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Förord
Då jai^' f(")rst kom att tanka ])<'i att i^iWa nåi^ra historiska

anteckningar anj^äendc svenskarna i Xew Britain, grep

jag' mig- verket an med mod ocli beslutsamhet, men jag

måste bekänna att allt eftersom jag studerat de olika

förhållandena och arbetet närmat sig sin afslutning har

fruktan intagit mitt hjiirta, och jag har flera gånger va-

rit i t\if\elsm;d om det icke hade \arit biittre att kasta

alltsammans i |)a])|)erskorgen iin att lata det komma till

allmimhetens kiinnedom. Orsaken till detta omslag i

känslan ligger icke däri, att jag funnit iimnet vara in-

tresselöst eller ovärdigt behandling, utan fastmer

däri att jag sett det så stort och Ijctydelsefullt och min
förmåga sä liten och ringa, att jag icke ens närmelsevis
kunnat tro mig \ara i stånd att göra rättvisa åt saken.

Härvidlag hafva dock t\;inne omständigheter kommit
mig till hjälp. Den första <är att landsmännen i Xew
Britain mycket U])pmuntrat mig och på allt sätt hjälpt

mig med samlandet af materialet, och den andra är

den hugsvalande tanken, att detta lilla arbete icke alls

hindrar andra att skrifva ett mycket bättre verk, utan
må snarare tjäna att sporra därtill. Jag har sökt göra
mitt bästa både att samla materialet, och att så opartiskt

som m(")jligt fördela detsamma.
Med hlinsyn till motivet f(")r detta arbete sä ;ir det t\å-

faldigt. A ena sidan har det f(")refallit mig Aara rent af

of(")rlätligt att i en stad som .\e\v Uritain, med så många
tusen svenska invånare, ej g(')ra några ansträngningar
f(")r samlandet af historiskt material till nytta och hjäl])

for kommande släkten, och å andra sidan har f(')rfatta-

ren haft hoppet, att det må kunna tjilna till att mera ena
och förbriklra svenskarna i New Britain.

l"orfattaren stär i en särskild tacksamhetsskuld till fle-

ra personer, st)ni bistått med råd och upplysningar.
Främst :ir att nämna Alfred Lindgren i New Haven.
som rent af varit outtömlig på vetande, då det gällt

svenskarna i .\ew Ilritain. Därjämte har han ådagalagt
ett stort nit och intresse för saken. Dr. Öhman och ])a-

stor Pihl hafva godhetsfullt stiillt till mitt f()rf()gande

deras församlingars historiska urkunder. ]\Irs. j. Land-
gren, Mrs. K. Wänn och ^Irs. A. Johnson i New I britain

samt Mrs. Emilv Ouist i Portland, Oregon, tillika med



(le olika föreninj^arnas sekreterare, affärsmän och andra
privatpersoner hafva alla med stor villii^het och på olika

sätt skänkt värdefulla bidrafj'.

Att skrifsättet är något egendomligt må åtminstone
till en del olika svensk-amerikanska förhållanden tjäna

som förklaringsgrund. Att titlar utelämnats är icke af

I)rist på värdighet i känslan att de icke böra vara, utan

f<")r att skydda f(")r allt för många omsiigningar samt att

gr)ra boken så lättläst som möjligt.

Till slut \ore det önskvärdt att de som läsa dessa an-

teckningar och däri finna uppgifter, som de veta icke äro

korrekta, ville vara af den godheten och göra imderteck-

nad uppmärksam därpå, att nödiga rättelser må kunna
g(")ras i en annan upplaga, skulle en sådan behöfvas.

h'ast allt möjligt gjorts att få boken så felfri som möj-

ligt är det dock icke säkert utan att ett eller annat in-

smugit sig, särskildt med afseende på förnamn,

årtal m. m.

Xew Uritain, Conn., i juli i»;ii.

J. E. Klingberg.



Första Kapitlet

New Britain
(1687-1910)

Xcw llritain är en blaml de vackraste af \y-Enp^laiuls

städer.*) I sydväst lii^ga de tio mil**) afläj^sna Blå

IJiirj^en. i viister det historiska I^arniiiiiiton. i norr Con-
necticuts hufvudstad Hartford och i öster det trettio mil

afläi^sna Atlantiska hafvet Staden är (>nij;ifven af höga
vackra kullar, himmelen är klar och blå och skoti^arna

i^enljuda under sommartiden af den härligaste fågelsång.

Allt iir oändligt \ackert. Klinritet är friskt och hiilso-

samt.

Såsom fabriksstad intager Xew 15ritain ett fram-
stående rum i staten Connecticut, och den har dess-

utom den fördelen att dess läge är ett bland de

högsta och bästa inom samma ])olitiska område. Då
Xew 1 laven-Hartfordbanan är 1839 öppnades för all-

män trafik var platsen sä liten och obetydlig, att

järnvägsbolaget ej ansåg det löna mödan att anlö])a den,

hvadan banan fick stryka förbi på ett afstånd af omkring
två mil därifrån. Icke heller är staden förlagd vid något
betydande vattendrag. På grund af dessa omständig-
heter har New FJritain alltid varit och är än i dag i sak-

nad af de naturliga fördelar, som många andra städer

iiga. och hvilka så rikligt bidragit till deras sagolika ut-

\eckling. Trots detta har dock staden växt till från att

vara en liten obetydlig by till ett stort och kraftigt ^am-

*) New Britain, klädd i den hvita snön,
Är verkligt härlig och himmelskt skön
Och saknar säkert sin like.

Om kung jag vore på denna ort,

Jag längesedan New Britain gjort
Till hufvudstad i mitt rike.

New Britain, prydd i sin sommarskrud,
Är som en fager och smyckad brud.
Med glädjesfrälande miner.
De höga kullar i aftonglans.
De bilda kring hennes hals en krans
Af rosenröda rubiner.

—Ur poemet Till Pastor E. G. Hjerpe.

**) Engelska mil.



liälle, som räknar omkring femtio tusen innevånare, och
(let märkliLi'astc är att för denna stora förändring;" har icke

at^atl mer än uns^efär en vanhg" mansåhler.

J)et landområde, på hvilket staden Xew llritain är

hygo-d, nlgjorde fordom jaktmark iör Maltabeseirsin-
dianerna, en del af \\'angnnkstammen. Skogarna \im-
lade af \illebråd och bäckarna voro, fastän små, fulla af

fisk. och därifrån hämtade den röde mannen sin föda. 1

I ludsondalen, västerut, hade den stora Mohawkstanimen
sitt hemvist, och i öster och söder bodde I'ec|uotesindia-

nerna. De indianer, som bodde i Connecticut, fruktade
dessa bägge folk ganska mycket och sågo därför med
stor tillfredsställelse att engelsmännen slogo sig ned
l)land dem, emedan de väntade att dessa skulle hi;il])a

till att beskydda dem mot deras mäktiga grannar.

-Xew Tiritain 1)örjade bebyggas år 1687. T^^latsen kalla-

des då "The (Ireat Swani])"*) och utgjorde en del af

l''arniington och ]'>erlin. De som f(")rst bosatte sig hiir

\tii-i> från Farmington. De köpte landet af indianerna.

h\ilka dock förbehöllo sig vissa rättigheter f(")r jakt och

fiske på olika platser. Xybyggarne voro driftiga miin.

som voro i ])esittning af ett godt förstånd samt stur red-

barhet och duglighet. De röjde ("xlemarken, byggde \;i-

gar och broar, uppfostrade stora och aktnings\;irda famil-

jer samt dyrkade sin Gud.
.Xew Uritain blef år 1754 ett sa kalladt "society" **

),

och från den tiden daterar sig dess egentliga historia.

De namn, som från dessa första dagar äro mest bekanta,

äro Thomas Stanley, Daniel Hart och John Clark. Alla

bodde de i Stanley Quarter. East Street var då den mest
bet}-dande affärsgatan.

Den första kristna församlingen, som organiserades,

var den nuvarande Center Church. Dr. John Smalley,

som \ ar dess pastor, tjänstgjorde äfven som skolinspek-

t(")r. T skolan lästes Nya Testamentet hvarje morgon;
läsning, skrifning och räkning utgjorde sedermera äm-
nena för dagens trägna studier. Under kalla dagar voro

gossarna tillåtna att framträda till brasan, som brann på
golfvet i midten af skolsalen, för att smälta snön af sina

kläder. I^n stående regel ^'ar, att ungdomen skulle läsa

igenom l^ibeln en gång Inarje år, och då de större

*) Det stora kärret.

*) Ett samfund, samhälle, sällskap.



flickorna, efter slutadt arl)cte, .uin.QO att hälsa på livar-

andra, läste de alltid, sedan de beskådat den sista tillök-

nin,y"en i ladus^ården dcIi iKMisluiset, det Nya Testamen-
tet och delar af Alaltliew ilenrys ntlämmnin^- af liibeln,

ett verk som deras omtiinksamma l(")r;Udrar iiif(")rskrif\it

från England.
.\r 1S50 l)k'f Xew ilrilaiu "lown''*), år 1S71 "ci-

l\"**) och sedan Hjof) har styrelsesiiltet \arit "Consoli-

dated" ***!. Stadens sii^^ill är en l)iku])a, ondsring' Inilken

l)in surra och ;lro \erksanima. De f(")rsta artiklar, som
tilhcrkadcs i Xew i5ritains fabriker voro skospännen,

silkeshattar och koskällor.

NEW BRITAIN. 1835

l)cnna korta ('>f\ crblick sk;in]<cr oss en ide om tillstån-

det i detta idoj^a sandiiille under flydda daskar; hurudant
det är under nuvarande tid gifxer oss nedanstående tafla

upplysning om.
Utaf de femtiotuscn människor, som bo och bvgga i

denna kosmopolitiska stad, arbeta femton tusen j^å de

*) Ett mindre samhälle, som styres af dess medborgare
direkt.

**) Ett större samhälle, som styres af dess medborgare
genom representanter, motsvarande stad i vanlig mening pä
svenska.

**^') Förening af "town"- och "city"-styrelse.



stora verkstäderna. Grundkapitalet för de enorma fab-

riksrörelserna är tjugotre millioner dollars. Industrien

är månt^faldiij. Här tillverkas lås. <;ång^järn. nycklar.

riy;lar. tumstockar, vattenpass, skrufmäjslar. skruf, s])ik.

breflådor, spännen, betsel, spärrhakar, ])or(lknifvar, .gaff-

lar, fällknifvar, svarfpatroner, maskindelar, kaffepannor,

automobiler, värmeledning"ar, trikotvaror m. m. I lär

finnas tjugofem olika kyrkor och kapeller, och i de al-

niänna skolorna undervisas öfver tre tusen barn. söner
och (l(")ttrar af föräldrar tillhörande icke mindre än tjugo-

sju utaf jordens olika nationer.

lUand de män, som i stort taget fått hjälpa till att g(")ra

Xew liritain namnkunnig och skapa en storstad af den
forna lilla landtliga byn, må följande nämnas: Elihu

Ihirritt, som för sin stora och vidtomfattande kunskap
på språkforskningens område fått tillnamnet: "Den lär-

de grofsmeden" *
), G. M. Landers. 1). X. Camp. John

P>. Talcott. H. E. Russell, C. B. Erwin. \V. II. Hart. P.

Corbin. m. fl.

At s\'enskarna fått intaga ett så stort och framstående
rum i stadens industriella, kommersiella och politiska

utveckling, och på samma gång så rikligt bidragit till

dess andliga och moraliska lyftning, är ju ett under.

Men att det iir sannt komma dock f(")ljande kajiitel atl

utvisa.

*) Elihu Burritt var smed till yrket Han röddes d. 8 Dec.
1810 och dog d. 6 mars 1S79. Han var författare till många böc-
ker, ifrade mycket för världsfreden och för billigare postbeford-
ringsafgift. Till sin karakter var han ädel och storsint. Är tvif-

velsutan en af världshistoriens mest intressanta personligheter.





Andra Kapitlet

Svenskar i New Britain före
1880:talet

(1871-1880)

l^Jedan i IxM-jan af iS/Oilalet fuiinos svenskar i Xcw
liritaiii. ( )iii iiå^oii före den liden besökte ])latsen \et

man ju ej med \-isshet, men detta kan dock lialkis inv

Johan Alfred Leonard Lundberg (se sid. H)

<j;anska troli^^t. John Asplund, en svensk som på 1700:

talet genomvandrade dessa trakter och samlade material

för församlingsstatistiker, var möjligen här, och äfven

kan det ju hända att någon son eller dotter till Delaware-

10



svenskarna förirrade sig hit. Detta är dock l)ara anta-

ganden. Historiskt sannt iir det. att nnder en tid af n:ir-

inare 40 år halva svenskar varit bosatta liiirstädes. och

;if\en om de niuk-r dc-n

forsla tiiU'11 Noro hloii

({{ fatal, sa haf\a de

lik\;d under årets lopp

okats, sa att deras an-

tal nu r;d<nas i tusen-

(ku. I )et troliga iir, att

drn nedanstående lis-

tan V] pa långt när

upptager namnen ])å

alla. som bodde i sta-

den mellan 1S70 och

I SS), men livad som
skrif\ its tri l^ (\> irk \ ara

i det n.-irmaste korrekt,

emedan <le flesta u])p-

gifterna kommit frän

])ersoner, som \'oro i

\e\\ P.ritain ilen tiden,

och Inilka meddelat
dem frän sitt minnes
falabur.

Johan Alfred Leonard Lundberg var den f(')rste svensk,

som bosatte sig i Xew iiritain. I lan f(")ddes d. \() ang. 1S41

i Halland och kom till staden d. 9 feb. 1871. Hans första

hustru hette Britta Karolina Larson. Efter hennes död

ingick han äktenskap med Johanna Mansfield, en irländ-

ska, d. 19 sept. 1869. Lundberg, som
sedan d. o feb. t8q(). iir änkeman fi"u- an-

dra gången, hade mecl sin forsla hu>lru

en dotter \id namn P.etty Leontina, nu

gift och bosatt i Sverige, och med sin

andra hustru tre barn : dottern Mary
Josephina *

) samt sönerna Charles

Fredrick och John Joseph. Lundberg
lefver än och är bosatt i staden. l')land

den engelsktalande befolkningen iir

han bast kand under namnet iJunbar. (se sid. u)

Andrew G. Ou'st 'se sid. 12)

*) Hon föddes d. 2 nov. 1S74, bor kvar i staden och är gift

med en man vid namn Tames Turner, en förman på en af Cor-

binfabrikerna.

11



Andrew G. Quist föddes
nianlaiid. ocli kom till Anie
han sio- med en flicka \ id ii

Sånstorps Unik i I Icl-

lestad. Österi>-ötlaiid.

Rröllo])et stod i Brook-
lyn. Med hustru och
ett barn. en .i^ossc \i(l

namn Sel. ankom
Ouisl till Xew liritain

1873. l'taf stadens
adresskalender synes
som om de först hade
bott i ett hus osier om
La\vlor-,!4atan. men se-

dan flyttade de till no.

89. Kensint^ton-i^atan.

Gossen Set föddes d.

30 maj 1873. och do}^- d.

6 nov. 1874. och ;ir han
således den iTirste af

svensk hiirkomst, som
blifxit bei^rafNen i det

vackra h^airvicw.

Den 2 juli 1875 skiinktes ;

d. 23 okt. 1842 i Löa, \'äst-

rika år 1871. Ar 1872 t^ifte

ainn j-juili Landrrln ihu fr.-m

Hilma Karolin» Olson (se sid. 13)

12

Axel 0u'St

It makarna Ouists en annan
son, som fick namnet
h^ränk A.xel. och denne är

den forsle sxenske i^osse,

som hlifvit född i Xew
IJritain. Kfter tio års \is-

telse i .\e\v IJritain flyt-

tade familjen Quist till

Portland, < )re^on, h\ar-

est fru <Juist, tillsam-

mans med t\a dtUtrar

och en son. åniui år bo-
satt. .\xel doy- 1891, i en
ålder af i^ ar, och fadern

1901, femtionio år jLi'ani-

mal. båda i Portland.

( )re^()n. \'i(lståen(le foto-

grafi ;ir ta.q^et af .\xel. då
han \'ar omkrin^^ 5 år

gammal.



-_



Under tiden han var h;ir

umgicks lian mestadels
med tyskarna. Han var

omkring; 50 år gammal.
Senare flyttade han med
sin hustru till Xew
^'ork, och det säges att

han (l:ir afslutade sina

dagar ])a ett sjukhus *
).

John A. Olson, broder
till (kn förut niimnda
Hilma Ivarolina Olson,
kom från Portland till

Xew r>ritain 1S73. lian

anlände till Amerika i

sällskap med sin fader

och broder år 1870. Ef-

ter en tur genom Syd-
och West-staterna bo-

satte de sig i Portland,

Edwin Bcrgquist (se sid. l.S)

P. A. Olson (se sid. 15)

Conn., luarest fadern

l'er Olson dog 1875.

John A. Olson flyttade,

efter att hafva arbetat

tu tid ])a en k(U-gfabrik

i Xew l*>rilain, till .Xew
\'(>rk. Ar iSS:) ingick

han ;U<tenskai) med Jo-
sefina (")sterberg i

South])ort. Conn.. luar-

est han dä \istades. Se-

dan kiipte han ett landt-

bruk i närheten af Xew
I laxen och bedrel' i för-

bindelse därmed mi(">lk-

aflYir. Ta senare an ;in-

da till K) )7 \ar han si)e-

cerihandlande i Xew
1 laven. ( )ls( >n. >oni \ ar

en hederlig i>ch redbar

*) Ehuru förfrågninpfir gjorts med afseende pä den Hartot-
ska ätten och denne mans tidif;are lifshändelser hos svenska
Rid(hirhnset i Stockhohn, har dock ingenting kunnat utrönas.
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Alida Johanson

Ställe, sdiii heter Moiitewese i

(log år 1903.

Edwin Bergquist, en kusin

ras syster, föddes i Ki-

la socken, \";irmland,

1S54. lian kiini till

Xew r. rita in 1S73. lif-

ter att ha]'\a \istats i

staden någon tid reste

han till Brooklyn, och

senare till Xew Lim
don. diiv han ingick

iiktenska]), och h\ ar-

est han iinnu :ir 1 1 i>-ui

.

Alida Johanson kom
till Xew r.ritain 1 S7

:;

eller 1S74. 1 lon kalla-

des \anligt\is "Stora
Alida", och hon arbe-

tade hos den grånade
he(lcrsinannen 1 ). X.

Canip. 1 lon \ar k\ ar

ganska länge tills hon

s\ensk. i besittning af

ett f(>r(lelaktigt yttre

och en god ])ortion

>undt. i)raktiskt lef-

nads\ctt. ;ir nu bosatt

' Tarrytown. X. ^'..

luaresi han innehar en
l'i >rni å n 1 i g a n st ;i 1 1 n i ng.

I I an ;ir \ ;irinl;inning.

P. A. Olson, bn.dcr
till den sistn;ini(lc och
till I 1 ilma Karolina

( )ls( m. kl mi till Xew
I '.ritain 1 ^^J^. 1 lan fcul-

des i I \y si )cken. \ iirni-

land, ar 1S52. l"rån

Xew llritain flyttade

han till llrooklyn. X.
^'.. h\are>t han ingick

i ;d<tenskai). .\r 18S1

köpte han ett landt-

Xew lla\en Countw lian

till l)r(")derna Olson och dc-

A. Kicllgrcn (se sid. 16)

15



ingick äktenskap med
en vid namn Rosen-

gren i Xew Haven. De
reste sedermera till

Kalifornien.

A. Kjellgren. lian

var frän j()nk('>])inL;s

liui ooli k(»m till Xew
llritain 1 8/-+. Med en

flicka \id namn l^nima

l"2rickson frän Stan-

hope. X. J., gifle han
sig. och återvände till

fosterjorden efter en

treårig' vistelse i Ame-
rika för att sköta sin

broders egendomar *
).

Det säges att han \ ar

den f(")rste som åt

Walnnt II ill ijaf nam-

Bolilda Picrson ^se sid. 17)

*) KjellgrtT.s broder, en sk

Kjellgren, var bosatt i England.

P. A. Lund

nel ".Mosehacke".
Lina Karlson, en

\;ininna lill 1! ilma Ka-
rolina ( )lson. arbetade
hos frn Talcoit. 1 lon

\ar frän .Mingsås.

Hennes senare lefnads-

oden iiri > i obekanta.

Per August Lund
aid;iiide till staden

1S74. samtidigt med .\.

Kjellgren. 1 lan \ar

fi"an \';istergotland och
\ar garfvare till yrket.

Mrd I lanna Samnel-
soii. V]] r;itt hygglig
och ansi.-indig svenska,

ingick han äktenskap.

men sorgligt nog blef

denna förening liådas

oKcka. Ar 1S80 (")pp-

icklit; läkare vid namn Henry

10



nade Lund, tillsammans med Joseph Landgren, en spece-

riaffär i huset Xo. 56 Church strcct. ICftcr någon tid

drog sig Landgren ur affiircn, och I.und bedref den se-

dermera på e^i^n hand. Tå grund af ogynnsamma nm-
ständigheter och pröfningar af olika slag blef han dock

till sist nödgad att försälja sitt lager till andra. Det

säges att han var en godhjärtad man, och att han \ isade

stor sym])ati mot familjer, som på grund af sjukdom och

arbetslöshet konmiit i trångmål, lian dog den 12 okt.

1900. Lund \ar Xew l'.rilains iTirsta sxenska affiirsman *
I

.

Botilda Pierson, ku-

sin till den \;ilk;nide

blomsterodlaren 1 »ch

affärsmannen A. .\'.

IMerson i Cronuvell,

Conn.. ;ir en storsint

och jidel kxinna. men
som dock år foga kiind

af de svenska lands-

miinnen i Xew Uritain.

Orsaken diirtill torde

kanske Aara, att lion

nilstan uteslutande um-
gicks med det ameri-

kanska folket i .\e\v

r>ritain och d;irigenom

hindrades att komma i

beröring med s\ eii-

skarna. 1 lon är \in\d i

(Iladsax, Skåne, och
kom till i'lain\ille,

Conn., 1870, men bod-
de sedermera hos en amerikansk pastor i I>erlin. Efter

några års studier i högskolan och normalskolan i Xew
Britain utexaminerades hon som lärarinna från den se-

nare lärdomsanstalten år 1876. \'arande intim v;in lued

den välkände Elihu Burritt hade hon glädjen att på
själfva examensdagen få mottaga en vacker blombukett
utaf honom, och därjämte beredde han henne tillfälle att

få åka i en fin droska. Först fick hon anställning som
lärarinna i skolan på Osgood Hill och sedan i lUirritt-

skolan inne i staden. En vinter studerade hon språk f(")r

Klara Finblad (se sid. 19)

*) Se sidan 77.
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Mr. lUirritt, under
hvilkeii lid hon spisade

i huset näst intill där

han bodde. I lon var

medlem i Center
Church, och där sam-
lade hon onikrins^" sii:

en söndai^sskolklass af

unga svenska kvinnor
och undervisade dem i

de Heliy;a Skrifterna*).

Från Xew Britain flyt-

tade hon år 1878, och
fick då anställning" som
lärarinna vid Alorgan-
skolan i Clinton. Hon
ingick sedermera äk-

tenska]) med en pastor

^i(l namn X. S. Moore
och .'ir nu lK)satt i Xew- „ c ,., j

,

,
I A» 1 1

Hanna Finblad (se sid. l^)

fåne, \ t. Da hundra- årsdagen af Hurritts

f(">delse firades i Xew
r.ritain den 10 maj 1910
\ar hon i)a l)esr)k i sta-

den, och hon säger

sjjilf, alt da hon fick se

linrrilts fina hem vara

sa f("»rslördt. hennes
liiiirla hhulde \id tan-

ken ])a h\ad det f<M'-

di nu \-ar **
).

Mrs. Moore har till

svenska språket öfver-

sall den i Amerika så

\;dkän(la boken "Uen
1 lur." I )essulom iir hon
författarinna till en Ik')-

geligen intressant trak-

tat, som heter "Early
kecollections of Mor-
nionism in Sweden'',

*~)"Se sidan 4.5.

**) Mr lUirritt hade ej något eget hus i New Britain, men
han bo':Tde hos sin syster Mrs. Striokhnid och hennes döttrar.

Det är helägn'* bakom Curtins Hloek, bebos af polackar ocli är

ytterst förfallet. Det är tvifvelsutan detta hus Mrs. Moore menar.
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Tilda Adamson (se sid.

s])åiii4', Östergötland. I

hon i amerikanska l'".])isl

äktenska]) med en man
\'i(l namn Karl 1 .nndin

och ;ir nn hosatl i

T.rooklyn, \. >\ De
hafva två l)arn : .\d(>li)h

och Daisy.

Hanna Finblad, eller

lianna ]\ahm, .siim hon
ock kallades, var syster

till den sistnämda. Hon
iir nn hosalt i staden
Morrislown. X. J-. <>ch

heter Mrs. C. I*.eacli.

I lurn l<äniL;e lutn \ista-

des liiir kan ej med l)e-

stiimdhet s;'i,n-as.

Matilda Charlotta
Anderson kom med si-

na loräldrar lr.'in l'"in-

spånij' till Amerika
1871. Ar 1S74 ki>m hon

n (

k'

(.])a

r (le

Ikvr

och tdl sm examens-
dag hade hon författat

ett poem på engelska
s])råket. h\'ari hon tol-

kar skillsmässan från

skolan och kamraterna
])å ett \erkligen varmt
( icli innerligt sått. 1 Ii >n

har \arit nch ;ir i den-
na dag lilligt intresse-

rad i n\kterhetsarl)e-

tet. Inari hon nnder
mänga ar intagit en le-

dande stiillning. 1 leder

åt henne ! 1 Nm har icke

lef\at l'(">rg;if\es. I Inn

har gjort luad Ik mi har
knnnat.
Klara Finblad kom

till Xew liritain 1S74.

och hon \'ar frän l'"in-

n tid hon \ar h;ir sjrmg
kan. .\r iS'"'S inijick hon



till New Britain. Hon
förenades med Ernt-st

F. \\ ann i iiktenskap

den lo nov. 1881 *).

