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FORORD
je

Den svenska kolonien i New York åger gamla anor. Redan i

midten af 1600-talet slogo sig svenskar ned i staden och många af

dem forvårfvade sig fastighet. Om dessa åldsta svenskar har fil. dr.

John O. Evjen låmnat en intressant skildring i sin bok "Scandinavian
Immigrants in New York 1630— 1674." Angående svenskarna i New
York under 1700-talet och något långre fram i tiden har fil. dr.

Amandus Johnson samlat uppgifter, hvilka han torde komma att

publicera.

Då två sådana eminenta formågor ågnat sig åt vår kolonis

allra åldsta historia, var det alldeles onodigt for mig att forska håri.

Jag har dårfor ågnat mig uteslutande åt de senaste 80 åren, eller

nårmare beståmdt från lillkomsten af den forstå svenska organisatio-

nen hår, Svenska Societeten, som stiftades år 1836.

Under ett tiotal år har jag samlat uppgifter om våra svenska or-

ganisationer och annat, som ror koloniens historia. Då resultatet

af mina forskningar nu framtråder i bokform, onskar jag sårskildt

påpeka, att denna bok icke får anses som svenska koloniens i New
York historia. Det år endast de yttre konturerna till denna historia,

jag lyckats rådda undan glomskan, ett bidrag på sin hojd till sven-

skarnas i New York historia.

Under mina forskningar har jag sett igenom alla aldre årgångar

af tidningen "Nordstjernan", som beredvilligt ståilts till mitt fdr-

fogande, och ur hvilka jag håmtat icke så litet. Genom bref och per-

sonliga samtal med hundratals personer har jag erhållit upplysningar

om olika organisationer, och begagnar jag mig af tillfållet att till alla,

som med så stor vålvilja stått mig till tjånst, uttala min tacksamhet.

Enår jag fått upplysningar från så många olika hall, har det varit

mig en ren omojlighet att få en likformig och lika uttommande
historik for hvarje organisation. Om en ha de utforligaste uppgifter

stått mig till buds, om en annan de allra knapphåndigaste. Denna
omståndighet har orsakat en viss ojåmnhet i framstållningen, som jag

icke varit i stand att ofvervinna.
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Så langt det varit mig mojligt, har jag sokt att vcrifiera de upp-

gifter, jag fått, både de skriftliga och de muntliga, men det år mycket

troligt, att fel insmugit sig och åfven att mycket, som bort nåmnas,

blifvit utelåmnadt på grund af bristfålliga uppgifter. Jag blefve dårfor

ytterst tacksam, om jag underråttades om forefintliga fel, och om
sådant af allmånnare intresse, som uteglomts, på det jag må kunna

i bokens sista håfte infora nodiga tillågg och råttelser.

Att mina anteckningar om svenskarna i New York nu utkomma

i tryck beror uteslutande på firman Waldemar J. Adams & Co. hår-

stådes, som åtagit sig att forlågga boken, ty sjålf hade jag aldrig

vågat mig på ett så stort och riskabelt foretag. Hvarken min

forlågggare eller jag hysa några forhoppningar om ekonomisk yinst

på foretaget utan hafva gett oss in på detsamma endast af intresse

for saken. For mig har det varit ett noje att forska i koloniens hi-

storia, och jag hoppas, att boken må rona så pass afsåttning, att min

forlåggare icke må vidkånnas ekonomisk forlust.

V. Berger.

New York, N. Y., den 1 September 1917.



I. Den Svenska Kolonien i NewYork

Den svenska kolonien i New York år den åldsta svenska koloni i

Forenta Staterna och leder ej sitt ursprung från den invandring från

Sverige, som tog sin borjan på 1840-talet som alla de ofriga svenska ko-

lonierna i landet gdra.

Kolonien i New York kan sagas utgora foreningslånken mel-
Ian de gamla svenska Delaware-kolonierna och de kolonier, som
uppstodo genom den stora invandringen. Når den svenske pråsten

N. Collin år 1831 holl sin sista predikan på svenska språket i den
gamla Delawarekolonien, fanns det i New York en liten skara

svenskar, hivilka ej langt derefter, eller år 1836, stiftade en svensk

forening, Svenska Societeten i New York, hvilken ånnu existerar

och år den åldsta svenska organisation i Forenta Staterna.

I ofver 80 år hafva således svenskarna i New York stått i fast for-

bindelse med hvarandra. I koloniens 80-åriga historia kan man sår-

skilja tre sårskilda utvecklingsperioder, alla lika hvarandra i raskt

framåtskridande, men alla tre olika hvarandra betråffande utveck-

lingens riktlinier.

Den forstå perioden omfattar tiden fram till år 1880. Under
denna period okades antalet svenskar i staden från kanske ett 100-tal

år 1836 till omkring 500 år 1850, omkring 800 år 1860, 2,663 år 1870

och 5,634 år 1880. Siffrorna beteckna i Sverige fodda, bosatta å det

område, som nu utgor staden New York. Att antalet uppgifves på

ett ungefår åren 1850 och 1860 beror på att svenskar och norrmån
sammanfordes till ett vid folkråkningarna nåmnda år; forst vid folk-

råkningen 1870 gjordes åtskillnad dem emellan.

Innan invandringen på midten af 1840-talet borjade att taga fart,

synas de flesta af svenskarna hår hafva varit mån med skolbildning

från Sverige, hvilka vid olika tider kommit hit och hår fått goda

anstållningar. Dårjåmte funnos åtskilliga sjomån. hvilka slagit sig ned

hår och hår vunno sin utkomst som segelmakare. Når sedan den

stora invandringen borjade på allvar, stannade oupphorligen någon

hår i stallet for att fortsåtta resan våsterut, och så småningom

åndrade kolonien utseende. Nykomlingarna ågnade sig vanligen åt

yrkesarbete, en och annan gang utan att åga utbildning från Sverige.

Svenska Societeten var i flera år svenskarnas enda forenings-

band och dess moten voro hogtidsstunder for de i staden kring-

spridda landsmånnen. På midten af 1840-talet uppstod Bethelskeppet

och hårmed tillkom en ny face i koloniens Hf. Bethelskeppet var ju

afsedt uteslutande for invandrare, men det blef på samma gang de
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hår bosatta svenskarnas kyrka. Vid gudstjånsterna på skeppet

synnerligast om sondagarna, samlades ej så få af stadens svenskar,

bland hvilka funnos många som tagit djupt intryck af den missions-

verksamhet, som bedrefs på skeppet. I hela tjugo år var missionen

på Bethelskeppet den enda kyrkliga verksamhet i kolonien. Dels på

grund håraf, dels på grund af sin begåfning i olika riktningar var

missionens foreståndare, pastor O. G. Hedstrom, centralfiguren i

kolonien under denna forstå period.

År 1865 stiftades den forstå svenska lutherska forsamlingen,

Gustaf Adolfsforsamlingen. Kolonien råknade då ungefår ett tusen i

Sverige fodda personer, och att i en så pass stark svensk koloni

ej forr stiftats en svensk luthersk kyrka berodde delvis på det långa

afståndet från Augustanasynodens stora fait i de våstra staterna,

men helt såkert till ej ringa del på pastor Hedstroms stora in-

flytande bland stadens svenskar. Når till slut svensk luthersk verk-

samhet påborjades, hålsades den med glådje och Gustaf Adolfsfor-

samlingen ronte i borjan en mårkligt stor framgång samt skaffade

sig kyrka inom loppet af några månader, något enastående på

den tiden.

Man hade nu kommit så langt, att man hade svensk kyrka och

svensk forening, och den tiden stodo dessa båda i ett mycket godt

forhållande till hvarandra och det råknades som en heder att tillhora

dessa båda organisationer. Inom kort stiftades Svenska Fruntim-

mersforeningen, hvars stiftarinnor till storsta delen tillhorde Gustaf

Adolfsforsamlingen. Ungefår samtidigt bildades den forstå sång-

koren och åfven den kande sig dragen till kyrkan och deltog i psalm-

sången vid gudstjånsterna om sondagarna. Vid sidan om Gustaf

Adolfsforsamlingen uppstodo i slutet på 1860-talet andra svenska for-

samlingar af reformert trosbekånnelse, nåmligen en baptistforsam-

ling i New York och en methodistforsamling i Brooklyn.

År 1869 borjade kolonien okas rått fort och inflyttningen pågick

raskt under 1870-talet. De inflyttande sloto sig till de organisationer,

som funnos, och endast få nya stiftades under 1870-talet, ehuru

svenskarnas antal femdubblades under denna dekad. Endast en

svensk luthersk forsamling. Bethlehemsforsamlingen i Brooklyn,

stiftades jåmte en forening i New York, Svensk-Norska For-

eningen, samt två i Brooklyn, Skandinaviska Foreningen No. 1

och Fruntimmersforeningen Freja. En och annan sangkor uppstod,

men sangen hade, hur hogt den an vårderades, dock ånnu ej blifvit

någon kulturmakt i kolonien. I borjan af 1870-talet fick kolonien

efter några misslyckade forsok åfven en tidning i och med Nord-
stjernans framtrådande.

De senste åren af detta forstå skede i koloniens historia hemsoktes

landet af en ekonomisk kris, som helt visst icke låmnade kolonien

oberord. Svenskarna lefde i allmånhet under enkla forhållanden,

och man nojde sig med små enkla fester både i forsamlingarna och

foreningarna. Till någon samling till ett gemensamt storre foretag
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gafs aldrig någon impuls, och det hade antagligen ofverskridit kolo-
niens krafter. Grunden var emellertid lagd, och kolomen stod
rustad att mottaga de Stora skaror, hvilka under nåsta period,

1880- och 1890-talen, slogo ned sina bopålar i New York.

Under den andra utvecklingsperioden i koloniens historia, 1880-

och 1890-talen, okades svenskarnas antal från 5,463 år 1880 till 17,309

år 1890 samt 28,320 år 1900. Kolonien femdubblades således och
råknar man åfven de hår i landet fodda af svensk bord, uppgick
antalet år 1900 utan tvifvel till 40,000. Kolonienes hastiga tillvåxt

återspeglar sig afven i uppkomsten af nya organisationer af oli-

ka slag.

Ser man forst på den kyrkliga verksamheten finner man. att ej

mindre an femton forsamlingar stiftades och uppforde eller kopte
kyrkor. Af dessa voro sex lutherska, fyra methodist, två missions,
två baptist och en episkopal. Dårjåmte påborjade frålsningsarmén
svensk verksamhet med ett par kårer. De nya forsamlingarna stif-

tades i stadsdelar, dår svenskar i storre antal borjade bosåtta sig,

såsom Harlem, East New York, South Brooklyn och Greenpoint.
Denna tids invandrare voro ganska mottagliga for kyrklig verksam-
het, och de nybildade forsamlingarna skaffade sig på ganska kort
tid kyrkor, hvarjåmte de båda gamla, Gustaf Adolfs- och Bethle-

hemsforsamlingen, byggde nya, storslagna kyrkor. Synnerligen upp-
offrande medlemmar i forsamlingarna voro de många svenska tjånste-

flickor, som dessa år kommo hit.

Foreningslifvet utvecklades helt naturligt åfven under dessa båda
dekader, men knappast i sådan grad som den kyrkliga verksamheten.
Under 1880-talet stiftades ett par fristående sjukhjålpsforeningar,

och under 1890-talet ett tiotal sådana. Några amerikanska ordnar
drogo till sig rått många landsmån genom stiftandet af svenska loger,

men flera af dessa loger gingo med sina ordnar upp i rok. Tiden syn-

tes ej ånnu vara mogen for sådant slag af foreningslif. Tidsperioden

var onekligen de fristående sjukhjålpforeningarnas glansperiod.

Men foreningslifvet utvecklade sig under denna period åfven på
andra omraden an sjukhjålpsforeningarnas. Sangen slog sig allt mer
igenom och fick en framskjuten plats i koloniens lif, hvarom sångar-

festen 1897 bar vittne. Sport och idrott borjade ofvas med stort in-

tresse och flera idrottsforeningar stiftades. Vissa yrkesmån bildade

foreningar for bevakande af gemensamma intressen, såsom t. ex.

de svenska ingeniorerna, hvilkas forening från sin allra forstå borjan

intagit en bemårkt stållning. Nykterhetsvånnerna forenade sig i lo-

ger inom Goodtemplar och Templarordnarna.

Under denna tidsperiod uppråttades de båda immigranthemmen
af de svenska kyrkosamfunden, och inom kolonien bildades Svenska

Hjålpforeningen. som genom sin fria arbetsbyrå varit ofantligt många

invandrare till stor hjalp.

