno göet hade tillegnat sig sÅvöl kit-
teln som don dÄruti förvarade matgäoken, Ätt vargen ei åtuöjt sig
msd endast innehåIlet utao öfvsn tagit blockkitteln, förklaraile Bal-
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etröm pi sll sött ott dÅ det hungriga djuret, aom blifvit fromlockailt af
lukten-af doo kokto fasanen,-eäugii eig frem för att öto nr kitteln,
bade bandtaget troligen fastnat om vargeur hale, hvarofter kokkörlet
fick Åtfölja röfvareu till skogs, Falström tog ein b<issa samt sökte
förfölja tjufven, nren lyckadee dock o.i ertappa densamma. Hun hade
då ärinu" flera'dagsresor titl sitt heiir sanif, måeto uuder dessa dagor
lefvr af villebrÅd, eom ban lyckades skjuta och eteka pÅ eldglöden.

En annan gÅne då Falctröm ver uto pÅ sn af sina mieeionsrosor
samt dÅ fördedei i en mindre båt eller "cairoe" pÅ Miusi"eippi-floden,
öfverfiölls han en afton i oärheten af Crow W'iug af stark storm och
regn, Eom nödgade honom att söka ekydd i land. IIun uppgiorde eu
eld samt uppdrog bÅten pÅ strnndeu ocb omstjelpte tlonsamma för att
därunder söka skydd mot regnet. Eftor ati bifva tillredt sitt liige
under detta improviserade tsk, föll bau enart i en rijup sömu, ur bvil-
ken han våcktee från alla si«lor omgifvenafoldochlågor. "Ca-
Doon," Bom var giord af björkhark och i följe däraf lätt antöndbar,
bede futtot eld oclr stod snait i ljusau låge. Felström lyckades rnod
möda rä.ddr sig sjelf, ein bibel och eiu böeea. Hvad öfrigo saker hon
medförde blefvo rof ftir l0gorna, Hans evenska bibel, som Lan på ei-
na mieeionsrosor medlörde för attdiirutur hömto text vid aina predik-
ninger, blef vid detta tilllällo rill en del bräudoch skedad,hvilkot
6rrnu kan gvrrag Å densrtmmr.

Vid eti anuat tillfälle,då Faletrönl var etodd p[ en rosa till Saudy
Lake, stanuatle har: ölver en natt i en skoge;'cämp" tillhörig Elaå
Greeley, en af de äldete timmorhurrdlarno vrd St. Croix-floden. Äfto-
nen tillbragtea tillsemmans med skogsalbetarue uuder hr<in och sÅnq.
En arbetare, som under af'tonon varit uto, kour in och sade att platsen
var omgifven af indianer, hvilka tycktes visa fiendtlige afsigter samt
ömnado undor natten öfverfallo ooh dödr de innovarande. tr'alström
gick di ut samt tillropade indinnsnre pil Chippewa-opråket,dÅ ett par
af dem kommo tram och telade med honom. De esde att de voro dit-
komna i al'sigt att döda arbetarne och hflmnas på dem för åtskilliga
gförrötter de hade tilllbgat indiarrerne, men sti då de lrörde sÅugen
de förstodo ett Faletrörn var tillstödee och att de ej villo tillfoga ho-
nom nÅgol ourlt. Felström bnd rödskinnon gå heÅ och lemna-arbe-
t*rne i fi'od, hvartill de ock elutligeu l6to b€qvdma sig. Ean var völ
könd af ocb hude etort iuflytando hos Chippewa-iudiauorna, af bvilka
hau lill Iöljd af sitt ljuia hår kalladeiöulahufvudet"iheyellow
head."