Den 24 nov. 1907 fick

hon dock i;"(>ra den
sorg^lij^a erfarenheten

att se sin man. vid

hvilken hon med hela

sin själ \ar lifligt fäs-

tad, hortryckas af dö-

den efter ett mer än

tjugofemårig-t lyckligt

familjelif. F<">r sitt

stilla lif och t(")r sin

redbara vandel är frn

A\'änn älskad och vär-

derad af alla som kän-

na henne. Hon har

tvänne fullvuxna dött-

Emma Forsman (se sid. 2\

)

John Berg ise sid. 21)

rar, den ena gift i New
Haven med en man
vid namn Ernest

Woods, och den andra,

Gertrude, är hemma
hos sin moder på An-
drew Street.

Tilda Adamson var

en annan svensk flicka,

som kom till New P>ri-

tain 1874. Hennes fa-

.ler och broder voro

ock i staden en tid.

John Forsman, en

v;ilk;ind s\ensk. kom
till Xew l:)ritain 1875.

I lan finldes i Xormar-
ken, \'ärmland, den 2()

april 1846 och var

smed till yrket. Med
Maria Matilda John-
son, en syster till fru

*) Se sidan .39.
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August Johnson (se sid

öppcnhjärllii^" man, lijäli)san

afsomnade lungt och stilla

den 3 ang'. 1908. Än-
kan öfverlefver honom.
John Berg är en an-

nan, h\ilkens minne
skall l;in.L;e let'\a i a-

minnclsc hland den
svenska allmänheten i

Xew r)ritain. lian föd-

des den I I ikt. 1S33 och
kom till släden i a])ril

1875. l-ji flicka \id

h"nima l-'orsman.

till (if\annämde
•1 n-snian, k( un till

llritain i sc])t.

och med henne
inj^ick IJers;' iiklenska])

den () april 1878. Bröl-

lopet stod i ett hus på
Elm Street, Berg hade
varit korporal i Sveri-

1, re(

efte

1 [ellberi^' pä Lincoln
Street, förenades lian i

ett lycklij^t iiktenskap,

som riickte till den 15

mars i8(/), dä makan
(\n<^ och elterliimnade

t\änne (U)ttrar. den
ena, As^nes, i^ift med
l*"red Walker, och den
andra, 1'deonora. före-

nad i ;U<tenskap med
John lMt/.L;il)l)on. Ele-
onora do<4- i8(j7, eller

ett är efter modern.
Den 8 maj i8g8 g-ifte

lu:)rsman sig för andra
gången med Lovisa

Danielson. iinka efter

en viss Air. lUirrv i

Springfield, IMass. Lian
var en tålmodig och

11ig och plikttrogen. Han
r en längre tids lidande

nanni
>\-ster

h.lm I

Xew
l87f).

Anna Charlotta Lindberg ( se sid. 22)
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i4'e, och han niaslc

lial'\a k;innt atl xapcn-
rocken passade väl, ty

då han kom liit före-

nade han sij^' med "'Idie

X'ational (iuard". lian

var en \arni nykter-

hetsxiin. en dnglig och
pålitli.^" arbetare och
talte engelska med stor

ledi.ghet. lian dog; den
]i)

i
an. 1885.

Makarna llergs äk-

tenska]) xälsignades
med fyra barn : dottern

1 Inlda. gift med ( ). A.
AnderM m. 1 lelen. mi-
niera Mrs. ( )ccniMn,

Lillian, en \älkänd
skollärarinna i staden,

samt sonen Arthur. De
bägge sistnänxle bo hem
Street. Godt är att vara

r^

Lina Blomberg Cse sid. ^4)

Sofia Viss (se sid. J.i)

ma hos sin moder på llighland

barn ntaf ädla fäder. Fru P)erg

;ir lycklig". Hennes
minnes fackla kastar

ett l)ehagiigt skinnner

()t\er hänsxnnna da-

gar. I b m b( )r niidt

i])Iand 1)arn och barn-
barn, som iilska och
;ira henne.

August Johnson,
f(")dd på Öland, kom till

\e\v r> rita in 1875. Ar
i87() gifle han sig mecl

en flicka \id namn An-
na Charlotta Lindberg
från Salby i Skaraborgs
län. som kom till sta-

den T873. Bröllopet
>1o(l i makarna Ouists
luni på Kensington-
gatan år 1876, och
Henry L. Griffen, pas-
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nng' svenska, som an-

lände till r)Oston (len

1 juni 1875 med C"u-

nard-linjeiis än 14a re*

"City o i (ilas-
,il;" o \v "'. ( "icnom den

liermiundska tj;iiiste-

a n s k a f f n i n p^ s hyrans
förmedlint;' fick hon
ansliillninii" i Xew
IJrilain. Hon var nnj^'

och j^lad, ;i,g(le en fast

karakter och ett f(">r-

delaktigt yttre. Den
18 dec. 1881 instick

hon iiktenska]) med
den l)land svenskarna
i södra delen af Xy-
England så välbekan-
te tidning'skorres]')on-

denten Erik Alfred

tur i South Church,
I' irr;it tade \i.nseln. I )et-

ta \ar det Ii »rsta e^ent-

lij^a s\enska hrollo]).

^oni hållits i Xew l'.ri-

lain *
I. .\r 1891 , i

-^cl)lend)er. ])lel' fru

jiihnson ;inka och ha-

de da t re hani : di »tteru

Alma, numera .L;ilt med
en man \id nanm
llen^tson, samt söner-

na John William och
( >ustal Walter, i lon 1> ir

iinnu i staden, tillsam-

mans med sina siiner

och ;ir en \;Uhekant

och aktad medlem af

den s\enska stamtru])-

pen.

Sofia Viss \ar en

Josefina Vik Cse sid. 25)

*) Baron Barfot och hans maka ingingo äktenskap tidigarp

än Johnsons, men de firade icke något bröllop.
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Lindgren. Familjen
är sedan 1896 bosatt

i New Ilaven.Conn*).
Ida Olson, en

stockholmsflicka, kom
till New Britain 1875.

Hon gifte sig seder-

mera i juli 1881 med
Karl August Öster-

man, som anlände till

staden år 1877 ^'"ä"

Linköping. ]\ lakarna
hade 6 barn, af hvilka

fem, alla gossar, äro

döda, och en flicka

vid namn ^fabel May,
är gift i Bridge-

port och heter Mrs.
Hough. Österman är

död sedan flera år till-

baka, men hans maka

V«'

Cl'.n:,liiia Clidrlotta Karlbom (se sid. ..'5)

John F. Lang (se sid. 2^)

bor iiiinu i staden.

Lina Blomberg. Lina
Blomberg kom till

New Britain år 1875.

Hon flyttade sederme-
ra till någon plats i

Colorado, <lilr hon af-

li.lit.

Anna Blomberg, sys-

ter till den sistnämda,
kom ;il\cn lu)n till

New Britain 1875. Lik-

som systern reste hon
till Colorado, och hon är

nu gift mod en man \id

namn Peterson.

Nils Anderson, fader

till Matilda Charlotta

.Anderson, numera fru

Wänn. och som kom-
mit till Amerika 1871,

*) Se sidan 41.
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bosatte sig med sin hustru i Xew IJritain år 1875. De
flyttade dock efter nå^ot års fcirlopp till Staten Tennes-
see, och diirifrån till en i)lats i Illinois, som heter Trovv-

bridge. hvarest Anderson doj;- i februari i(;og. Hustrun
bor på samma plats ännu.

Josefina Vik var en j^oteborj^sflicka. som kom till Xew
Rritain 1875. Aret efter gifte hon sig" med en dansk vid

namn Peter b^vnbo. Hon dog i i)ridgei)ort 1909.

John F. Lang. Såsom \arande i besittning af god sång-

f(')rmåga och andra förtr<åffliga egenska])er intog snart

denne man en ledande stållning bland svenskarna. Han
var stockholmare och kom till Xew l>ritain år 1875.

Tvänne år efteråt gifte han sig med Kristina Charlotta
Karlbom, dotter till Andrew Karlbom, som år 1876 in-

flyttat till Xew liritain. Han var föreningen Vegas
organisatör och förste ordförande. Äfven intresserade

han sig mycket for bildandet af en svensk luthersk för-

samling på platsen. Han flyttade sedermera till Staten

(icorgia i Södern, och liir nu \ara bosatt i (ireensboro,

N. C.

August Stenman. 1 Augusti 1875 kom fabrikör Sten-

man till Xew^ Britain och fick anställning hos firman
Landers, Frary & Clark. Sedan dess besökte han åt-

skilliga ])latser i Connecticut och Massachusetts, och
reste slutligen till I'hiladel])hia, där han fick arbete vid

den då pågående världsutställningen. Ar 1876 besökte
han åter Xew Rritain, men reste sedermera hem till

Sverige efter att hafva varit borta i f_\ra år. Först fick

han anställning st)m \erkm;istare \id Tunafors nyan-
lagda bordknifsfabrik 1877. .\r 1881 k()pte han en

fabrik och började tillverka fönsterbeslag, gångjärn och
riglar. Hälften af de {produkter han nu tillverkar för-

säljes utomlands.
Andrew Karlbom ankom lill .\ew K rita in är 187^). i

sällskap med sin hustru och döttrarna Kristina Charlot-

ta *), Anna Sofia **
) och Johanna Matilda ***). Karl-

boms voro från binsi)ång. och deras hem \ar, i likhet

med Quists. Forsmans och Xils .Andersons, en tillflykts-

ort för den svenska ungdomen på den tiden, och inflytan-

det däraf var tvifvelsutan lill stor hjälp f<")r dem mot
mångfaldiga frestelser uch en trånande hemlängtan.
Bägge äro nu döda.

*) Gift med John F. Lang, se ofvan.
**) Gift med Joseph Fridell, se sid. 34.

***) Gift med Henry Lindberg, se sid. 27. 25



Elin Eliason kom i

sallska]) med Solia

Aiss *
) till Amerika,

men (ki (kii sistnänida

fick ])kils i Xcw liri-

tain, sa fick Elin stan-

na i S])rinj^fiel(l. Hon
ankitm dock till Xew
llriiain iSjO. sedan
hon \istats i Sprinj;-

field ett år. Hfter nå-

i^ot år flyttade hon till

^\'orcester. Mass., och
l)lef (kir i^ift med en

skr;i(l(kirm;istare.

Alida Olson. Denna
flicka var från Ciöte-

l)or^- och kom til! Xew
lirilain ar iSj'). I 1 011

l)lef sedermera .i^ill

med en amerikan \id

Alida Olson

Elin Eliason

namn I lenry ( )lm-

stead och ;ir nn l)Osatt

i ['.ssex. Conn.
Magnus Anderson,

en skicklii;- fiolspelare

från Jönkö])inii's län,

kom till staden 1876.

lifter åtskillii;-a års

vistelse i Western oeli

på olika stållen i ös-

tern återkom han I ill

Xew l>'"itain. <»ch dog
hårstådes den i() okt.

i<):)(j, nåi^ot ('if\er 74 ;ir

i4'ammal. I lans maka
b' )r ;innn i staden, men
;ir \id framskriden ål-

der.

Emeli Liljequist

kom trän kinspan^" till

.Xew 1'. rita i 11 ar l87().

]|on fhttade sedermera

) Se sidan 23
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Magnus Anderson (se sid. 2i)

£;"raf(les i Xcw liritain.

Tre barn, iKimli^cn

Jcnii}-, Sii^iK' och llow-
ard. (")fverlefva henne
och iiro bosatta i Xew
Ilritain.

Henry Lindberg
kom ;if\cn till \\'\v

llritain sannna ar.niim-

liL;'en iSj(). I lan \ar

frän Småland. 1 )en i r

okt. 1879 .cjifte han si.^'

med Jolianna Matilda
Karibom**). hvilket

äktenskap välsignades

med fyra barn. nämli-

gen sönerna Edward.
Arthur. I>ernhard och

Harald. Med un<lanlag

af Arthur äro de alla i

Xew Ijritain. Både

till C'ollins\ ille. t"oun.,

Inarest hon do^-.

Nils Niklas Lind.nu-

mera boende i i lart-

ford. (.'onn., anlände

I ill staden r:^7(i.

John Larson, en man
l'ran lMns]);ingstrnkten.

kom ;if\en han till Xew
llritain iSji). i lan l;ir

nu \ara bo-alt i {'ort-

land.

Klara Olson, syster

lill l'".melia (.'harlo.ta

( )l!-( )n *
1 , kl lUi >a-< »m

niani^a andra lill Xew
llritain iSjf). 1 lon blef

sedenncra gitt med en

man \id namn .\ngnst

Johnson. 1 )en 2J juni

"189S afled hon i fol-

lins\ille, Conn., och be-

Klara Olson

*) Se sidan 33.

**) Se sidan 25.
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Linilhcrj^' och hans hus-

tru ;n'( > (loda.

Matilda Anderson.
Äfven hon koui från

det historiska Imu-

S])åni^" och anlände till

Xevv Britain år i87r).

Hon heter numera Mrs.

C. J. Xelson och ;'ir ho-

satt i Detroit. .Micli.

Johan August Sten-
ström kom till Xcw
Britain iS/f). Den 21

april 1877 ingick han
äktenskaj) med Amalia
Benedina Anderson, och
vigseln förrättades af

pastor Henry L. (irif-

fen. Stenström \ar

broder till .Vuj^iist An-
dersons hustru*). Han

Johanna Matilda Karlbom (se sid. 27)

Henry Lindberg (se sid. 27)

hade en dotter som het-

te Jennie Elvira, lians

hustru do!^' den \<i ang.

1893 i Xew r>ritain.

och själf reste han till

S\erige i maj \.C)^(), och
dog diirstiides den 2

j;nniari i<)lo.

Olof Suneson. I )en-

ne landsman var snic-

kare till yrket, och så

långt man \et k( mi han
till Xew r>i"ilain under
aret 1877. I )et namn
hans hustru har ^om
flicka \ ar jt ihanna ( )1"

son. Då makarna Su-
neson kommo till sta-

den hade de en son \i 1

namn .\ils Emanuel,
som var född på Black-

welTs Island i Xew
*) Se sidan 35.
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Johan August Stenström

(se sid. 2H)

York. Efter att hafva födt tvil-

liniiii^ossar dos^' Sunesons hustru

(Kmi i,^ april 1878, och ;ir hon så-

Icdrs den andra af svensk här-

komst, som slutat sina dai.;"ar i

Xew IJritain. 'rvillinj^arna, hvil-

kas namn xdro 1 Bernhard iich Al-

l)erl, doi^o en liten tid efter mo-
dern, .^om det synes af gamla
handlingar i stadens arkiv, så in-

.i;iek Suneson redan två veckor
efter sin första huntrus död äk-

tenska]) för andra t^ån.^en med en

\iss Alaria Karlson, men att nå-

gon felaktighet i uppgifter h;ir

måste föreligga ;ir jti tydligt, ty

det ;ir ju knappast troligt att han
så snart efter sin fi^-sta hustrus frånfälle förenat sig med
en annan, såvida icke den omständigheten, att han hade

så små barn, tvingade honom d.ärtill. .Suncson dog den

28 no v. 1880.

Såsom redan blifvit n;imi hade Suneson en gosse i sitt

första gifte, som hette

Nils Emanuel. \'id

föräldrarnas frånl;dle

tillsatte myndigheter-
na i staden John 1'".

Lang, som förmyndare
för gossen. En viss

dansk vid namn Ru-
dolph W. Christesen

upptog honom seder-

mera som sitt eget

barn. Denne Christe-

sen \ar son till en lt")r-

mögen köpen Uam na re.

en giddsmed, som hade
en stor affiir i den dan-
ska hufvudstaden.samt
en filial i Sidne}', Aus-
tralien, lian hade an-

ställning som ritare

och modelU)r hos fir-

man Russell & Erwin
i Nevv^ Britain, och emedan han var stor språkkännare

29
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och \i(la berest fick lian alfiilja Mr. Ivusscll ])a hans resor i

(le euri)])iska länderna. 1 lan \ar ;il\en en skicklig" jManist.

Kurt tid efter sedan L^ns^en kunmiit i <len Christesenska
familjens vård
kom hans farfa-

der, en i^ammal
f^tåtlis^' sj(")l)usse.

som sett mycket
af xärlden. till

Xew IJritain ])å

besök. 1 )et \ar

nog hans menini^'

att ta^a st^nsonen

med till S\eris4e,

nun da han såi^

hurn bra han ha-

de det liit han ho-

nom \-ir''. och så

fick han stanna i

fostcrf<)räldrarnas

vård. ( )mkrins^ år

1883 aidände en

brtxler till Chris-

tesen från Köjien-
lianm och lyckades ("ifxerlala honom att ater\;inda till

fosterjorden, lian flyttade da med sin amerikanska hns-

tru och sin s\ enska t;osse till K(")])enhamn. Ku dai;" voro
de ute i)å en åktur, hvarvid hiisten skenade och fru Chris-

tesen slunt^ades ur åkdonet mot en lyktstol])e med den på-
fi")ljd all hon afled. l\udol])h C"hristesen åter\;inde där-

elter lill .\'ew l'rilain och i^itte sii^' lor andra ^an.i^en. men
tostersonen .\ils hjuanncl himnade han k\ar i l\(')])en-

hanin i sin faders \ard. I los honom fick han en fulliindad

uppfostran. 1 lan iir nu stor och fulKiixt. samt innehar en
j4"od anstiillnin.n" i staden Dusseldorf i 'l\vskland och är

.j^ift med en tyska, lian heter nmnera Ruby Christesen *).

*) Efter töräldrarnas diid Insatte John F. Lang en liten

summa penningar (troligen art) i gossens namn på New Hritain
Savings Hank. Emedan denne nu ffttt sin uppfostran utomlands
och Lang sedan mänga är vistats i Södern, sä har insren efter-

frågan med afseende på dessa penningar gjorts, hvadan de fått

stå på tiJlvä.xt hela tiden. Under sommaren 1910, då bankdirek-
tionen efterlyste ägaren, började en af svenskarna intressera sig

för saken, och sedan vissa dokumenter blifvit granskade, vittnen
aflagt ed och en vidlyftig korrespondens blifvit afslutad, öfver-
sändes till Ruby Christesen (d. f. d. Nils Emanuel Suneson I, den
i:'> jan. lltll, en summa på Sr.ST.tll, och som belcipte sig till två
tusen två hundra åttiofyra mark i tyska mynt.
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Gottfrid Larson \ar en sxcnsk ini^x-niiM-, huld i |-'ili])-

stad. \ ;iniilan(l, ar 1854 och som kom till Xcw llritain

1877. lian \ar i bcsittniiii^' af .i^oil skoluiKk-rhyj^i^nafl,

både praktisk och teoretisk, och \ar af s\enska staten

liitsiind att studera till\"erknin!^en af finsmide. 1 )a fa-

miljen l'orsman bodde ])a l'rosi)ect street s])isade lian diir

och arbetade hos 1 himason iS.- l>cckK\. \ ärande en ^ann

nvkterhets\;in, ;idelmodii;- och stor^int. eL:enskai)er soni

tala om \erkli^' och

sann bildning', blef han
snart ett i^odt föredö-

me fiir de s\-enska

1-Midsni;nineii i \'e\v

llritain. I lan f(">renade

sij4" med den amerikan-
ska nykterhetsfih-enin-

gQu "Phoenix Lod^e.

Teni])le of I b )n( >r"'. och
nästan alla s\enskar i

staUn följde hans ex-

empel *
). Det s\ enska

nykterhets])artiet i

Xew liritain \ar den
tiden tillniekli.^t starkt

alt foi hindra oi)])nan>

det af en s\ensk krog
\id siulra ;indan på
Main street. 1 1 nru \ril

hade det icke \arit om
svenskarna hade toljt

Larsons exempel och fortsatt i sa.mma a:ida iinda upp till

var tid !

l*[i hösten den 18 okt. 1878 slutade dock den hederliiic

s\-ensken sitt n\'ttiii'a och \-crksamnia lif bland innevå-

narne i den \ ackra .\\' 1'Jimlandsstaden.

tredje i ordningen bland sxenskarna, som
gäng^elsen **

). Txänne brTider i Sxeri^e.

*) Se sidan 67.

**)I ett privatbref till författaren framställer korrespon-
denten Alfred Lindgren fiiljande vädjan till nykterhetsvännerna:
"Dn svenske nykterhets vän! Om det nä.gon gäng kommer pä tal

att föreviga fädrens minnen i Xew Britain, hjälp dä till att resa

en bautasten i'ä (lottfrid Lar?on graf med följande inskription:

'Här hvilar In eniören Gottfrid Larson. Född i Värmland. . . .

Död i New Britain. . . . Han var den förste svenske banerföra-

ren på nykterhetens område. Många följde i hans spar. Frid

öfver hans minne! Meningsfränder reste stenen"".

Gottfrid Larson

I lan var den
skattat <åt för-

len ene dispo-
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nent vid Deg^erfors och den andre lärare vid Göteborsj;'?

Elementarliiroverk, sörjde honom djupt tilHka med sven-

skarna i Xew Britain och en stor miini^d amerikaner,

som lärt att älska och viirdera denne Xordens huij;store

son. Ännu i das;' tala de ;ildre nieil xordnad och dju])

r(")relse om honom, Indlkel \isar att inflylandet al' en iidel

karakter ej så hastii;t d(")r.

Så länge svenskar tinne

Sin väg till denna strand

Skall Gottfrid Larsons minne
Ej dö uti vårt land.

Hans sköna lifs exempel

\v som en fyr i hamn.

1 dag i minnets tempel

Vi rista in hans namn.

Joseph Landgren.
Landi^rens namn ;ir \';d

kiindt både bland ame-
rikaner och svenskar i

Xew Britain. Han fckl-

des den 19 mars 1849 i

Busseryd. Småland,
och kom till staden

1877. Med Emelia
Charlotta ( )lson,en sys-

ter till Klara ( )lson'*).

från Stensiorp i l'in-

s])änj4', och som \istats

i .Xew llritaiti sedan

1873, ingick han ;d\'teii-

ska]). Dessa lycklii^a

makar hal'\a n])])fostrat

en stor och aktniiiirs-

\'ärd familj, och deras

trefliga hem i);i .\[ai)le

Street bilr tydlij^a spar

af frid och huslio;' lycka.

X'amnen på deras barn äro som följer: Fanny, Albert.

Anna, Charles, Juddie, Bertha, Theodore, Elvira och Es-

ther. Landgren öppnade, tillsammans med Lund, den
första svenska butik i Xew Britain**),

Joseph Landgren

•) Se sidan 27.

**) Se sidan 77.
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Anna L.Johnson, [(uld

(len 4 mars 1854. ktjui

till Xcw r.ritain 1877.

lion \ ar s\-stcr till

Kristina \. Johnson '^
1.

Den 7 >ci)t. iS83 (lo!^

hon och l)c\^raf(lcs hiir-

städes, varande den
t'järde hland svenskar-

na, som (lott i Xew
P.ritain **).

Charles Bengtson
kom till Xew llritain

1S77. Ar 18S1 ingick

han äklenska]) nie(l

l^mnia Rydin och ;ir

nn hosatt i Xew 1 1;i

\en.

Emma Rydin, den

ofvannämde Charles

IkMi.ytsons hustru, an-

l;in(le till staden år

Anna Johnson

Emelia Charlotta Olson (se sid. .'O

1S77. eller samma år

som (len man, som se-

dan hlel" hennes make.

Joseph Fridell, jo-

se])h h"ri(lell ankom
till Xew i'.ritain 1877.

Da han ar 18S;) ingick

äktenskap med .Xnna

Sophia Karlhom*** I,

sa l)k'f han dårii^enom

l)esl;iktad med John
I". I^anj;' (xdi i lenry

I indherii-. Makarna
l-"ridell ho ;'inmi i sta-

den, omj^itna af si-

na fnlKåxta harn, Ijc-

''' Charlotta. Ernest

I-'mil och SacHeElvina.

*) Se sidan 41.

*) Om inan utelämnar Set Quist, som var född i Amerika,
sä är Anna .lohiiKon den tredje i ordningen som dödt af dem som
inflyttat frän Sverige.

***) Se sidan 25.
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' i»w«»;.'..-«!ai: '»k i

CluuU-s Bengtson (se sid. 34)

tiT, eii \ann och ilri;^'

n\ kl(.Tlu'ts\;ni
"'''

\

.

August Anderson,
bosalt ])a l'!asi Maiii

stred. ko]ii till Xcw
lirilain 1S77. I lan

.i^itlc sii; med Karo-
lina StenstrcMn, som
k(Miimit fraii \';"ister-

ii'öthui(l till .\'e\\ r.ri-

tain ett ai" f("ire ho-

nom, eller iSjh. 1 )eii

20 fcl)ruari i()io al-

somnade hon. elter-

lemnande t \' ;i n n v

harn : Alice och Al-

den. \nders( m ;ir i n

hcdcrskaii. känd lor

sitt stilla lif och sju

goda \-andel.

Laurentius Erik
Norlander föddes den

*r Se sidan 67.

John A. Berggren,
-lim It)!' nar\arandc
hor i Springfield,

Mass., kom till Xcw
llritain ar i^^J". l)<i

hösten. I )en tiden \ar

.\\'\\ llritain en stad

])a cirka fenit< >u tusen

inne\'ånare. och hela

slriickan utåt W est

Main street \ar näs-

tan luad man skidle

kunna kalla en koha-

ge, hjidast här och

d;ir kunde na^<)n

» m;iuniski )l)onin_u;skon-

jas. lierggren föddes
i I ir),!4säter. Elfsbfirgs

l;iu .den 3 dec. 1S52.

lian \'ar en kraftig-

och heluiulen 1 arak-

Emma Kydin ise sid. o4)
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II sept. 1850 i Hug-
,Q'ersta, Klosters soc-

ken, Södermanland,
och kom till Xew IJri-

tain 1878. Är 1880
i^ifte han sig med Mi-
na Hanson, lian var
en god sångare, och
en tid sjöng han i den
amerikanska Episko-
palkyrkan. Det var
ock genom hans för-

medling den svenska
l'J im försam 1 inge n
kom till stånd *). Den
2 jan. i8(jo afsomna-
de han, efterliimnande
linstru samt ixnx

l)arn : Annie, Ro se,

Arthur och Lawrence.
Fru Xorlander gifte

sig sedan med Arvid

Anna Sophi» Karlbom (se sid. 34)

*) Se sidan 54.

*) Se sidan 20.
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Joseph Fridell (se sid. 34 i

Larson och är ännu
bosatt i Xew Britain.

N^orlander var en gud-
fruktig, stilla och
varmhjärtad man, och
han '{\i^i]e allas förtro-

ende.

Emma Bengtson,
gift ined en man vid

namn joseph Daniel-

son,kom till X'ew Bri-

tain 1878. ITon är nu
i Sverige och är änka.