Som af ofvanstående framgår, utvecklades foreningslifvet i skiida

riktningar. Ett forsok till allmån samling gjordes under denna period
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genom forsoket att åstadkomma ett svenskt foreningshus. Det visade

sig snart, att en allmån samling i sådan form år omojlig att få till

stand.

Signalen till allmån samling kom dock under denna andra period.

Det var John Ericssons dod. Hedrandet af hans minne vid flera till—

fallen verkade uppryckande på hela foreningslifvet, och att kyrkorna

stållde sig oforstående for denna rorelse, blef dem till skada. Det

hade kunnat blifva en allmån samling af kyrkorna och foreningarna

omkring John Ericsson-statyn, men det blef det icke.

Forstå frukten af samlingen kring John Ericssons minne blef

bildandet af en forening for uppråttande af svenskt sjukhus, och

den forstå hospitalsbasaren var vål svenskarnas i New York forstå

gemensamma foretag. Uppråttandet af Kållmans barnhem kort dår-

efter var en enskild mans verk.

Man har under dessa 1800-talets båda sista årtionden kunnat

spåra ett gradvis uppåtgående inom nojeslifvet. En och annan
maskeradbal borjade hållas hvarje vinter, vid storre fester borjade

nu supé serveras, de sceniska formågorna bjodo hvarje vinter på

svensk teater och på somrarna anordnades lustresor med ångbåt.

Ehuru stråfvandena under dessa år borjade gå allt mera i sår,

finner man dock en och annan personlighet, som mer an andra ut-

ofvat inflytande på kolonien. I New York var utan tvifvel Hå-
kan Johansen under denna tid den mest kande i kolonien och han9

inlågg i ett stort antal foretag, bidrogo kraftigt att fora dessa fram-

åt. I Brooklyn intog stadsmissionår John Swanstrom en bemårkt

plats; om han icke direkt ågnade sina krafter åt koloniens stråfvanden

i yttre afseende., ofvade han dock stort inflytande på sina landsmån

och var i ett 20-tal år Brooklyns mest kande svensk.

Det tredje och sista utvecklingsskedet i kolonien tog sin borjan vid

sekelskiftet. Antalet i Sverige fodda har icke okats så sårdeles myc-
ket. Det uppgick år 1900 till 28,300 och år 1910 till 34,952. Från 1910

fram till utbrottet af kriget i Europa ågde nog en rått stor inflyttning

rum hit från Sverige, men antalet i Sverige fodda år 1917 torde dock

ej ofverstiga 38,000. Men nu har man åfven att mera ån forr taga

med i råkningen de hår fodda, hvilka bildat familjer och blifvit man
i staten. Den svenska kolonien kan år 1917 antagas råkna i det nar-

maste 55,000 personer.

Kolonien har under 1900-talets lopp i mangt och mycket fått

ett annat utseende. Orsakerna hårtill åro flera. De från Sverige in-

flyttade ha i allmånhet varit ynglingar i 20-årsåldern, bland hvilka

unghinketypen ofta kunnat spåras. Många hår fodda hafva våxt upp

och deltaga i koloniens stråfvanden. Tidsandan år ytlig och nojes-

lystnaden synes sakna grånsér. Lifvet i kolonien har naturligtvis ej

kunnat annat ån taga intryck håraf.

Betråffande den kyrkliga verksamheten finner man, att utveck-

lingen fornåmligast galler den lutherska kyrkan, under det att de re-

formerta samfunden uppvisa ringa utveckling. Af det dussin for-

samlingar, som stiftats under 1900-talet åro ej mindre ån åtta luther-
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ska. Orsaken till den luthcrska verksamhetens storre framgång an
den reformertas torde vara att finna dåri, att de reformerta for-

samlingarna åro mer an de lutherska beroende på invandringen från

Sverige, och den senare tidens invandrare stålla sig utanfor kyrkan,
i många fall rent af fientliga mot densamma. Det år sin hår i landet

fodda ungdom, som de lutherska kyrkorna lyckats till rått stor del

behålla. Den lutherska verksamheten i staden har åfven haft ofantlig

hjalp af det nårbelågna Upsala College, hvars lårare och aldre stu-

derande ofta forestått de nybildade forsamlingarna.

Foreningslifvet har de senare åren undergått en betydlig for-

åndring. Svenska Centralforbundets framtrådande utgor epok i for-

eningslifvets historia. Forbundet, som leder sitt ursprung från sam-
lingen kring John Ericsson-minnet, har flera ganger gjort kraftiga

inlågg i koloniens utveckling. Koncentreringsidén, som år utmår-
kande for vår tid, har åfven tagit sig uttryck i storre ordnars fram-
trådande. De många sjukhjålpsforeningar, som bildats de senare åren,

åro alla med blott några få undantag loger inom forbund och ordnar,

synnerligast Vasaorden, som allt ifrån 1900-talets borjan fått den ena

logen efter den andra hår. Det år Vasaordens loger, hvilka mer ån

några andra foreningar lyckats vinna den hår fodda ungdomen for

svenskt sprak och sinne. Ett nytt slag af foreningar har på de senare

åren uppstått, nåmligen foreningar for socialt samkvåm, hvilka for-

nåmligast ha sin verksamhet bland ungdomen. De aldre, fristående

foreningarna ha icke alitid formått hålla takten med den snabba ut-

vecklingen utan hafva i stort sedt gått tillbaka. Deras årliga till—

stållningar, som fått håfden bakom sig, åro dock vål besokta och nu-

mera nåstan nbdvåndiga for deras existens.

Nojeslifvet har utvecklats rent af håpnadsvåckande. Om vint-

rarna hålles minst ett 20-tal maskeradbaler samt hundratals mindre
baler. Lustresorna om somrarna hafva i det nårmaste upphort och
ersatts med picnicar i stadens utkanter och nårmaste omgifningar.

Det har blifvit allt mera vanligt, att foreningarna fira sina årsdagar,

i all synnerhet 5- och 10-talen, med banketter, hvilka iscensåttas på

rent amerikanskt sått med ceremonimåstre, sårskildt bord for

talarna samt tal i långa banor.

Det organiserade vålgorenhetsarbetet har fått nya verksamhets-

fålt.. De båda immigranthemmen hafva genom den minskade in-

vandringen från Sverige och immigrationsmyndigheternas omvårdnad
om invandrarna forlorat en stor del af sin karaktår af immigranthem

och inriktat en stor del af sin verksamhet på att stå resande till och

från Sverige till tjånst med råd och upplysningar samt bereda dem
en trygg bostad under uppehållet hår. Kållmans barnhem har från

en blygsam borjan utvecklats och har i flera år varit vår populåraste

inråttning, som roner understod från både fbrsamlingar och forenin-

gar. Svenska Sjukhuset, for hvars uppråttande arbetet påborjades på

1890-talet, har varit i verksamhet i elfva år och genom duglig och

målmedveten ledning forstorats samt tillvunnit sig ett aktadt namn

bland stadens sjukhus. Tre ålderdomshem hafva uppråttats och i
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dem har étt 80-tal gamla landsmån erhållit en fristad på ålderdomen.

Alla dessa inråttningar stålla okade kraf på offervilligheten hos både

forsamlingar och foreningar.

Under de senare åren hafva flera storre svenska import- och

exportfirmor uppstått hår, hvarjåmte vi på affårslifvets område fått

Svenska Handelskammaren. Dessutom finnes ju en mångd mindre

svenska affårer, som boklådor, speceributiker m. fl., hvilka stå i

liflig forbindelse med den svenska allmånheten.

De många svenska artister af olika slag, hvilka de senare åren

besokt Amerika hafva samtliga upptrådt hår. De forstå, som kommo
voro ju bland de yppersta Sverige åger. De ronte helt naturligt

framgång och voro verkliga "håndslag ofver hafvet", hvarom då så

mycket talades. Lockade af deras framgångar skyndade medel-

måttorna och rent af undermåliga hit ofver. Allmånheten borjade

kånna sig lurad och står nu ganska afvisande gent emot besok från

Sverige. Icke ens en sådan formåga som August Lindberg formådde

åndra deras hållning.

Den drifvande och sammanhållande kraften i de mesta af fore-

tagen de senare åren år Charles K. Johansen. Det år få foretag,

i hvilka han ej personligen deltagit, intet hvilket han ej på ett eller

annat sått fråmjat. Hans organisationsformåga, hans villighet att ar-

beta for allt, som kan lånda svenskheten till gagn och heder, liksom

hans inflytande i amerikanska kretsar ha oupphorligt tagits i an-

språk, och med den storsta beredvillighet har han alltid ståilt sina

krafter och sin tid till forfogande.

New York har sitt "Lilla Italien", sitt "Lilla Ungern", sina boh-

miska och syriska kolonier, sitt judekvarter och sin Kinastad, men
man finner icke något verkligt svenskt distrikt. Det finns dock vissa

stadsdelar, dår man påtråffar vida flera svenskar an i andra delar af

staden, sådana som oster om 3d ave. mellan 23d och 59th streets i

i Manhattan samt vid nedre delen af Atlantic ave. och nårgrånsande

gator i Brooklyn. Från dessa trakter pågår sedan en del år en stark

utflyttning från Manhattan till Bronx., från Atlantic ave. trakten till

South Brooklyn, dår många svenskar skaffat sig egna hem.

Svenskarna åro i allmånhet yrkesarbetare, såsom maskinarbe-

tare, snickare, målare, byggnadsarbetare, elektriska arbetare, skråd-

dare m. m. I alla yrken hafva de vunnit erkånnande for sin grundliga

utbildning, sin duglighet och sin pålitlighet. Ofantligt många inne-

hafva formansplatser vid storre industriella anlåggningar. De svenska

tjånsteflickorna åro mycket eftersokta i de finare amerikanska fa-

miljerna. De hår i landet fodda af svenska foråldrar finner man

ofta på affårskontoren, dår många innehafva fortroendeplatser.

Det år om dessa i hela staden kringspridda landsmånnes gemen-

samma stråfvanden for bevarandet af protestantisk, kristen tro, for

bevarandet af svenskheten i fråmmande land, for inbordes hjalp un-

der sjukdom, for att bereda skydd åt vårnlosa små barn och orkes-

losa åldringar, for att bereda sig vederkvickelse under jåktet i million-

staden, det år om dessa stråfvanden de foljande kapitlen handia.
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II. Vålgorenhetsanstalter

Skandinaviska Emigranthemmet
Den verksamhet bland invandrarna, som bar namnet Skandina-

viska Emigranthemmet uppspirade inom Svenska ev. Bethesdafdr-
samlingen i New York, som 1879 stiftades af pastor J. G. Princell.

Det forstå steg for uppråttande af mission bland invandrarna, som
forsamlingen tog var att år 1880 kalla pastor C. W. Holm i Campello,
Mass., till immigrantmissionår. Pastor Princell lyckades ofvertala

Holm att antaga kalleisen och han anlånde i Juli månad 1880 och till-

trådde genast befattningen på villkor, att han skulle underhålla sig

sjålf, till dess insamling hunnit gdras bland missionsvånnerna.

Pastor Holm lyckades hyra ett litet rum i Tyska lutherska Immi-
granthemmet och fick sig sjålf upplåtet ett stdrre rum, i hvilket han
hdll uppbyggelsemdten. Han maste dock redan i Augusti samma år

flytta från det tyska emigranthemmet och hyrde då ett rum i 3

Broad st. till kontor, men något samlingsrum for motena kunde han
med sina begrånsade tillgångar icke hyra. Uttråkad af motgångarna
och den ringa uppmuntran, han rdnt, nedlade pastor Holm sin verk-

samhet den 21 Oktober 1880.

Når det såg ut som om hela foretaget/ skulle gå om intet,

framtrådde den man, som sedan blef Skandinaviska Emigranthemmets
grundlågggare, och på hvilkens skuldror sedan den tyngsta bdrdan

for hemmets underhall hvilade de forstå åren. Denne man var A. S.

Ottersten, en verksam medlem i Svenska Bethesdafdrsamlingen. Han
framstållde saken på ett missionsmdte i Svenska Filgrimskyrkan i

slutet af November samma år och man uppdrog åt Ottersten att

blifva Holms eftertrådare som missionår i Castle Garden, ett uppdrag

som han dock ansåg sig fdrhindrad att mottaga. I borjan af år 1881

hdlls ett offentligt mdte i den s. k. Cathrinkyrkan i New York, till

hvilket mdte pastor Princell i Chicago kallats och åfven infann sig.

En verkstållande komité med pastor A. Lidman vid Bethesdaforsam-

lingen som ordfdrande, P. Peterson som sekreterare och A. S. Otter-

sten som kassdr utsågs. "Permit" for en missionår vid Castle Garden

erhdlls och utskrefs på pastor Lidman, som dock dfverfdrde den på

P. Peterson. Denna komité vidtog fdrberedande åtgårder for ett hems

uppråttande och bdrjade en insamling af penningar, som tack vare

Otterstens inårdighet och det fdrtroende han åtnjdt lyckades dfver

fdrvåntan val.