Falström lÅrer ock en tid verit postförare mellan Fort Snelling
och nordlisare trakter eåeom ötie St. Cloix-flodeu och Lako Superioi.och nordligare trakter eåeom ötie St. Cloix-flodeu och Lako Superior-.
Vid ett af desea tillfiillen, då tr'aletröm_ varit till 

- 
Taylors Falle med

Dost ssmt 6torvönde utlör §L Croix-floden. eåe han oÅ vestra stran-
äen en afdel»ing af Sioux-indianer af o-gkrin"g 3 a i00 per, hvilka
yoro ute pÅ krigietigen mot Chippewae. DÅ de öbserverado Faletröm
i ein bÅt utpå floden, afloesado de »ågraskott mot houom,men då haui ein bÅt utpå floden, afloesado de »ågraskott mot houom,men då hau
ej visede nä,gon fruktan utrn styrde mot etrauden till dem upphörde
de ett ckiuta- DÅ hnn lendade kommo indisnernr till hnnom- sknka-
ej visede
de att cki^dä att ukjutal Då hsn landado kommo indianerna till hououi,-sknka:"de houd samt tillkönuaeÅfvo att de voro hunerim och fråsade omtillkönuagÅfvo att de voro hungriga och frågade om
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ban ej hade nigot att gifva dem att äte. Falgtröm, som ond$t bade
Iitet bröd qvar, gaf dem hvad hau hade. Harr trodde sjelf vid detta
tilllälle att deesa Sioux-indiaoer, som voro fiendtliea mot deu etam
blaod hvilken ban plägade vistas, gkulle läggo hiindei på honom, men
Åtskilliga af krignrne, eom kändo honom, Iugnade dc öfrige och LBo
fick i frod och lugn lbrts6tta sin väg. I förtiusning och tncksaohet
för det elbÅllna brödet hoppnde och daneede rödekinnen kring horom,
dörunder bögliudt ropanJehana oemn "Jaok." Orukring 1841 flyttar
de Falström till Weehington county till den plets hvarbst Lrkelond
sedermera aulades, dör han bodde i 5 a 6 å,r. DA landet sed€rnora
blef uppmött och kom i marknaden, tog han lnnd i soktion 5, towu
28, range 2O, uuvaraode town of Äfton, på hvilken plats han seden
var bos&tt till ein död. tr'nletröm lörer öfveu haft',claim" på 80 ac-
ros lond å den plats hverest St Peul nu ör belögen, meD som hrn fenn
dstta lanal alltför baokigt och aldrig kunde tio att här skulle blifvc
någon stor etad uppgaf hou snart denua "claim." Eau ver öfven en
tid egare af den med lönnskog beväxta ön i 'White Bear Lako, hvar-
est hans huetru och born vårtiden bade tillfälleatt nyeerlleötts sig med
alla indianqvinnore dlsklinesgöra-tillverkuing af ldnnsocker. -

Sedan början af l85Gtalet, dÅ sveneka emigrantor börjrde an-
kornma till Miunesota och bosätta eig vici Chisagö Lake, Maiine och
St. Paul, plägrdo Faletröm besöko dem i derai boetåder och blllla
gudstjeneter. Ofto vandrade han, huru svÅr vödorloken ön mÅnde
vara, den långe vägen från sitt hem i Äftou till St. Puul pö Söndagr
morgnårne för att i behörig tid vara tilletådes och lörrötta gudetjen-
eton med den nybildade sveneka församliugeu. I sitt u1,pträdande
och sätt var tr'algtröm anspråkslöe, vÄnlig och tillgiinglig somt var
Dyckot sfbÅlleu ocb omtyckt af alla, med hvilka hau kom i berö-
ring, v*re sig hvita mön eller indianer. Utom sitt eget modersmlll
lvensha, kunde hau öfven tala engoleka och franska samt lroquois.,
Chippewa- och Siour-indianernaa eprÅk. Faletröm dog den 29 Juli
1859 vid 64 åre ålder samt ligger bcgrofven nöra invid sin aista bo-
eted, dör han löt iordnilgetöllo eu eörskild begrafningsplats för sig
och sin fomilj.