Hulda Forsman,
syster lill ji»hn l'ors-

man och fru lunma
Berg**), anlände till

staden 1878. Hon bor
nu i X^ew London och
är gift med en vid

namn X'elson.



Lina Johnson var syster till

John Forsmans första luistni *).

John A. Berggren (se sid. 3

Kom till Xcw P.ritain

1878.

Karl August Molan-
der, en östgöte, kom
till New Bntain 1878.

Är 1882 o-ifte han sit»-

Karolina Stenström (se sid 35)

August Anderson (se sid. 35)

med en flicka från

Aästergötland \- i d

namn Josefina John-
son, och som kommit
till staden samma år

som han. Den 22 jan.

nSc/; afsomnade han
och efterkimnade hns-
trn samt f\ ra harn :

."-^imeon. Xi-lly, k~sthcr

och Rnlh. l'"rn .Molan-

der hor. tillsammans
med sina harn. i huset
Xo. 289 Ma])le Street.

John Johnson, för-

man för en afdelning i

Corhins ]åsfal)rik, kom
till .Xew IJritain mid-
sommardagen 1878.

] lan hor iinnu i staden.

*) Se sidan 20.



Gustaf Hag-
ström frän I.yre-

stad i \'ästeri^öt-

laiul anlände bit

1878. I lan iniL^ick

.•iktenskaj) med en

flicka från Skåne
\ id namn Anna
Hanson ar 1880.

De <'ir() l)()satta på
1'leasant street

li;ir i staden dcli

hafva t\å fnll väx-

ta barn. en llicka,

som beler l^ditb,

ocb en son, Inil-

ktns namn iir Al-

i^ot.

Charles J. Hag-
ström, broder till

den sistnämde,

f()d(les den 11 jan.

1 85 I . Ar i^ji) kom
ban till \e\v r>ri-

lain. ocb ban bar

nnder en tid al 31

år \arit anst.nlld

Karl Aug. Molander 'se sid.

Laurentius E. Norlander (se sid. ,v^i

bos firman 1'. (.K: i*". COrbin.

Man ;ir nn hinnan diirsliides.

en l)elaltninj4\ som ban lyllt

med beder i mäiii^a år. Den
7 no\-. 1880 i^ifte ban sii;' meil

bjnil\- Matilda Karlson, men
efler ett nittonårigt ;ikten-

ska]) do.L;' lians bustrn ocb

l;imnade bonom ensam mecl

sjn barn. niimbi^en .'elma,

'r'beod,.re. Albert.' ( )^car. Ak-
ties. Kntb ( >cb \'ict( ir. I lans

jildsta dotter Selma bar tro-

^^(.t statt \ id sin faders sida

>e<laii modri"n> dod ocii \arit

sina brodi-rs ocb systrars

iilsklii^a och troj^na vårdarin-



tia. Xo. 13 I lärt strcet

är <k'ii I la,i;str(")niska

faniilj(.'iis licin.

Gustaf Hofverberg
\ar en c.\oni])larisk nnj^-

niaii. som kom till Xow
l>ritaiii är 187;). I lan

inj^ick som medk-ni i

(len amerikanska .L^inl-

tem])larlo,L;en, emedan
han ansai^- att f("»r att

kunna liira si^ en,iL;"el-

ska spräket, sä \ar del

nödvänciis^t att sä myc-
ket som möjliiit um^äs
lued (let eui^elsktalan-

(le folket. Han hade
god teknisk skolunder-

byg'gnad, och \rÅ grund
af stark \iljekralt och

arbets f(")rmäga steg han
ständigt i graderna.

I

Charles J. HaKström (se sid. .^S)

Gustaf Hagström (se sid .^S.)

Efter att haf\a be-

sökt åtskilliga ])lat-

ser i Connecticut flyt-

tade han till Uridge-

l)ort. hxarest han nu
iir superintendent pa

en stor fabrik. I lan

har en slor xjinkrets.

och ehuru han mycket
umgås med amerikan-
ska folket så har han
dock icke gl()mt sini

s\enska landsmän.
Ernest F. Wänn

\ar en af de sxenskar
i .\'e\v llritain, som
tagil lillig iicli \erk-
--ani del i sandiiUlets

nl\ eckling. I lan \ar
stockholmare och
tixldes den ^ i\ec.

1855. Till Xew r.ri-
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tain anlände han 1879.
Är 1881 förenades han
i äktenskap nu-d ^latil-

da Charlotta Ander-
son *). Till sin natur
var han glad och liflig,

han hade god sångröst
och gjorde mer än nå-
gon annan för odlandet
af svensk manskörsång
i staden **). Han inne-

hade flera ])olitiska

sysslor, och i allt livad

han gjonle befanns han
vara plikttrogen och
sannetsgrann. Al e d
varm och odelad kärlek
älskade han sitt folk,

sitt fridfulla hem och
sin familj. I det all-

mjinna sjukhusets af-

Gustaf Hoverbcrg (se sid. 3'0

*) Se sidan 19.
**) Se sid. 95. 96, 97.

***) Se sidan 20.
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Anna Hanson (se sid. 38)

fiirer och utveckling" var
han storligen intresse-

rad, och för denna nyt-
tiga och välsignade in-

stitutions bästa sparade
han hvarken tid eller

krafter, lian afsomnade
den 24 no\-. 1907. Må
hans minne kiuge lefva

och må hans efterkom-
mande skörda frukterna

af hans lifsgiirning I

Charles Forsman, ])ro-

der till John b^orsman.

fru I >erg och I lulda

lM)rsman ***
) kom till

staden 1879. 1 lan iir nu
laudlbndxare i Palmer,
Mass.

Alfred Forsman, bro-

der till de sistniimda. an-



lände till New Britain

1879. Han reste sedan
till Colorado, men är för

närvarande boende i

Utah.
Peter Larson kom

också till New IJritain

1879. Om honom säges
det att han var en bra
karl, och det är sanner-
ligen mycket sagt i få

ord.

Oscar Törnquist, till

yrket filhuggare, kom
från Stockholm 1879.
Han gifte sig sedermera
med en Hartfordsflicka
och reste till någon plats

i New Jersey.

Ludvig Karlson, bro-

der till en annan, som Emest f. Wänn (se sid. 39)

hette Charles (i New Britain den liden, men nu i Kalifor-

nien) kom till New liritain 1879. Det säges att den för

svenskarnas väl så lifligt intresserade apotekare Dicken-
son \ar honom till mötes i Castle (jarden, då han kom

från Sxerige.

Charles Rahm ;ir en annan
s\cnsk, som kom till Xcw
iiritain 1879. I lan dog fr.r

några år sedan.

Kristina N. Johnson, s\s-

ter lill Anna L. Johnson*),
kom till New liritain i87().

Sedermera ingick Ikmi ;ikten-

skap med C. 1'. Johnson. De
\-oro de första sxenskar som
l)}"ggde sig hus i .\'ew l^ri-

tain. Tre söner haf\a blifvit

f(")(l(la ;it dem. nämligen Fred.
.\rnol(l och Mört i mer. De bo
i ett hus på\\"est Main street.

Erik Alfred Lindgren.
I)enne energiske landsmanOscar Törnquist

*) Se Sidan 34.
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Kristina N. Johnson Cse sid. 4U

synes alltid hafva bu-

rit den svenska \e\v
Britainkolonicns \äl

på sitt hjärta. I lan

föddes i staden i^skils-

tnna i Sverij^e ofli

kom hit år 1879. i'',nu'-

dan lian var en i^od

sångare och nuisikant.

och därjämte skickli»;

att sköta ])cmian. in-

tog han snart ett

framstående r n ni

b 1 a n d sNcnskarna.
H a n s musikaliska
bildning hade han jr,

naturligt fört med sig

från hemlandet. I^hu-

ru han kunde s])ela

olika slags xindinstrumenter \ar han siirskildt hennna-
stadd i att anxända fl()jt. Redan 1881 \ar han medlem af

en ()])eraorkester, som stod under ledning aaf den skick-

lige fiolisten senator
Charles Miller. 1 mån-
ga nuisikföreningar har
han \arii medlem, och
emedan han gaf lek-

tioner hafva flera af

stadens förnämsta mu-
sikanter honom att tac-

ka for sin r.ätt lagda
musikaliska grund\-al.

S( im redan b 1 i f \- i t

nämdt ingick han iik-

tenska]) med Sofia \*iss

den iX dee. iSSi . I bör-

ian af ar i(S()f) flyttade

familjen till Xew I la-

\HMi. I >e haf\a tre barn,

alla todda i .\e\v liri-

tain. Sonen 1 )a\ id har
anstidlning som bok-
hållare i sin farbroders

järnhandel i l-^skilstu-

na, Sverige, dottern
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Mav är stcnografist på Xew Tla\c'n-I lartfcjrdbanans kon-
tor (ich yngsta dottern Klara ;ir höij;.skoleelcv i Xcw Ha-
\cn. I.iiuli^ren är begåfvad som skribent och talare, och
lian ;ir h(")^eliLi"en intresserad i sxenska folkets \;il.

Charles Eckland från Xiissjo i Småland kom till Xew
llritain iSji) och :\v ;innn bosatt i staden, lian S4'ifte sij4"

första s^ånj^cn med Matilda Snncson, en syster till Olof

Snneson*). men hon iIol; redan 1SS4. l*Ad<land t^ifte si^'

f(")i- andra ,^ani;en med Ida S\van>on ar iS(;i. Uarn af

andra JL^iftet ;iro Aiorris. hdorence och Karl.

Adolf Bonander, född i^'5'» i Hohns l;in, kom till Xew
liritain iSjg. lians fiirsta hnstrn \ar \'ilhehnina (iciran-

son, och efter hennes diul ,L;ifte han sii^' med ( )lg-a West-
feldl. som nn ofverlefver ho-
nom. I första jJi^iftet föddes

t\;inne barn, nämlii^i^en son-

en Kjnar, som nn är sin fa-

ders efterträdare i den af ho-
nom ;ir 1888 ij;rnndlag(la spe-

ceriaffiiren, förlagd på hör-

net af C hnrch och Stanley-
,iL;alorna. och som utvecklats

så att den är en af de bästa

i staden, samt dottern Rut,
•^\h med L. X. Kibby i

llrooklyn. X. \. lians an-

dra äktenskap var barnlöst.

lionanclcr var en god sån-

gare. Som affärsman intog
han ett framstående rnm i

.\ew ISritain. lian var bot-

teniirlig, rättfram och heder-
lig, och luad han ;in gjorde så \ille han göra det riktigt.

I Icla hans \äsen ingal lort i"orndi.'. 1 )ct är icke f>''' m \ c-

ket att s;iga att s\enskarna ;dskade lionander. [dan var
("un mot de s\aga, hiäli)sam mot de fattiga, ordhållig i

sina f(')rbin(lelser och fast i sin \ imskap. Han dog den 18

maj 1909. sörjd och saknad af alla som kände honom.**)
O. P. Nelson, en begå fvad svensk som den 29 dec. 1908

slntade sina dagar i Xangatuck, Conn.. kom till staden

1879. .Äfven han hade god skolnnderbyggnad, och där-

jämte var han utrustad med ett godt minne. I hans efter-

Adolf Bonander

*) Se sidan 28.

**) Se sidan 78.
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lämnade dagbok, som betäcker en tidrymd af omkring 36
år, finnas många intressanta upplysningar från gångna
tider, lians efterlefvande bo i staden Xaugatuck, C"()nu.

P. E. Nyberg kom till Xcw
Hritain 1879. 1 ett rum i

1'.

A. Lunds butik öppnade han
köttaffär *

). 1 lan flyttade se-

dermera till Uridgeport och
blef di\ersehandlande. men

;ii nu sedan flera är tillbaka

affiirsnian i (')rebr(».

P. E. Nyberg

Ja, dessa \-oro \ära s\en-

ska f(")rfäder i Xew liritain.

\";ind ännu en gäng om bla-

den och betrakta deras anlets-

drag och ägna dem en stunds
upj)m;irksamhet. V>'Av icke

deras uppsyn \ittne om intel-

ligens, mod och beslutsam-
het? De äro nyktra, idoga

och redbara : liittjans bröd äta de icke. De äro unga, men
flickorna äro inga fåfänga modedockor, ej heller äro

ynglingarna fega veklingar; det beslutsamma allvaret tro-

nar pä deras pannor. De äro fattiga ])ä jordiskt guld,

men de äro rika pä \iljekraft och arl)etsf(")rmäga. Pröf-

ningarna kunna väl härtia dem. men alls icke taga frän

dem det mod och den f(")rtr(")stan. som de iiga. De af dem
som lef\a ;iro l\-ckliga i minnen trän det hMihUna oeli i

ho])pet om det tillkommande. Dessa och inga andra ;iro

grundläggarna till sxenskarnas mäktiga anseentU' i Xew

*) Se sidan 77.

**) Andra namn nämnas såsom t. ex. Oskar Frodig, .lohn

Brundin, en gjvitare vid nanui Svenson, Kron(niist, Emma Vass,

en svensk jude vid namn Malkom, m. ti., men att kunna erhålla

några säkra upplysningar om dem synes för närvarande icke

vara möjligt.



Tredje Kapitlet.

Ett Stycke Kyrkohistoria.
I^icdan tidi.^t j^jordes ålskilli!^'a försök att samla sven-

skania omkriii<4' Guds ord, i afsikt att <°it dem meddeki
andlig- undervisning- och tillfredsställa de kraf efter ge-

menskap med den Allsmäktige, som finnas i hjärtat på
Xordens barn äfven då de befinna sig i främmande land.

Den förut omnämda FiOtilda Pierson *) samlade några

sxcnska flickor till ''"•' T^^^-ikanska Center-kyrkan, och
ftirrnadc dem diir till en s<")ndagsskolklass åren 1876-

-jy
**

). I furu länge denna klass existerade vet man icke ;

kanske upi)h(")rde den då lärarinnan flyttade från New
l'.rilain 1878, eller möjligen tidigare. Samtidigt med
(Unna lilla verksamhet, eller kanske så tidigt som 1874-

73, ])redikade en svensk luthersk präst vid namn Lineli

från Pawtucket, R. I., härstädes, och äfven en student,

som hette Monten, och mötena höllos då hos Quists och
Karlboms, och äfvenså i fru A\^änns föräldrahem. Dessa
predikobesök voro naturligtvis högst oregelbundna, och
någon sammanslutning till församling kunde ju icke då

k(^mma i fråga.

John B. Smith, den forne ägaren till den byggnad, som
för närvarande utgör en del af det allmänna sjukhuset i

\ew Rritain. intresserade sig mycket för svenskarnas
andliea fostran. Han var mycket gästvänlig mot dem
och inbjöd dem till sammankomster i hans hus. Tillsam-

mans med den grånade och ärevördige professor D. N.
Ca ni]) ^ökte han meddela andlig uppbvggelse åt dem ge-

nom sång, bibelläsning och samtal. Smith förlorade lif-

vet genom en olyckshändelse för några år sedan, men
nrofessor Camp lefver ännu och ;ir. (rots sin höga ålder,

i besittning af obrutna själs- och kroppskrafter. Han är

stark som en järnek, god såsom guld och fridfull som en
sommarafton. Han är New Britains patriark—han är en
lef\-ande historia.

Sammankomsterna i Smiths hus höllos troligen i slutet

af i87o:talet, ty i början af i88o:talet finna vi denna verk-

*r Se sidan 17.
**) Fru Landgren och hennes syster Klara samt Karolina

Stenström och Matilda Anderson voro medlemmar i Botilda
Piersons söndagsskolltlass.
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samhcl vara fiirflytlad lill Sduili Cliurch (Södra Kyr-
kan), (l;ir (len förvandlats lill en sönda^i^sskolklass och
står under ledninsj- af doktorinnan Lyons och fröken
Ellen R. Canijx en dotter till den of\-annänide professorn.
De svenska unt^domarna s^åfvo som jiresent åt fru Lyons
en s. k. gökklocka, en sak, som den kåra lärarinnan höi^e-

liii^en värderade. Vru Lyons fcn-lorade sitt lil' i)å .grund
af en olycks-

händelse, och
fröken Cani])

är äfven dod.

Deras \erk

lefver dock
och fortgår.

Det goda dör
ej så has-

tigt *).

Evangelisk-
Lutherska
Mariaförsam-
lingen \ ar den
f(")rsta religiö-

sa organisa-

tion, som kom
till s t å n d

bland s\-en-

skarna i .\e\v

Uritain. All.i

f(")r saken in-

1 r e s s e r ade
möttes för (")f-

verliiggni ng
den 14 mars
1S81 i 1'enter

r.Iock, men den

Professor D. N. Camp se sid -15)

'entliua sanniianshuniniien ;igd e icke

rum f()rr ;in i)al'(">Hande dag den i^ mars 18^1. kl. half 8

e. m. Tastor |. .Mellander frän Torlland, ("omi.. ledile

f(')rhan(llingarna, och en studerande \ id namn .\. Kinell

tjiinstgjorde som sekreterare. Kfter bihelläsning, sång
och hon U|)i)l;istes t(")regaende niiUes ])rotokolI. som ock

*) .\fven må nämnas att en viss metodistpastor vid namn
Äprrn predikade för svenskarna år 1878. Mötet hölls i den nu-

varande Betaniakyrkans undervåning, hvilken då ägdes af de
amerikanska metodisterna.
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juslcradcs. I)en skaiulinax iska luangclisk-Lullicrska
Au^ustana Synodens af Xnrd-Anierika Förslai^' till för-

^anilini^'sk()nstitnliiin. som nndcr frires^ående daskens nirUc

])lil'\it Liranskad, slyckc efter st}'cke, lästes oeli under-
skrefs af följande ])ersoner, luilka. historiskt sedt, nt,iL;()ra

f(")rsamliniLiens stamtrnpj) eller ^rundlii.^mande niedleni-

:iiar: jolm !". Lanu' och Kristina Charlotta Lani". joset

Lutherska Mariaförsamlingens gamla kyrka

I*'ridell och Anna Sofia Fridell, John A. Berggren och
Amalia Matilda lierggren. l^^redrik iJerggren. Jolin T.rink,

Justus Lindquist, Anders Hanson, Josef Lindquist, Kris-
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tina N. Johnson, Emma Bengtson, Otto Bengtson, John
Anderson, John Erikson och Johanna Erikson, Otto Lind-
berg, Anders Carlson. Maria Carlson. P. E. Xyberg,
Charles Reinoldson. Andrew Månson, Anna Månson, Xils

Joh. ^^'ärn. John Edward Johnson och August Wärn.
Sedan tjänstemän blifvit invalda och åtskilliga andra af-

färer blifvit undanstökade afslutades mötet, och sä \ar

då den första svenska församlingen organiserad i Xew
Britain, något mer än tio är efter den förste svensken
slagit ned sina bopålar i samhället *).

Gudstjänsterna höllos till en Ixu-jaii dcKis i Center
Church Chapcl och delvis i liurritt Chapel på Cherry
st. Förberedelser gjordes dock ganska snart efter inr-

samlingsbildandet att bygga en passande c^ch ändamåls-
enlig kyrka. Iieslut och handling synes hafva gått hand i

hand och verksamheten utvecklade sig hastigt. Följande
data äro af intresse att betrakta i deras sammanställning:
fch-samlingen bildades d. 15 mars i88r. d. 18 sc])t. 1882
tillsattes en kommitté att utse en passande ])lats fcir kyr-

ka, vid nyåret 1883 beslutades att bygga kyrka. d. 29 juli

samma år lades hörnstenen, på julmorgonen omkring fem
månader därefter firades julotta i undervåningen, d. 8
feb. 1885 h(")]ls gudstjänst up])e i kyrkan första gången
och söndagen d 15 mars invigdes den högtidligen af kon-
ferensens ordförande pastor C. E. Lindberg, fyra år efter

församlingens bildande.

Den 16 feb. 1882 beslutade församlingen att kalla stu-

deranden O. A. Landeli från Philadel])hia att tjäna såsom
pastor. Han besvarade kallelsen jakande, och sedan han
l)lif\it ordinerad till präst vid Synodens möte i .\ltona.

111., den 18 juni samma år. tilltr.ädde han sitt äml)ete så-

som lärare i församlingen strax diirefter. l'nder Inns
tjänstetid gjorde församlingen stora framsteg i olika

riktningar. Kyrkan byggdes och blcf invigd för guds-
tjänst, stora summor af penningar insamlades, medlems-
antalet tillväxte betydligt, ett bibliotek grundlades, afton-

skola för nykomna svenskar ])åbörjades. och därjämte ut-

fördes ett mångsidigt och vidtomfattande arbete bland
landsmännen på andra ställen i staten. Pastor Landeils

"herdeminnen" från New Britain äro både intressanta

och uppbyggliga**). Då han afträdde och flyttade till

•) Se sidan 11.

*) Historik, af Dr. S. G. öhman 1 "Tempelklockan" för

Maj 1906.
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.Madrid, lnwa. riiknadc försanilini^cn icke mindre ;in 400
iiicdkMiiinar. Man ;ir nu bosatt i Ojjj^ema. Wis.

'I"ill ])ast(»r l.andells efterträdare utsågs ( ). Iledin, men
da han hesxarade kallelst-n nekan(k' \;inde lOrsandin.^cn

sii^" till studeranden ( ). \\ . I''erm med bei^iiran att han
tnåtte komma och fylla den lediga ])astorsbefattnin_u,"en i

Xew llritain. l''me<lan han betiiinat f(")rsandinuen under

Pastor O. A. LandcU

sommaren iScSf) hade han den fen-delen att \-ara i^erst>n-

ligen bekant med medlemmarna och de med honom. Han
antog- kallelsen, som af församlingen Idifxit utfcärdad den
29 mars 1887, och anlände någon tid därefter till staden.

Pastor Ferm utförde ett mångsidigt arbete bland sven-
skarna under sin tjänstetid i församlingen. Han var tro-

gen i sitt kall, redbar i sin vandel samt mild och vänsäll
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mot alla. ]\Icd tacksamhet tänka många af dem på ho-
nom, Inilka voro i Xew IJritain under hans verksamets-
da.n'. lian flyttade från Xew Uritain 1895, och efter-

triiddcs da af församlingens nuvarande ])astor, Dr. S. (i.

()hmaii. lian är nu bosatt i Knoxville, 111.*)

o. W. Ferm

Dr. S. G. Öhman föddes den 15 jan. 1862 i Xeder Luleå,

Xorrbottens län, Sverige. Efter att hafva fått en vårdad
uppfostran af sina föräldrar, ingeniören h^redrik Öhman
och Sofia Lovisa Öhman, född Spolander, inskrefs han
som student i l^^jellstedtska skolan i V'])psala år 1880,

hvarest han kvarstannade till 1883, då lian afreste till

Amerika. Efter ankomsten till Nya Världen fortsatte

han sina studier vid Augustana läroverk i Rock Lsland,

vid hvilken anstalt han tog prästexamen år 1888. Samma
^) Senare har underrättelse ingått att pastor Ferm af-

lidit den 12 jan. 1911.

60



år (len 24 juni l)k'l' lian ordiiuTad |);i kallflsi' al" l\\ano'e-

lisk-Luthcrska Zii insforsamlinL^cn i Ixnckfnrd. 111. lifter

nå.i^Tci års tranii^åni^slullt arhctr i h irhindclsc nuMl denna
församling' flxttadc ])astt'r nhinan till ( hicaj^i), ]).-[ kalklsc
af Alis^iislana sjnklins. Man lann d^rk icke denna s\-ssel-

såttninL!' \ara i < )l\erensst;inurelse med hans esjenlliij^a

Dr. S. G. Ohnian

lifsmål. Inadan han efter en kmn lids förlo])]) inliimnade
sin afskedsansr)kan och anlot;" kallelse att blifxa Maria-
kyrkans i Xew iiritain |)aslor. Sedan han kom hit har i

sanning' en m.ärkhar framij^ång varit SKÖnjbar på alla om-
råden. Medlemsantalet liar mer än tredubblats, den nya
och fina k}-rkan. onekligen en af de \-ackraste bland sven-
ska kyrkor i Amerika, har blifvit uppförd och invigd för
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allmän gudstjänst *) och församlingens inflytande är
ofantlii^t stort, icke allenast bland det svenska folket i

Xew r.ritain utan l)land in\anarne i sandiiillet soui ett

Evangelisk-Lutherska Mariaforsamlingcns nya kyrka

Franklin Square, New Britain

helt. liland olika \-erksandietsj4renar inom fin-sandingen

må särskildt nämnas en stor söndagsskola under ledning
af en god liirarkår. en \-äl öfvad kyrk()k(")r med den välbe-

kanta orgelnisten och musikläraren I*!. R. Kihlmark som

*r För en fullständig och präktig beskrifning pä denna
kyrka hänvisa vi till en artikel i "Präirieblomman" för 1907, sid.

27 och fortsättning, af Dr. Fromén.
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Huset No. 108 GIcn Street

ledare, ungdomsförening, syföreningar, bibelklasser, o.S.v.

Allt <'ir i ordning och synes vara i ständig blonistring och
tillväxt. Pastor Öhman är ännu ung samt kraftfull och
li(")grcst ; han ;ir en \;irdig representant af äkta svenskhet

i staden, staten och
landet. 1 lans verk
skall länge lef\a och
hädanefter mer än
hittills intaga ett

stort och betydelse-
fullt rum i krcinike-

skrifvares annaler.

Hans barndom var
frid och oskuld, hans
ungdom glädje och
förhoppningar, hans
mannaålder har va-

rit arbete och fram-
gång och af hjärtat

önska vi honom ett

långt lif .samt riklig

\älsignelse till både kropp och själ. Alåtte hans lamjja
brinna länge och klart.

Pastor Öhman är se-

dan den 24 sept. 1890
fiirenad i äktenskap
med fröken Hulda C.

Pethin från Elgin, 111.

De hafva tre barn i lif-

vet, nämligen schierna

Rudolf B..'Fillmore W.
och George P. \'. Ku
son vid namn Carl dog
yid späd ålder.

Den 22 juni 1908 kre-

erades pastor Öhmaii
till teologie doktor af

Muhlenberg College,

ett tyskt läroverk i .\1-

lentown. Fa.

Elimförsamlingen
(Baptistförsamlingen) är. historiskt betraktadt. den an-
dra i ordningen af de svenska församlingarna i staden.
Den bildades den 31 dec. 1883 i huset no. 108 CAen street
af 18 medlemmar. Dessa voro Charles Anderson, Char-

Pastor T. Clafford
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lotta Anderson. l''rank Askhind, Jolm Anderson, Ellen
r>eng-tS(in. Maria P.rri;. TursUn C"lal'ft >rd. 'I\'kla Clafford,

Alfred (."arl.snn, .Margareta ('arlson, Anton Johnson, A. J.