Till en bdrjan hade det egentligen varit Ottersten med Bethesda-

forsamlingen bakom sig, som ifrat for ett hems uppråttande, men
nar det blef kåndt, att $500 insamlats ensamt bland missionsvånnerna
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i New York, borjade medlemmarna i methodist- och baptistforsam-

lingarna att intressera sig i saken. Vid ett mote den 22 Mars 1881

valdes en styrelse for det blifvande hemmet, bestående af fem med-

lemmar från Svenska Bethesdaforsamlingen i New York, tre från

Svenska Pilgrimsforsamlingen i Brooklyn, en från Svenska metho-

distfosamlingen i New York, en från Svenska methodistforsamlingen

i Brooklyn, två från Svenska baptistforsamlingen i New York samt

en icke tillhorande någon forsamling, tillsammans 13 personer.

Den 15 Juli 1881 kunde en for åndamålet utsedd komité rapportera

for styrelsen, att ett låmpligt hus for emigranthem, nåmligen No. 3

Carlisle st. forhyrts. Styrelsen kallade då A. S. Ottersten till hemmets
foreståndare och han antog platsen. Redan den 25 Juli var hemmet i

ordning och borjade mottaga gåster. Den forstå person, som åtnjot

hemmets skydd och hjalp var en fattig svenska med sex barn. Under

tråget arbete och många bekymmer for att få debet och kredit att gi

ihop stod Ottersten troget på sin post, till dess han afled den 7

Februari 1884 efter blott några få dagars sjukdom i lunginflammation.

Till Otterstens eftertrådare utsågs P. E. Engberg, medlem i

Svenska baptistforsamlingen i Brooklyn, hvilken kvarsfcod till hosten

1887, då han begårde afsked på grund af sin hustrus sjuklighet. Det

såg då rått morkt ut for hemmet, så att forslag till och med våcktes

att nedlågga verksamheten. Orsaken var, att "hjålpsamheten var for

stor i forhållande till formågan", som det heter i revisionsberåttelsen

for 1886. Pastor K. Erixon vid Bethesdaforsamlingen trådde då hjål-

pande fram och lyckades anskaffa medel bland de samfund, som dit-

tills understodt hemmet. Till Engbergs eftertrådare som forestån-

dare for hemmet valdes G. Bergstrom, åfven han medlem i Sven-

ska baptistforsamlingen i Brooklyn, hvilken innehade platsen till i

Juli 1888 och fick till eftertrådare J. O. Hedlund, som dock redaa

den 3 Juli 1889 låmnade sin plats i foljd af sin nedbrutna hålsa och

reste till Sverige, dår han afled 1890.

Den 1 Februari 1890 flyttades hemmet till No. 14 Greenwich st.,

som forhyrts for $1,900 pr år. Invigningsfest holls den 14—16 Mars.

Vid Hedlunds afresa till Sverige åtogo sig John Stenstrom och N.

Hendrickson att forestå hemmet till dess en foreståndare hunnit vål-

jas. Den nye foreståndaren blef John Westberg, medlem i Svenska

Pilgrimsforsamlingen i Brooklyn, hvilken tilltrådde platsen den 17

Augusti 1889. Han var råtte mannen på råtta platsen, och under hans

såkra ledning borjade en ur ekonomisk synpunkt såkrare tillvaro

for hemmet.
I borjan af år 1895 yppade sig tillfålle att få hyra husen N:ris

22—24 Greenwich st., innehållande 28 rum for $2,500 pr år. Den
16—18 samma månad holls invigninggsfest. En mångd stora och

kostsamma reparationer, hvilka det enligt kontraktet ålåg ågaren att

gora, behofde emellertid vidtagaas. Agaren erbjod då styrelsen att

kopa egendomen sådan den befann sig på villkor att kostnaderna for

reparationen afdrogs på kopesumman. Styrelsen gick in på forslaget,

och kopet uppgjordes den 14 Augusti 1895 och egendomen tilltråddes
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den 1 Januari 1896. Egendomen koptes for $38,000, hvaraf $3,000

skulle betalas den 1 Mars 1896 och en forstå inteckning lamnades
å $22,000 och en andra inteckning å $12,000. Flera massmoten hollos

dårefter både i New York och Brooklyn for insamlande af penningar,

så att hemmet skulle kunna gora den forstå inbetalningen, hvilket ock
skedde.

For att betrygga hemmets framtid och fordela bordan på flera

personer, omarbetades stadgarna enligt beslut den 12 Mars 1897 dår-

hån, att hvarje kristen man och kvinna, som forbinder sig att bidraga
med minst en dollar om året erhåller medlemskap i den organisation,

som underhaller hemmet och som bar namnet The Home for Scan-
dinavian Immigrants.

I något ofver tolf år eller till några dagar fram i Januari 1902,

forestod John Westberg hemmet orh eftertråddes af Nils Hend-
rickson, som kvarstod till den 1 November 1913. Han eftertråddes

af Pastor Alfred Ahlfeldt, som till assistent fick John Westberg. Pa-
stor Ahlfeldt kvarstannade dock endast några månader och afgick den
1 April 1914. Han eftertråddes af pastor C. Samuelson, under det

Westberg kvarstannade som foreståndarens assistent.

De senare åren hafva flera forbåttringar gjorts på egendomen.
Flera storre rum hafva uppdelats i mindre, vårmeledning har insatts

for en kostnad af $1,200. Hemmet besokas årligen af mellan fyra och
fem tusen personer.

Lordagen den 1 April 1916 gaf Aeolian Male Chorus en storre

konsert i Carnegie Hall for hemmet. Som solister upptrådde Mme.
Marie Sundelius och lojtnant Percy Richards. Svenske ministern W.
A. F. Ekengren hade antagit inbjudan till konserten och holl ett tal om
emigrationen från Sverige.

Foljande ha tjånstgjort som tjånstemån i styrelsen for hemmet:
Ordforande: J. A. Svenson, pastorerna K. Erixon, K. F. Ohlson,

H. W. Eklund, O. J. Engstrand och M. J. Eggan.

Sekreterare: J. Stenstrom, C. F. Norling, G. Wiman, E. Strom,

Gust Carlson, F. O. Logren, C. M. Nicholson, C. Holmquist och

Herman Young.

Kassor: N. Hendrickson från borjan till den 1 Nov. 1913, A. Ahl-

feldt från den 1 Nov. 1913 till den 1 April 1914 och sedan dess pa-

stor C. Samuelson.

Svenska Lutherska Immigranthemmet

Augustanasynodens immigrantmission i New York stråcker sig

langt tillbaka i tiden. Redan på 1850-och 1860-talen verkade synodens

pastorer, då tillfålle gafs, bland invandrarna. En regelbunden luthersk

missionsverksamhet kom dock ej till stand forr an 1873, då Evange
liska Fosterlandsstiftelsen i Sverige på Augustanasynodens entrågna

begåran sande pastor J. P. Swård som sjomansmissionår till New
ork. Han anlånde i September 1873 och verkade under sina fyraåriga

visteise hår ej blott bland sjomånnen utan åfven bland invandrarna.
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I April 1874 stiftade han Svenska luth. Bethlehemsforsamlingen i

Brooklyn och var forsamlingens pastor, till dess han 1877 afflyttade

till Baltimore, Md., som sjomansmissionår. Hans eftertrådare i Beth-

lehemsforsamlingen, pastor E. A. Fogelstrom, verkade som immi-

grantmissionår till sin afflyttning på sensommaren 1879. Synodens

missionsstyrlese beviljade 1878 Bethlehemsforsamlingen ett årligt bi-

drag å $400 "såsom hjalp till att aflona pastor, på grund af att denne

fick'ågna icke ringa del af sin tid åt synodens missionsverksamhet".

Pastor Fogelstroms eftertrådare i Bethlehemsforsamlingen, pastor

A. Rodeli fortsatte verksamheten bland invandrarna, men såg sig

1882 nodsakad att afsåga sig immigrantmissionårsysslan, då hans for-

samling nu kråfde all hans tid och alla hans krafter.

Synodens missionsstyrelse kailade då A. B. Lilja till immigrant

missionår, och han tilltrådde befattningen den 15 Juli 1882. Synoden

hade nu fått en immigrantmissionår, som kunde ågna hela sin tid åt

arbetet bland invandrarna. Dessa hårbergerades denna tid i Tyska

luth. immigranthemmet, 26 State st., och General Council bidrog år-

ligen med $400 till immigrantmissionårens Ion ånda till år 1891. Vid

Augustanasynodens årsmote i Moline, 111., 1889 pråstvigdes immi-

grantmissionår Lilja. I December 1891 nedlade han missionårssyslan

efter ett 9-årigt troget arbete samt antog forsamlingskallelse till

Iowa.

Till hans eftertrådare kallades C. G. Schuch i Boston, Mass.,

hvilken tilltrådde befattningen i April 1892. Det blef denna tid allt

mera tydligt, att ett eget emigranthem maste uppråttas for att kunna

med verklig framgång bedrifva verksamheten. Visserligen voro de

svenska invandrarna vålkomna till det tyska luth. immigranthemmet,

men de kande sig dock ej fullt hemma dår. Frågan om uppråttande af

ett eget immigranthem var fore vid synodens moten 1893 och 1894

utan att något beståmdt beslut kunde fattas.

Vid synodens mote i Chicago, 111., 1895 tillsattes en immigrant-

missionsstyrelse med uppgift att uppråtta ett svenskt lutherskt im-

migranthem i New York. Denna styrelse bestod af pastorerna G. Nel-

senius, N. G. Johnson och N. E. Kron samt Håkan Johansen,

John Olin och David Blomqvist. Styrelsen holl sitt forstå samman-
tråde i Gustaf Adolfskyrkans kapeli den 15 Juli 1895, hvarvid foljande

tjånstemån utsågos: Ordforande, pastor G. Nelsenius; vice ordf.,

pastor N. G. Johnson; sekreterare pastor N. E. Kron samt kassor,

Håkan Johansen. Styrelsen grep sig genast verket an och hyrde

ett låmpligt hus, 12—14 Moore st. for $130 i månaden. De nod-

våndigaste reparationer utfordes och mobler anskaffades, allt for en

kostnad af omkring $1,000. Schuch blef nu icke blott immigrant-

missionår utan åfven det nya hemmets foreståndare. Hemmet borjade

sin verksamhet den 1 Aug. 1895. Inom kort hyrdes åfven den del af

byggnaden, som ligger vid Water st.

Snart visade det sig orrtojligt for Schuch att vara både immi-

grantmissionår och foreståndare for hemmet, hvadan styrelsen i Juli

1897 kailade Edmund Bingberg till hemmets foreståndare, under
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det Schuch fick i uppdrag att uteslutande ågna sig åt missions-

arbetet. Bingberg tilltrådde genast befattnjngen. De tider in-

vandringen var mindre besokte missionår Schuch en del forsamlingar

i hemmets intresse. Missionår Schuch inlåmnade dock på hosten 1897

sin resignation och afgick vid jultiden nåmnda år. Hemmet var dår-

efter utan stadigvarande missionår några år. Befattningen uppeholls

af flera personer kortare tider; långst bland dem tjånstgjorde teol.

studeranden Oscar Lindstrom, som anlånde i slutet af 1899 och kvar-

stod ungefår ett år. Flera pastorer kallades under dessa år till immi-
grantmissionårer, men alla svarade nej.

År 1900 afgick Bingberg som hemmets foreståndare och fore-

ståndareplatsen innehades sedan i tur och ordning af C. G.

Thulin, Victor Borén och J. Aaron Johnson till år 1903, då Nils

Gustafson tilltra.de platsen som foreståndare och hans fru som hus-

moder. Pastor Lilja återkom 1902 som immigrantmissionår och fick

på hosten 1908 diakonissan, syster Hulda från synodens diakoniss-

anstalt i Omaha, Nebr., till hjalp i arbetet. Hon kvarstod till som-
maren 1912.

I November 1906 utlopte hyreskontraktet på hemmet och ågaren

ville icke fornya det utan en afsevård okning på hyran. Han onskade
sålja egendomen och erbjod styrelsen att kopa den for $60,000. På
sitt årsmote 1906 bemyndigade synoden styrelsen att kopa egendomen
for nåmnda summa. Styrelsens medlemmar begåfvo sig genast ut och
samlade penningar i forsamlingarna och den kande solicitoren C. T.