Eaus yngeta son George ör nu innehofvere af och bosatt pÅ fa-
drens egeudom, hvareet ock hane enka, nu omkring g0 år gammal,
esmt öldets dotter öfven lofva och öro boende. Den eenare lör vara
ett rikt begilfvadt och intolligent fruutimmer. Eon plögado upptröda
eÅeom tolk vid de gudetjeneter och uudervisningar som do ftirsta
missionärerna höllo modSiour-indiener vid Bed Bock. En eonaon af
Jecob Fsletröm vid nauru Isac, eom tjeoetgjorde vid 5:te Minnesota
regemontet uudor borgurkriget, dog Å hoapitalet i Washington 1866.

Den första Iandeman Fulström påtröfrade efter ski§smosean fråu
aiu onkel, var skråddaren John Petareon frÅn SkÅue, med hvilkeu ban
kom tilleammaue i St. Paul. Petereon åtl'öljdo Falström till dennee
hem i Ålton eamt tyckte dÅ eÅ rnycket om lapdet atthan boslöt bosöt-
te eig dörstödea Ean ditflyttade 1852 och var deo andre evonek,
som bosotto eig i dctta sottlemeDt. . Petereon dog sedermero under
borgarkriget, i Evilket han deltog eågom soldat i 6:te Minncsots rogo-'
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Dontot, Samma 0r eller 1852, eom Poterson, hitflyttade äfven Sven
Boeenqvist fr0n SkÅne. Denna ver eu löngre tid boende i sottlemen-
tot men är nu bosatt i Wiscoraio. Bengt MÅnson, 6fvenleder från
§kåne bitkom 1853 i såUekap rued putor Eedongran nu i Chisago
Ioke. Den eonare lemnade rettlemcntet, men MÅnson stannede qvar
oob ör nu egrre of en etor ocb völ vÅrdsd furm dörst6des. Äf öfiigo
öldrc rveneka eettlarepÅ plataen, u6mnas Petor Pcterson,Joh. Peculell,
And. lfineou, Beugt Årnberg, Jöne Isborg och Mllns Jonson m. fl.,
hvilkr hitkommo l8ö3 o<'h '54, Landet, som hittills tillhört guver-
nemeritet ocb lörsÅlte till $1,26 pr &cre, uppköptes 1854 af spelulon-
ter samt eÅlder sedermera af döesn till immigiouter för S6.00 a 8.00
pr rcr€. §vengkr utvondrere hafva s0 am0ningom hitkomrnit önda
till lör 8 n l0 Ar sedrnrdÅ immigrationen hit uppbörde, Numerc Är
nÅrtln hvarje bit afjorden i denne trekt uppodlod och bebyggd. Om-
krioc 40 svsnska familier BDåes vara boertta i dettn settlemeot af
hvilkr hulvudsakligaete entalot 6r boende i town af Åfton, bvarför-
utom en del öfven fiones i town af Woodbury och Lnkelcud. Do fle-
sta hir boonde eveoskqr öro frÅn §kÅno. Flore of dem öro välmåen-
de och lörmögoe rsmt hafv:r stora ocb vackra fornar. Ä. J. Borene
har öfvor 300 acrss öppeo jord. Ått hiir plltrÄfro lundsmön, som h,rf-
vn l(X) a Iö0 ecres öppen jord, ör ingenting ovaoligt. I detta cettle-
merrt ör öfven bosatt Änd. Petereorr, hvilkeo hitkom 1858 och som
vor roprosoDtant frÅn denna trokt vid detts Åre legirlatur. Petereon
har för öfrigt varit town clerk i nio År ilDrt "juetice of the peacc" i 6
År fiör town ef Woodbury. At' öfrige svenrker inom eettlemerrtet,
rom innehaft ernbotsn har B. lfiÅoeon vurit supervigor i §rnlma town
ssmt C. G. Eolm agressor oob "juetice of tbe peaoe" ooh Peler Peter-
ron rupervieor i town af Äfton. Eor Änd. Peterson vietrs barrs fader
Trulc Gludmutrdson, troligen en af de äldeta evenekar r etoteu. Gud-
mundaon, sou öunu är kry och raak, her uppnÅt', de»reepektatrle å,l-
doro af 88 År. Enn deltog i Svorigee krig rnot N*poleon I 1812-14
sÅsom lsndtvf,rnsmen-