Johnso!!, ( Icrtrndc jolinsoii, Axel l\;Ulstr(")in. Maria Käll-
ström. Au,i4ust LarsDii, L. I''. Xorlander och .Mina Xor-
lander. Andaniakt nud bildandet af denna forsanilini;'

var att i of\erensstämnielse med Uiheln endast, som rät-

tesnöre t(")r lära och lif, ])redika friUsnin^' igenom tron för

de s\enska landsmännen i .\\ w llritain. Pastor O. Lind.
som den tiden \'ar föreståndare for l*'(")rsta S\-enska lUi])-

tistförsamliny;en i New ^'ork. intresserade sii^' mvcket ftu"

fältet, och det var hufxndsaklii^en j^enom hans förmed-
ling, som T. Clafford kom till Xew r>ritain att verka som
missionär*). Denne blef ock efter organisationen f(")r-

sandins^ens f(")rste pastor. L. F.. Xorlander valdes till

sekreterare **). och Charles Anderson och !•'. Asklund till

diakoner. Tastor Clafford \erkade med mycken fram-

gång till i augusti 1880. dä han kimnade sin befattning

som församlingens lärare, och reste till .*>\erige. att där

fortsätta sina studier, lian ;ir fr)r n;ir\ ärande ])astor i

Första Svenska 15a])tistforsanilingen i Chicago.

Efter pastor Claffords afresa kom !•". < ). Fonn att tjiina

församlingen i exangeliuni. lian upptog arbetet den i

sci)t. i88r). men den 1 ang. 1SS7, efter blott 11 månaders
tjjinstgoring. fhitade han till en annan plats. Cnder hans

tid togo 19 personer nt sina betyg och bildade en t(")rsam-

ling i Meriden, Conn.

Fastor A. I'. F.orgendahl kom därnäst, lian- \-erksani-

hetstid \arade frän (K'n 22 aug. 1887 till den 1 okt. 1888.

eller något nu'r ;in 1
_' månader, då han i likhet med sin

f()regängare lämnade fältet. Fcn-spndingen i Fristol or-

ganiserades den tiden och flera medlemmar afflyttade dit.

Till i)astor F.orgendahls efterträdare valdes nu Fetrus

l'djenholm. Man bin-jade att tjiina f()rsandingen den 8

ai)ril |SS(). Cnder den tid. som galt mellan den 1 okt.

188S och den 8 ajjril i88(). hade predikoverksandieten up-

]Kdiållits af tillfiUliga bes()kande i)re<likanter. Sorgligt

nog varade ieke samarbetet mellan jia-^tor b^.ljenholm och

församlingen mer än 1 år och 8 män.ider. iv redan den i

dec. t8oo flyttade han till Tamestown. X. V.

*) Den förste baptistpredikant, som predikade i New

Britain, helte Kln« öster' olm. Mötet hölls i amerikanska bap-

tistkyrkan på Långcfredagen 1S81.

*) Se sidan 36.
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Elimförsamllno-en var vid denna tid icke fullt sju år

ij^ammal. Mniedan den icke hade haft egen kyrka hade
den varit nödsakad alt lef\a ett slai^s noniadlif ocli fhtta
från den ena lokalen till den andra. Ån hade gudstjän^

sterna hållits i den amerikanska l)a])tistk\ rkan, än i ame-
rikanska adxentistkyrkan, än i Herald Hall och iin annor-
städes. Sådana onisuindii^heter verka alltid hiimmande
på en församlings utveckling" och tillväxt. Dessutom
hade hon fått göra icke mindre än fyra pastorsoiubyten
under få och korta år. Afven hade ett stort antal med-
Icnnnar utflyttat till Meriden och IJristol, och därstädes

bildat nya församlingar. Genom allt detta f(")rsvagades

\ crksandieten m\-cket. då den ännu var knappast börjad.

Därjämte hade försam-
lingen fått säga farväl

till en af sina mest ni-

tiska och verksamma
medlemmar, nämligen
L. Ii. Xorlander, som
afgick med döden i

l)(')rjan af 1890*). Trots
rdlt detta förlorades

(lock icke modet, utan
i förtröstan till (lud

fortsatte församlingen
sitt arbete.

Under en tid af nio

månader \ar nu f(')r

sandingen utan ledare.

men med pastor John
]'. I'\)rsells kommande
från Chicago började
ett nytt och \iktigt

skede i hennes historia.

I lans xerk^andiet linr-

jade den l sept. 1891.

Länge hade f(")rsamlin-

gen haft i sinnet att

men iinda hittills hade
.\u emell er-

Pastor John P. Forsell

skatta sig ett eget sondagshem
utsikterna diirför varit små. snart sagt inga.

tid upptogs frågan på allvar. En plan framlades, hvilken
ock antogs, och snart var arbetet i full gång. Penningar
kommo in dehis, stora löften gåfvos af flera personer,

*) Se sidan 35.
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Elimiorsamlingcns kyrka i Exteriör

rtien sorg^lig"! iiof>- så infriades de icke. Pastor Forsell var
outtröttlig i att arbeta både natt och dag för kyrkans upp-
förande och f(")rsanilingcns l)ästa. Allt fortgick med stora

steg, så att den tredje scindagen i augusti 1893 kunde kyr-

kan invigas for allmiin gudstjimst. J'ullt fiirdig \ar den
ju icke. ty

\ issa delar

af densam-
ma stodo o-

inredda. men
den motsva-
rade behof-
\en för till-

fället. Sedan
dess har
dock det blif-

\it utfördt,

som ej kun-
de göras i

början, så att

kyrkan i dag,

om ej sä ståtlig till det }tlre. lik\;il är i)raktisk och an-

vändbar, samt lid sitt inre ganska prydlig och inbjudande-

Dess läge ;ir ;if\en centralt.

D e n 3 o
nov. 1896
flyttade pas-

tor luTrsell

till Provi-

dence, R. I.,

efter att haf-

\a varit för-

sam Ii n gens
ledare om-
kring 5 år.

I 'an är för

näir \' a rande
bosatt i E-

rie, Pa.
Elimf^rsamlingcns kyrka ( Interiör)

T""ft(^r m '^-

tor l'"orsells flyttning tjiinade !". .\s]<lund f("»rsandingen

en lid af ond<ring nio mänader. eller frim den 30 nov.

1896 till den i se])t. i8()7. då ])astor Wilhelm Johanson blef

f()rsandingens liirare. länder hans och hans f(")regångares

tid ökades medlemsantalet ganska mycket, och i förbin-
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dclsc därmed ät von lörhoppnin,<;arna. l)cn i6 april 1900

afreste han dock till Sverij^c. livadan forsanilini^en än en

gfing" stod utan pastor.

fnder sonunaren samma är ultiirdadcs kallelse till j. I'..

Klinj^ber.g". som d;i \ar f(")restän(lare tor Tahernakelför-

samlingen i (."hicas^o. att komma och u])i)tas;a arbetet i

församlini^en. I lan l)es\ ärade denna kallelse jakande och

aid-com till Xew llritain tle f()rsta daggarna i okt. 1900.

Hans tjänstetid har varit läni;re än nå^t^^on af hans före-

.gåni^ares, belöpande sii;" till fidla 10 är. Han är ock fort-

farande f()rsamlin!4ens pastor '"'

i.

l^limförsandini.;en har en fi">rho])pnini;"sfull och viixande

S("inda.usskola, som står un('Ar ledning" af Edward Larson
och en \;il utrustad kirarkär. Sångförening^en llarmoni.

ungdomsfcu-eningen, s\fr)reuing-en och utländska mis-

sionscirkeln äro lifaktiga och framgångsfulla organisa-

tioner inom församlingen. I)en har ock en missionsgren,

hvarest engelska språket an\;indes. s;irskildt f(')r gossarna

och flickorna vid bandiemmen. l'dera af dess medlemmar
hafva utgått på luissionsfältet. Af de s\enska fcirsam-

lingarna i staden ;ir denna den minsta.

Betaniaförsamhngen (Missionsförsamlingen ) bildades

den 4 april 1884 af sexton medlemmar, nändigen (Justaf

Svenson, Malcolm Odin, ( )scar .\nders(^n. Anna Larson.

Kristina Larson. John 1'. Johnson. .\nna Sofia I 'eterson.

j. I'\ Wännberg, August Johnson. .Xelly Sjölander. .\nna

bihnson. llulda S\-enson, Alfred I"^-edrikson. .Mina Peter-

son. Ililma C. Johnson och llanna Johnson. Organisa-
tionen försiggick i ett hus i)a .\rch street och en pastor

\-id namn C". J. I^rixon frän llartford. som xid åtskilliga

tillfällen predikat i Xew P.ritain. ledde forhandlingarm.
\'i(l detta möte beslutades ;it\en atl hyra ( Irand .\rmy
llall för offentliga gudstjänster första och fjiirde S(")n-

dagskvällen h\arje månad.
Den 25 april, tre veckor efter f(")rsamlingens bildande,

hölls ett möte, då de första medlemmarna intogos. och då

det beslutades att församlingens namn skulle \ar:i : Sven-

ska Evangeliska Betaniaförsamlingen i New Britain,

Conn.

*) På våren 1907 kallade församlingen O. Schuleen, som
då afslntade sina studier vid seminariet i Morgan Park, 111., att

komma och tjäna i ordet och läran, tillsammans med pastor ,1.

E. Klingberg. men redan i slntet pä 1908 inlämnade han sin af-

skedsansökan och afflyttade till Worcester, Mass., i början af

1909.
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Den i6 maj samma år antog- törsamlingcn ett konstitu-

lionsförslag. som af lem personer blifvit ntarbetadt, hvil-

ket var liåde kortfattade oeh enkelt. IJeslut fattades att

f<")rsam lingen skidle som bekännelseskrift antaga de apos-
toliska trosartiklarna samt f<">ljan(le ])aragraf: "Vi er-

känna Gamla och Nya Testamentets heliga skrifter såsom
den enda re-

geln för en
kristens tro,

lära och van-
del". R.)-

rande perso-

ners inträde

i församlin-

gen har re-

geln alltid

varit f()ljan-

de : '"Denna
församling
mottager till

medlemmar
endast såda-
na, som tro

på J e s u"
Kristus och
vandra s i n
höga kallelse

värdigt".

Den förste

])red i kant,
som kallades

\ar !". M. Johnson frän janiestown, \. \'.. men han gaf
nekande s\ar. Därefter kallades J. M . Ahnstroni från
llalmstad. S\erige, och han antog kallelsen och kom till

Xew r.ritain den 23 feh. 1S85. I )en Ji jnni afskildes han
tiir exangeli \erk i South Lhurch. Xew Uritain. Han
fortsatte att arbeta med synnerlig framgång rills i)å hös-
ten är 1888. då han fann sig föranlåten att sluta efter
omkring tre och ett hälft års tjänstetid. Medlemsantalet
\ id hans afresa var 120. och diirjämte hade åtskilliga för-

beredelser gjorts för att skaffa ett eget hus. där fr)rsam-
lingens_gudstjänster kunde hållas.*)

*) Före församlinp:en bildades höllos möten i hemmen
under ledning af troende yntrlinu:ar. som inflyttat från Sverige.

Ce "Minnesskrift" af pastor G. E. Pihl, sid. 8.
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Till pastor Almströms efterträdare kallades pastor E. G.

Iljerpe från ( ialeshuriL;', 111., ocli lian kom och höll >in in-

trädespredikan i Xew Uritain den i i no\ . iSSS. Inder
hans tid ntxeekhides verksamheten bäde hasiii^i och s;l-

kert. .Xli^ärder \idt0j4ds att t^å till verket med anskaffan-
det af ett sondaiishem, och diiri lyckades försandint^en

alldeles fiirträfflii^t. I )cn ^^ no\ . 1885 hade försandin^en
f(")rhyrt llerald Hall. men sedermera höll den sina m(")ten

i den s. k. "All Souls I hurch" pa Conrt strcet, och i lura
(hirfor bclaito fem Imndra dollars om aret. < )msidcr hlef

det dock bekant for forsand i n|L;en att de amerikanska me-

Pastor E. G. Hjerpc

todisterna (uiskade sidja sin kyrka på h("irnet af W alnnt

och Main-sjatorna, men som läijet \ar det allra bästa an-
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Bethaniaförsamlingens kyrka

så|L;() (Ic si^ icke kunna af}ttra den f(")r mindre ;'in sexton
tusen doHars. Helaniaforsandin^en bjöd dem tretton tu-

sen dollars, Inilket anbud slutligen mottoi^i^s. och den 26
maj i(S<S(; hade hon i^iädjen att tai>-a kyrkan i besitlniii.-.

I det hus diir exanj^ehum under så måns^a år förkvmnats
på cniii^clska s])råket höres nu sånger och prcdiknini^ar ])å

<Iet s])råk. som Sveriges barn så höo;-t värdera, nåmliijen
sitt eget modersmål, och de bänkar, som fordom fylldes
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af amerikaiKT, iiro nu u])])tanna at sxcnska iii;m och kvin-

nor, li\'ilka. fastiin de ;ir pa frilniniaiidc' jitrd. di>ck iKii^c-

ligeii fröjdas att lossna lill talet t)ni den korsfäste Kristus.

Sön(lag"en den 20 jan. 1889 börjades församlintvens scmi-

da_<4'ssk()la, som sedan dess ut\'eckhits s.å att lärjuni^arnas

antal nu U])i)i4år till flera hundra, .\ui4ust J^Vedrikson,

som valdes till föreståndare \id skolans ö])])nande. har
troget stått j)å denna post alltsedan. Att denna verksam-
hets<.^"ren varit en måktii^' kraft inom församling'en år noi^

lått att förstå, allrahelst som den ståndigt varit intresse-

rad f(")r yttre missionen, inre missionen, barnhemmet i

Cromwell samt f<")r mindre Kcklit^t lottade l)arn i sam-
hållet.

I'dera andra organisationer finnas i fcirsamlingen. \'.n

förening af ynglingar bildades den 23 jan. iS8(j, som se-

dermera U])])giek i en sannnan>lutning af kristna \nglin-

gar och jungfrur, och som nu ;ir k;ind under namnet ung-
domsföreningen. År 1891 bildades en syf(")rening bland

de unga kvinnorna med namnet ".\rbetsmyran". Den
har sedan blifvit omorganiserad och bår nu namnet ''Dor-

kas". Betaniaförsamlingen har iifven en vål inöfvad sång-

kör, som i många år stått under ledning af den vålkiinde

och redlige C. W. Svenson *). systraf(")reningen Uetania
samt två sjnkhjälpsföreningar : den ena, f(")r m;in endast,

kallas "Fyrbåken", och den andra. "I^etesda", f(")r Ijåde

män och kvinnor **V Församlingen som ett helt har
v;irit skonad från inre split och txedråkt, kårlek och frid

hafva varit rådande, och om den kan det i sanning sågas
att den varit en stad ])å bårget. Dess verksamhet har
utmårkts af en sann evangelisk anda. snabb (^ch stadig

har ut\'ecklingen varit och inflytandet af det hela är stort

och xidtutsträckande ' ^ å^le staden och landet.

I början af jan. 1901 afflyttade pastor Hjerpe till James-
town, X. Y., efter en tolf års lång och vålsignelserik

tjänstetid. Denna förlust kändes djujit i församlingen.

FTan var Ijroderlig och tilhiiötesgående, ömhjiirtad och
fördragsam, vis i sin planläggning och nitisk i sitt arbete.

Såsom predikant var han varmhjärtad, såsom rådgifvare

var han faderlig och såsom kristen var han ett sannt och
värdigt exempel. Rland svenskarna i Xew P>ritain -^kall

hans minne långe lefva i tacksam hågkomst.
*) Se sidan 112.

**) För en fullständig redogörelse om dessa föreningar
och deras verksamhet hänvisa vi till "Minnesskrift" af pastor
G. E. Pihl, sidorna 17—23, 33—34.
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Pastor G. E. Pihl

Till pastor MjeTpes (.'flcrlriidarc l^alladcs ])asl()r (1. K.

'ilil Iran raxtmi. 111., och han anlände {\(tn i8 juni nj^i.

lan t'(Hldcs den ^^o mars 1868 i I Ijortcd socken. Kalmar
m. Sxerime. .\r 1888 ankom han till Amerika och 1893
iskrefs han som student i Chicago Theoloii^ical Seminary.
".fler fniländade studier blef han kallad till pastor i r>c-

miaförsamlini^en i Chicas^o och sedan till Paxton. 111.,

varifrån han kallades till Xevv P.ritain. Under hans led-

in£2: '1'T' församlingen fortgcått i samma anda, som nnder
hnströms och Iljerpes dagar, och den har märkbart till-
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viixl både i inre och yttre afsecnde. Den 30 mars 1895
ing^ick pastor Pihl äktenskap med fröken Lydia jolinson,

men efter ett nås^ot öf\er tioårigt lyckligt familjelif ]jort-

ryktes hon helt phJtsHgt af d(")den den J7 augusti 1905,

lämnande sin make och fyra I:)arn ftirsånkta i den djujjaste

sorg. Ett annat Iiardt slag träffade pastor Ti hl, då hans
dotter l'hoel)e Maria fick sluta sitt lif på jorden. l'nder

allt dctla har han lorlsatt sitl arhcte i lugn och forlr<)stan.

Öner hans l;ip])ar ga icke jiimmer och klagan, [-"orlusten

af maka och barn har ej kunnat krc:)ssa hans sjiils ljusa

och eviga framtidshopp, lian vandrar bland sina minnen,
hvilka skola med årens lo])|) blifxa allt mer och mer dyr-

bara f()r hans hjärta, ibland sina l)arn, d<")itrarna I''.sther

Sofia och Alabel Lydia samt sonen l'aul, lefxer han l\ck-

1ig och nöjd, och af sin torsanding är han onduddad och
älskad. Han vet på hvcm han trcjr ; Kristus, tidsåldrar-

nas Klippa, är hans säkra ankargrund. Må hans är l)lif\a

många och må hans båge icke f(")rlora sin s]);instighet och
styrka.

Frälsningsarmen- Den i"] februari i<S(S(j h()llo svenska
frälsningssoldater från h(")gk\arteret i .\ew \'ork sitt för-

sta möte i New Britain. Ln sal fcndiyrdes fi")r ett helt ;ir,

där de höllo sina nuhen. 1'nder flera års tid hr)lK> de sina

sammankomster i

Salvation A r m y
Temple ])å Corbin
1'lace, men sedan
\()':)~ är verksamhe-
ten f<")rlagg(l till den
nya lokalen ])ä

Cdiurch Street. Den
12 jan. iS()3 bes(")kte

fr(")ken Hanna Ouch-
tcrlony, som i Sveri-

ge gjort så mycket
f ö r Frälsningsar-

men, staden och höll

då föredrag i IJeta-

niakyrkan.
De svenska frälsningssoldaterna hafva varit till stor

välsignelse för landsmännen i Xew Rritain och äfven
bland andra nationer. De hålla fortfarande möten regel-

bundet, och deras verksamhet är lifaktig och gifver stort

hopp för framtiden.

Frälsningsarmens nya lokal

315 Church Street
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Metodister, adventistcr och andra haf\a \ id åtskilliga

tillfällen sökt vinna fotfäste i Xew Uritain, men synl)ar-

lis^en utan nåiinn \i(lare franii^åns^'.

Men h;'ins\n till dessa relii^iösa orL^anisationers olika

iil)l)fattnini4" af (kuls ord i teoretiskt afseende. sä äro de ju

väl kända. Afycket har talats och skrifvits om hvad st)m

skiljer lutheraner, missions\'änner, ha])tister och fräls-

nini^ssoldater åt, men litet eller intet har hlifvit sagt om
det som de \erkli,^en hafva gemensamt. Det första är

ju sannt, men det andra är också sannt, och om det första

respekteras så bör äfven det andra haf\ a samma natur-

Ui^a rätt. Utelämnande det fr)rsta, ])å den j^rund att så

nn-cket därom ordats, äii'na \i tanken åt det senare. De
haf\a alla ett .gemensamt språk och gemensamma nation-

al-egenheter, de hafva alla en gemensam Bibel och en

gemensam bönevrå, de haf\a en gemensam Fader i him-
melen, en gemensam Frälsare och en gemensam Helig
Ande och, slutligen, hafva de icke alla ett gemensamt
mål? livad som skiljer dem åt har ett up])l()sande ele-

ment i sig, hvad de hafva gemensamt ingjuter i deras

hjiirta en mäktigt enande kraft. l*"(")rhållandet med de

svenska f(")rsamlingarna i Xew P>ritain har \aril såsom
det \arit i Sverige och i Inarje samhälle i .\merika. In ar-

est de (»lika kyrkosamfunden \-arit rei)resenlt'rade, att

man med glödande nit ui:)pl)judit all sin fiirmaga att tala

om det, h\'ari de troende iiro till sin u])i)fattning" olika

hvarandra, och å andra sidan \arit niistan blind för det

som af dem alla gemensamt bordt aktats dyrt och kärt.

Dock tro vi, att de sista åren hafva varit en tid af för-

bättring i detta stycke, åtminstone så långt det gäller

Xew ['>ritain. och det är att hopi)as, att kommande dagar
ma med li;ins\ n till denna sak blifxa alll mer ljusa och
lyckliga.

Den svenska religiösa verksandieten i .\nierika ter sig

i flera afseendet litet egendomlig, men detta hnr nog sin

förklaringsgrund. Det är att märka, att en svensk försam-
ling- i Amerika har tvänne folkklasser att arbeta ibland.

Den ena äro de från hemlandet hitkommande emigran-
terna, som hafva svensk bildning, och den andra är den
svensk-amerikanska ungdomen, som blif\it uppfostrad i

Amerika och fått amerikansk bildning. Det öfvervä-

gande antalet af svenskarna från Sverige talar helst sven-

ska, under det att den i Amerika s\-enskfödda ungdomen
nästan uteslutande talar engelska. Ingendera af dessa
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klasser önskar en församling' förlora, och därför ;ir hon
ock nödsakad att söka så godt som ni(')ili,i;t nnUa de krai,

som båda naturlii^-en ställa på henne. I dessa stycken
<'iro de s\enska forsandini;arna i Xew Drilain icke nai^ra

nndanta.i;'. l^n stor del af yn.^iini^ar och jnni4"frnr, som
anläntla fr;in S\ erii^e. komma från större fabrikssamhäl-

len, där de \arit i tillfälle att lyssna till föredraij af hä-

dare och \ilda otroskämpar, och af dessa ta.i^it ett sådant

intr\-ck, att de ])ä f(">rhand st;dsatt sii;- mot allt som i4"år

under namn af kyrka och reliL^ion. l'",n stor del af den i

Amerika u])])fostrade nnL;(lomen ,y"år ;if\-en f(")rlorad fiir

den religiösa verksanduten ])å grund af stadslifvets loc-

kelser, en orätt u])pfattning om andan och lifvet i kristen-

domen samt allt f(")r dåliga e.N'empel på lefvande tro och
kristlig \'andel bland dem som med munnen bekänna sig

\'an(lra i den korsf;iste Xasareens fotspår.

Å andra sidan sä ;ir laflan mycket ljus. I)ct första

många ynglingar och jungfrur g(")ra. då de komma till den

Xya Xärlden. är att uppscika en plats, där e\angelium
förkunnas på deras modersmål, och kyrkan och fen-sam-

lingen blifva för dem ett hem. l'".n stor del af den ung-
dom, som blifvit ftuld i .\merika. kxarstannar i de s\-en-

ska försandingarna och deltager med lif och lust i \erk-

samhetcn.

De svenska f(")rsandingarna i Xew liritain haf\a alla-

samman fatt i nuT eller mindre mån göra enahanda erfa-

renheter med afseende ])ä sist niimda förhållanden. 1 de-

ras historia skifta dagrar och skuggor om hvarandra. De
\-<'iNa dock och stärkas i inre och yttre måtto, den ena
mera hastigt, en annan mera sakta, kanske knai)])t m;irk-

bart. i'"ramåt går det likvid. De hålla sina kyrkor <)p])na

hvarje söndag för gudstjänst, toner af svenska ])salmer

och sånger höras, andäktigt och ])å :^amma gång kraftigt,

i f(")rbindelse med orgelns brus djirifran, och skaror af

sxenskar strömma dit tor att liin\'i ( inds (ircl f("irkunnas i)å

deras eget språk. Mer ;in ett tusen l)arn <andas i stni-

dagsskolorna Inarje sondag. t(')r att dels kira sig s\enska
språket, och dels iöv att inhämta kunskaj) om lif\-ets wäs;'

genom tron på Jesus Kristus. Under sommartiden hällas

h\'ardagsskolor i de olika kyrkorna, där man är i tillf;ille

att se liuslockiga barn, som aldrig sett och kanske aldrig

få se vårt sköna fädernesland bortom värlshafvets bru-
sande böljor, sitta ined böcker framför sig och läsa sven-
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ska, (len ena med stor ledi^i^het ocli en annan mera osä-

kert och stapplande.

Att den svenska relii^iösa verksandieten i Xew Dritain

\-arit. är och skall l)lif\a till folkets och samhällets nytta

och välsignelse därom är intet tvifxel. Det är att hoppas
att i dessa församlini;;'ar män och kvinnor må np])stå. som
i en verklig tro till (ind hafva både kraft och mod att

höja sina röster mot s}-nd och oriittfärdii^het. ocli blifva

exempel fin" andra nationer i \'ishet, rena dyi^^der samt

sann och lef\-ande gudsfrnktan. De skola då blifva till

nytta för sin samtid, till välsis^nelse och ära för sitt folk

och värdit^a rejiresentanter f(ir Kristi sak i \;irlden.