Sandstrom engagerades åfven for insamlingsarbetet. Kopet kom till

stand och $10,000 betalades. År 1908 lyckades styrelsen genom insam-

lingar och lån betala återigen $10,000. Sedan hafva ytterligare $2,500

betalats och for återstoden af kopesumman en inteckning af $37,500

å egendomen anskaffats. Från Sverige erholls under insamlingsar-

betet hjalp genom att kollekt i rikets alla kyrkor sondagen den 10

Juni 1910, uppgående till $1,166.63. Hemmet innehåller kontor, sam-

lingsrum, matsal, kok och 25 sofrum med plats for ett 70-tal gåster

samt dessutom rum for personalen.

År 1912 timade flera foråndringagr vid hemmet. På synodens vid

årsmotet uttalade onskan valde styrelsen i Juli C. Thurstone i

Jamestown, N. Y., till foreståndare och missionår och hans hustru

till husmoder. De tillrådde sina befattningar den 1 Augusti, samti-

digt som hr och fru Gustafson afgingo. Pastor Lilja afgick den

1 November som missionår. Under råkenskapsåret 1912—1913 tjånst-

gjorde pastor C. A. Bergendoff som solicitor.

I midten af Juni 1913 inlåmnade hr och fru Thurstone helt

oformodadt sin resignation att omedelbart tråda i kraft. Styrelsens

ordforande, dr. S. G. Ohman, som befann sig på synodens årsmote i

Chicago anmodade genom, telegram hr och fru Berger i Brooklyn

att tilis vidare ofvertaga ledningen af hemmet som foreståndare och

husmoder, och tilltrådde de dessa befattningar genast, den 16 Juni.

Styrelsen valde i September pastor G. R. Peterson i West New
York, N. J., till foreståndare och missionår tilis vidare med rått att
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kvarstå som pastor i sina forsamlingar och tilltrådde han platsen den

9 September. Samtidigt valdes V. Berger till kontorsforeståndare

och fru Berger till husmoder, båda till styrelsens nåsta årsmote i

Juli 1914. Pastor Peterson afled efter blott några få dagars sjukdom

den 21 November 1913, och hemmet blef återigen utan missionår.

V. Berger blef då återigen t. f. foreståndare, och vid styrelsens

årsmote i Juli 1914 omvaldes hr och fru Berger till kontorsforestån-

dare och husmoder på ett år. Den 15 Oktober 1914 anlånde pastor

Axel C. H. Helander och ofvertog ledningen af hemmet som dess fore-

ståndare och missionår. Hr och fru Berger kvarstodo till den 1

Juli 1915, då V. Berger återintrådde i Nordstjernans redaktion.

Styrelsens tjånstemån hafva varit foljande:

Ordforande: Dr. G. Nelsenius 1895—1899, dr. M. Stolpe 1899—

1901, dr. G. Nelsenius 1901—1912, dr. S. G. Ohman 1912—

Vice ordforande: Pastor N. G. Johnson 1895—1897, dr. M. Stolpe

1897—1899, pastor J. G. Danielson 1899—1900, Håkan Johansen

1900—1901, dr. M. Stolpe 1901—1902, pastor A. L. Scott 1902—1904,

Håkan Johansen 1904—1905, pastor N. W. Swenson 1905—1908,

pastor John Johnson 1908—1911, dr. S. G. Ohman 1911—1912, pastor

P. J. O. Cornell 1912—1915 och Elias Johnson 1915—

Sekreterare: pastor N. E. Kron 1895—1897, D. Blomkvist 1897

—1899, dr. S. G. Ohman 1899—1900, dr. G. Nelsenius 1900—1901,

pastor A. L. Scott 1901—1902, pastor A. O. Henry 1902—1904, pastor

V. Ljung 1904—1906, pastor E. S. Ternberg 1906—1908, pastor V.

Ljung 1908—1909, pastor E. C. Bloomquist 1909—1913, dr. S. G.

Youngert 1913—1916, pastor S. F. Hammarlof 1916—1917och pastor

Charles E. Anderson 1917

—

Kassor: Håkan Johansen 1895—1897, C. A. Peterson 1897—

Kallmans Skand. Barnhem
Detta barnhem grundlades af dekorationsmålaren Gustaf Kåll-

man, en månniskovån i ordets vackraste bemårkelse. Han var fodd i

Karlskoga, Vårmland, Sverige, 1864 och kom hit i borjan af 1890-talet.

Han arbetade i sitt yrke, som gaf honom god utkomst och besokte

på lediga stunder fattiga och sjuka landsmån, hvilka han hjålpte så

langt hans tid, krafter och medel råckte till. Sedan han rådgjort med
några svenska pastorer och kyrkomedlemmar, beslot han att uppråtta

ett barnhem och som dess foreståndare ågna sig uteslutande åt vålgo-

renhetsarbete. Utan några besparingar — det af arbetsfortjånsten,

som han ej sjålf behoft hade han gifvit bort till de nodlidande —
skred han till verket.

Han hyrde i December 1897 ett hus vid 67th st., mellan 12th och

13th avenues i Brooklyn, hvilket en tid stått tomt. Huset inneholl 17

rum och hyran var forst $35 i månanden, men hojdes sedan något.

Den 3 Januari 1898 oppnades hemmet och mottog då tre små

vårnlosa barn, hvilka Kållman kort forut påtråffat. Från denna lilla

anspråkslosa borjan har hemmet sedan år från år utvidgat sin verk-
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samhet. I borjan understoddes hemmet blott af några få svenska kyr-
kor och en del enskilda personer. Med hvarje år har kretsen af hem-
mets vånner okats.

Redan de forstå månaderna af hemmets verksamhet blef det tyd-
ligt for Kållman, att han ej kunde med framgång och trygghet
bedrifva verksamheten som ett enskildt foretag. En forening bilda-

des, som i sitt namn ofvertog hemmet, och som den 28 Juli 1898 lag-

ligen inkorporerades under namn The Kaliman Scandinavian Orpha-
nage. År 1900 såldes egendomen vid 67th st. på exekutiv auktion och
Kållman lyckades ropa in den for $3,500, hvaraf $500 betalades kon-
tant. Den 8—15 November 1902 holls en bazar i 13th Reg. Armory vid

Fiatbush ave. och Hanson place i Brooklyn, och genom denna blef

hemmet skuldfritt.

I sex år fortgick verksamheten i denna byggnad, som dock till

slut visade sig otillråcklig for den ståndigt våxande barnskaran. I

December 1903 inkoptes ett stort hus med rymlig tomt vid 18th ave.

melian 67th och 69th streets for $28,500. Egendomen likviderades på
så sått, att det gamla huset togs i utbyte och vårderades till $10,000,

och for återstoden låmnades en inteckning i egendomen. Den nya
egendomen togs i besittning den 1 Januari 1904, då invigningsfest

holls. Det nya huset fick rum for 68 barn, sedan en del foråndringar

verkstållts.

Verksamheten borjade i och med inflyttningen i det nya hemmet
att uppmårksammas i allt vidare kretsar. Bazaren år 1902 efterfoljdes

på hosten nåstfoljande år af en annan, som holls i Imperial Hall, dår

sedan hvarje host till och med år 1914 en bazar holls. Dessa bazarer, i

hvilka flera foreningar aktivt deltogo, voro alla lyckade samt brukade
inbringa omkring $2,000 hvarje år.

Den 17 Juli 1907 afled hemmets grundlåggare och foreståndare,

Gustaf Kållman, efter blott nåra få dagars sjukdom i blindtarmsin-

flammation. Till hans eftertrådare valdes John Lindblom, som
låmnade en vinstgifvande affårsverksamhet for att ågna sina krafter

åt hemmet. Han och hans fru forestå ånnu hemmet, och allmånna me-
ningen i hela kolonien år, att styrelsens val icke kunnat falla på låmp-

ligare personer.

Ej langt efter Kållmans dod fick hemmet besok af prins Wilhelm
af Sverige, som under sin visteise i New York besokte hemmet den 31

Augusti 1907, då omkring 5,000 personer samlades vid hemmet.

På sommaren 1910 holl Svenska Gleeklubben en sondag eftermid-

dag en friluftskonsert vid hemmet och har hvarje sommar hållit en

dylik konsert, då stora skaror landsmån samlats och kollekt upptagits

for hemmet.
Hvarje Dekorationsdag hålles friluftsfest med tal, musik och sang,

hvilka fester åro mycket vål besdkta.

Flera foreningar hafva bildats for att arbeta for hemmet, såsom

Skandinaviska Barnhemmets Syforening, Kållman Home Society,

Children's Friendly Society, foreningen Linnea och Enighet, alla i

Brooklyn, samt åfven foreningar i Manhattan och New Jersey. Kali-
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man Home Society brukar hvarje år hålla en konsert for hemmet i

någon svensk kyrka. Den 22 Februari 1912 anordnade Swedish Choral
Society under ledning af direktor O. T. Westlin en storre konsert i

Academy of Music i Brooklyn, vid hvilken konsert operasångerskan
Anna Case upptrådde som solist.

For att vinna ett vålbehofligt okadt utrymme låt styrelsen under
vintern 1913—1914 for en kostnad af omkring $5,500 uppfora en till-

byggnad, hvilken gaf rum for ytterligare 12 barn, så att hemmet nu har

rum for 80 barn. Tillbyggnaden invigdes den 26 April 1914.

Den 11 December 1915 holl United Choral Society,, en forening af

svenska kyrkokorer, under ledning af direktor O. T. Westlin en konsert

i Carnegie Hall, vid hvilken Mme. Marie Sundelius upptrådde som
solist.

På sommaren 1917 beslot styrelsen att vidtaga anordningar for

afbetalande af hemmets skuld å $16,500 till 20-årsfesten den 3 Januari

1918 och gick genast till verket att insamla denna summa genom sub-

skriptioner bland hemmets vånner och gynnare.

Sedan hemmet oppnades den 3 Jan. 1898 och till den 1 Oktober
1917 hafva 550 barn intagits i hemmet och dår åtnjutit den ommaste
vård långre eller kortare tid.

Styrelsen tjånstemån hafva varit foljande:

Ordforande: David L. Cedarholm 1898—1899, John Lindblom 1899

—1907, Charles A. Ogren 1907—
Vice ordforande: C. J. Carlson 1900—1906, Johannes Johnson 1906

—1909 och N. V. Nelson 1909—
Sekreterare: H. Littorin 1898—1899, Edw. E. Thunell 1899—1908,

C. J. Carlson 1908—1909, Edw. E. Thunell 1909—1912, C. J. Carlson

1913 till sin dod den 13 Juni 1916 och dårefter William C. Johnson.

Kassor: Gustaf Kållman 1898—1907 och David Woodworth 1907—

Svenska Sjukhuset

Forstå steget till uppråttandet af Svenska Sjukhuset i Brooklyn

togs år 1896 af den då existerande Vasaklubben, som inbjod stadens

svenskar till ett massmote i Saengerbund Hall sondagen den 15 Mars
nåmnda år. Inbjudningen horsammades af omkring 400 personer och

motet oppnades af en af inbjudarna, P. W. Nilson, som i ett kort

tal framholl sakens betydelse och hålsade de nårvarande vålkomna.

Till motets ordforande valdes Chas. G. Edling och till sekre-

terare John Rosen. Efter en långre diskussion, i hvilken många af

de nårvarande togo del, tillsattes en komité af tolf personer att ut-

arbeta stadgar och framkomma med ett forslag till ett massmote, som
långre fram skulle af komitén sammankallas. Till medlemmar af denna

komité utsågos Chas. G. Edling, C. E. Elfstrom, C. G. Molin, George

J. Olson, Jakob Morin, H. A. C. Dahl, John Rosen, P. W. Nilson, E.

T. Holmes, C. W. Lundqvist, Andrew Ericson och Frithiof Anderson.

Svenska Gleeklubben var nårvarande och utforde sang. En kollekt upp-

gående till $33.25 upptogs och ofverlåmnades till C. W. Lundqvist,

som utsågs till kassor pro tempore.
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Det andra massmotet holls sondagen den 12 April i Varuna Hall

Sedan komiténs forslag till arbetsplan upplåsts och godkånts, be-

slots att bilda Svenska Hospitalsforeningen. Man skred genast till

val af styrelse och utsågos fdljande personer: Chas. G. Edling, ordf.;

Ernst Lundgren, vice ordf.; John Rosen, prot.-sekr.; Charles K. Jo-

hansen, fin.-sekr. och H. A. C. Dahl, kassor. Den 21 Juli 1896 blef

Svenska Hospitalsforeningen inkorporerad enligt staten New Yorks
lagar. Vid massmotet inlåmnade arkitekten M. Dahlander forslagsrit-

ning till sjukhuset, enligt hvilket det kunde uppforas for $48,000.