lnotD goill€rogDlo[ [nDo8 on rvooBtr mofnoolL[Ior$smlrng slutåo
186i, och aom bar egen kyrka, hvilkeu byggder grmmr år, Medlem-
maruor antel lörer dock ei varo eördeles stort. NÅgou här bosattmaruor antel lörer äock ei varc eördeleB-itort. NÅgou här bosatt
prest, fnnoe ei, utan församliugen besökee hvar tredje Söndcs af mo-
thodisorodikanten Nileon frÅn St. Paul. I denna kvrka bÅlles Sön.ihodispredikanten Nileon frÅo- St. Poul. I denoa kyrka hÄlles §ön
dageekole, hvari undervisningen uker pÅ engelska eprÅket.

Omkrine 20 evenskar frÅn ctetta aettlement deltoeo i krisot mo'

§t. faul. I d€nDa kyrEa bÅlles §on.
uker pÅ engeleka eprÅket.
ctetta aettlement deltogo i krigot mot

Inom gettlernmtet finnee en evonsk'methodistfiirsnmling etiftad
186i, och aom bar ecen kvrka. hvilkeu bvecdes grmmr år, Medlem-

Omkring 20 evenskar
tcternc 1861-66. Duydsteterno -186f-66. De flest8 tillhördo 3:d;e Miunesotat)iq§[a[orDa röol-rro. lro trea[a ullDofoo ö:qJo rYuunosoEa rcSomon-

tetr. Ole Eanaon blef ekjuten och dödod i en skörnr5rtslirrg i rörleten
rf Eelena, hvari tvÅ komponier af detta rogeruente delto-

Be gemerrtet koumeuderadee
dÅ ef Genersl Andrewe uednnre l»kaot såson Förontr §taternns mioi-
stor till Sverige och Norge. Förr omnömnde Änd. Petorson, soro öf-
veu tieuetgiorde vid dettr regemente, var Sergeaot under triget.

Jordmlloen i denna trrkt, som beetÅr af lermylla på kalkbotten,
ruEos v&ra cn rf de rikasto och meet l'ruktbäran(lo i Btrton. Folrlag-

{..l"lullt



-50-
ns rkördrr hör.rr hör till rölleyntheterna. GrÄshoppor ooh andrs ve'
stra llinnegotss landsplÅgor hafva önnu ej funnit sin vöE hit. Strart
efter borgarkrigetr elut eller åren 1865-66, stod hvetet i ett ovaaligt
högt prir, så göllde det 1866 $2.60 pr bushel. De af vllra hör bosrt-
te landsmön, eom under dessrr År kunde ofyttro något af cletta s6iler
slag, grundlade då sitt vrilstånd.

Betecknrnde för sveoskarne år, ett de hör i landet sökt aig bem
och boetöder Å sÅdona pletser. som någorluuda DotEvsrat lend och
jord i deraa födernebyggil. §å hafva t, er. de vid rittlandskops bijr-.
diga fält varra skÅningärno bosstt eig Å dennafruktbara och lått upp
odladojord, under det amÅlÄudingar och norrlöndingar, från hembyg-
den vanda vid de höga furuslogarne och en njugg jordmÅn, sökt sino.
bem iChieago och leauti counties ekogbevörta och hårderbetado trak--
ter,

Detta eettlerreni ör belöget ungeför l0 a l5 mil frÅn etö.lerna
§t' Prul, Stillwnter, Eudson och Eertinge och hafvs farmarne Å des-
uu plnteer god afsättning för aina produkrer. Gode och ferbsra
körvögar finnue unlngda i nöstau hvorie sektiouslinie. Till cn hör-
jrn kallndes tlonua trakt"Beseol Mountb," rifter en nf de förstc eottlur-
uo på plrtreu, cuu botte Boseel och var bosatt vid eu afdo tro gtora
srudsterrsberg, bvilkn finuae hiirstädes, Dorrnn trakt eller eödra de-
le» af lVrehiirgton county ör troligen dbn företu i stoten, som öppna-
dcs lör åkerbruk. Det företa hvctet odladeu h6rstödes ef err mau vid
rrrtmu Nonis; deu förctt mjölqvaln or! norr oru Prnilio du
Chien tryggdee vid Afton af Sumuel Bous, l Afton ör beliigen §t.
Croir Vnlley Äcademy, den öldsta irikorpororade undervienirrgsao-
Btalt i ststen.