Fjärde Kapitlet

Arbetet för Nykterhetssaken

New l>ritain-svcnskanias arbete lör nykterhet ocii

goda seder daterar sig tillbaka till iS/oitalet. Vanan att

vilja taga sig ett glas liar, ledsamt nog, mången landsman
fört med sig från hemlandet, oeh flera hafva lärt sig den
sedan de kommo hit, hvilket blifvit till deras olycka och
fördärf. Det är dock en mycket glädjande omständighet
att bland dem som först kommo till Xew liritain högst

få voro krogkunder. De afhöllo sig från utskäid<nings-

ställena ; sådana pästhålor hade för dem ingen dragnings-

kraft. John A. IJerggren, en af de sxenskar som voro i

New Britain den tiden *), uttalar sig på följande sätt med
afseende ])å denna sak: "Ett kan jag säga, att nästan alla

svenskar, som voro djir den tiden, voro nyktra och arbets-

samma, och jag tror att detta var orsaken till att de

blefvo så eftersökta, som de voro". Detta gjorde att en

organisation för nykterhetssakens befrämjande bland
svenskarna knappast var nödvändig, men de hade dock
känsla och behof af att vara tillsammans med folk, som
älskade nykterhet och verkade därför, h^'adan flertalet af

dem förenade sig med den cngelsktalande nykterhetsföre-

ningen Phoenix 'remi)le. No. 19, T. of 11. »J^- T. Den som
tog första steget i detta syfte var den förut omnämde
Gottfrid Larson**). Hans är det första svenska namn,
som möter ens öga i denna förenings gamla och gulnade
l^rotokollsbok. Det har berättats af stadsnotarien A. L.

Thompson, hvilken, tillika med polischefen \\\ J. Raw-
lings, är den ende af organisatörerna, som ännu innehar
medlemsskap i Phoenix Temple. att emedan Larson var
en god sångare, så inbjöds han att taga del i olika möten,
som höllos för välgörande ändamål, och på så sätt lärde de
känna honom. Han ingick som medlem i föreningen, och
sedermera följde många, som redan blifvit antydt, hans
exempel. Följande är en kort redogörelse rörande de
svenska nykterhetsföreningarna i staden, som, beklagligt

nog, är mycket knapp och ofullständig.

*) Se sidan 35.

*) Se sidan 31.
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Klippan \ar den första nykterhetsföreniiijjcn l)laiul det

sxcnska folket i New liritain. ( )r^"anisationcn försi^'^ick

nåi^on s^ånt^" i l)(">rjaii af i(SSo:ialet och m(">teiia lir)ll()s i

Mechanics Hall. \iktor Donandcr, Oskar 'r(")nu|iiist, L.

E. Xorlander. Ida Larson, julin .\. Ucr.i^^rcn, Josefina

Anderson, Ida 1'eterson, I-^rank .Månson ni. fl. \-oro de
första medlemmarna. I-^örenini^cn forlsatle sin \erksam-
liet något öfver ett år, men np]döstes sedermera på grund
af att en del af dess medlemmar ej tyckte om de andras
sxordomar och dåliga tal. 1)^ första tjänstemännen voro
\'iktor IJonander, John .\. Berggren, L. E. Xorlander
m. fl.

Gnistan, Xo. 23, T. of T., stiftades år 1892 af nykter-

hetstalaren Johannes Zojlets med S nK'<llcmmar. Den
höll ut till 1899, då den u])i)lc")stes ])å grund af otillräckligt

medlemsantal.
Logen Norden, Xo. 37, I. O. T,. T., organiserades den

7 fel). 1896 af 31 medlemmar under ordförandeskap af

Karl J. Beij från Hartford, Conn. .Ändamålet var att på
ett mera effektivt sätt hindra det tilltagande rusdrycks-
liruket bland landsmännen. De fttrsta tjänstemännen
\oro som följer: J. P. Johnson, \ "no Johnson, Robert
l>erglund, Charles Johnson. J. E. Magnuson, Hjalmar
Carlson, \'iktor Carlson. C. .\si)li 1, O. A\'. Peterson,

Charles Johnson, Agda Johnson. Afaiy Johnson och Sven
Eund.
länder sin femtonåriga tillvaro har föreningen X^orden

fått möta alla de hinder och svårigheter, som ställa sig i

vägen för en organisation, som upptagit det jättelika ar-

betet att käm])a mot rusdrvckstrafiken. Den har dock
\arit sina princi])er trogen. nJiinliLien absolut återhållsam-

het för individen och rusdrycksförbud för samhället. c)f-

\er 1200 personer, män och kxinnor, hafva ock inför

logen aflagt l()ftet att hålla dessa nrinciiter. Många af

dem haf\a ock. trots det att de gått ut ur fttreningen.

l)lifvit detta sitt l(")fte trogna, luarigenom de tvif\elsutan

Idifvit bättre iståndsatta att uthiirda sin tillvaros kamji
och pröfningar. Eör närvarande har logen X^orden 100

personer i medlemskap, som modigt trotsa kung .Alkohol.

l'(">reningen har ock en bxgg^nadskommittc. bestående af

f<")ljande personer: Severin Johnson. Konrad Berglund.
b'rnest Ohrström, .Alfred .Anderson. Carl A. Carlson. Ed-
ward Peterson, Adolf Eranzen. Lmio Johnson, samt fru-
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arna A. Carlson och G. R. Carlson. I byggnadsfonden
finnes ett tnsen dollars.

Harmoni, Xo. J2, 'i\ of 'i\, stiftades år 1902 af Louis

l\ose med 12 medleniar, men u])])l(")stes t\'å år dårefter

])å j^rund af l)rislande intresse.

John Erickson, No. 20, Temple of lionor, ors;anisera-

des den 3 feb. 1905 af John Sloan i (dddini;s i I all. Denna
nykterhetsförening fortsätter ännu och arbetar efter

båsta förmåga.

Framåt, Xo. 40, T. of T., bildades den ii dec. 1906 af

I )r. \\. Sibiakoffsky med 27 medlemmar. Liksom den
sistniimde fortsiitter denna f(")rening alltjämt sin väg
framåt i n\d<terhetens och det godas intresse.

Svenska Nykterhetsförbundet är en f(")rening, som är

sannnansatt af 3 valda ond)ud från hvarje församling och
nykterhetsförening i staden, och hvars ändamål, är att

arbeta för nykterhet och rena seder, samt för sådana
lagar, som afse att hämma rnsdryckstrafiken. Tjänste-

männen äro : ordförande, vice ordförande, sekreterare och
kassör, samt 3 revisorer. Denna organisation har uträt-

tat mycket godt för svenskarna i sin helhet, såväl genom
de årliga nationalutflykterna som genom föredrag, som
hållits på olika ställen i staden, af diirtill utsedda per-

soner.

Hvita Bandet, en förening af kristna kvinnor, som
arbeta i nykterhetssakens intresse. Organisationen för-

siggick den 7 fel). 1910 i fru Albin Carlsons hem på Fair-

view Street. Dess nuvarande styrelse är som följer: Mrs.

J. K. Klingberg, ordf.; Mrs. C. E. Erickson, vice ordf.;

.Mrs. K. II. [obnson, sekr. ; Elsa Anderson, korr. sekr. och

.Mrs. J. .\. Carlson, kassiir.

Af det föregående synes att Klippan remnat. Cnistan
har slocknat och Harmoni har blifvit bruten, men att

Norden är frisk och stark, John Erickson lefver, beramat

fortsätter, .^venska Xykterhetsfcirbundet består och 1 1 vita

P>andet ;ir starkt och \-äl knutet. En annan förening \id

namn Uanbrvtaren är en af den sista tidens skapelser på
detta område, men på grund af bristande historiska up])-

lysningar kan dilrom ingenting bestämt sägas.

rdand de indixider. som varit nykterhetssakens måls-
män i Xew I)ritain. må särskildt nämnas Severin John-
son, Uno Johnson, .Mbin Carlson. Axel Kalin, J. A. Abra-
hamson. iM-ank -Xsklund m. fl. En glädjande omständig-
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het är det äfven att den af redaktören Carl Ebbasen så

\äl redigerade tidningen Österns Härold i New Britain

;ir -starkt nykterhetsvänlig, och att dess spalter ständigt

\jirii opjina för hvar och en som velat verka för svenska
folkets lyftning, icke allenast i staden, utan äf\-en i staten

Cotniecticut och hela landet.



Femte Kapitlet

Föreningar för Ömsesidig Hjälp

L nder de år svenskarna \istats i Xew Uritain halva lid

efter annan förenini^ar l)il(lats, hvilkas syftemål varit att

lijäl])a och bistå både medlemmar ocli andra \id påkom-
mande sjnkdomsfall och död.

Skandinaviska Föreningen Vega, som ;ir den iddsta or-

g'anisation i staden, bildades den 17 lel)r. 1879. I )e första

medlemmarna voro Ant^ust Anderson, Mathilda Ander-
son, John A. Berg", Emma Berg, John A. lierggren, Karo-

Vcga Hall

lina Blomberg, Anna Blomberg", Frank Iversen, Joseph
Fridell. Edward Hedberg", John F. Lang, Charlotta Eang,
X. N. Lind, A. G. Onist. Anna Hanson, Josefina Hag-
ström, Sofia Viss. John Johnson, Anna L. Johnson, Ka-
rolina Johnson, Emma Rydin, Joseph Landgren och Hul-
da I'""orsman. Af dessa äro endast N. N. Lind, John John-
son och Joseph Landgren kvarstående som ledamöter till

innevarande dato. John F. Lang var föreningens förste

ordförande.
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\*egas ursprungliga uppgift var att arbeta som sång-

förening, men efter några veckor ändrades dess verksam-
lietsprogram, på grund af ovanligt stor tillslutning, till en

förening f(")r sjuk- och begrafningslijälp, och till inneva-

rande dag har den varit denna sin kallelse omutligt tro-

gen. Ibland har det sett m(")rkt ut, så att till och med
dess vara eller icke \ara har slarkl satts i fråga, kassan

liar \-arit klen och medlemmarna scnidrade sinsemellan,

men ti-ots allt har det gått framåt till en betryggad exi-

stens.

Ar 1889 kom frågan att skaffa föreningen ett eget hem
starkt på tal, och resultatet blef att en summa på .S300

lades åsido, som en grundfond för en passande byggnad.
Denna fond ökades sedermera hvarje år med rätt ansen-

liga bidrag, så att man 1897, eller åtta år därefter, kunde
med allvar gå till verket med uppförande af huset. En
tomt inköptes på Arch Street. Arbetet började i okt.

1897, 0'-'^i redan den 26 maj i8g8 kunde huset offentligt

invigas. Hyggnaden. med tomt och möblemang inbe-

räknadt. kostade cirka $33,000, men på det hela hvilade

en skuld af $25,000. Denna skuld har dock minskats, så

att (len för närvarande belöper sig till blott $14,000. T

sjuk- och begrafningskassan finnes ett belopp på $4,000

och medlemsantalet är 585. l'nder sin tillvaro har \'ega

utbetalt icke mindre än $40,944.76 i sjuk- och begraf-

ningslijälp. Den f(")rsta medlem som dog var Anna I..

Johnson. *
)

Fridhem organiserades ^\{:n 17 fehr. 18S2 med syfte att

genom \;inskai) och kärlek understcxlja och hjälpa med-
lemmar \id inträffande af sjukdomsfall och död. Den 25

fehr. 1907 firade Fridhem sin tjugofemte årsfiist. då he-

dersmedaljer utdelades till Charles Peterson, fru C. Peter-

son. .\ndrew Johnson, fru C. .'^eländer neh Jakoh \llen.

Sedan föreningens b(")rjan har ur dess kassa utbetalts

.S18.3Ö0.30 i sjuk- och begrafningslijälp.

Betesda. .Denna l(")rening bildades d. 22 Jan. 1889 af

foljaniU' medlemmar: A. (i. Lindholm, August r)acknian.

•.\ugust ()stlund. O. P. Nilson. j\I. Selander. Alfred Carl-

son. Olof Selander. O. J. Selander och P. Anderson samt

deras fruar, inalles 18. Ändamålet med f(")reningens ar-

bete skulle vara. "att p!\ ett kärleksfullt och broderligt

sätt hjälpa dess medlemmar vid intr;i.ffande af sjukdonis-

*) Se sidan 34.
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och dödsfall." Utl)etalnii\Qar i \-äg' af sjuk- och begTat-

ningshjälp, gåfvor ni. iii. hclopa sig" till Sio,6i8.i8.

Första Skandinaviska Hundramannaföreningen Svea
l)ilda(lcs (len 5 ang. iSjO. De f(')rsla nicdlcniniarna voki

f(")ljande : A. (i. r.randl, John .\y<|uisl, John Ahlgrcn.
Chas. Rodcn, Angtisl ( )lnnan. Ji)>e])h Landgren, (instaf

.Mdileen och Chas. jdhnscn. POreiiingens ;indanial ;ir

sjuk- och l)egrafning"shj;d]), och för detta har utbetalts

icke nundre an Sg/)35.oo. Tolf dödsfall hat\a ;igt rum,
af Inilka fvra intr;lffat genom oh-ckshiindelse. l""(")renin-

gen har ock bidragit med en summa af Si 50.03 till sjuk-

huskassan.
Andra Skandinaviska Hundramannaföreningen Göta.

Denna organisation, synbarligen en systerförening till

(len sistnämnda, kom till stånd den 2/ jan. iS()i. Dess
ändamål är uttr_\ckt i följande ord: "Att understödja

dess medlemmar \id ])åkommande sjukdom, samt \id

dödsfall bereda den aflidne en he(lerlig och anst;iiulig be-

grafning". Sammanslutningen f()retog"s af följande ])er-

soner: Adolph IJonandcr, All)ert Westling", M. 11. Wen-
berg', Carl r)erg"cndahl, Otto Youngblad. tarl .\lgot

Johnson, Algot Natanael Peterson, Chas. Torin, \'iktor

Bonander, Osvald Anderson, Charles Johns(Mi. (leorg^e

Bcrg^endahl och Andrew M. Johnson. h^:')ren ingen har

utbetalt S9. 1 73.55.

Linne Lodge, No. 197, N. E. O. P., organiserades den

23 juni i8(j2 och har lifforsiikring som sitt egentliga mål.

De f(5rsta medlemmarna xoro (lustaf A. Anderson, S. J.

Bergström. Chas. 1'eterson. Lhas. llultman, Chas. J.

Johnson, Andrew Cr. Johnson, Idias. 01s(^n, Lhas. A. .\n-

derson, Sven G. Xelson, Axel .Sundman. Carl l^ergendahl,

Ciustaf Hellberg, Alfred Linclgren. John A. Anderson,

Clara C. Johnson, W. A. \\'allstr(")m. ( )skar J. Anderson,
h^rank Anderson, Anna ( )hlson, (arl .\. Anderson, C'. J.

I). Suneson och ( )tto r>eugtson. .Medlemsantalet ;ir nu
22(), (kiraf 173 manliga och 54 k\iidiga. Cnder sin iS:-

åriga tilharo har f(">reningen utbetalt till aflidnas sl;d<tin-

gar icke mindre ;in S30,'^)OO.oo.

Föreningen Kronan, Inilken. i likhet med de fihait om-
njimda föreningarna, har som sin ui)pgift att bistå med-
lemmarna vid inträffande af siukdom och dfxlsfall. orga-

niserades den 13 dec. 1892. Endast församlingsmedlem-
mar mellan 15 och 55 års ålder kimna ingå i densamma.
Under föreningens existens har den utbetalt 85.645.09,

iNIedlemsantalet är 160.
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Logen Tegnér, No. 5, Vasa Orden, U. S. A,, med än-

damål att "hjälpa sjuka och nödlidande medlemmar", bil-

dades den 28 dec. 1896 utaf följande personer: Xils Per-

son, ]\Iartin Andrews, Lewis Anderson, John A. An-
drews, Carl Bergendahl, Carl Foberg, John A. Anderson,
X. N. Lind, A. Lindi^ren. Gust Kleist, John 1». IJrink, C.

J. B. Snneson, Viktor Bergendahl, A(lo]])h 15. Anderson,
John S. Edman, C Ci. Xordenfeldt. J. ICdman, Ang. C.

Anderson, C. S. Lindgren, George Bergendahl och Justus

Johnson, Dess medlemsantal är 345. I sjukhjälj). sjid<-

vakt m. m. har ntl)etalls $8,252.00.

Valkyrian, No. 21, Vasa Orden, ;ir en förening af sven-

ska k\ innor i Xew llritain. Sammanslutningen ägde rum
den 8 febr. 1900, och de första medlemmarna voro Pau-
lina Oquist, Anna Arvidson, Anna Andrews, Anna l^)er-

gendahl, Maria Bergendahl. Alma Andersi^n (k-1i l'"rida

.Kellgren. F(">rcningen har ntl)etalt S2. 500.00.

Andree Lodgee, No. 47, I. O. O. F., kom till stånd den

26 juni 1900, Ändamålet med dess stiftande var "ömse-
sidig hjälp vid sjukdomsfall, dödsfall och niullall, grun-

dad på Ödd Fellow Ordens priciper om broderskap".

Under föreningens tioåriga verksandiet har dess anseen-

de och medlemsantal stiindigt varit i tillväxt. Dess ut-

betalningar belöpa sig till S;-,7o8.25. ^Medlemsantalet

är 363.
Svenska Klubben liar som sitt sannnanshUningsdato

den 30 mars 1905. Dess syftemål ;ir icke, som de ofvan-

nämda föreningarnas, att bistå med jienninglijiilp under
påkommande olika pr(")fningar ])land medlemmarna, utan

dess upiJgift är "att åstadkomma ett godt umgilnge och

en fastare vänskap, landsmännen emellan, att bistå hvar-

andra i råd och handlingar, och i allmiinhet verka för

svenskhetens och svenska språkets bevarande bland vårt

folk i X"cw P)ritain och omnäjd". Klubl-)en har 50 med-
lemmar.

Brödraföreningen Fyrbåken bildades den 9 ai)ril 1906

med iindamal "att ])a (.11 kärleksfullt och broderligt sätt

hjälpa dess medlemar vid inträffande af sjukdoms- och
dödsfall". ]\Iellan 60 och 70 personer anslöto sig till för-

eningen från dess början, och dessa kunna anses som
dess grundläggare, T sjuk- och begrafninghjälp har Fyr-

båken betalt till medlennnar och andra behöfvandc

$1,661.95
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Siffror, ehuru de af inån<Ten anses som tråkiga och
högst torra figurer, tala dock sitt tysta och miiktiga

språk. Ett sammandrag af de oHka summorna, som ut-

betalts ur dessa föreningars kassor, f(")r sjuk- och l)cgraf-

ningshjälp, visar ett totalhelo])p af etthundra fyrtiofyra

tusen dollars och åtta cents. Om man vidare tiinker på
de summor, som utbetalts af de svenska församlingarna i

staden för den andliga verksamheten, kyrkobyggnader,
missionen och de fattiga, tillika med det som frälsnings-

armeen och nykterhetsf(")reningarna utgifvit, så är det

lätt att inse att totalsumman måste blifva enorm. Det
har gått tyst och sakta, nu-n det har gått säkert. H\ad
bär framtiden i sitt skttte månn tro?



Sjette Kapitlet

Svenska Affärsmän och
Arbetsgif vare

Affärsmän

TiKim atfärslifvet. såväl som på andra områden, hafva
svenskarna gjort sig l)emärkta i X^ew IJritain. Mluiru in-

gen svensk köi)man fanns i staden på iSjoitalet. så finnes

dock för närvarande en rätt ansenlig skara, som för sin

Rudolph Svenson
N. N. Peterson Axel Sundman

ärlighet, sitt tillmötesgående och sin laglydnad tilKnn-

nil sig allas aktning och sandiällots obegränsade foi-t ro-

ende. De äro ett fj.ärrskådande släkte, dessa m;in. De
stå ])å utkik i sina vakttorn för att s])ana efter nya till-

fällen att bruka sina f(')rmågor och utveckla affärerna.

Det kajiital de biMJat nu'd har varit litet, de hafva fått

göra stora undjäranden, men steg för steg haf\a de arbe-
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tat sig upp till en god och ansedd ställning. Deras bu-

tiker äro rena och snagga, deras x-aror goda och det sätt,

hvarpå de bemöta sina kunder, ;ir enkelt och flärdfritt, ja,

rent af hjärtligt. Dä nian gar ut Iran ett svenskt affärs-

hus känner nian rent al en liflig atr;i att s;i snart som
nuijligt fä äter\;in(la dil atl g' >ra ii\a uppkTi]). 1 de ame-
rikanska l)Ulikenia Jiro sxenska bitr.-ideii >lriHlda ;ni li;ir

t)eli än (l;ir ii'<v alt lillniolesga den svenska allmänheten.

Lund & Landgren xdro Xew llritains första svenska
affärsman. I )e <)])])iiade en mat\aruhandel i Xo. 58
Church Slreel ar iSSo. År 1882 drog sig Landgren till-

baka och Lund \ ar ensam ägare till 1893, då affären för-

såldes till andra, i )en ui)i)hörfle se<lerniera helt och hål-

let*).

Peterson, Sundman & Co:s specerihandel \ar ett

svenskt handelsaktieliolag, som hade sin aff;irslokal i hu-

set No. 40 riuirch .Street. i»ch forestiuls af .\". \. Peterson
och Axel Sundman, med Ivudolph Sxenson som biträde.

Troligen öppnades l)utiken år 1885, men f(")rsåldes seder-

mera till P. A. Lund och en annan \ id namn .\lfred John-
son.

P. E. Nybergs kötthandel ö])])nades af 1*. b'. Xyberg i

ett rum i bakre delen af T. A. Lunds butik, lluru länge
affiiren pågick kan ej med ])est;iindhet sägas**).
Wilsons skrädderiaffär grundlades af Thomas O. \\'il-

s (len 2 maj 1835 i ( )rkene(l. i\ristian-

111 till .Xew liritain den 9 fel). 1880. Af-

fären \ar fr>rlagd i)å .\rch

Street, snedt of\cr gatan

från \"ega Mall. Wilson
flyttade sedermera till liridge-

port. Ta grund af liäl-

soskiil ni")dL'ades han ombyta
sysst Isiittning. In-adan han
()])])naile en niat\aruliaiidel på
den nya i)latseii. Man åter-

gick dock till skriidderiyrkct,

h\'ilket han miniera drif\-er i

stor skala tillsammans med
'^oiien .\lrick. Dessutom har
' n tvänne söner, den ena,

Hennet. chef för "'i^he Claim
Department of P. R. R." i

staden Buffalo, X. V., och
den andre, Edward, är an-
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lian !".

l;in. ( icli

Thomas O. WUson

*) Se sidan 16.

**) Se sidan 44



ställd på Pe(juonnock Xational IJank i IJridi^eport. För-
utom dessa tre söner finnas ock tre döttrar i den Wilson-
ska familjen, hvilkas namn äro Edith (iunilla, Nellie Al-

mina och Anna Lovisa.

Bonander's grocery. Denna utmärkta matvaruhandel
s^rundadcs af A(l()l])h IJonander år 1888 i Xo. 22 Park
Street. Ar 1904 flyttades affären till den nya eleganta

byggnaden på hörnet af Churcli- och Stanley-gatorna,
hvarest den ännu är förlagd. \'id lionanders död *) öf-

vertog sonen Ejnar det väl upparbetade handelsföreta-

get, och synes han vara en värdig efterföljare i faderns

fotspår. Ungdom och kraft, tillsammans med god skol-

underbyggnad och affärsvana, äro de kvalifikationer han
besitter, och hans framtid är ljus och förhoppningsfull.

Han föddes i Hartford år 1887.

A. Olson & Son är en annan handelsfirma, med alle-

handa matvaror som försäljningsartiklar. Affären
grundlades af A. Olson 1892. Han föddes i Skåne 1853
och kom till Amerika år 1873. Till en b(")rjan vistades

han i X'ew York, men sedan 1880 har han varit bosatt i

Xew Piritain. Är 1881 ingick han äktenskap med en ung
kvinna vid namn Maria Gustafson. Makarna Olson haf-

\a tvänne barn: dottern Ellen Maria, gift med klädes-

handlanden .Albert Anderson** ), samt st)n''n .Mbin Henry,
hvilken varit delägare i firman sedan 1908. Ar 1904 flyt-

tades affiircii in i del nya huset. .\o. 59 jubilee Street.

Theodore Wilsons herrekiperingsaffär grundlades af

Herman Sahlstr(")in är 1892. 1 no\end)er 1903 gjorde

Sahlstr(")m konkurs, hvarxid hela lagret försåldes på of-

fentlig auktion och ink(")ptes af C. S. Cisson från Provi-

diMicc, R. I., hxilken sedermera i sin tur afyttrade det

till Wilson. Sedan dess har det gått stadigt framåt. .\r

II) ;S k()i)H' W . del s. k. Martin's lUock". .\'o. 40—44
(linrch Street, hvarest hans affär är f()rlag(l.

Wilson f(")ddcs den t8 december 1857 i Tunhems soc-

len n;ira W-ncrsborg. Den 2}^ a^iril 1886 kom han till

.\'e\v r>rilain. Den i februari i89r) ingick han äktenskaj)

med Josefina Höglund från Högalid. Elfsborgs län.

Han har tvänne barn. nämligen dottern Esther A^iktoria

och sonen .Mford Julius. Ibland s\-enskarna intager ^^'^.

ett aktadt och framstående nun. Han är af dessa lugna,

) Se sidan 4:',

*•) Se sidan 87.
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kraftiga nalurer, som man L;;irna iilskar alt nnUa, och
Inilkas inflytande ;ir l);i(k' (ljn])i^afn(k' ocli xaraktit^t.

C. M. Oquists speceri- och kötthandel o|)])na(k's (Rmi

i8 (k^cember i8()2 i huset 194 So. Main Street af C. Ak
Oquist. En lid därefter flyttades affären till Xo. 9 pa
samma gata, hvarest den bedrefs till 1898, då den åter-

igen flyttades till hörnet af Elm och Kast Main-gatorna.
Den 25 april f("irsfd(les dvu af ägaren, och den fort-

siitter ännu fast under annat namn. l'nder första delen

af året 1893 var Joseph Ilultberg, numera luthersk pa-
stor i Walaga, 111., delägare i firman.

The Eastern Herald Publishing Company, med tryc-

keri och affärskontor i .\'o. 53 Clmrch Street, grundlades
af Carl G. Norman i staden Providence, R. I., år 1892 un-

der namnet Framåt. Affiiren flyttades sedan till Brook-
lyn, N. Y.. och f(")r;indrades då till ett bolag med namnet
Österns Härold. Delta öfverlogs sedan af John A. Carl-

son i Montclair, X. j.. Inilken sedermera i sin tur sålde

halfva andelen till Carl Ebbesen, en framstående tid-

ningsman från Rockford, 111., som nu är redaktör och af-

färsföreståndare för det af honom organiserade bolaget.

Förutom Österns Härold, en af de bästa svenska tidnin-

gar i Amerika, om icke i storlek, så dock i tänkesätt och
verkligt sunda princi-

per, tryckas där 8 ok'kn

månadstidningar fö r

sxenska och engelska
kyrkosaiufund.