Beslut fattades att hålla en bazar på hosten samt inom en månad ut-

lysa ett massmote i New York for att intressera svenskarna dår for

foretaget. Sangforeningen Lyran var nårvarande och underholl med
sang. Å framlagda subskriptionslistor tecknades $622.

Det tredje massmotet holls den 26 April 1896 i Central Opera

House i New York. Vid detta mdte tecknades ytterligare $113. De in-

flutna medlen uppgingo då till något ofver $1,000.

Under sommaren och hosten arbetades det med all kraft for den

beslutade bazaren, och stor entusiasm var rådande bland landsmånnen

inom olika låger. Bazaren holls den 21—30 November 1896 i Universal

Building och blef den storsta tillstållning, som svenskarna i Brooklyn

dittilis anordnat. Nettobehållningen från bazaren blef $9,236.73. Af de

influtna medlen koptes 1897 några tomter vid 6th ave. i South Brook-

lyn for $8,250.

Några år fingo forflyta, innan man ansåg det låmpligt att återigen

vådja till allmånheten for erhållande af medel for sjukhusets upp-

råttande. År 1899 ansåg man dock tiden vara inne och en bazar holls

den 18—30 November 1899 i 13th Regiment Armory, som inbragte

netto $6,712.67.

Svenska Hospitalforeningen hade nu ganska afsevårda tillgångar

i tomter och kontanter, men foreningen ansåg sig dock gora klokast

i att droja med sjukhusets uppråttande ånnu en tid for att insamla

ytterligare medel. En tredje bazar holls den 16—23 April 1904 i 14th

Regiment Armory och inbragte netto $10,989.28.

Nu hade tillråckliga medel samlats for sjukhusets uppråttande.

Tomterna i South Brooklyn befunnos dock vara mindre låmpliga att

anvåndas for sjukhuset, hvadan de i borjan af 1905 såldes for $15,000.

Ungefår samtidigt koptes den nuvarande byggnaden i hornet af Ster-

ling place och Rogers ave. for $20,000. Byggnaden undergick en grund-

lig renovering och en tillbyggnad for inrymmande af operationssal

uppfordes, allt for en kostnad af $20,000. Det bredvid liggande huset,

No. 754 Sterling place, inkoptes for $4,600 och inreddes till bostad for

sjukskoterskorna.

Sjukhuset invigdes midsommardagen, sondagen den 24 Juni 1906,

under synnerligen gynnsamt våder och stor anslutning af i foretaget

intresserade landsmån och landsmaninnor. Bland de nårvarande mårk-

tes Borough President Bird S. Coler och svenske konsuln A. E.

Johnson. Sang utfordes af medlemmar ur Gleeklubben i Brooklyn, Lyran

och Svea i New York samt Gleeklubben i Newark, N. J., under ledning
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af direktor Arvid Åkerlind. Svenska Sport- och Atletforeningens mu-
sikkår utforde musik. Den 19 Oktober 1906 oppnades sjukhuset for

patienter.

Sjukhuset har plats for ett 60-tal patienter. I kållarvåningen åro

inrymda kok, tvåttinråttning, matsal, bibliotek, medicinforråd, bad-

rum samt ångpannan och maskineriet. I forstå våningen åro de all-

månna sjuksalarna, mottagningsrummet, steriliseringsrummet, eterise-

ringsrummet, kontoret och badrum. I andra våningen åro enskilda

sjuksalar, enskilda sjukrum samt badrum. I tredje våningen åro sjuk-

salar for barn, rum for forlossningar och badrum.

Redan 1903 hade en damforening, The Women's Auxiliary of the

Swedish Hospital bildats, och denna forening har utgjort ett godt

finansiellt stod for sjukhuset. År 1906 bildades en afdelning af den-

samma i Manhattan, och bidrog åfven den att samla medel for sjukhu-

set, till dess den efter några års existens upplostes.

Den fjårde hospitalsbazaren holls den 30 April—7 Maj 1910 och

inbragte netto $5,482.86. En Training School for Nurses uppråttades

1908 och den 17 December 1909 graduerade dår forstå klassen, som
råknade sju elever. Sedan dess har hvarje år en klass graduerat från

denna skola, som erhållit de basta vitsord af stadens låkare. I borjan

af år 1913 anskaffades en automobilambulans for en kostnad af $3,000,

och år 1915 inkoptes en annan automobilambulans.

Redan for några år sedan borjade styrelsen tånka på en utvidg-

ning af sjukhuset for att vinna mera utrymme, sårskildt enskilda sjuk-

rum, och sedan frågan diskuterats, beslot man återigen anordna en

bazar, den femte i ordningen, for att anskaffa erforderliga medel. Ba-

zaren holls den 22—29 Nov. 1913 i Kismet Temple och låmnade en

nettobehållning å $10,426.44.

År 1914 inkoptes det intill sjukhusets egendom liggande huset,

128 Rogers ave., ett tre våningars stenhus, for $6,000 och inreddes till

hem for sjukskoterskorna, hvarefter det forrå hemmet for skoterskorna,

754 Sterling place, som visat sig for litet hårfor, gjordes till ett hem

for den ofriga personalen.

Foreningen beslot på årsmotet 1916 att upplågga ett obligations-

lån å $50.000 i obligationer å minst $10, lopande med 5 procents rånta

årligen och for dessa medel uppfora en storre tillbyggnad till sjukhu-

set vid Rogers ave., innehållande enskilda sjukrum, operationssal, la-

boratorium m. m. Knappheten på enskilda sjukrum hade lange gjort

sig kånd, och genom att få ett antal sådana rum, beråknade man, att

sjukhusets inkomster skulle okas så mycket, att det skulle blifva helt

och hållet sjålfunderhållande.

Komitéer for lånets upptagande och byggnadens uppforande till-

sattes, och dessa grepo sig genast an med arbetet. Ritningen till bygg-

naden uppgjordes af arkitekten Axel S. Hedman, och redan den 5

November 1916 lades hornstenen under anslående hogtidligheter i når-

varo af bland andra Borough President Pounds.

Byggnaden har tre våningar och jordvåning. Forstå och andra

våningen innehålla hvardera sex enskilda rum och två med två sångar,
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således tillsammans plats for 20 patienter. Hvarje våning har "sun-
parlor" for konvalescenter. Tredje våningen innehåller en i alla af-

seenden up-to-date operationssal, X-ray-department och laboratorium.

Jordvåningen innehåller ett modernt "hydro-electro-mechano-therapy

department, skoterskornas kok och tvåttinråttning. På byggnadens tak

ar en rymlig roofgarden. Mellan den gamla och nya byggnaden ligger

ett ljust och rymligt expeditionsrum. Byggnaden år forsedd med hiss

till alla våningarna samt fullkomligt brandfri.

Sjukhusets forstå superintendent var Elisabeth Peterson, som
kvarstod till Juni 1909, då hon eftertråddes af Dorothea Gothson, som
tjånstgjorde till den 1 Maj 1912. Efter henne kom Svea Lind, som
innehade platsen till nyåret 1913, då hon eftertråddes af Elin M. Skoog
som kvarstod till den 15 Oktober 1915, då Dorothea Gothson
återigen ofvertog ledningen af sjukhuset i egenskap af superintendent.

På sjukhuset hafva vårdats foljande antal patienter:

19 Okt. 1906—15 Febr. 1908: 558; 15 Febr. 1908—15 Febr. 1909

588; 15 Febr. 1909—15 Febr. 1910: 583; 15 Febr. 1910—15 Febr. 1911

726; 15 Febr. 1911—15 Febr. 1912: 721; 15 Febr. 1912—31 Dec. 1912

691; år 1913: 960; år 1914: 950; år 1915: 1,004 och år 1916: 903.

Styrelsens tjånstemån hafva varit foljande:

Ordforande: Charles G. Edling 1896—1908, John Hartell 1909—
1912 och Charles G. Edling 1913—

Vice ordf.: E. Lundgren 1896, E. T. Holmes 1897—1898, Per Rag-
narson 1899—1902, H. A. C. Dahl 1903—1904, E. Lundgren 1905,

Charles K. Johansen 1906—1912 och Albin Gustafson 1913—

Prot.-sekr.: John Rosen 1896—1900, John Hartell 1901—1902, Fred

Haller 1903—1905, E. Lundgren 1906J. Adolph Johnson 1907, Per

Ragnarson 1908—1912, Gustaf Johnson 1913 och Geo. S. Edenholm
1914—

Fin.-sekr.: Charles K. Johansen 1896, G. H. Lundbeck 1897—1909,

Elias Johnson 1910, George H. Ericson 1911—1913 och Geo. E. Elfast

1914—

Kassor: H. A. C. Dahl 1896—1898, J. O. Peterson 1899—1902, John

Hartell 1903—1908 och John T. Smith 1909—

Svenska Augustanahemmet for ålderstigna

I borjan på 1900-talet gjorde sig inom Augustanasynodens New
Yorks-konferens behofvet af ett ålderdomshem allt mera gållande, och

sedan frågan om ett dylikt hems uppråttande enskildt diskuterats, upp-

togs frågan på konferensmoten 1907 och 1908 och en komité tillsattes

med uppdrag att forbereda saken. Som intet blef gjordt, besloto några

medlemmar i Svenska luth. Bethlehemsforsamlingen i Brooklyn att

såtta sig i spetsen for att sedan erbjuda det åt New York-konferensen.

På inbjudan af V. Berger samlades åtta medlemmar i nåmnda

forsamling den 23 September 1898 och organiserade sig till en styrelse

for ett ålderdomshem, som skulle båra namnet Svenska Augustana-

hemmet for ålderstigna. Till tjånstemån valdes foljande: Dr. F. Ja-
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cobson ordf.; Frank O. Pehrson, v. ordf.; V. Berger, prot.-sekr.; John
H. Benson, fin.-sekr. och John P. Ericson, kassor.

Vid de nårmaste motena okades styrelsens medlerrimår till 15 och

år 1916 till 24. Det beslots, att det blifvande hemmet skulle

stå oppet for åldringar af svensk bord utan afseende på trosbekånnelse.

Ett villkor sattes dock, nåmligen, att den som intages skall erkånna

bibeln som Guds ord samt vara protestant.

Intrådesafgiften sattes til $400 och åldersgrånsen for intråde

till 60 år. Efter någraår hojdes dessa till resp. $400 och 65 år.

Den 4 November 1898 koptes egendomen i hornet af 17th ave^

och 60th st. i Brooklyn for $11,000. Kontant betalades $1,500, som
en af styrelsens medlemmar, John Anderson, lånade styrelsen. Egen-

domen inneholl 8V2 tomter med ett trevåningshus af trå med 19 rum
med plats for 18 gamla. Styrelsens medlemmar moblerade de två

nedre våningarna genom att skånka och låna hemmet nodiga medel.

Den 22 November 1908 invigdes hemmet i nårvaro af ett halft tusen-

tals personer, bland hvilka mårktes svenske konsuln A. E. Johnson

och Brooklyns Borough president, Bird S. Coler. Invigningsakten ut-

fordes af New York-konferensens ordforande, dr. G. Nelsenius, assi-

sterad af de flesta af New York City-distriktets pastorer. Foljande

dag, jåmt två månader efter organisationsmotet, oppnades hemmets
dorrar for de gamla. Hemmets foreståndarinna var froken Ida Dahlin.

Den 9 Jan. 1909 inkorporerades hemmets styrelse enligt staten New
Yorks lagar, och for att styrelsen skulle kunna lagligen våljas af nå-

gon kyrklig korporation ofvertogs hemmet af Svenska luth. Bethle-

hemsforsamlingen i Brooklyn.

Vid New York-konferensens årsmote i Brooklyn i April 1909 er-

bjods hemmet åt konferensen, som med tacksamhet ofvertog det-

samma. Fem åldringar hade då redan inflyttat.

I borjan af Maj månad 1909 holls en bazar i Johnston Building,

hvarigenom erholls netto $607.70. Den 4 Juli 1909 holls en friluftsfest

vid hemmet, och sedan har en dylik fest hållits dår hvarje 4 Juli. I

November 1909 holls en konsert i Bethlehemskyrkan, genom hvilken

erholls $103.25. Den 10 Januari 1910 bildades på inbjudan af fru V.

Berger "Augustanahemmets hjålpforening" af ett 20-tal fruntimmer.

Denna forening har allt sedan dess arbetat ihårdigt for hemmet och

vid alla fester vid hemmet skott serveringen af forfriskning-ar. På

våren 1910 kallades John H. Benson till solicitor och besokte under

nårmare ett år forsamlingarna i konferensens våstra del och insam-

lade penningar for hemmet.

Den 1 Oktober 1910 afgick Ida Dahlin på grund af hålsoskål som

foreståndarinna och eftertråddes af Elisabeth Hammargren.