stillwntor, toma,t*a§Jtl*1T"1$il,*;") i w'oshington oounty,
ör ou lifligoch frarnåtgkridaudo stod med omkring 8,000 invÅnarg. Den
ör belägen vid öfre 6udnn al Lake St, Croir, hvilken frÅn Mieeiseippi
t'ill dounrr punkt utglorde en gtröokr af 24 mil, ör en utvidgaing if
St. Croix-floderr, som är uegelbrr tör Uiasissippi-åugare tiil §tillwa-.
tor, uudor dct lÄugre upp till Teylore Falls floden kau befaras af min-
dre Ångblltar. Yuttnete rrtillhet och frÅnvsroafström vid dennn plats.
gifver ett godt tillfiille stt hör hopEemln allt det timmer, som årligeo
flottae utför St. Croir-flodcn fr'Åu de lÄngre upp belÄgno fluruskogar-
ne, samt att vicl hörvarande sÅgverk försäga dä[sammi ftir vidareTör-
söudning uttör Missippi-flodeu. UDder sommareu, dö aÅgningeu och
afsändsndet af ullt virke pågÅr,ftireter sjöu ooh hamnen vid Stillwstor
en liflig och verksam anbliok. Denno timmerhandel har varit orssk
till Stillwatere uppkornet och tillvöxt.. Skogsprodukter haudlas och
IöreÅgar hör Årligen till ett vördo ef 2 t B millioner dollars. Inom
sjelfvi stadel linrias feur stiirro sÅgverk, hvilko dagligen Iörsiga
800,000 fot timmer samt gifve syss€lsöttning Åt omkring 1,500 arbä-
toro. 8 a lO ÅngbÅtnr höra till etsdeu,- hvilka om sommoreu

iteter af skogr

wator ä,ro storurtode,

, , Ll,.riltlli:
(1

öro rrys$lsotta att transportera degsa ofi
produktor till sydligare plateer vid Miasis,

§cenerierno vid Lake St. Croir och
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vackra och tilldragande. SÅgverken ooh rlen egen:ligr affirrdelen
af stader' 6r heliigeri i on dal iovid rjön, eom i en halfcirkel omgifvea
*f höjder il hvilke "court"-busot, kyrkornr ooh de flegta boningehu-
sen öro byggda. Uteigterna frin dosss höjder utöfver SL Croix-flo-
den och sjön eomt do höga stnpcnde strönderna i motgetta eidan i
\['icconsin föroter en vacker rnblick.