Carl L. C. Ebbesen
iir stockholmare och
f(")(kles den 8 mars 185;.

Efter studier vid ett

par af de högre läro

verken i Sverige em i

grerade han till Arne
rika på våren 1880

Såsom tidningsman
har han arbetat i sta-

terna X''ebraska. Min-
nesota och Illinois, in-

nan han kom till XTew
Britain år t8oo. Är
1883 ingick han äkten-

skap med Charlotta F.
Carl L. C. Ebbesen



]'alniquist i ChisaLio Lake. Minn., dotter till en af de
sxenska hanhrytanie i de trakterna. I 'a ,i^rund af sin

erfarenhet, sina iirli^a motiw sin siikra oeli fasta

liällninu; ,t;ent emot rnsdrykstrafiken samt mot under-
sk I ocli lalsklKter i ])()litiken. jämte de stiindij^a för-

sök han 14'jort att k\;if\a oeh tillinteti>"öra sådana ele-

ment, som hota att sönderslita de dyra och kära för-

eningsband. Inilka hälla det s\-enska folket tillsammans i

.Amerika, har han skapat sig ett aktadt och värderadt
namn både bland landsmännen och andra folk. I )et för-

stås af sig själft att det icke är så lätt för en tidningsman
att motstå de otaliga frestelser och lockande fiirespeglin-

gar, som komma från krogligan såväl som från tvetydiga
handelsföretag och politiska demagoger, men det är

glädjande att tro sig sanningsenligt kunna säga, att till

denna dag har Ebbes en hållit sin sköld obefläckad, och
att han modigt trampat under -ina fiittcr allt. som han
trott vara oädelt och stridande mot sunda i)rinci])er. samt
moral och nationel enhet. Han har icke sålt sin karak-

ter, sin penna och sitt inflytande for gliiumande guld.

lian har haft grundsatser. t)ch mot dem har han \arit

omutligt trogen.

Hultgrens bokhandel och juvelerareaffär ;ir bel.ägen i

W). 57 Arch st., och öppnades af Charles .M. Ilultgren

den 8 juli i8')3. Till en b(')rjan, då affären var liten, var

den förlagd i 104 y\rch st., men efter en kort tid endast
flyttades den till Xo. 89 ])å

samiua gata. Efter en tid af

tre är flyttades den återigen,

denna gång till Xo. 75 yXrch

st., och sedan efter ytt- r-

ligare ett förlo])p af ett och

ett hälft år till dess nuva-

rande hemvist i \"egasl)yug-

nad i)å sistniimda gata. l""(")r-

utoui handel med böcker
• icli guhNincMl-arbrteii 1-c-

drifver Ilultgren en ganska
mångsidig \;ixel- och ång-

båt sbiljii It r(")rel se pä olika

banker och l.-inder i luiro])a.

1 'edersmanncn I 1 tdtgren

föddes (\vn 25 maj i Hestra

socken. Jönköpings län.

Charles M. Hi.Ugrcn
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S\-erigc. Ar 1864 iiijj;ick han .'iklciiska]) med .Mai4(kiIi.Mia

Svenson från Hörryd i Ambjörnar]) socken, ocli de liafva

haft fem barn, af hxilka fyra lef\a, niimU^en hki Chri-

stina, gift i Omaha. Xeb., med en man \ i<l namn |i)lin I'.

Carlson. Severina, som ;ir l)<)saU i Xew llritain <>ch for-

enad i äktenskap me(l John l\;illl)erg, samt sönerna Carl

Albert och Joseph I'",, i )en l(">rstn;imnde af dessa S(")ner for-

enades i äktenskap mecl Selma Anderson, men ;ir sedan
den 9 nov. 1908 änkeman. Den _\ngsta, joseph E., som
är sin faders högra hand i dennes ganska vidtom fattande

handelsintreessen. är gifl me<l jnlia II. Stomberg frän

Tranemo. Elfsborgs län.

En i sitt fack särskildl skicklig nng man \ id namn .'^.

H. Xordenson från Amäl i Sverige är anst;illd i llnlt-

grens bntik som urmakare och juvelerare.

Multgren och lians maka bebo ett fint hem på \\ allace

st. I sk(")tet af barn och barnbarn äro de lyckliga. Cti

Multgren ser man den skTma sanningen så klart fort\(l-

ligad, att det limar sig alt lefva ett rättfärdigt lif. .Man
kan knappast finna nägot biittre att silga om honom än

att anföra följande karakteristiska ord ur Österns Hä-
rolds veckoup])laga f<")r den 13 juni i()07: "llultgren ;ir

en gammal hedersman, luars ord ;ir godt som guld.

Blygsam och tilll)akadragen i sill upptriidande gör han
ej mycket \äsen at sig. Cnder ett samtal ukmI den gamle
affärsmannen rörande hans affär, yttrade han: 'Vnr mina
framgångar har jag f(Jrst otdi fr;im!-t \är
Jesus Kristus, vår Fräl-

sare, att tacka, och där-

näst de vänliga männi-
skor, som gjort sina

u])pki'>]) hos mig'."

Fast lifvets sommar för-

.svnnnit liar.

Och silfverlockarna blän-
ka,

Så har dock Hultgren det
det bästa kvar

Man kan i llfvet sig tän-
ka:

Ett lyckligt hem och ett

aktadt namn,
Och efter striden en frid-

full hamn,
Där Gud sin fullhet vill

skänka.
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The Miller & Hanson Drug Company. Detta är det

enda svenska apotek i staden och räknar sin tillvaro från

1893, då John E. Bergquist, tillsammans med Wm.
Dougherty, öppnade "The European Pharmacy" i huset
Xo. 408 i\Iain st. Ett år senare ankommo tvänne af

Bergquists bröder, Olof och Sven, hvilka fingo anställ-

ning på apoteket.

På våren 1896 drog sig apotekare Bergcjuisi ur firman
"The European Pharmacy" och öppnade tillsammans
med brodern Sven ett apotek i Xo. 30 Church st., hvarest
affären ännu är förlagd, under namn af IJergquist IJros.

Brodern Olof ingick äf\'enså som delägare i firman ef-

ter någon tid. och då en filial öppnades i Middletown
fick han ])å sin lott att förestå densamma. Bröderna
llergcpiist (ippnade sedermera en tredje filial i I lärt förd.

som dock snart försåldes, och John Pergcpiist. firmans
grundläggare. återvände till Sxerige.

I november månad 1910 öfvertogs affären af firiuan

Miller & Hanson Drug Co., ett bolag som bildats af förut

på apoteket anställda biträden. Carl E. ^Miller ankom till

Amerika år 1895, och har allt sedan dess ägnat sig åt

apotekareyrket, och vSven P. Hanson har varit anställd

hos Bergquist Bros. sedan 1898. At döma af förhållan-

dena så synes detta apotek hafva en lång och ljus fram-

tid för sig.

B. Nelsons skrädderiaffär (")ppnades af Bennet Xelson
(len I aug. 1N94, f()rst i 131 Main st., och sedan 1904 har

den varit förlagd i Xo. 78 West Main st. Xelson föddes

i Stafsinge socken, Elfsborgs län. i8ö8. och kom till Xew
Britain den 11 nov. 1881. Hans maka hette som flicka

.\nna X'elson. De hafva fyra barn, nämligen Lillie,

Ruth, Hilding och .Alina. Deras hem är beläget på Pearl

st., en vacker gata i staden.

Crona's rak- och frisörsalong ;ir onekligen den bästa i

sitt slag i Xew Britain. Den öppnades af barberaren P.

Crona den 15 mars 1895, och har den sedan dess utveck-

lats så att 7 i yrket kunniga personer nu hafva jämn sys-

selsättning därstädes.

Crona föddes den 10 Jnli 1871 i Karlskrona, Sverige.

T unga år var han anställd i svenska flottans tjänst, men
lärde därefter barberareyrket i sin födelsestad. Är 1891

kom han till New Britain, och har vistats härstädes allt-

sedan. Crona har stort anseende bland stadens befolk-

ning som ett helt.
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Edward Bergman & Co., kol- och vedhandel, började

sin affärsverksamhet den 24 jnni 1S95, med upi)lag' i Xo.

34 Dvvight Court. Ända till den 15 okt. 1909, då affären

försåldes till The Inde])endcnt Coal Co., ntvecklades den

år för år under s^rundlägi^aren Edward lier^mans visa

ledning och öfverinseende. Han föddes i Stockholm den

3 nov. 1855 och kom till Amerika 1882. Till New F)ritain

anlände han från Hartford. Conn., år 1895. Är 1883 in-

stick lian äktenskai) med Maria ilonander. syster till den
f('irul (imtalade Adol])li IJonander, och de liafva tvänne
l)arn i litxet, nämligen sönerna Kichard och Edward.
Den iildste sonen (ieorge, en stor och f(")rhoi)]mingsfull

yngling, afgick med döden for några iir sedan. Den
liergmanska familjen bor ännu k\ar i .\e\\ liritain, all-

mänt känd och aktad.

Union Trading Co., med matvaror som f(")rsäljnings-

artiklar, \ar ett aktiebolag, som grundades af svenskar
;ir 1890. Affärslokalen var densamma, hvarest Miller &
Olson nu bedrif\-a handelsrcirelse, nämligen i \'cga IMock
på Arch st. Såsom fcireståndare tjiinade Ludvig Wester-
berg, Stone J. Bergstr(")m ndi b^-ank Anderson. Affiiren

upphörde år 1907.

The Enterprise Provision Company. Denna luatvaru-

handel öppnades af Sven Gustafson den 16 Sept. 1896.

Aret därpå ingick Gustafson i koiuj^anjonskap med Aron
Danielson. hvilket varade i tre år. Den 4 jan. 1904 in-

gingo tvänne andra personer i handelsföretaget, nämli-
gen Claus Johnson och Hjalmar Borg. hvilka, tillsam-

mans med grundläggaren Sven Gustafson, äro affärens

ägare. Dessa handelsidkare hafva sin lokal på Chapman
st., numro 217.

Hjerpes järnkramhandel och plåtslageriaffär öppnades
af C. A. Hjerpe 1898 i huset Xo. 156 Arch st., men flyt-

tades sedan till 127 Church st. Ar 1908 flyttades den till-

baka till Arch st., men då till X^^o. 67. I sept. 1910 hade
affären så utvecklats, att det var nödvändigt söka större

lokal, och flyttades den då till Xo. j}^ Arch st., hvarest
den för närvarande bcdrifves i större skala än någonsin
förut.

Hjerpe föddes den 21 dec. 1879 i Småland, Sverige, och
kom till Xew Britain 1895. Är 1904 ingick han äkten-
skap med Hanna Carolina Johnson. De hafva två barn,
sönerna Clarence och X^orman.

John A. Andrews & Co., möbelhandel och likbesörj-
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ningsanstalt, r)i)i)na(les den 28 mars 1899 på Church st.,

iiiuler namn af Anderson c\; Andrews, men sedan april

1902 liar affären i;ått nnder firmanamnet John A. An-
drews cK: Co. Sedan firmans nya ocli elei^anta hus, 128

—

131 Main st., öpi)na(les d. 1 jan. 1904 har affcären varit

förlagd dcärstädes och har den där tillväxt meed otrolig

snabbhet. Denna liandel ;ir oneklgen den stcirsta i sitt

slag' i Xew Hritain och är ett tydligt bevis nppå, att dess

chef besitter en affärs-

f(")rmåga och en uthål-

lighet som få. Hans
f()retagsamhet h a r

tvifvelsutan \arit en

iiis])iratii 111 hir andra,

hans kraft nch l)eslut-

samhct ingifxa re-

sjjckt i»ch f("trtroende.

lohn A. Andrews
finldes den 2 nov. 1865

i r>osebo, Jönköpings
1,1 n. Sverige, och hans
f(ir;ddrar voro Andre-
as Teterson och hans
luislru Sofia Karolina
relersdii. fixld Jo-

scnlis;)n. Den 21 april

1885 ankom han till

Amerika (^ch har se-

dan dess. med undan-
ta^r af en kort tid, som
tilll)ringades i Patter-

1 lans maka är Anna
lial'\a tre barn. Irene.

John A. Andrews

son, .\'. 1.. \istats i Xew lirilain.

Sederxall frän Stockholm, och de

I\id)}- ocli |olm.

Rudolf Ericksons Apotek.*) Ktnlolf I'"rickson \ar Xew
liritains förste s\enske a])()tekare med lokal pä Church
Street. Man tjänstgjorde till en början som provisor hos
a])otekar Dickinson ]iå Main street. lifter cirka fem års

\istelse i staden flyttade han till r.ridgeport och sedan
till Staten Pennsylvania.
The Purity Tea Company, med matvaror, kaffe och te

*) Tillhör de tidigare affärsföretagen och borde haft sitt

rum mellan firman "A. Olson & Son" samt "Theodore Wilsons
herrekiperingsaffär",, sidan 78.
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som forsiiljnini^sartiklar. (ippiiadcs af I )a\i(l S. ( )linian ar

1900. 1 början var lian i kompanjonskaj) med ( )scar Mo-
berg, en annan inom järnindustrien \;ilk;ind Xew IJritain-

svensk. Affären b(")rja(les i huset lu». '»3 l*'ranklin S(|uare,

men flyttades sedan till no. 30 Dwigiit street, Inarest den

;innu bedrifves.

J)a\id S. Öhman ftkldes år 1875 ' I-tileå gamla stad,

Inarest fadern \-ar ingeniör. lian kom till Amerika
1891 och stannade för en tid i Rockford, ill. I^^fter att

hafva studerat \id l^ethauy (dllege i i.indsborg. Kansas.

ankom han till Xew Uritain, och liiir tjänstgjorde han

först som skrifxare i "the 1'robate Court"*).
.\r K/):) ingick (')hman äktenska]) med jennie I.ind-

(|uist från Lindsborg, Kansas, som då var orgelnist i Lu-

therska Maria-K}rkan i Xew Britain. De hafva två barn,

-Adelina Ingeborg och Ruth Ella ( lustaf va. David S. Öh-
man ;ir broder till Dr. S. (i. Öhman, ])astorn i Lutherska
.Maria- K \ rkan.

Peterson's Cottage
Studio, b^^tografen 1'.

I 'eterson ;ir kiind al

alla s\ enskar i Xew
Lritain. lian o|)])nade

sin atelier 1891). °\v

H))() köpte han foto-

grafen Sta])les egen-
dom, no. i(;7 l'.lm st.,

Inarest han nu ;ir b >-

satt. 1'etcrson l(> U\-<

i 1 lelsingborg ar i8'i5

och kom till .\merika
Till Xew l'.ri-

kom han från

^^lrk samma år

ateliern (')p])na-

I 88 \

tain

Xew
som
des.

Bolander & Berg,
Skohandel, grundades
at .\. Ilolander och A.
llerg, med affärslokal

Den förstnänide sål-

P. Peterson

i huset no. Ö7 Ach street. ar 1900.

de sedermera sin andel af lagret till Emil lljeri>i

*) Särskild domstol där testamenten bevakas.
**) Se sidan 86.
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1901. (K-h A. r.ers;- sin lill C. A. Hjerpe*) år 1902. Bo-
lander har flyttat från staden, men I>cr^'. en hederlig

och xarnihjärtad man, ;ir ;innn k\ar.

Erickson & Johnson, Järnkramhandel och Plåtslageri-

affär, no. 34 Dwight street. grundlades af Carl Ii. Erick-

son och Andrew J. Johnson år 1901. De kommo till Xew
iiritain bägge två på samma gång från staden Branford,
L"onn. I•^lrst hyrdes en liten lokal, men det stora hus,

luari deras stora affär f('ir när\arande hedrifves, är deras

eget.

I-.rickson föddes i Ciöteborg den 16 juni 1872 och kom
till Amerika den 11 juli 1882. Han är gift med Agnes
l'2ngc|uist från Göteborg. De haf\a två Darn, d(")tt rårna

Mildred Carola och Agnes Esther \'iola.

Johnson föddes 1871 i Dalsland, Sverige, och ankom till

.\merika 1891. Mans maka är Olixia Erickson frän (iote-

borg.

Stanley-Svea Grain & Coal Co., som gör affärer i sten-

kol. \ed, mjöl, sätl och ho, är ett aktiebolag, som bildades

af s\-enskar år 1903. I'irmans upplagsplats är 109 X.
Stanlex- street, och hjnil Iljer])e ;ir aftärsföreståndare.

1-jiiil I Ijerpe föddes i Gällaryd. J("ink(")pings län, Sverige,

den 17 juni 1807 och kom till .\merika i88ö. lifter att

haf\a haft anstiillning ])å åtskilliga ])latser inom staten

Connecticut, ankom han till Xew Uritain år 1902 och be-

dref då först skoaffär tillsammans med Aron r)erg**).

men då ofvannämda svenska bolag kom till stånd blef han
dess föreståndare. Den 26 dec. 1887 ingick han äkten-

skap med Mathilda K. I*^ngstrand från Eryled. JcWiköjMngs
län. Deras äktenskap har välsignats med 7 l^arn, af hvilka

fyra lefva. nämligen Mildred. Esther. ^Milton och Gustaf.

Sonen .\xel. en förhoppningsfull yngling, afled för något
år sedan, hxilket var ett hård slag fc)r hela familjen. Tian

\ar f(")röfrigt känd och älskad i vida kretsar.

Klädesfirman Youngblad & Anderson började med för-

säljning af manskliider samt skor f(")r både damer och
herrar i mars månad 1904. Affären bedrifves i det ele-

ganta hus, som l^yggts af John .\. .\ndre\vs ])å Main st.

^ledlennnar i bolaget äro Carl ^'<lungbIad. Albert An-
derson och John .\. .Anderson.

Carl Youngblad ;ir f<")dd i \';isterg(")tlnn(l och kom \id

tidiga år med sina föräldrar till .\merika. De äga ett

präktigt landtställe i niirheten af Xew Britain.

*) Se sidan 8.3.

*) Se sidan 85.



Albert Anderson föddes

i Sjötofta, Elfsborgs län,

och kom till Amerika
1887. I 11 års tid förestod

han skoaffären i (ilobc

Clothing Ihnise. lian ;ir

förenad i äktenskap med
Ellen Maria Olson.*)

Ji^lm A. Anderson, bro-

der till den sistnämde,

kom till Amerika i säll-

skap med moder och s\-

skon är 1888. lian ar se-

dan i()Oi f(")rc'nad i äkten-

skaj) nu'(l Ada josci)hina

Peterson och har t\ä

barn. Astrid Judith Linca

och Evelin Cjeniveve. An-
derson är äfven en af di-

rektörerna i \c\v 1'ritain

Sa\-ing"s lian k.

Clausons Grocery, en
matxarnhandel. som öpp-
nades af _h)hn I lauson ar 1904 i l)onandcrs förra lokal,

no. 22 Park st., hvarest den iinnu bedrifves.

Clanson föddes år 1872 och kom till Xew T.riiain

188S. .\r i()03 ingick han äktenskap med Selma \\. Lar-

son, lian har deltagit i många allmänna \<ärf och i lik-

het mc(l andra sxenska aft;irsm;in iigcr han ett odeladt

f()rtroende ])äde bland landsmini och andra.

K, H. Johnsons Blomsterhandel, med kontor och drit-

hus i 517 Clnirch st., ()p]^nades af K. 11. Johnson 1905.

lian är Xew r>ritain-svcnskarnas trädgårdsmästare och

tillhandahåller drifhns])lantor. blommor, kransar, bnket-

ter m. m.
Johnson föddes den 13 jan. 1865 i .Stockholm och kom

till .\mcrika 1888. hTtrst stannade han i 1'rooklyn och

hade diir anstiillning som triidg.ärdsmilstare i en ])ri\at-

plats. lian gifte sig med .\nna Sj(")lund från .Xvsnnd.

\'ärmland. och har tre barn. .\rthnr. h^sther och lulwin.

Genom flit. dnglighet. ärlighet och ett hjiirtlgt tillmötes-

gående har han gjort stor heder åt det s\-enska namnet.

Albert Anderson

*) Se sidan 78.
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Står Real Estate & Insurance Co., en fastii^hclsniiiklar-

firma tillika med brand- och lifförsäkrinj^sai^entur. i^run-
dades af Aaroii Danielson och John A. Ahrahamson den
24 oktober iip5, med kontor i huset Xo. 163 Main street.

Aaron Danielson föddes i \'åthults socken, I(')nkö-

])in;4s kin, iSf)8 och ankom till Amerika 18(85. I början
al sin h;ir\an) \ar han mekanisk arbetare, men efter nå-
g"On lid ])elra(l(le han af-

färsmannabanan. Ar 1892
började han sttidera vid

Aui^ustana Colleo"e i Rock
Island, hvilka studier se-

dermera fullbordades vid

Uppsala Colleg^e. Åter-
kommen till Xew Brita in

blef han .återij^en handels-

idkare. denna gång" i fiir-

bindelse med S\-en ( lu-

stafson*). Sedan han for-

sålt sin andel i den sist-

nämdes affär biirjade lian

i samband med Da\lon
llum|)ry att handla med
fastii^heter. Detta fort-

iL;'ick tills han och John
Abrahamson bildade Siar

Peal ICslale iv Insurance
Co.

Ar i8(;8 in.^ick Daniel-

son iik-tenskap med Hulda
Jolmson. och de h^f\'a f\-

ra barn: \'ikner. 'idielma. Lincoln och Edna.

John .\. Abr-diamson fiuldes den 12 no\'. 1857 i Maks-
vik, k"lfsborL^s l;in. Man kom lill Amerika 1884 och har.

likt ^in kompanjon A. Danielson, tillbringat sin tid i

.\e\\ r.ritain. .\r 1887 ingick han ;d<tenska]) med Char-
lotta .\nderson. Ilon ;'fled dock efter ett elfxaari^t äk-

tenska]) den 10 a])ril i8()8. hvarefter han .^ifte sij:^ med
Carolina relcrson. Man har en son lr;in lorsta ^ittel i

lifvet. luilkens namn ;lr lljalmar.

Miller & Olson, f(")rsäljare af ^rrmsaker. frukt, kött,

fisk och allt som tillhör en \ril ordnad malNaruhandel.
började sin affär i en littn butik på Arch street den ^

•) Se sidan 83.
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mars 190^. Lokak^n l)k'f dock Miarl alhkdcs 1 iiillrjicklii^',

Inadan en n_\- S(H<tc's. lin af ek' lUniiirkta kii^cnhetcrna

i \'cj4a lUock var k-diij;- då för tillfälk't. och dit flyttack^s

affären i mars 1909. 'I"\;inne filiakT haf\a npjjnals, (k-n

första (\(^n 2y nov. ]()nj i liornel af l)\vi^lit st. dcIi l"".ast

st., och (k"n andra (kMi 3 (k'c. kjoS i li("irnel af Locusl st.

och Kensinj^ton st. Den fram,L;'an;4" AHlkT \- ( )ls()n haft

som handlanck' i Xew llritain iir rent al nn(k'rhar. I )e

iiro liäi^ge unga miin af of(')rvitHg"t rykte.

Charles (I. Miller föxldes den 2/ okt. i<Sf)7 i Lerl);icks

socken. (Örebro l;in, ocli kom till Amerika i a])ril 1880.

Kftcr att en tid hat\a arbetat i Xew llritains fabriker

sl("it han sig- till af fiirsmiinnens led, och d;ir har han be-

hållit sin plats med heder till inne\arande tid. .\r 189,^

g'ifte han sig- med Elvira .Anderson från Örebro. I )c haf-

\a t\å barn. S(">nerna I larald och l'"rik.

Alexander j. ( )lson föddes i I )alsland, Sxerigi, 1 S78
och kom i siillska]) me(l sina loriildrar till W inburne. I 'a..

1K91. h.fter någon tids \istelse i Uridgeport anl;inde han
till .\\ w iiritain, hvarest han sedan dess vistats.

Broadway Lunch Room, 75 .\rch st., iir den enda
svenska rcstaurant i staden. 1 )cn op])nades den 1 ang.

i(j09 af en nng och \','ilk;ind s\en:^k \id namn ( Instal K.

Carlson från jnlita socken. S(")dermanland. Man har \a-

rit i Xew r)ritain i 18 år. I)cn 24 now i<))C) ingick han
äktenska]i med en flicka

\id namn 1 i idda Sofia

1 .indmark. \\v( »adway
Lunch Room ;ir k;indl

for atl vara den bilsta

matserxering" i hela sta-

den.

Gustaf von Schantz
Co., ett bolag, som om-
besörjer uppsättande af

\' ä r m e 1 e dningar ( )cli

hift \;ixlings\e n t i 1 e r i

st(irre och mindre bygg"-

nader, bildades för någ^ra

år tillbaka af C. \'on

Schantz, en begåfvad
och f r a m g a n g' s f u 1 1

svensk ingeniör i staden.
G. von Schantz
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Firman har utf(")rt niåni;a tich l)(.'t_\(k'lscl'ulla arbeten alla-

redan, ucii som (let synes har den en lan^ (Kdi ljus fram-

tid att tillmötesi^å.

\'on Schantz löddes i Stockholm år 1874. 1 tidiga år

flyttade han med sina föräldrar till Finland, men på som-
maren 1889 afreste han till Amerika. Här har han stu-

derat vid åtskillii^a höi^re läroverk och utbildat sii^- bå-

de i teoretiskt ocli praktiskt afseende till en framstående

ins^eniiir 1 ich fackman. .Måni4'a och intressanta ;in) hans

lifserfarenhcter. hans bildning- är måui^-sidi^ och hans

hjärtli.tia. Iinniana sätt, i)aradt med sund omdrtniesfin-mä-

L^a iich miinniskokännediMU, ins^ifx-er l(")rtr(ien(le.

\'on Schantz är i^ift f()r andra t^ånj^cn. Mans f()rsta

äktenskap \älsi_nnades

med tvänne s(")ner, Sig-

frid och Axel. Med sin

nuwirande hustru 1 lil-

dur hj'icksi)n frän (Göte-

borg ingick han äkten-

skap den 2 jan. Kp/.
Svenska Bageriet, som

gar under namn al "City

r.akery'". iir beläget på
Woodland st., och äges
for n;ir\arau(le a t O. L.

Johnson frän Uridge-

port. lian ofxertog af-

fären den 7 okt. 19CXJ och
bedrif\er densamma i

stor och vidt omfattande
skala.

S. A. Odin

Andra svenskar som äro förbundna med amerikanska

affärshus.