Vid New York-konferensens mote i April 1911 anholl styrelsen

om konferensens medgifvande att få tillbygga hemmet och hårfor in-

samla medel inom konferensen, hvilken begåran beviljades.

Den 23 Maj tillsatte styrelsen en byggnadskomité for tillbyggna-

dens uppforande samt kallade F. A. Borgendahl och flera studerande

att insamla penningar i olika delar af konferensen. Den 20 Augusts:
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1911 firades grundbrytningsfest, då New York-konferensens ordfo-

rande, dr. F. Jacobson, tog de forstå spadtagen till grundgråfningen
for den nya byggnaden. Den 19 November 1911 lades hornstenen af

pastor A. F. Alford på uppdrag af New York-konferensens ordfo-

rande, som var forhindrad att nårvara. I Januari 1912 var byggnaden
under tak samt fbnster insatta. Kostnaden uppgick tilll $3,268.50. In-

samlingen af penningar hade gått sakta, emedan Borgendahl redan
i Oktober nedlagt arbetet. Till hans eftertrådare kallades pastor J.

A. Nyvall, som dock tjånade endast två månader. I foljd af brist på
medel uppskots inredningen tilis vidare.

Den 10—13 April 1912 holls en bazar i Bethlehemskyrkan, i hvil-

ken deltogo Bethlehems- och St. Paulforsamlingarna, foreningen

Barnvånnen samt Augustanahemmets Hjålpforening. Nettobehåll-

ningen blef $808.50. Under sommaren 1912 fullbordades den nya bygg-
naden och invigdes den 24 November 1912 af dr. F. Jacobson på
uppdrag af New York-konferensens president, dr. L. H. Beck. For
inredningen utbetalades under råkenskapsåret $6,431.80. Entrepreno-

rerna hade vid råkenskapsårets slut att fordra $675. Den nya bygg-
naden kostade således något ofver $10,000. Den år af tegel i tre vånin-

gar. Jordvåningen innehåller matsal, kok, skafferi, kylrum, tvåttstuga

och de båda andra våningarna 20 sofrum och två badrum. Den nya
byggnaden står i alla våningarna i direkt forbindelse med den gamla.

Vid borjan af råkenskapsåret 1913— 1914, eller den 1 April 1913,

tilltrådde V. Berger plats som hemmets affårsforeståndare och soli-

citor. I borjan af Juni 1913 holls en bazar vid hemmet, i hvilken del-

togo Gustaf Adolfs-, Bethlehems- och Sionsforsamlingarna, forenin-

gen Barnvånnen och Augustanahemmets Hjålpforening. Nettobehåll-

ningen blef $329.77. Den 16 Juni 1913 anmodades V. Berger att for

tillfållet ofvertaga ledningen af Svenska luth. Immigranthemmet i

New York, hvars foreståndare oformodadt afgått. Han horsammade
denna anmodan, och då han kort dårpå kallades till kontorsforestån-

dare vid Immigranthemmet, afgick han som Augustanahemmets af-

fårsforeståndare.

Till hans eftertrådare kallades John H. Benson i September

1913, och antog han kalieisen, men upptog ej forr an den 15 April 1914

arbetet som hemmets manager och solicitor, hvilken plats han fort-

farande innehar. Han besoker forsamlingarna i de båda konferenserna

och skildrar i kyrkorna hemmets verksamhet samt upptager subskrip-

tioner for hemmet.
På våren 1914 holls en basar for hemmet i Bethlehemskyrkan, och

blef nettobehållningen $452.28.

En mårkesdag i hemmets historia var sondagen den 25 Juni 1916.

då en storre fest firades vid hemmet till åra for en af de gamla, Britta

Christina Peterson, som den 22 Juni 1916 fyllde 100 år. Festen hade

arrangerats af ungdomen i New York City-distriktet, och programmet

bestod af sang, musik och tal. Ehuru vådret var regnigt samlades 700

personer vid hemmet.
En annan hogtidsdag vid hemmet var den 20 April 1917, då New
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York-konferensen under sitt årsmote i Gustaf Adolfskyrkan i New
York jåmte delegerade från New England-konferensen aflade besok

vid hemmet. Kortare tal hollos af flera pastorer, och i ofrigt begag-

nade de besokande sig af tillfållet att taga hemmet i betraktande och

samtala med de gamla.

Den 1 Maj 1917 afgiek froken E. Hammargren och eftertråddes af

fru Therese Berling, som i flera år varit hennes medhjålparinna i

arbetet.

Sedan hemmet oppnade sina dorrar den 23 November 1908 till

den 1 Oktober 1917 hafva 67 åldringar intagits på hemmet, af hvilka

39 bodde dår sistnåmnda dag.

Allt sedan hemmet uppråttades hafva hvarje sommar syforenin-

garna i de svenska lutherska forsamlingarna i staden och flera andra

foreningar besokt hemmet och vid dessa besok bjudit de gamla på

kaffe samt upptagit kollekter for hemmet. Sedan några år tillbaka

hålles hvarje sommar gudstjånst ute på hemmets gård på sondagsef-

termiddagarna då svenska luth. pastorer turvis predika och rått stora

skaror samlas.

Styrelsens tjånstemån ha varit foljande:

Ordforande: Dr. F. Jacobson 1908

—

Vice ordforande: Frank O. Pehrson 1908—1909, dr. M. Stolpe

1909—-19H), pastorerna P. E. Fredlund och J. A. Bernhard 1910—1911,

dr. M. Stolpe 1911—1913, past. John Johnson 1913—-1914, past. Gustaf

Anderson 1914—1916, pastor J. D. Danielson 1916

—

Prot.-sekr.: V. Berger 1908—1909, pastor P. E. Fredlund 1909—

1910, V. Berger 1910—1913, pastor John Eastlund 1913—1916. Karl

G. Fredin några månader 1916, V. Berger 1916

—

Fin.-sekr. John H. Benson 1908—1910, obesatt 1910—1911, Frank

O. Pehrson 1911—1912, pastor H. Larson 1912—1913, obesatt 1913

—

1914, Carl O. Ericson 1914—1915, obesatt 1915—

Kassor John P. Ericson 1908—1909, Frank O. Pehrson 1909—1910,

August Peterson 1910—1911, pastor P. J. O. Cornell 1911—1912, Frank

O. Pehrson 1912—

Svenka Alderdomshemmet på Staten Island

Tanken på att uppråtta ett ålderdomshem, ett osekteriskt sådant,

hade lange diskuterats man och man emellan inom Svenska Centralfor-

bundet, forrån denna tanke tog fast form genom bildandet af Svenska

Ålderdomshemsforeningen.

Denna forening stiftades den 5 December 1909 å ett mote, som
holls i Frimuraretemplets stora sal. Motet var utlyst under Centralfor-

bundets auspicier. Intresset for planen att anskaffa ett svenskt ålder-

domshem, tillgångligt for ålderstigna och orkeslosa af båda konen,

visade sig vara stort, och det foreslagna arbetsprograammet omfatta-

des med entusiasm.

Charles K. Johansen, ordforande for Centrlforbundet, opp-

nade motet och i ett kort anforande hålsade de samtliga nårvarande

vålkomna samt omtalade hvilka barmhårtighetsintråttningar svenskar-
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na i New York redan hunnit åstadkomma, nåmligen Kållmans skandi-
naviska barnhem, Svenska Hjålpforeningen, Svenska Hospitalet och
Svenska Augustanahemmet for ålderstigna, samt påpekade att orsaken
till motets utlysande vore att bilda en forening for åstadkommande af
ett svenskt ålderdomshem.

Till ordforande for motet valdes C. K. Johansen och till sekrete-

rare advokaten Chas. Swanson.
Ingenior Emil F. Johnson utvecklade de principer, på hvilka Cen-

tralforbundet tånkt sig att ålderdomshemmet kunde uppråttas och for-

ordade i varma ordalag nyttan och behofvet af ett sådant hem.
Louis Jungman foreslog att Svenska Ålderdomshemsforeningeen i

New York skulle bildas, hvilket enhålligt antogs Afven beslots att

medlemsafgiften pr år blir minst $2 ;att en medlem som inbetalar $50

på en gang blir lifstidsmedlem samt att ett bidrag på $100 beråttigar

en person att blifva hemmets beskyddare (patron).

Anteckningsblanketter utdelades och tecknade sig ett 60-tal per-

soner till medlemskap.

Till kassor for aftonen valdes ingenior N. L. Malmros.
Beslut fattades att af foreningens direktion hålften våljes bland

personer tillhorande Centralforbundet.

Till interimsstyrelse att uppråtta forslag till stadgar m. m. valdes

af motet foljande herrar: N. L. Malmros, Wilh. Bergman, William O.

Peterson, Albert Ohman, Richard Creutz, Carl Dahlen, Andrew Malm-
strom, Adam Lindberg, Lars G. Ericson och Emil Blomquist; att

tjånstgora uti samma komité hade af Centralforbundet invalts C. K.

Johansen, L. Jungman, dr. J. Hoving, C. Swanson, C. A. Johnson,

John Olin, A. Wennerholm, W. Borgstrom, Erik Hagstrom och

Carl Grimskold.

Bland nårvarande under motet kan sårskildt framhållas svenske

konsuln i New York, Magnus Clarholm och f. d. konsul A. E.

Johnson.

Foreningen blef formligen organiserad vid motet som holls den 27

April 1910 å Frimuraretemplet. Till ordforande for motet valdes Char-

les K. Johansen och till sekreterare advokaten Charles Swanson.

Komitén, som utarbetat forslag till stadgar, rapporterade, och an-

togos dessa efter granskning.

Foreningen valde då 9 styrelsemedlemmar och från Svenska

Centralforbundet hade valts lika många. Styrelsen utsåg foljande

tjånstemån.:

Ordforande N. Lorentz Malmros; vice ordf., dr. Johannes Ho-

ving; prot.-sekr., William O. Peterson; korresp.-sekr., Charles Swan-

son; fin.-sekr., Carl Dahlen samt kassor Charles K. Johansen.

Kassoren stålldes under $2,000 borgen och fin.-sekr. $500.

Sitt forstå årsmote holl Svenska Ålderdomsforeningen i Teutonia

Assembly Rooms d. 19 April 1911. Motet, som var besokt af cirka 50

personer, leddes af foreningens ordforande, ingenior N. Lorentz Malm-

ros, och vid protokollet satt William O. Peterson. Af de upp-

låsta rapporterna, tillåta vi oss gora några utdrag. Af finanssekretera-
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rens rapport famgick att foreningen besod af 107' medlemmar bidra-

gande med $2 pr år, 10 med $5, 2 med $10, 6 lifstidsmedlemmar med
$50, 2 "patrons" med $100 samt att under året mottagna medlemsaf-

gifter uppgingo till $798.90 och donationer till $507.49.

Af kassorens, Charles K. Johansen, rapport upplystes att utom
från finanssekreteraren mottagna medel foreningen emottagit som
donation en af Svenska Societeten, Svensk-Norska Foreningen och

Svenska Fruntimmersforeningen, forvaltad fond, uppgående till

$1,511.03, hvadan bruttoinkomsten for det forstå arbetsåret uppgår till

$2,816.52. Utgifterna uppgå till $72.24 och utgoras af kostnader for

trycksaker, post, inkorporationskostnader och afgifter for kassorens

och finanssekreterarens borgen.

Från den af sekreteraren upplåsta direktionsrapporten må fram-

hållas att direktionen under året afhållit 12 vålbesokta moten och att

den efter noggrant ofvervågande beslutat att hålla en storre bazar i

71st Regt. Armory den 4—11 November, och att en komité for denna

bazar organiserats, som påborjat de forberedande arbetena.

Den beslutade bazaren ågde rum den A—11 November 1911 i 71st

Regt. Armory. Intresset for denna bazar var synnerligen liflig. De
deltagande foreningarna gingo till arbetet med den absoluta foresat-

sen att åstadkomma något storslaget, något aldrig forut uppnådt —
och lyckades man ofver de djårfvaste forhoppningar.

Bazarkomiténs tjånstemån voro foljande:

Ordforande, Charles K. Johansen; v. ordf., Alfr. Wennerholm;

sekr. Harald Nordkvist; fin.-sekr. Charles F. Johnson och kassor N.

Lorentz Malmros.

Till manager for bazaren utsågs Charles A. Johnson, hvars nar-

maste uppgift det blef att tilise, det alla af komitén fattade beslut,

blefvo satta i verkstållighet, ett uppdrag, som han ock på ett ofver allt

berom stående sått fullgjorde.

Bazaren blef i alla afseenden en success. Då komitén efter revision

af alla de vidlyftiga affårerna sammankallade ett afslutnings-

mote i Teutonia Assembly Rooms kunde den framlågga en rapport,

att totala inkomsterna uppgått till $26,957.43, hvilka med afdrag af

utgifterna, $6,950.68, låmnat en nettovinst af $20,006.75.