Den fiireta settlare p0 denna plate var Joeef R- Brown, hvilken
bitkom 1839 och tog "olaim" vid den efterbonom uppkallatle Brownc
Creek, straxt norr oh hvar den egentligo staden nu ör belögen. Den-
na platr kallodee af Brown till en börjoo Dakota. Genom baue infly-
tande organieeredeg den 9 Janurri 1840, ef lY'isconsing torritorid le-
gialatur."county ofSt. Croix och county-iötet förladeeÅ hans "claim."
Detta couoty etröckte sig då frÅn Lake Pepiu till Lake Superior och
Brittiska Åmerika i oorr, och gom i veeior ej fanne nllgon gråne lör
detsomma kunde dät åt dett* håll ausoe utetråcko sig till Stills hefs.
kuet6n. I ollo hÅndelser innefattade det hela nordvertre Wieoonsin
och en aneeolig del of Minueeota. De lörst8 oounty commissiodere
voro Ilazon Mowers, Saouel Burkles och Josef B. Brown och deres
försto aammenkomst bölls den 5 Oktober 1840. Den nuvarsndo str-
den grundladee i Oktobor 1843 af "Stillwator Irumbering Company,"
hvilket utgiordes af John McKusick, Dlrm Gteeley, Ellae McKeau
och Calvin F. Leach, eom hitkommo frÅn Stat€u lfaine och uppkalla-
de plotsen efter etadeo Etillwet€r i denne stat. Detta nsmn vrr 6f-
ven lömpligast med afsoonde Å det låge staden har vid sjör. Detta
bolag uppförde d9 företa byggnader pÅ platsen och börjodebyggr ett
slgverk, som blef IErdigt v0ren 1844. Blaud öfrige eettlore, rcm hit-
kommo sÅ tidigt rom 1843, nömues Äneon Northup, Socrates Nelaon,
Dr. C. Carli och D. B. Looois m. fl. Northup byqgde det första bo-
ningshue i gtaden. §ocroteg Neleon oob 'Wrlter B. Vsil voro de Iör-
str köpmän och hade derr förstE bondelebod i Stillwator. Det lörsta
postkontor inr6ttades hiiretÄdes 1846 och Elam Greeley blef poetn6.
etore. Stillwtter forttor att vora oountv-"Boat" för St. Croii couoty
till 1849, då W'aebinqton couuty orgenireredea ocb plataen af Minne-
gotos fiörsta tcrritorial legislatui utsögs till couutyJ'5q61" Iör tleteam-
ma. Stillwater inkorporeradea eåsom etad den 4 Mare 1854 genom
en legielatur.r'act." Desg företa mayor vnr John McKusick. Det nu-
veraude "court"-huset började byggas 1867 och fullbordadee 1870
pamt koetar, inbegripet liingeleetl f,-OO,OOO.

Den förets evenska fomilj, som bosatte sig i stoden Stillwater vcr
Sven P. §mith frin Jönköpiogs lön, eou hitkom 1855. §mith hede
vietats i Cbicego eedon 1853, undcr hvilken tid hun fiirlorade 4 btrn,
som dogo i koleron. Vid ankomsten till Stillwater uppbyggde Smith
sig ett mindre bue eller "shanty,"_ men insjuknade i koleren och dog
innun detsemma blef fårdigt. Afvon huatrun var samtidigt ejok
i denoa dödande farsot, meu"åt€rkom dock sedau till helson. Inäer
desse smirtaug och prölningenr dagar vilrdadce de sjuke, hvars bÄdd
var tillredd pÅ golfvet i det balffirdige huset. af en l4-årig dotter.
Ohs. §andberg nu i St. Peter, hvrlken vid tlenno tid vist8des bÄrsti-
dos, yar åfven behjelplig rtt vÅrda och tiliso eiuklingorno. De i eto-

\. ri i1. lil r{
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deu boende amerikaner tillliirtle dem mstvaror, men vågade ej tf
fruktan ftir den smittoeamma sjukdomen inkomma i hue6t utcn aflem-
nade rina gÅfvor utnnlör ingÄngon. Eftertillfrisknandet började mrs
§mith hÅlla "borrding"-hus, med hvilket hon sedan fortlbr i flera
År. Johan P. Lareon frÅn Hallrrncl hitkom 1855 och ör Ännu boaatt
härstädee. Yid §tillwttor fanns d0 redao 3 sågverk. PÅ den tiden
eä,vål eom önnu i dng fanns hlir flere ogilta svenskar, isynnerhet kar-
lar, hvilkn nrbotade vid sÅgvorken oolr timrnerflottningen. Peter
Nordlund, nu i Chisago Lake,-kom hit omkring 1857, År 1868 hit-
kommo i ett söllskrp omkriug 100 unga ogifta persoler frÄn Krono-
bergs lön. 1857 Åre penninge-kris hade lemnat svÅro sp0r efter sig i
desss trakter och tiderne voro hilrde. En ekogsarbetare betaladee dÅ
endarrt med S!0 e 12 i månaden ocb undor ekördetideu fick en orbe-
tere åtuöja sig med $lj[ a f{ om dcgen. Flers sfdo unge män, som
då hitkommo bcgÅtvo eig d6rtöre till sydstaterua, hvrrest en arbetore
erhöll en dagspenning af S2 a 3. Deesa bÅrdo tider fortforo böratä-
des ett par År, men börjado sedan omkriug 1862 blifvs bättre. Ånd.
Olgon frÅn Kronobergs lÄn bitkom 1868. Hrn vietadeg iörst en tid i
Chiuago Lake till f860 dÅ hen hitflyttade till Stillwater. Seden vÅ-
ron 1866 har Olsou vorit handelebitrÄde hoe firmrn Brouaon & Foleom,
John Borin frÅn Yeriö bitkom ötvenledes 1858 samt deltog i kriget
nrot sydstaterna. Af öfrige svenekrr från Stillweter. eom dsltogo i
detta krig nömnee Olof Liljogron, hvilken tjeustgjorde som löjtnant
eomt Sven Johan Johuneon och Chuc. Eessle, eonr dogo under kam-
pagneo.