Svenning Amandus Odin, sekr. i handelsbolaget "The
(ilol)e Clothing iiouse", en genomhederlig sxensk afliirs-

man, f()ddes år 1863 i \'åthult. j(")nk(")pings Län, Sverige,

och kom till .\'e\v T.ritaiu 1882. Ar 1892 ingick han äk-

tenskap med ilauua \u(K'rson från l-dlekulla. l\lfsborgs

län, och de haf\a 3 barn, Aluia. Clifford. Harald, John

och I-.thel.

John A. Ericson, del.igare i den ganda \;dk;in(la han-

delsfirman "Rogers Sash M- I )oor C"o.," som giir affiirer i
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dörrar, fönslcrkaniiar. t^ias, fiir^er m. m.. l*(')(l(k's i Xew
llritaiii den 9 juli 18S1. Ar i<j()S ingick han ;U<tcnska])

med llilcki Mat^areta Xclson. \in]t\ af sxcnska fcir.äldrar i

Ilristol, ("onu.. ocli <K' liafxa v\\ barn. en .^ossc \id namn
|(ilni l.miis.

David F. Larson, ri-

tare och b\ L^i^nadskon-

strukt(")r i f(")rl)in(lelse

med (Kmi m;d<liLi"a fa-

stii^hetsm ;i k 1 a rf i rma .

f(')r 11 vilken W. I..

Ilatch :ir hnl\U(hn:in.

föddes i Katrinehohn,

Södermanland <len 9

jnli 1SS2 och kom till

Xew llritain i okt.

l<;oi, Inarest han allt-

sedan \-istats. Dvu 2!)

no\'. Kjio in,i;'ick han

äktenska]) med Alice

Ihnicexi^. I )L'ras n\a

och treflii^a hem ;ir be-

läi^et i (")stra delen af

^t''!*'^'"- D.vidF.Ln

Svenska biträden i amerikanska affärer.

Som redan blitxil niinnidt sa finnas i flera af de ame-
rikanska hntikerna svenskar for att tillnKUes^å den s\ en-

ska befoknini^en i staden. Mxempelvis må fciljande näm-
nas: (iertrnde Carlson och Helg"a Herlin i ]\lcMillans Dry
( loods ."^tore. i^llcn Sandshaw i The Doston Store. Hjal-

mar Mallen i T. W. ( )'Connors Clothins^" Store. Aaron W.
Carlson i br("id(.'rna Abbes Hardware Store. J. Albert l>erg,

Edw. ( )Ison och 11. .M . Hillstrand i l*"arrcll c^- Connors
Clothin^' Store, Sadie Ehdne l-^ridell i W anamakers Dry
Coods Store, l^avid Wickander i H. L. Mills Hardware
Store. Carl llen^tson och George Johnson i (dobe Cloth-
ing" H(mse, Oscar J. F.rickson i Xew 1'ritain Cas Com-
pany. ( leorg"e Erickson hos Knssell T.ros., Frank J-

Abxleen hos Soxereisjns Tradinii' C"o., I'rank E. Rvbeck
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hos (icortic Ii. (iroecock. \\ .

Stort'.

ulll)er; Sh

Arbetsgifvare.

Carlson & Thorell, Byggmästare. Denna Yiilkiinda

hviii^nadsfirma har existerat sedan år iS(p. och (kläi^arne

i densamma äro Albin Carlson samt l)r(">derna .Andrew

'idiorell och John Thorell, alla drifti.^a män och framstå-

ende medl)or(^'are i samhället, kvinnans hei^ynnelse. dess

lifliga by^^i^nadsverksamhet, de resultat som lor\erkli-

gats, arbetspersonal m. m. ;ir allt \;irdt sin e^en historia.

Albin Carlson, som
är firmans chef, föddes

år 1865 i (kdlared. Hal-

land, och kom till Xew
Britain 1887. i lan har

varit och är lifli.^t in-

tresserad i s\enskarnas

biista. SamhiUlets \;il-

f.ärd har le.^at honom
(")ml ' »m hj;irtat,( ich han

har \arit en nykterhe-

tens banerförare i mån-
ga år.

j*'(')r ondx-riuL; 23 se-

dan ingick Carlson ;d<-

tenskaplig f ö r e n i n g
med Klara Thorell. 1 )e

hafva ire barn, niimli-

gen .\lfrida. en nng
k\"inna. som lov sin

A-ackra s.äng och sitt

fria. stilla och beliagli-

ga \-;isen gjort sig allmänt k;ind

Carl och .'^idney.

Andrew Thorell fculdes 1864 i ( Innnar]). llallan<l. och

kom lill .\ew P.ritain 1882. lians maka ;ir Jo^ephina ( in-

stafson. och de haf\a fyra barn, (lu>taf, Anna, llildnr

och Ruth.

John Tliorell, den tredje deliigaren i firman, kom till

Xew liritain från Sverige, men efter några års vistelse

härstädes flyttade han lill Xew lla\en. som blef hans

hem för en tid af ond<ring 12 år. lian återximde dock

till Xew P)ritain för omkring 10 år sedan, lian .är gift
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iS(jj och har lort-

. I,. Johnson som
voin lill Xcw l'ri-

mcd Nilhchuiiia ("ailson i>ch l)ar 3 hani.

löna, Milflrcd, Kayniond och I rciic.

C. F. Johnson & K. L. Johnson, Byggmästare. I )cnna

firma i^runchulcs al den förstnämnde är

salt alltsedan. Helt nyli.yen in.^ick K
medlem i densamma. (.". !". Johnson 1

tain 1882 och K. L. Johnson ar i8(>i.

Hedberg & Son, Målarmästare. Teter lledl)er^. denna
firmas L;run<liä,Li:L;are, fixldes 1857 och kom tid Amerika
1884. lian t)(")rjade sin affär i8(X), och drifxer den tort-

farande tillsammans nud sin son. Mans. maka hette

som flicka Carolina .\nderson. lian har tre barn. lieda,

( lustaf t)ch L"arl.

J. A. Carlson, Bygg-
mästare. I)emia affiir

])ab()rja(les af dess nn-

varande äs^are och sty-

resman J. .\. Carlson

år i8()7, och under den

tid den existerat haf\a
olika hy.tj^f^nadsarheten

nt förts till ett \;irde af

$500,000.00.

Carlson föddes den

27 dec. 18^17 i .^tora

Skede\d. h^aln kin. och
kom till \e\\- llritain

l8c)2. .\r i8<)2 instick

han ;iktenska]) mecl

Selma Holmen, och de

hafva två barn. Joseph
och A'asti.

August Bergström, Byggmästare. 15}

tor Ueri^ström föddc:- i T\öl.d>y. Elfsborg:

år 1^7^, och kom t'i' '
-»v Hritain 1890.

sin aff;ir som by^-,u"m;istare år l()D0. Skicklig i sitt yrke.

nitisk och pliktroi^en i sitt kall som uppsyningsman (")f\er

alla byg.^"na(lsf(")retag i staden, att de må utföras i r>f\er-

ensstämmelse med lag och förordning, samt för öfrigt

en god t)ch hederlig medborgare, har han icke så litet

bidragit till att höja svenskarnas anseende i Xew llri-

tain. Ar 189') ingick han ;iktenska]> med ( )li\ia Mehlin.
och de hafva ett b-irn, en sc^u \ id namn Harald.

Charles O. Johnson, Målarmästare. Han föddes i Jön-
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k(")|)in,ns län. S\-crii^"c. den i8 juli 1871 och kom till Xcw
liritain för onikrint;' 20 år sedan. lian IxJrjade sin affiir

år i(;05. Ar 1897 int4"ick han äktenskap med Maria Xel-

son. och de hafva haft en son. som af.^ått med d(")den.

August E. Wallen
Co., Målarmästare och
Tapetserare. Denna
firma härjade sin af-

fär år 1897 '"-^'^ !^''''k

först under namn af

\\^allen liros., men
sedan nen ene delät^a-

ren afi^ått med döden
har den forti^ått under
l)en;imnin,yen August
E. Wallen Co.

A. Iv Wallen är

från jonkoi)iu:L;'s kin,

Sverii^^e, och kom till

Xew Britain år 1888.

Han har \arit med-
lem af stadsst\relsen

i många år. I lan in-

gick äktenskap med
Ellen X o r (1 s t r ä m
1890, och de hafva tre

sön er, Kenneth.
Eric U. Carlson, Byggmästare, lian föddes i Stora

Skede\"i. l"'alu km. den K) se])t. i8()9(;ch ku\\\ till Xcw liri

tain i mars 1893. Ar 1897 ingick han äktenska]) med Ida

\\'allin. De hafva tvänne barn. F,dith (dara och Rodney
Carl Eric. Carlson började sitt arbete som byggmästare
1905-

August E. Wallen

ir och h'lmer.



Sjunde Kapitlet.

Svensk Sång och Musik.

Vega Glee Club \ar naninci på Xcw liritains första

svenska sångförening^'. Den bildades ])å h(')slen 1879 och

hade regelbundna öfningar Inarjc \ecka hos derigenten

John V. Lang, som då bodde i niirhetcn af Stanle}'

\\'orks. Aledleniniarna voro John 1"". Lang, L. !•". Xor-

lander, l''rncst \\ \\;inn, Adolph Uonander, Alfred Lind-

gren, Per Nyberg. X. X. Lind, Charles Denglson, och

Jose])h l''ridell. Lå sångarne aler\ån(le från sina öfningar

ni(')ttes de \anligtvis af en hel hop gatpojkar, som anföllo

dem med okviidningsord och stenkastning. I'å medlem-
marnas entrågna begäran flottade derigenlen lill lUack

Kock. h vilket betydligt förbåttrade omståndigheterna.

(ienom dessa måns flit och uthållighet fick den svenska

sången ett tämligen säkert fotfäste i Xew liritain. Vis-

serligen tröttnade en och annan, men nya personer fyllde

de tomma luckorna och intresset h(')lls ständigt uppe.

\"id jultiden samma år beslutade sångarne att hålla

en konsert i Portland, Conn. De anlände dit "och", som
minnestecknaren säger, "med khq^pande hjärtan inträdde

de uti konsertsalen". Deras ]nil)lik bestod af endast tre

personer, och då de hade sjungit det bekanta stycket:

"Kung Karl den unga hjiilte", så hade åfven dessa afdnn-

stat och lokalen var tom. Till råga på olyckan kom då
\-aktmästaren och framstiillde en hcjflig förfrågan, om de

hade något emot att inlämna n}'cklarna till lokalen i

nästa hus, då konserten var öfverstökad. Efter denna
erfarenhet förlorade sångarna lusten att resa omkring
för att glädja konstälskande, utan de stannade hemma
och använde sin förmåga bland landsmännen i X^ew
L.ritain.

Svea Cornet Band. Bland svenskarna i b(")rjan af

i88o:talet funnos endast Ivänne, som kunde spela musik-
instrument, nämligen \llr'\d Lindgren och .August f^ed-

berg. men för att ff'
'"'^ -t°.id en hel kår fordrades minst

ett dussin musikanter. Det dröjde därför någon tid

innan en sådan tanke kunde förverkligas. På senhösten

1883 organiserades dock det första musikbandet, hvars

medlemmar voro John Anderson, Frank Anderson,
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Charles Johnson, Alfred Johnson, (inslaf Snndhcri;". 'i"hc-

odor Lanj4', Axel Snndnian, Joseph Danielson, en j^aininal

flöjthlåsare \i(l namn (Inllander och en ens^elsman. som
hette (ireen. I.okal hyrdes i h\ad man kallade "C"orl)in's

I)OX Shop" och kåren (')fvade flitii^t tre gånger i veckan.
På hösten 1884 voro musikanterna så pass försigkomna
att de kunde spela för det republikanska partiet flera

gånger under den då pågående \alkampanjen. August
Hedberg \ar kårens fö"^;te ledare, men han tröttnade
efter ett hälft års tid. Engelsmannen (Irecn blef då in-

vald, men han höll ut endast nå-

gra månader. Därefter blef Al-
fred Lindgren \ald till ledare,

som fortsatte tills ombyte af an-

ställning hindrade honom alt

regelbundet be\ista öfningarna.
Flera af luusikanterna flyttade

sedan till andra orter, och de
andra tyckte att det (lr(")jde f(")r

länge att \;inta på nylåringar
att fylla de tomma lederna. h\-a-

dan karen beslutade sig fiu' att

efter ett treårigt arbete taga sig

en behöflig hvila. Om den se-

dermera up])tog arbetet år icke

bekant, men detta ;ir dock
knap])t troligt.

Elitkvartetten. \id Skandinaviska Sångarfcn-bundets
stora fjist i 1'hiladelphia den 31 juli 1887 re])resenterades
s\-enskarna i Xew Britain af en utmärkt k\-artett bestå-
ende af John 1-". Dang, Krnest 1"'. Wiinn. (iotlfrid \'ik och
L. Suneson. De sjcuigo äf\en i den gamla svenska k\r-
kan i IMiiladelphia.

New Britain Glee Club ;ir en sångfr)rening som nedlagt
och u])i)lagit arbetet åtskilliga gånger. I-Lrnesl !•". Wiinn
\ar ledare en tid, men på de si^^ta åren har .\r\id .W ro

innehaft denna befattning. rncUr den sistnämdes ledare-

skap up])tr;i(lde Xew r>rilain ( ilee Clnb i l)Oston HW Q år

sedan. I''i)reningen finnes ej mera till som sådan, ulan
har den uppgått i andra organis.-itioner med samma ;in la-

mål.

Verdandi var namnet på en annan sångförening under
samme ledare, som Xew Britain Hlee Club, men icke

heller den finnes till för närvarande.
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Wennerbergssextetten, iiicd l)r. Joshua Larson som
Icflaro. sjönjj;; en tid och \ar m}ckct ijopuliir, men ;if\en

(lon liar upjihörl.

Arpi Quartette iir en annan sa nL;f( "»rening- ^oni nmler en

oånt!' i \eekan.

J.F.Lang E. F. Wann G. Vik L . Suneson

Kvartetten som sjimg i Philadelpliia ar 1887. (Se tiiree. sidaA

Eolus är namnet på en sångförening', som organise-

rades den 2}^ juni 1910, och hvars medlemsantal är 2},.

Den möter hvarje vecka, och har som sitt mål odling af

den svenska sången. Arvid Xero är dess ledare.

Den Andliga Sången. Svenska Lutherska Mariakyr-
kans sångkör bildades år 1884 af Dr. Ludvig Holmes.
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Öliiin.yarnci höllos först i husen, emedan kyrkan då ännu
icke \ar färdigbyggd. De första medlemmarna voro
Sofia Bergman, Anna Anderson, Louisa Hägg, fru

Charles Olson, Sofia Edgren, Rebecka Berggren, Lina
Samuelson, Joseph Hultberg, Albert Carlson, Frank Ryd-
bäck, August Lindvall, Per Nyberg och A. Johnson.
Denna kör var verksam till i midten af i89o:talet. Den
hade sin manspillan, men äfven förstärkning af nya kraf-

ter. Sedan dess synes det som församlingen med h varje

ny orgelnist fått en ny kyrkokör, kanske med något un-

dantag. Som ledare hafva följande personer tjänat: Aug.
Johnson, Alfred Damberg, J. E. Sjölander, Andrew An-
derson, Jennie Lundquist, Dr. Joshua Larson och E. R.

Kihimark. Flera mindre körer finnas äf\enså inom för-

samlingen.
Betaniaförsamlingens första sångförening bildades på

hösten 1885 med Alfred Fredrickson som ledare. Dess
arbetstid var dock icke långvarig. Sedan sjöng en kvar-

tett för en tid till dess den nuvarande kören bildades,

hvars ledare Charles \V. Swenson varit under många år,

ända tills innevarande tid.

Flimförsamliiigens sångkt')r 'i)ildades också ganska ti-

digt och fått såsom andra kyrkokörer göra ^-axlande er-

farenheter. Den har betjänats af Charles CaWson och A.

C. Sundling. samt forniirxarande af .\r\id Larson, som
ledare.

Besökande sångare och musikanter. Den 24 mars 189

1

h(>ll den Lultemanska Scxiettcn en finare konsert i gamla
operahuset i New Britain. Sextetten bestod af följande

personer: 11. Lutteman, C. Fröholm, F. Erickson, C.

Smith, E. Shill, N. Löfvenmark och G. Kindlund. Ar-
rangeringskommitteen bestod af Alfred Lindgren, Stone

J. Bergström. Frank Anderson, Oscar IModeen och C. A.

Kunou.
Den 10 februari 1892 uppträdde en svensk damkvartett

i New Britain, och sjöng då i Unga ^Männens Kristliga

Förenings konsertsalong. I konstnärligt afseende var

prestationen utmärkt. Kvartetten anfördes af fröken

-Amalia Medin, som förnärvarande undervisar i sång i

Chicago.

En stor dag för Xew Britain-svenskarna var den 17

juni 1904, då Lundastudenterna läto på Russwm Lyceum
höra sina vackra svenska röster. De voro omkring fem-

tio till antalet, och som de mest bemärkte bland voro
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direktören Alfred Berg och John i^Orscll från Kungl.

Operan i Stockholm. Som anordningskommittce tjänade

Dr. E. T. Fromen, Dr. Joshua Larson, (^tto Bengtson,

Albert Anderson och Dr. S. C. Öhman. Sången var ju.

som man kunde vänta, den allra bästa, och både svenska

och amerikanska tidningar lofordade högeligen både kon-

sert och sångare.

En stor mditiirkonserl gafs af Kr()n()l)ergs Ixegcmentcs

Musikkår i Russwin Lyceum den i maj 190S under led-

ning af direktör Erik Högberg. Detta var en utomor-
dentligt fin och välöfvad musikalisk organisation, som ••

allo gjorde sig förtjänt af det stora erkännande den fick

mottaga. Långa spalter skref\'()s om Kronobergarnes
besök i staden, och om deras förträffliga musik, och sä-

kert är att de gåfvo både svenskarna och andra nationers

folk en ide om Inad Sverige förmår prestera i konstnär-

ligt afseende.

r^å Kristina .W-lson \ar ]iä sin konsert resa i I-Orenta

Staterna år 1879 besökte lion ;if\en grannstaden 11 art-

ford. De nuisikälskande sxenskarna i .\'e\v Britain, med
lohn I-". Lang i sj^etsen. sökte intressera det amerikanska
folket för konserten i Hartford, och ville hyra ett extra
tåg för de som önskade fara. Denna plan misslvckades
och i stället foro några af svenskarna till Hartford med
en förhyrd omnibus och lyssnade till den be])risade sven-
skans ypperliga sång.



Ättonde Kapitlet.

Allmän Historisk Ofversikt.

Första Perioden, 1870-1880.

Begynnelsen. Bland de många af främmande nationers
folk som valt New Britain till hem och vistelseort, intaga
utan tvifvel svenskarna första rummet. Detta säges icke

som en vacker fras om dem eller för att smickra, utan
det är rena, rama verkligheten. 1 början af iS/Oitalet

fanns, så vidt man vet, ingen svensk i Xew Britain, och
amerikanerna kunde den tiden ej skilja på "Swede"
(svensk) och "Swiss" (schweizare), utan voro dessa ord
för dem synonyma, men nog kunna de det nu. Den
förste svensken i staden var J. A. L. Lundberg, men han
hade ju icke tillfälle att tala svenska i sitt hem eller lefva

på svenskt vis, alldenstund hans hustru var en dotter af

det gamla Irland. Att denne man lefver ännu och bor i

staden kan ju med skäl kallas en historisk märkvärdig-
het*).

Den första helt svenska familjen var Andrew Quists.

Den äldsta sonen i denna familj, en gosse vid namn Set,

var den förste af svensk härkomst som dödt i Xew Bri-

tain, och en yngre, som hette Axel. var den förste, som
födts af svenska föräldrar i staden. De första som in-

gingo äktenskaj) voro Baron r>arfot och hans fru. och den
förste som introducerade sxenska tjiinsteflickor i staden

var den för läsaren allaredan Ix^kante professor D. X.

Camp. Han hade nämligen under en resa i Frankrike
och andra europiska länder i början af i87o:talet kommit
i beröring med svenska flickor, och så snart han kom hem
sökte han att få en sådan till tjänarinna i sitt hem. Han
lyckades äfvenså, ty det var i hans hus Alida Johanson
arbetade, och det var genom hans försorg hon kom till

Xew Britain **). Staden Portland, Conn., svnes hafva

varit de första Kew Britain-svenskarnas amerikanska ur-

hem, ty därifrån kommo flera stycken till staden. Några
kommo äfvcn från ColHnsville.

Sociala förhållanden. Svenskarna voro ej flera vid

denna tid, utan de kunde alla vara personligen bekanta

*^ Pe sidan 11.
*) Se sidan 15.
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med hvarandra. Enigheten var stor. Supgillen och slags-

mål förkommo ej. Flera individer, som kunde språket,

stodo i nära vänskapsförbindelse med amerikaner och
tyskar. Sociala samkväm höllos iios familjerna Ouists,

Forsmans, Karlboms, Andersons, Landgrens m. fl. i

slutet på årtiondet blef föreningen Vega i socialt afseénde
en betydelsefull makt, åtminstone så långt det gällde

ungdomen.
Keligiösa förhållanden. Inga svenska kyrkor funnos

den tiden. .Sammankomster höllos i hemmen och de
första, som predikade Guds ord, voro lutherska präs-

ter *). .\fven predikade en metodistpastor, som hette

Ågren, åtskilliga gånger. IKad lloiikla IMerson, Mr.
Smith och Professor Camp gjorde har redan bli f vit på-
pekadt. På dödsbädden sade John Forsman till förfat-

taren följande ord: "Den första tiden jag var i New
Britain funnos inga svenska kyrkor och högst få personer
att tala med, men jag hade ett svenskt Nya Testamentet
som min följeslagare, ur hvilket jag läste så ofta jag hade
tillfälle därtill".

Notabla besök, Öfveringeniören Magnus Brunskog
från Eskilstuna besökte New l>ritain under denna tid i

syfte att studera järnhandteringen.
Allmänna drag. John F. Lang synes hafva varit den

ledande själen bland landsmännen. Ingen tog del i

politiken, detta möjligtvis på den grunden, att de ej

kände engelska språket nog för att kunna med lätthet

röra sig på detta område, och kanske mest därför att de
voro för unga i landet att kunna äga medborgerliga rät-

tigheter. Antalet svenskar var ej så stort; kanske om-
kring ett hundratal inalles. I stadens adresskalender
från den tiden är det blott då och då ett och annat svenskt
namn blygsamt tittar fram.

Andra Perioden, 1880-1890.

Sociala förhållanden. Redan i början af i88o:talet an-
lände ett så stort antal svenskar till staden, att den enhet
och det samförstånd, som varit rådande under det före-

gående årtiondet, nästan helt och hållet gick förloradt.

Själfva antalet i och för sig borde ju icke hafva vållat

något sådant, men hemligheten låg däri. att många af dem
som kommo på i88o:talet v(^ro i många afseenden olika

dem som kommo på T87o:talet. förnämligast däri att de
*) Se sidan 45.
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liyllade supseden, luilkcn for de första svenskarna var en
främmande sak. Endast en nykterhetsförening fanns i

l)örjan af denna period, hvars verksamhet varade litet

mer iin ett år, och därefter, församlingarna undantagna,
synes det ej hafva funnits någon, som höjt sin röst mot
rusdrycksf(')rhruket under hela den tiden. Tvänne nöd-
hjälpsföreningar kommo till stånd, nämligen hVidhem
t)ch Uethesda, hvilka tillsammans med \'ega. ett barn af

föregående period, uträttade mycket godt. Af de konst-

älskande odlades sång och musik ganska flitigt. Då den
föregående perioden med högst få undantag bär prägeln

af ett ensligt ungkarlsstånd, så får denna däremot allt

mer och mer karakteren af hem- och familj elif.

Politik och stadsstyrelse. I slutet af denna tioårsperiod

invaldes l\<-inne s\enskar till allmänna befattningar, näm-
ligen Charles Eckland att tjäna som "constable" *) och

Joseph Landgren till medlem af "Board of Relief"**).

Detta skedde 1889.

Religiösa förhållanden. Under denna period organise-

rades de tre s\ cnska f('>rsam]ingarna. b^örst i ordningen
kommer den Lutherska Mariaförsamlingen, som bildades

1881. Därnäst Elimförsamlingen år 1883 och slutligen

Betaniaförsamlingen 1884. Flera organisationer inom
dessa församlingar kommo ock till stånd, såsom söndags-
skolor, sångföreningar och ungdomsföreningar. Den
Lutherska f(")rsamlingens första kyrka byggdes och invig-

des för allmän gudstjänst den 15 mars 1885 och den 26

maj 1889 fick I>etaniaf(")rsamlingen flytta under eget tak.

Den ly feb. 1889 h(")ll Frälsningsarmeen sitt första möte i

staden.

Notabla besök. Lektor V. Waldenström besökte New
liritain den lO juni i88(;. och predikade då i det gamla
operahuset på Main street. \'erkm;istaren E. Erickson,

anstiilld vid August Stenmans gångjärnsfabrik i Eskil-

stuna, bes()kte Xew Britain 1890. Han reste sedermera
tillbaka i sällskap med unga David Lindgren, .son till

Alfred Lindgren ***).

Allmänna drag. .Svenskarnas antal hade under denna
tid hastigt (")kats, så att de nu riiknade flera hundra. En-
het fanns knai)past någon, ty partier och för olika saker

) "Constable" är en rättstjänare, hvars skyldighet är att

frambära och öfverlämna arresteringsorder, häkta lagbrytare,

anskaffa vittnen vid rättegäng o. s. v.

*) "Board of Relief" menas undsättningsnämd i allmänhet.
•*) Se sidan 42.
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intresserade grupper sleto och drogo åt hvar sitt håll.

Det var på det licla taget en jiininierlig tid. l'å alla om-
råden iipi)lrä(l(k' afundsjukan. Men det var ju icke att

undra på. Man kan väl förstå hurudana förhållandena

äro där luänniskor, som äro okunniga i språk, seder och
förhållanden, hoptals samlas, utan någon som hälst reda

och ordning. Men det var h;ir såsom det alltid varit med
svenskarna. Do rusa u[)]) iDr tillfiillet. de äro som vreda
vågor, som storma mot stranden, men da känslan lagt

sig och de börja känna igen hvarandra såst)m \'arande

barn af samma oförgätliga fädernesland, söner och dött-

rar af kraftiga och storsinta fäder, så slutar striden,

hjärtat vidgas och broderlighet och samförstånd intaga

sina rättmätiga platser. Så har det varit i Xevv Britain.