Den 2 Februari 1912 inkopte direktionen en fastighet å Staten Island

for en kopeskilling af $13,200. Byggnaden år uppford i ståtlig residens-

stil af familjen Vanderbilt for många år sedan. Den år belågen å St.

George Heights, West New Brighton, Staten Island, 9 mil från City

Hall, Manhattan vid norra sidan af Bristol ave., midt emellan Little

Glove Road och Richmond Turnpike. Byggnaden år belågen på en

kulle, 400 fot ofver hafvet med utsikt åfver Glove och Little Glove-

dalarna samt erbjuder vacker utsikt både åt oster och soder. Byggna-

den var såvål ut- som invåndigt i allra basta skick och man kan tryggt

saga, att byggnaden år ett idealiskt hem — icke någon fångelselik-

nande institution.

Några intill egendomen grånsande tomter ha sedermera åfven in-

kopts.
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Till hemmets foreståndare valdes Severin Peterson.
Sondagen den 23 Juni 1912 — en strålande vacker sommardag —

invigdes Svenska Ålderdomshemmet. Det var en midsommarafton,
som firades på ett minnesvårdt sått på amerikansk jord. Det var
omojligt att afgora huru många den dagen dragit ut till hemmet. De
voro lågrade i hult och backar, men tvåtusentalet nåddes såkerligen.

Sjålfva invigningen verkstålldes af Svenska Ålderdomshemsforenin-
gens ordf., N. Lorentz Malmros. Pastor Herman Young nedkallade
den Hogstes vålsignelse och måktigt brusade "Vår Gud år oss en våldig

borg" ofver den fagra nejden. Centralforbundets ordforande, Charles
K. Johansen talade, sangforeningen Lyran sjong och de småilande
svenska och amerikanska dukarna gåfvo scenen en festlig prågel.

Severin Peterson resignerade i Juli 1912 från foreståndarebefatt-

ningen och valdes i hans stalle till foreståndare från och med den 1

Augusti 1912 Carl Erik Anderson.

Under sommaren och hosten 1913 verkstålldes ett omfattande ar-

bete med inredning af en vindsvåning, delning af storre rum till smårre
sådana, hvarjåmte ny ångpanna insatts, och hela uppvårmningssystemet
satts i fullgodt skick.

Invigningsfesten på midsommarafton 1912 har sedan hvarje år

foljts af trefliga och val besokta midsommarfester, anordnade af

hemmets verksamma hjålpforening, The Ladies Auxiliary of the Swe-
dish Home for Aged People. Hvarje sondag under somrarna får

hemmet besok af någon forening enligt uppgjord ordning. Vid dessa

besok bruka de besokande intaga middag ute i det fria och sedan till—

bringa eftermiddagen i de gamlas såliskap. Inkomsterna från servering

af mat, kaffe m. m. tillfalla hemmet och uppgå till rått stora summor.
Inkopet af egendomen, som foreningen åger utan skuld, samt de

rått dyrbara reparationer, som vidtogos å byggnaden, togo storsta de-

len af foreningens tillgångar, och då dårtill lågges de dagliga utgifterna

for hushållet, visade sig år 1916 åter en storre bazar vara behoflig.

Styrelsens uppmaning till deltagande i en storre bazar mottogs med
ån storre entusiasm an fem år forut.

Nodiga forarbeten vidtogos och en bazarkomité organiserade sig

och valde foljande tjånstemån: Charles K. Johansen, ordforande; Eric

Hagstrom, vice ordf.; froken Clara Anderson-Oberg, prot.-sekr. ; Carl

Dahlen, fin.-sekr.; fru M. C. North, kassor; Emil F. Johnson ordf. i

finanskomitén. Till manager for bazaren valdes Charles A. John-

son, som skotte sitt maktpåliggande arbete med samma energi som
vid forrå bazaren.

Bazaren holls den 11—19 November 1916 i den ståtliga Grand

Central Palace och blef ån mera lyckad ån den forrå bazaren, och år

utan tvifvel den storsta bazar, som hittilis hållits af svenskarna i

Amerika. Finanskomiténs ordforande, Emil F. Johnson, afgaf en slut-

rapport, som visade foljande siffror: Inkomster $43,073.27, hvarifrån

afgår omkostnader $11,187.91, låmnande en nettobehållning å $31,885.36.

Den 1 Juni 1917 afgick C. E. Anderson och hans hustru på egen

begåran som foreståndare och eftertråddes af Oscar Kållstrand och

hans hustru.
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Sedan hemmet borjade sin verksamhet vid midsommar 1912 och

till 1 Oktober 1917 hafva 30 ålderstigna intagits på hemmet, af hvilka

26 bodde dår sistnåmnda dato.

Intrådesafgiften år $400 och åldersgrånsen år satt till lågst 60 år.

Styrelsens tjnstemån hafva varit foljande:

Ordforande: N. Lorentz Malmroos 1910—1913, Emil F. Johnson

1913—
Vice ordforande: Dr. Johannes Hoving 1910—1913, Erik Hag-

strom 1913

—

Protokoll-sekreterare: William O. Peterson 1910—1913, Erik John-

son 1913—
Korrespondens-sekreterare: Charles Swanson 1910

—

Finans-sekreterare: Carl Dahlen 1910

—

Kassor: Charles K. Johansen 1910

—

Bethel-Hemmet

Forstå steget till uppråttande af detta hem togs vid Ostra Sv.

Methodist Episkopal-konferensens sammantråde år 1908, då en komité

af predikanter och lekmån tillsattes for att utreda frågan om uppråt-

tande af ett ålderdomshem inom konferensens område. Denna komité

aflåmnade vid konferensens sammantråde 1909 sin rapport, i hvilken

den tillstyrkte uppråttandet af ett ålderdomshem. Konferensen be-

slot sammankalla alla for saken intresserade till ett mote, hvilket holls

i Svenska M. E. Immanuelskyrkan i Brooklyn den 14 Maj 1909. Vid

detta mote organiserades en styrelse for det tilltånkta hemmet hvar-

jåmte stadgar antogos. Styrelsen bestod af Ch. J. Dahlgren, Charles A.

Ogren, H. W. Eklund, Herman Young, A. J. Lofgren, P. F. Holmgren,

H. E. Whyman, L. M. Peterson och F. O. Logren. Till ordforande

valdes Charles A. Ogren.

Vid styrelsens forstå sammantråde valdes pastor A. J. Lofgren att

insamla penningar for hemmet och eftertråddes den 29 Mars 1912 af

pastor H. W. Eklund, som kvarstod till April 1917. Dessa båda hafva

arbetat ihårdigt for hemmet och insamlat ungefår $10,000 tillsamman.

Den 16 November 1911 inkorporerades hemmet enligt staten New
Yorks lagar. I Januari 1914 inkoptes for $12,000 egendomen 746 East

2d st. i Kensington, Brooklyn. Egendomen består af sex tomter med

en storre, vål inredd byggnad med plats for 15 åldringar. Hela egendo-

men omgifves af en hack.

Hemmet invigdes med anslående hogtidligheter den 27 December

1914 och i Mars 1915 begynte dess verksamhet. Foreståndarinna år

sedan borjan fru Albertina Erickson.

Styrelsens tjånstemån hafva varit:

Ordforande: Charles A. Ogren .

Vice ordforande: C. F. Thornblade och Herman Young.

Protokoll-sekreterare: Herman Young och C. F. Thorndale.

Kassor: P. F. Holmgren.
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III. Upsala College

Redan år 1885 borjade frågan om en skola dryftas inom Augustana-
synodens New York-konferens. År 1887 tillsatte konferensen en komité
med uppgift att fora frågan framåt. Denna komité bestod af pastorerna
C. F. Johanson, J. A. Rinell, O. V. Holmgrain, P. A. Bergqvist, A. T.
Lindstrom, A. Rodell och L. P. Ahlquist samt herrar A. B. Lilja och
J. G. Lonngren. Vid konferensmotet 1888 rapporterade komitén att

den ej ansåg tiden mogen for en skolas uppråttande fornåmligast på
grund af barnhemmets tryckande skuldborda. Rapporten godkåndees
och komitén upplostes.

År 1892 tillsatte konferensen återigen en skolkomité, bestående af

pastorerna dr. F. Jacobson, M. Stolpe., A. Rodell, V. Tengvald och O.
W. Ferm samt herrar Elias Johnson, Carl Brandt och Otto Chilis;

den organiserade sig med dr. Jacobson som ordforande, pastor M.
Stolpe, sekr. och Elias Johnson, kassor. Komitén rapporterade vid

konferensmotet 1893, hvarefter den upplostes, och en ny komité valdes

med en medlem från hvarje distrikt, och konferensens ordforande,

pastor G. Nelsenius, som ex officio ordforande. Till medlemmar i

denna komité valdes pastorerna C. F. Johanson, C. G. Norman, Augu-
stus G. Olson, dr. F. Jacobson, A. P. Såter, O. Chileen, E. S. Ternberg
och V. Tengvald. Komitén fick i uppdrag att beståmma uplats for

skoian samt tiden for dess oppnande.

Komiténs forstå mote holls i Rock Island, 111. i Juni 1893 i samband
med synodalmotet och då beslots att uppråtta ett hogre låroverk under
namn Upsala College. Man firade ju nåmnda år 300-årsminnet af

Upsala mote. Till rektor kallades pastorn, fil. dr. L. H. Beck, och det

beståmdes, att skoian skulle forlåggas i Brooklyn, N. Y., och borja sin

verksamhet i Oktober.

Dr. Beck antog kallelsen att blifva skoians rektor och sedan han

ett par månader rest omkring i konferensen for att uppvåcka intresse

for skoian och insamla medel, oppnades skoian den 3 Oktober 1893 i

Svenska lutherska Bethlehemskyrkan i Brooklyn, N. Y., som kostnads-

fritt upplåts. Forstå dagen infunno sig 16 elever och antalet steg till 30

vid forstå låsårets slut; dessutom låmnades undervisning till 26 musik-

elever. Lårarekåren under forstå låsåret bestod af rektor L. H. Beck

samt professorerna P. A. Andreen och J. R. Brown. De bitråddes vissa

tider af froken A. Holm, froken Anna Westberg och Ewald Hallan-

der. Musikafdelningen forestods af musikdirektor T. O. Westlin och

froken Alma Booth. Eleverna voro fordelade på tre klasser. Redan

under forstå låsåret kunde aldre, mera forsigkomna studerande ut-

såndas till nårliggande forsamlingar och missionsplatser att predika.
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Vid konferensmotet 1894 fick skolstyrelsen i uppdrag att vålja en

affårsforeståndare for skoian. Hårtill valdes pastor N. G. Johnson, som
i Juli samma år tilltrådde platsen, som han med nit och trohet skotte.

Augustanasynoden beviljade samma år New York-konferensen rått att

for sin egen skolverksamhet behålla hålften af 25-centsafgiften for

hogre skolverksamhet.

Det andra låsåret borjade den 11 Sept. 1894 i St. Paulsforsam-

lingens byggnad, 392 McDonough st., Brooklyn, som forhyrdes. Lårare-

kåren bestod under detta låsår af rektor L. H. Beck samt professorerna

Philip Andreen och dr. Harald Hegstrom. Musikafdelningen forestods

af direktor T. O. Westlin och froken Alma Booth. Antalet elever var

vid skolårets slut 84, af dem 29 i musikafdelningen.

Den 1 September 1895 afgick pastor N. G. Johnson som affårsfore-

ståndare, sedan han blifvit St. Paulsforsamlingens pastor, men han

kvarstod som skoians kassor. Vid det tredje låsårets borjan i September

uppråttades en fjårde klass enligt styrelsens forut fattade beslut. Lå-

rarekrafterna dkades då med professor P. A. Rydberg. De ofriga lå-

rarna kvarstodo.

I Oktober 1895 erholl Upsala College af Alabama Fruit and Winery

Association i Fruithurst, Ala., 40 acres land, som bolagets president,

J. A. Westerlund, på egen bekostnad låt plantera med vinrankor for

skoians råkning.

Under tredje låsåret ågnade sig 12 lårjungar åt predikoverksam-

het och besokte regelbundet predikoplatser i Philadelphia- orh Hart-

ford-distrikten.

Då det fjårde låsåret borjade den 8 September 1896, saknades två

lårare, nåmligen Philip Andreen och P. A. Rydberg. De hade afgått

for att sjålfva ågna sig åt studier, den forre vid Yale och den senare

vid Columbia. I deras stalle hade kallats professorerna A. J. Pearson

och Phil. Dowell, hvilka intrådde i tjånstgoring. Då professor Dowell

under December 1896 for sin hålsas skull vistades i Florida vikarierade

kandidaten Londahl. Elevernas antal uppgick till 89, af hvilka 22 voro.

nyinskrifna.