I Stillwater finnss en svousk ov. lutherek f<irsomling. som orga-
niseredee deu l8 Juui l87l af pnstor P. Ä. Ccderstam frÅn Taylöre
Folls och som till en början röknnde 40 kommuuikanter. "DeBooDE"
voro då And' Olson ocb John W'arner aamt "trusteos" Änd. Olson,
John G. Nileou och Johu Borin. Föreamlingen har egen kyrka, som
börjnde byggrs l87l och l'ullbordades p6föIjande Året. Den år 50 fot
lång, 36 fot bled eamt 18 fot hög, ocb koutuaden för donsamrnae upp-
föriude, som uppgÅr till omkring $3,000, sammanrköts

88 upp-
frivilli-loraude, Bom uppg6r tUl omf,rrng lDlr,(xxr, sammanBkotrepuom titvrllr-

ga bidrag. Pnstor Jonad Äuelund.i §t- Prtul var Äfv-en d.enno_föreom-
lings lÄr1re under en tidrymd af 2{ År. Nuvarando eiölasörjere 6r
paJtor Å. Toruoll, rom iun-ehaft denna trefirttoing i ett'och halft Års
trd. I kyrkon fiunee en kammarorgel. som vid gudstjernten epelrs af
Miss Loniea Oleon. SÅnclednre Är Eric Olson. tr'örssmlinaens nuva,
trd. I kyrkon fiunee en kammarorgel. som vid gudstjernten EpolsB af
Miss Louiea Oleon. SÅnglednre ör Eric Olson. Församlingens nuva.
rsnde "deacons" öro Johu Wcruer, Peter Liljegren, Cha* Thelander
och N. P. Nilaou och deet "trueteee" äro Johu Thelender, Glustsf
Johoson, John IIaIlin och Chae. Eolcomb. Förramlingen röknar nu-
merr omkriog 140 komounikantsr. I kyrkan hÅlter Söndrgsokola,
hvervid undervieniogen sker p6 svönska sprÅket och meddelas af för-
sarnlingens "deaoons," hvarförutom svenek skola hÅllea hörstEdes
sommartiden.