Om denna period var stormig och svår, så hafva de efter-

följande varit mera lugna och lyckliga. Inilkct \i hop-

pas i fortsättningen kunna påvisa.

Äfven är det af betydelse att påpeka den omständig-
heten, att då det under föregående årtiondet icke fanns
en enda svensk affärsman, nu däremot flera framträdt på
detta område, såsom t. ex. Lund & Landgren, P. E. Ny-
berg, T. Wilson. Peterson, Sundman & Co. och A. Bo-
nander.

Tredje Perioden, 1890-1900.

Sociala förhållanden. Pa detta område synes nästan
allt vara sig likt som under föregående tioårsskede, med
undantag af att allt flera familjer bosätta sig i staden.

Svenskarna i New Britain äro att förlikna vid ett träd.

som blifvit flyttadt från dess ursprungliga hemland och
(omplanterats i amerikansk jordmån, från Inars slam nya
och friska skott framträda. Dessa skott äro barnen, som
födas här. Ehuru dessa aldrig trampat fädernas jord och
fastän de ej med samma känsla, som de iildre. kumia
njuta af berättelserna om Sverige, dess natur, folklif och
historia; eller så mäktigt beröras af vårt hemlands sån-

ger, så äro de dock svenskar. Deras utseende förråder

dem. Om de ock tala anglosaxist språk, så vittna dock
deras ljusa lockar, deras blåa ögon och höga pannor oni

att de äro afkomlingar af ett folk som kommit från den
väldiga Norden. Detta låter ju så besynnerligt, men är

icke desto mindre en historisk \-erklighet.

Politik och stadsstyrelse. På denna bana franitriida

allt flera svenskar. I''rank Anderson inxaldes till
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"sheriff"*) 1892 och John 1^ l>rink till samma ämbete
1894. Ar 1896 utsågs Charles iiai^ström att tjäna som
"councilman"** ), och en annan \i(l namn Martin A. Lar-
son invaldes, kanske samtidis^t, till sannna befattninj^".

Charles Xelson innehade samma post 1898— 1899. I^rnest

V. Wänn var medlem af undsättnin.i^snämden från

1892 till 1895 och därefter som assessor till 1901. Ar
1894 fick Xew liritain sin första svenska polis, nämligen
(1. W. Hellberg, som iinda hittills fyllt sin plats med stor

heder.

Läkarvetenskapen. l".n s\ ensk liikarc Ui". Rudolf l'il-

gren \ar i Xew llritain, kanske i slutet af föregående
])eri()d. lian \ar värmlänning och iigde t;imligen stor

begåfning som målare och skald. Cr Hälsning till Nor-
den, ett \ackert poem, som han skref i Xew Uritain, citera

\i följande :

"Vi se huru fåglarna flytta också
Ibland ifrån nordliga trakter.

Men vända de icke tillbaka ändå,
Som drifna af hemliga makter?
Bör det icke lära vårt hjärta förstå

Att aldrig förgäta den torftiga vrå
Vid Nordens isiga fjällar?"

I )r. riigrens hustru \-ar amerikanska ocli de bodde på
"llotel Russwin" under vistelsen i .Xew Rritaiu.

I början af detta årtionde (1890— 1900) kom den så

sorgligt rvktbare Or. A. (i. Thoren till Xew IJritain. Ef-

ter någon tid flyttade han dock. men återkom sedermera

och praktiserade som läkare under några år. tills han af-

led i b'")rjan af nästa tioårsi^eriod. lian \-ar en skicklig

läkare och \ar allmänt omtyckt, nieu rusdryckerna blef-

vo hans ruin.

Dr. Arvid Anderson anliinde till staden och b()rjade

praktisera som läkare år iS()5. Man lixldes i lClfs])org,

Sverige. I''fter genomgångcu kurs \ id \';inersborgs lä-

roverk tog han studentexamen och fortsatte sedan studi-

erna vid Lunds universitet. .\r 1889 ankom han till

.Amerika, och bih-jade då studera vid Michigan-universi-

tet. Sedan han år 1892 tagit medicine doktorsgraden

praktiserade han en tid i staden Detroit. ^lich.. från hvil-

*Y "Sheriff" betyder ämbetsman, befallningshafvande,

hvars skyldighet är att utfärda arresteringsorder och andra lag-

liga rättshandlingar, upprätthålla ordning o. s. v.

**) "Councilman" är lika med stadsfullmäktig i vanlig

svensk mening.
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ken |ilat> han flyttade till Xrw Ilrilain. Ar Kpl f<")re-

l()!4' han en utrikes resa. och studerade da i Wien och i

Ikrlin, Inarefter lian återxände till Xew r>ritain dcIi har

sedan dess varit bosatt hiirstädes. ( ienom sin skicklii^-

het som läkare, sin luyna och lasta hållning;', sin redhar-

het och pålitlii^het har 1 )r. Anderson h ir\ ;irl \ al si^ ett

stort anseende både bland landsni.-m och andra. Man ;i i'

sedan i»j;i<j torenad i aktui^ka]) ineil Miss Salina Screen.

En annan s\ensk

doktor \id namn K. A.

Knlind \istades i Xew
llritain åren iS()5

—

l8cX). Man f(Mldes i

staden Trox idence, K.

].. och \ ar endast nå-

L;"ot (")tver Kj år i^am-

mal. då han utexami-

nerades som liikare.

Man hade stor i)rak-

tik och \ar allmiint an-

sedd som siirdeles

skicklii^ i l)ehandlinL;'

af ner\- och hjårusjuk-

(lomar. 1 f(')rbindelse

med hans liefattnini;-

som stadsläkare i Xew
Britain uppstodo vissa

svårigheter, hvilka. e-

huru de \'oro af myc-
ket lindrii;- art. xållade

mycken oreda, kanske
mestadels på den grunden att myndii^heterna sai^o saken

allvarlii^-are än doktorn Lijorde. Xoi;af. han U()dL;a<les

afsäga sis;- ])latsen och hinma f;dtet ()ppet for andra. Dr.

Eulind flvttade sedan till Xew Nork och blef s])ecialist.

Dr. Tvj^eson var ock ])raktiserande läkare i Xew llri-

tain inemot slutet af denna i)eriod, dock synbarligen \nr

kort tid endast.

Religiösa förhållanden. I'å detta område rådde stor

aktivitet och alla fitrsandin^arua arbetade med kraft.

Klimförsamlins^ens kyrka i)å Kim street l)y.^\^(les och in-

vii^des för g-udstjänst. l\et>uliära ij^udstjänster höllos al-

la söndai^^ar i alla tre kyrkorna, den andliiia undervisnin-

£jen blatid barn och ungdom bedrcfs både kraftigt och

A. Anderson
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planmiissig^t och församlinf^arna till\'äxte fort i mcdleni<^-

antal. In.^a lärostridcr förekomnio, livadan den andli,i;a

verksanihclen fick under denna tid utxeckla sit;- i lu^n

och säkerhet. Många missionärer och evangeHster in-

hjödos att tala om evangeli \erk i värklen. hvilket i en

icke ringa män ])idrog att öka intresset för andliga ting.

Det \ar en säningens tid. men skörden ntebkf icke. Tn-
(ler (iuds ledning lades en grund, som iir att hojjiias skall

bestå, och ])å hvilken andra ma kunna hxgga uumI iidla

materialer i kommande tider.

Notabla besök. Fröken Manna Ouchterlony besökte

Xew liritain den 12 jan. 1893. och hr)ll då ett föredrag i

r>etaniak\ rkan till förmån f<")r l-"r;Usningsarmeens lokala

kar.

Ingenior Axel Sxalling från Ivskilstuna \ar i Xew
r>ritain ])å återresan från världsutställnmgen i Chicago

ar 1893. och tog då flera af dess manufakturier i skiirskå-

dande. Man beniTittes al' fabriksägarna med artighet och

\-äl\'ilja.

Allmänna drag. I )en sxenska belolkningcn hade \id

denna tid betxcUigt okats, sa att den rliknades i tusenden.

llxilktn utxeckling och huru f()rän(lrat hade icke allt

blifxit I De första, som kommo till staden och voro unga
for tjugofem år sedan, stå nu ])å sin lefnads middags-

höjd, och ett yngre sliikte \;lxer up]) kring deras finter.

Flera svenska förenin-

gar komma till stånd

och dussintals sven-

skar betriida affärs-

mannabanan. Ö\-

verallt äro de med
f(")r att gi")ra sitt iufly-

fl}tande giillande. och

livar de än få en ])lats

göra de sitt bästa att

fylla (len med heder.

I-^lera äro f(")rmän i de

stora fabrikerna. mån-
tia bygga sig egna
hem och en imderbar
lust att arbeta och gå
framåt s\nes hafva
gripit

mans.
dem allasani-

I "ra mat trår
Prof. C. A. Kunou fse sid. 107.)
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det också nicd stornistej;'. Främniatido språk läras, med-

bors4"crlii;a ])likter iaklla^as, tikad kunskap och (k'inncd

parad intcllij^ens 1)lif\cr alll hut -n-li hut nlni;irkaii(k-

f(")r dem.
En sliijdkirarc \ id namn T. A. Knnou k^m till Xcw

Britain 1890. lian fick anstjdlnin^ i Statens normalsko-

la härstädcs som kirarc i sl(")jd ocli scderiuera afvcn i

gymnastik. lian fcxldcs den 2:) juli iS()5 i Stockholm.

S'veri,<;c, och kom till P.oston. .Mass.. den iS juni 1X89.

Till Xcw Uritain anlände han kort därefter. I )il arl)ete

han utf(")rde i skolan uppskattades höi;!.

L'nder i)rotessor Kunous tid i Xew liritain orL^anisera-

des en s\ensk i^\-mnastikklubl). f()r luilken han blei in-

strukt(")r. De första tjänstcmimnen i denna klnhh \-oro

|ohn Carlson, John SellL^ren. John Jacobson och Oscar

lionander. Professor Kunou f()renades 1 iiktenska]) med
en Miss Stark frän llartford. och de hade tvä barn. De

flyttade sedermera till Kalifornien.

Manila konserter höllos f(")r olika iindamal, \ id Inilka

tillfällen en stor enhet förspordes. 1'lera utaf -\e,iskarna

ädai^-alade en tämligen '^od ledarf()rmä,^a. som kom väl

till pass vid mer ;in ett tillfälle. lM">r fattiga och nödlidan-

de visades stort intrese. Så mörkt som det var männen
ghug i bcirjan på i88o:talet, så ljust har det blifvit under

denna period. .Man kan säija att det i^ått Sveriges folk

väl i Xew Dritain. .Västa period, som äi den sista, är

den bästa.

Fjärde Perioden 1900-1910

Sociala förhållanden. Den svenska befolknin,i;en har

varit i stadii? tillväxt och är nu större ;in nåt^-onsin. \\-

huru att de äro så måni>"a sä kunna de likväl mötas i de

mest innerlii;a sociala samk\;im. Da tala <le iildre^ om
Sverige (Kdi då användes i de flesta fall svenska språket,

tv fas"t de kunna tala engelska tändigen väl så faller det

sig: likväl litet egendondigt att tala om det kära hemlan-

det och icke använda hendandets språk. De yngre där-

em<^t tala eng-elska. och vöv sig deras samtal om .\merika

vanligtvis. Då svenska talas i kiiket s.i kan det nog

hända att engelska talas i kammaren. Ja. sä diir ;ir det ;

det hela är dock storligen intressnat.

De svenska kyrkorna i Xew T.ritain äro alls inga klubb-

hus eller inrättn'ing:ar för sociala samkväm. men dock må-

ste det medgifvas att dessa allmänna mötesplatser ut-

öfva ett stort inflytande på det sociala förhållandet i Xew
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Britaiii. Där mötas sxenskarna. diir lornicras nya be-

kantskaper och (kir komma l)arnen tillsammans. Detta

är .glädjande, ty det är väl bättre att de sociala ftirhål-

landena koncentreras krini^ kyrkan än krint^" krog^en.

Till alla andra förbättrins^ar, som inträdt. synes en ten-

dens till nykterhet och ett bättre lif allt mer och mer
framträda. Ännu hafva icke Xew Ilritains svenskar
kommit dit de ])öra vara i så motto, men dock är det

outsä5>lii;t gliidjande att de synas vara på en så sj;^od vä.g'

som de verkligen äro. Det är väl bättre att tacka (nid

f(")r luad som är ;in att sjniii^a klagovisor för det som
icke ;ir. Äfven om \i ej nått ftdlkomlighet. så äro vi

dock ,L;la(la att y\ ;iro Inad \i ;iro. Det kunde ju \'ara

sämre.

Politik och stadsstyrelse, l^medan afsikten med detta

lilla arbete har varit att endast samla historiska fakta

med afseende på det svenska folket i Xew l')ritain. så är

det ej möjligt att meddela någ^ra utförlig-are teckningar

af alla de indi\ider. som gjort sig bemärkta på olika om-
råden i sandi;ilNlif\et, och äro vi därföre nödgade att in-

skränka oss att blott meddela de personers namn och de

sysslor de haft inom ])olitikens område i form af en torr,

naken lista, ehuru vi väl veta livar och en af dem gjort

sig förtjänta af ett längre omnämnande. Den som läser

och j;imf(')r dessa perioder med hvarandra skall finna att

icke minst ])å det politiska området har en stor och märk-
bar förändring ägt rum.
Som "councilmen"* I under denna period hafva följan-

de ])ersoner tjiinat : Malcolm Källgren (1900— 1901),

Stcne j. I'.ergstrr)m ( 1901— igo2). .\lbin Carlson och

John Alalmfeldt ( 1902— 1903). A. E. A\'allen (1904

—

1907), Justus Wallin (1904— 1905), X^ictor Carlson (1905— 1907), Severin Johnson (190(1— 1908), Carl E. Erickson

(1906—1910), John Olson (1907— 1910), Uno Johnson
('h)09— 1910) och R. M. Hillstrand (19T0V
Är 1902 invaldes Charles A. Erickson till assisterande

polisdomare, och år I9"'4 Stone J. Rergström till "repre-

sentati\e"** ) i Stnten Connecticuts lagstiftande f("»rsam-

ling i Martfiird. 1 skolrådet hafva t\'iinne s\ensk'ir sut-

tit. n;indL'(n Carl l^bbe^en (1904— 1907) och Dr. I'. T.

{'rollien t'r;m n)';9 till iune\ ärande tid. Dä < i. .M . 1/in-

*) Se förklaringen i'å sidan 104.

) "Representative", liktydiigt med riksdagsman i Andra
Kammaren.
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(lers var Iwri^mästare utnämiKk- han år 1905 byji^^niästa-

rcn A. Bergström till bviit^^nadsinspcklor. och samnu"
])crson är ock medlem af stadens sundhetsniinid.* ) < )tto

Bengtson har fyllt sin plats som assessor med heder se-

dan 1901. och John A. Anderson som medlem af nämn-
den fr)r de allmänna arbetena sedan 1906. Till "ålder-

man"**) blef Carl Krickson invald 1910. och John A.
Abrahamson har \arit "constable" sedan 1907. A.
\\. Wallen har \arit medlem af allmiinna taxerini^snäm-
den sedan 19J9, och John Clauson af faltigvårdsstyrelscn
sedan U)0(). Charles Xelson tjänade som "select-

man"***i frän upo till sin (\ö(\ den 2f) aiii^. år 1905. och
.\r\id 11. Xero frän li;of) till nu\ ärande tid. .Miss

jennie lulman innehar
notariebefattnin.g' på upp-
l)ördskammaren.

h^nnitom den omnäm-
de (i. W . llellberi^- äro

följande s\enskar anställ-

da vid stadens ])oliskär:

Charles Johnson. ]:)olis

sedan 1903. John L. Carl-

son sedan 1906 cich Axel
Carlson sedan 1907. Dess-
utom tj;inst,^'i")ra t\;lnne

som extra poliskonstap-

lar, njindigen Theodore
Johnson och Charles An-
derson, inalles sex per-

soner.

Läkarvetenskapen. En ny rci)r(. sentant iöv denna ve-

tenskapsi^ren ankom till Xiw Britain 1933, n.ämligen

Dr. E. T. Fronien. Han f("»(ldes är iSfV) i Kalmar. Sve-

rige, och efter studie r \id Kalmar Hiroverk och afläg^gan-

de af studentexanii. 11 i i-Ir.fs han vid Kunds universitet,

och studerade där medicin. Efter att i Stockholm ge-

nom trägna studier än mer förberedt sig för läkarens

ansvarsfulla kall anlände han till Chicago år 1893, och

tjänstgjorde där som lazarettsläkare en tid. Sedan han

*, Se sidan 93.

**) "Ålderman" är liktydligt med radman i stadsstyrelse.
***) "Selectman" betyder medlem af kommunalnämden.
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år 1897 aflaj^t liikar-

CNanicn \i(l unixcrsi-

tetet i Mar(| u e t t e
,

^^'isconsin, l)örj a d e

lian sin j^raktik. först

i Staten Michii^an för

en tid af tre år, och
sedan i staden South
liend. Inchana, äfven-

så i tre år, hvarefter

han bosatte si^ i Xcw
IJritain. Förutom sin

stänchgt v ä x a n d e

praktik har han haft

tid att äi^na mycken
upi)märksamhet åt ar-

1)etet vid stadens all-

männa sjukluis. \id

i W ^^ -jgj|^,',fM hvilken anstalt han^ '^ J^r-i*»-1M tjänsti^ör som (")fver-

liikare. Dr. häromen
har å(laj4"alag't stort in-

tresse i fråg^or r(")ran-

de svenskarnas kultu-

rella utveckling i det-

lian är en rikt he.gåfvad man. Som läkare
har han \unnit anseende bland .\e\v l>ritains befolkning
som ett helt, och som medborgare och människa i all-

mänhet är han älskad och xärderad, såv.äl för sitt arbete
som för sin oförvitliga karaktiir. Måtte han länge lefva

!

Dr. Fromen är sedan i8g8 fruenad i .'iktenska]) med
Ida Cliarlotla Pålson från Skåne, och de liaf\a t\;iiiiK'

l)arn, (Idttern I ngcborg och sonen Lars.

Religiösa förhållanden. Som det mest betydelsefulla

på detta »område är otvifvelaktigt församlingarnas ökade
inre andliga kraft, och deras tillväxt i numerär. Ett an-

nat drag, som synes utmärka den andliga verksamheten
i Xew Britain, är en större enhet och samkänsla försam-
lingarna emellan än som någonsin varit rådande förr.

Som en sak af särskild stor betydelse tro \-i uppförandet
af den nya svenska Lutherska kyrkan, under Dr.

(Mimans energiska ledning, vara. Retaniaförsamlingen.
med sin kraftige ledare, pastor G. E. Pihl i spetsen, har

lyckats betala sin kyrkoskuld, och Frälsningsarmeen
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har fått inflytta i sin nya lokal på ("luircli strcct. Inj4'a

pastorsflyllnini^ar haf\a ;i.!^l rum sedan i Ixu-jan i)a n;Jl,

då K. (i. Iljcrpe afi^ick frän lU taniaforsamlinincn. Me-
todister. .\(l\entister o. a. !iaf\a \i(l ätskillii^a tillfiillen

haft niiHen. men na.^on xidare stadi.^x^arande \-erksam-

het haf\a de doek icke mf(')rt. Sinidai^sskolorna iiro i

blomstrande skick, konfirmations- och bihelklasser utfö-

ra verksamhet i stor och betydelsefull skala. i>ch måni;-

faldii^a förenini;"ar med olika s}-ften arbeta med if\er och

kraft inom f(")rsamlins^arna. 1 )e s\enska kyrkomedlem-
marnas antal .är stort under närvarande tid. och for-

sam Ii ns;"arnas sammanlai;"(la e,y'endoms\-;irde l)elö])er si^;'

kanske till bortåt 1 7c:).o:x) dollars.

Notabla besök, l.ektor I'. Waldenström med fru be-

sökte Xew llritain i now K/oi och predikade då i South
Clmrch. .\.r 1904 var han h;ir txiinne ^jiui^er. f(")rst ])n som-
maren och sedan i dec. månad. I lans sista besök \ar 1910.

då han predikade \id det stora niotet ute 1 dit Iria ])å

Maple llill. lian åtföljdes ;if\en då af fru Wahk ns' nnn.
II. H. IJiskopen och Doktorn K. 11. ( le/.. xmi Scheele

från Visby, tillsammans med biskopinnan (iusta\a \on
Scheele besökte New Britain år 1901 och 1910, således

ett besök i början och ett i slutet af årtiondet.

Allmänna drag. l'nder dessa sista tio år haf\a stora

föråndrinjj;ar ågt rum på alla områden. Den svenska be-

folkniui^en år stor. större än någonsin.* ) I stadsstyrelsen,

på kontoren, i handelsbutikerna. \id spårvagnsbolaget
och postverket, ja, öfverallt intaga de ett stort och fram-

stående rum. Deras rena och snygga hem, deras välar-

tade och anständiga barn. deras flit. deras kunskap, de-

ras karaktär, som ett folk. äro de trai)])steg. hvarpå de

uppstigit till en st;illning i samhället, som iir ou])phunncn
af andra folk. Deras kraft har förskaffat dem bröd. de-

ras ärlighet har skänkt dem förtroende och deras läraktig-

het har gifvit dem vetande. De hafva en härlig historia

bakom sig i New Britain. Det har varit svett och möda,
men skördens dag. med lönen därför, har icke uteblif-

vit. Under en tid af knappt fyratio år hafva stora ting

inträffat. Det flydda lägger en gyllene nyckel i händer-

na på det svenska folket i New Britam. hvarmed det

kan öppna de vida och väldiga dörrarna till framtidens.

*) Det tros att det tinnes omkring 8,000 svenskar i New
Britain.
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till förli()])pninsj;-arnas ljusa rike. Det flydda är historia,

(let kommande är ])roretia. llistorien hiir den \erklij4a

erfarenhetens alharlis^a drai^ och profetian de leen(le

f(")rhoppn in ilarnas.

l-ji stor ut\ecklin!Li- liar \isat si;^- pä det koniniereiella

området. Icke sä fä nya affärsmän haf\a okat lederna.
.Xiistan alla kunna tala engelska språket mer eller mindre
flytande. Ett stort antal svenska barn äro inskrifna \ id

de högre läroverken. ]\Iånga svenska unga kvinnor
arbeta i de finare amerikanska familjerna.

Då hundraårsdagen af Elihu Ikirritts födelse firades i

New Britain den 10

maj 1910 togo s\en-

skarna stor och kraf-

tig del i h(")gtidlig"he-

terna.* I ( lenom större

och mindre b i d r a g
frän de svenska orga-

nisationerna i staden
utrustades en karne-
\'al\agn, som svnd) >-

liskt representerade
ut\'ecklingen af den
fredstanke .M r. Uur-
ritt sä m_\cket ifrade

f(')r. 1 !;istarna är(~) ut-

styrda i de ryska och
japanska fiirgerna och
mannen ])a kuskboc-
ken rei)reseiiU'rar e.\-

])residenten T. Kose-
^'elt. b'n ung man.
D. A. W i ekan der.
hvilkens ansikte fram- "^^ W- Svenson isesid. iis,

sk\nitar i närlieten af pelaren, skall föreställa Elihu Hur-
ritt framf()r sin smedjehärd. Musikdirektör E. R. Kihl-

mark. såsom Alfred Xobel. står hög och rak i nndten af

\agnen och haller i sin hand en lagerkrans, som han r;ic-

ker som en hyllningsgiird mot "den lärde grofsmeden"
för hans arbete såsom fredsapostel. De unga kvinnorna
rejiresentera folk och nationer. Ritningarna och arbetet

utfördes af Gustaf von Schantz. I karne\alen xäckte

vagnen allmänt uppseende.
I de stora fabrikerna innehaf\'a flera s\-enskar förmån-

) Se nästa sida.
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Ii,i4a och ansvarsfulla platser. Såsom ett sannt och talan-

de l)e\is därför niå sn])erintendenten \id (. orhins skrul-

fahriker C". W. Sxenson kunna tj;ina. lian tiuldes i

\\'ästeri>ötland den ii oktol)er iS()4. och kom till Xew
llritain den 2=^ oktober 1SS3. Den 1 a])ri] 1 SK7 ini;ick

han äktenska]) med Ida C |osei)hson ir;ni |onk(')pinij;,

och de haf\-a f\-ra harn. Alice. Ilnlda. I lenry och l'"reddie.

lian har arbetat ])a samma ])lats i
_'" ar, och a\ancerat sa

att han nu ;ir ^ui)erintendent. l'nder en tid al 2^ ar har

han tjiinat som ors^elnist i r>etaniaf("irsanilin^en.* ) Man
har \arit stor i sin bei;äininu'. stTirre i sitt arbete, men

Svenska Karncvalvagncn vid Burittfästen den 10 mai »910 (ge sid. 112)

Störst i sitt rena och oförvitliga lif. Utrymmet tillåter

oss icke att tala om Oscar ]\Ioberg. Fritz Svensk och en

lång rad af förmän och skickliga yrkesidkare, som finnas

öfverallt i verkstäderna, hvilka för sin duglighet och

pålitlighet tillvunnit sig allas förtroende.

Det sagda må nu kunna vara nog. Xärmare fyratio

år ligga bakom oss sedan den förste af vårt folk slog sig

ned i Xew Britain. Hvilka förändringar! Hvilken ut-

veckling! Det är icke alltid vist att fråga hvad fram-

tiden må bära i sitt sköte, och dock har det flydda varit

*) Se sidan 61.
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sådant att det i;if\LT anlcdniuL; att reflektera (")f\er luad
som ni(")jlig"t\is niä kunna ske i dagar som stun(ki. Det
som lii4g'er l)akom har \arit !Li;"odt : må det som lii4.i;er

framföre blifva ännu bättre. .Mätte Xcw Rritains sven-

skar aldrig gifva moder S\ea orsak att ;)ära sorgedok
f(")r deras skull, utan istiillet gif\a henne anledning att

storligen frcijclas, att de i främmande land icke bortslösat

det dvrbara arf. som hon gaf—icke ett arf af guld och
silfver. utan det som mer är, nämligen dygder, arbets-

kraft och ett leende framtidsho])]). Mätte (iud, som \a-

rit Ledsagaren och Iljiilparen under li;ins\unnen tid. \';il-

signa svenskarna i Xew Urilain och i hela Amerika samt
med sin allsmäktiga nådeshand l)esk}(lda \;irt hemland
i Xorden.
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