I Stillwater firrnoc en svenek nykterhetcföreuing benömnd "Ster
of Hope," lrvilken röknar omkring 130 medlemmar, hufvudsakligaet
yngre, ogifta porsonor. Louia Pelmgten ör deuna fiireninga prresi-
dent, Af sveuskar, 8oE i stader drifva yrken ooh forrÄttningar nÅm-
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Dos: BkoEekare--HÅkauson & Jobnsoo och Peter Stenström; skröd-
dere -John Lundubl; emed-Johrr P. Liungqvist ; urmaknre John Co-
rtrr. Eotellinnelrcfv*re åro John Boriu ooh Frank Baiter. Chae.
Boo bar "boarding"hts och srloon eamt Nile Carlson "boerding"hueet
"New Stockholm." Åug. Borin Är eyeselsott rtt uppftira ett etort och
rymlict botell. Ä. T. Lindholm år austölld vid lrt Nrtioncl Bonk
tiiik. Johnson ör bokftirrre vid "stillw$ter Mills" ocb L. Palmetorr
innehrr urrmma boflattning hoe timmerhandlaroe oob sÅgverksagsrno
Sclrrrlenburg, Boeckler & co. .Bröderna John och Chae. Thelonder
öro hnndelsbiträden hos firman Eersey, Becn & Brown, som eger
*tort algverk och hurdelsbod m. m. Niluon & Johneon drifva stor
timmerhnudel, srmt öro dclegare i ett såg verk Å ondre eidan Lake St.
Croix i W'iscousin. Omkring 700 evencisr gnsos vam bosatts hörstä-
dee, men eommartiden då arbetet vid sågverkeu och timmerflottniu-
Ben påBÅr, upl.nÅr deres antnl till stt vidu större nummer. Med un-
daotog afJ, Ä. Johnson. som Är "eherif i W'ashington county finnee
ingeu evenek i Stillwnter, som inneher nÅgou politiek befattning.

I rtadon finnoe fyra ekolhus, dåribland en bögekoln och nio kyr-
kor, dels engolska dels tyeka Minnesotae etote-Iängelseär lörlegdt i
Stillwater och ioom deee murar finnas fabriker oob verkstäder.
lör tillverkrudet afflere sorters oaskiner och redekaper. I studbn
utgifves 4 veckotiduingar, dorrf 3 pÅ engelekn och en pt tyrke *prÅ-
ket, För ö(rigtfinneg hörntödee: 2 national-baukar,2 bryggerier,
en cigarrfabrik, on "elovltor" ocb on doater-selong, som rymmor om-
kring 600 åskådnro. Sttden har Ångsprute och ett komfrani af eld-
elöckhingxmansknp. eamt ör försedd rned gnubelyening. Eör finnes
ock tre mjölqvrrrnar med lrÅn 5 till 8 par gtenar hvardcra. Förutom
ett etort nnttl ÅngbÅtrr, hvilku somm$rtidon dagligeo eÅtta staden i
förbindehc med a»drn plateer vid St. Croix. och ilississippi-floderna
f,nnae tvönne jernvögar, nemligen "Stillwuter & St. Pnul" ssnt "St.
Paul, Stillwnter & Taylors tr'aller" genom hvilka den eger kornmuni-
krtion med rudra etÄder och orter sÅvÄl inom eom utom etaton Il[in-
Deroto.

Ungefär 3 mil «ider om Stillwater iorid Lake St. Croix åir en
plate, som numora kelles South §tillwater, mon förr benÄmdes Bay-
tow), hvorost finnee tre eÅgverk och ott faktori fiör tillvorkniog oI
tröel.magkiner. EöretÅdeg Äro omkrinq femtio svenrksr bosstto.

tr'ör öfrigt finoee inom Woshingtoir county i "Town of Oneka"
kriug Centerville ierovögsstation å §t. l'nu[ & Duluth-jernvigen
boeoilo 5 a 6 sveneke fumiljer, hvilka egna erg Åt farmning'ooh som
hafva varit bosattr hörstÄdec ondost 3 a 4 År.
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Ttlfig3 och röttelser.

Ärbetot viil kyrkobyggnaden i Marine pÅbörjades af Å. P. Jorr-
§on, men då hau ej verkstÄllde det till församlirrgsboarnos tillfrod§-
stållelso antoga Elias Magnuson frånFish Lake till byggmÄetere, hvil-
ken fullbordade byggnaden i det skiok deu nu år.

Bland svenekar i llarino settlomeDtet som ilrifva affiror nÄmnee
John G. Boso, som har sgentnr och försäljning af alle slags Åkerbruks-
redekapor och maskiner.

I Ceutre City, Chieago Cotnty, finneg en svensk sÅngfiirening,
hvars kör rÄkoor omkring 40 röeter och fiir hvilken klockaren P.
§haleen ör ledare.

1854 6,rs improvisorado kolera-sjukhur var belägot midt emot
Oceola, ej Årcola.