Det femte låsåret borjde den 7 September 1897, då endast ett fåtal

lårjungar infunnit sig. Antalet uppgick under låsåret till blott 75.

Minskningen torde ha berott på de hårda tiderna i landet. Professor

Philip Dowell hade afgått och i hans stalle hade professor P. A. Ryd-

berg återupptagit sitt arbete vid skoian. I ofrigt voro lårarna de samma,

nåmligen rektor L. H. Beck och professorerna H. Hegstrom, dr. A.

J. Pearson samt i musik direktor O. T. Westlin och fru Westlin (fon-

Alma Booth). ,

Styrelsens forsok att erhålla en affårsforeståndare for skoian hade

slutligen kronts med framgång. Efter fornyad kallelse antog pastor P.

A. Fair platsen, som han tilltrådde den 1 September 1897.

I November 1897 erbjod New Orange Industrial Association sko-

Ian 14 acres land i New Orange, N. J., som gåfva samt $50 å hvarje af

2,000 tomter i staden, som afyttrades, ifall skoian forlades dår. Skoians

styrelse antog detta ombud och New York-konferensen godkånde sty-
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reisens åtgård i sitt mote i Februari 1898. Det femte låsåret afslutades

den 20 Maj 1898 och dårmed afslutades skoians verksamhet i "Brook-
lyn. Då hostterminen 1898 borjade, var skoian forlagd i New Orange,
N. J., hvars namn sedermera åndrades till Kenilworth.

Som skolstyrelsens ordforande under den tid skoian var forlagd

till Brooklyn tjånstgjorde pastor G. Nelsenius 1893 till årsmotet 1897

och dårefter pastor M. Stolpe.

Skoians kassor under samma tid voro: pastor A. A. Magnuson
1893—1894, pastor N. G. Johnson 1894—1896 och från årsmotet 1896

Elias Johnson.
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IV. Tidningspressen

Ett af de intressantaste kapitlen i den svenska koloniens historia

år det som handlar om tidningspressen. Det har emellertid varit

moda och besvar att samla några tillforlitliga och beståmda uppgifter

om de många tidningar och tidskrifter, som under årens lopp upp-
stått hår.

Nedanstående uppgifter åro i många fall allt for bristfålliga att

kunna råknas ens som bidrag till New York-svenskarnas historia,

men de åro allt, som jag tror nu går att spåra upp, sårskildt angående
många små tidningslappar, som blott lefde dagslåndans lif.

De s. k. forsamlingstidningarna omnåmnas i sammanhang med
de respektive forsamlingarna.

Jag har indelat tidningarna i tvenne grupper, den forstå omfat-

tande de publikationer, som nedlagts eller flyttats hårifrån och den

andra gruppen, omfattande tidningar, som ånnu utgifvas.

a) NEDLAGDA TIDNINGAR

G. Obom och Hans Tidningar

En af koloniens mårkligaste personligheter i midten på 1800-

talet var boktryckaren och tidningsutgifvaren Anders Gustaf Obom,
som hår utgaf fyra olika tidningar, af hvilka ingen ofverlefde honom.
Oboms enda berommelse som tidningsman var val, att han var den

svensk-amerikanska tidningspressens nestor, ty hans tidningar till—

forde honom hvarken guld eller åra.

Obom var från Dalarne. Angående hans tidigare oden uppgifves

det, att han ågde ett tryckeri i Vadstena, dår han åren 1832—1834 ut-

gaf Vadstena Veckoblad. År 1840 lår han ha haft ett tryckeri i Stock-

hol och en tid varit en af Lars Hiertas "ansvaringar" och slutligen

blifvit landsforvist for en "ohemul" artikel i Aftonblaadet. Han begaf

sig då till Polen och deltog dår bland annat i ett upplopp mot Ryss-

land, blef gripen af en kosack, som rånt sin Ians i hans ena oga,

samt ford till Petrograd, dår han tillbragte ett år i fångelsse. Genom
en rik dams bemedling blef han frigifven och stannade ånnu ett år

i Petrograd, dår han fortjånade sitt uppehålle som såttare. Sedan

vandrade han en smållkall vinter till Strassburg och besokte sedan

Frankrike och Schweiz. I Schweiz stannade han i tio år och var re-

daktor vid en tidning, som utgafs på tyska språket och gifte sig med
en schweiziska.

Till New York anlånde han antagligen 1850. År 1851 borjade han

utgifva tidningen "Skandinaven", som utkom i fyrasidigt och fyra-
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spaltigt format åren 1851—1853. Tidningen hade ingen beståmd ut-
gifningsdag, utan utkom når det bast passade Obom. Han skref och
satte sjålf tidningen, dåri understodd af sin hustru, som troget stod
vid kasten från morgon till kvåll. Tidningens text var affattad på
svenska och norska, och tidningen forklarades vara "organ for skan-
dinaverna i Amerika". Bladets mesta innehåll bestod af annonser och
ovett, fornåmligast mot svenska konungen och regeringen och kalla-
des på grund af sitt innehåll for "skam i nåfven". Vid sidan om Skan
dinaven utgaf Obom åfven en tidning på tyska, "Schweizer Bote"
men med foga framgång. Bland Skandinavens korrespondenter var en
kort tid pastor L. P. Esbjorn, Augustana-synodens grundlåggare,
hvilken skref bref från de svenska kolonierna i Illinois. I foljd af

tidningens religionsfientliga hållning och de ofta forekommande
skandalartiklarna upphorde han snart med sitt medarbetareskap. Det
såges åfven med anspråk på tillforlitlighet, att Carl Johan Ludvig
Almquist under sin visteise i Brooklyn sommaren 1852, troligen ned-
tryekt af pekuniåra svårigheter var medarbetare i Skandinaven.

Dr. E. Norelius besokte på sommaren 1853 Obom och skrifver

hårom foljande:

"Han bodde med sin hustru, en schweiziska, och många barn i

ett litet, trangt rum, som utgjorde boktryekeri, boningsrum och allt

i ett. Att sysselsåtta sig med litterårt arbete under sådan fatigdom
och nod vittnar om en okuflig vilja, hvilken man maste hogakta, om
an man maste beklaga, att den kommit på villospår.'"

Skandinaven upphorde 1853 och sedan drojde det tio år, innan den
ihårdige Obomj vågade sig på något skandinaviskt tidningsforetag
igen. År 1863 borjade han emellertid utgifva "Skandinavisk Post".
Forstå numret utkom i December 1863 och det sista i Augusti 1875.

Tidningen utkom i fyra upplagor, en vecklig, en halfvecklig 1867

—

1874, en daglig 1867—1875 och en sondagsupplaga 1875. Obom redi-

gerade och satte åfven denna tidning sjålf med tillhjålp af sin hustru

och erholl understod af tyska tidningar. Tidningen inneholl svensk,

norsk och dansk text samt hade i borjan en hel liten hår af med-
arbetare.

Når Obom långre fram tyekte sig ha tillråckliga inkomster af

annonserna, slappades hans intresse for innehållet. Han brydde sig

då ej mer om att hålla några medarbetare utan fyllde tidningen med
klipp ur skandinaviska tidningar, hvilka han tog utan minsta ur-

skiljning. Till slut kom han i foljd af någon affårstransaktion i

fångelse, det tyska understodet indrogs och tidningen upphorde i

Augusti 1875.

Obom brukade skryta med, att Skandinavisk Post gick till hvarje

stat i unionen. Den hade endast 70 prenumeranter, men Qboms på-

stående var dock åndå sant. Det fanns då 38 stater i unionen och tid-

ningen hade en prenumerant i hvarje stat samt 32 prenumeranter i

New York, Brooklyn och Hoboken.
Så fort Obom kom ut ur fångelset, borjade han på sommaren 1876

utgifva "Skandinavisk Farmers och Industri-Tidning", af hvilken

dock endast några få nummer utkommo.
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I Oktober 1879 borjade han sitt fjårde och sista tidningsforetag"

hår. Han startade då New York Stats Svenska Argus, som utkom
en gang i veckan. Under presidentkampanjen 1880 arbetade tid-

ningen ifrigt for det demokratiska partiet. Den 1 Februari 1881 afled

Obom sedan hans tidning kort forut upphort att utkomma.

Obom var en synnerligen originell personlighet, radikal i sina

åsikter och gammalmodig i sitt skrfsått. Hans år i Amerika synas

ha varit en enda foljd af missråkning och svårigheter.

Hans minnestecknare skref i Nordstjernan bland annat:

"Kungar, kejsare och pråster voro hans dodsfiender, och ett

samtal om dessa bragte den gamle ogonblickligen i raseri."

Skandia
En veckotidning, som utkom under sommaren 1868 med några

få nurrirner. Den trycktes hos F. Fredholm.

Barnvånnen
Borjade utgifvas hår antagligen 1874 och flyttade i September

1875 till Boston, Mass., hvarifrån den 1878 flyttades till Chicago, 111.,

dår den 1888 upphorde.

Norden
En veckotidning som utgafs från September 1874 till Augusti

1877, då den uppgick i Nordstjernan. Den trycktes i 105 Fulton st.,

New York och ågdes af Chas. P. Thore och Emil Thore. Tidningens

stil och ofriga tillgångar såldes på exekutiv auktion den 10 Juli 1878

och inropades for $90 af Ernst M. Johansen, som sedan ofverforde

inropet till Håkan Johansen.

Tempelvakten
Endast ett eller två nummer utkommo 1876. Formatet var fyra-

sidigt. Utgifvare och redaktor var Adolf Peterson.

Monitoren
Månatlig tidning for nykterhet och sedlighet, som utgafs och

redigerades af Adolf Peterson från Februari 1878 till Januari eller

Februari 1883. År 1880 var den veckotidning under sex månader.

Svenska Posten

Politisk nyhetstidning, som utgafs en gang i veckan från No-
vember 1880 till September 1886, då den flyttades till Omaha, Nebr.,

dår den upphorde i Mars 1892. Tidningen utgafs af C. A. Jacobson,

forst i New York till Februari 1881, då den flyttades till Brooklyn

och sedan återflyttades till New York i Juni 1884. Redaktorer voro

nedanstående personer i angifven ordning: S. Lindhagen, P. O.

Heimer, Rolf Pihlgren, John Rosen och Emil Johanson, hvarjåmte

flera andra personer tidtals voro anstållda som medarbetare i tid-

ningen.
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Fata Morgana
En vetenskaplig tidning, af hvilken utkom endast ett nummer i

Oktober 1881. Utgifvare var redaktor Knut Forsberg.

Nutiden
Litterår tidskrift for hemmet, som bojade utgifvas i September

1882 och utgafs till Mars. 1885. Utgifvare var Otto Chilstrom.

lidens rragor
Sedan i Juni 1882 Templar Orden bildats, besloto några af dess

medlemmar att soka få i gang en tidning som ordens officiella organ.

Ett bolag for denna plans realisering bildades under namn Tempiars
Publishing Company, och Adolf Peterson valdes till bolagets affårs-

foreståndare med rått att, om finanserna tillåte, skaffa någon att

hjålpa till med redigeringen.

I slutet af November eller borjan af December utkom forstå num-
ret af tidningen hvars namm var Tidens Frågor. Tidningen utkom de

forstå sex månaderna hvarje vecka, men sedan blott två ganger i må-
naden. Den utgafs från 143—8 st. i New York. Under de forstå må-
naderna voro C. G. Anderson och efter honom Axel Lindner redak-

torer, men finanserna tillåto icke sedan hållande af sårskild redaktor

utan åfven redigeringen foll på affårsforeståndaren, Adolf Peterson.

Tidningen utgafs i New York till våren 1886, då den flyttades till

Chicago, dår den sedan utgafs omkring ett års tid. Orden ansåg det

emellertid låmpligt att låta tidningen utkomma blott en gang i

månaden. Denna forandring vidtogs 1887 och samtidigt flyttades tid-

ningen tillbaka till Brooklyn och borjade utgifvas under namnet

Tempiaren.

Sanning och Frid

Kristlig tidskrift for hemmet, som borjade utgifvas i Mars 1885.

Utkom två ganger i månaden. Utgifvare var O. A. Sjostrom, som
innehade våxelaffår i 13 State st., New York. Tidskriften upphorde i

September 1894.

Bifrost

Månatlig tidskrift for de svenska foreningarna i Amerika. Utgafs

från Mars till Okt. 1885, då den uppgick i Svenska Folkets Tidning i

Minneapolis, Minn. Utgifvare var Adolf Osterholm och redaktor K.

A. Frykman.

Skandia

Illustrerad månadsskrift, som, utgafs från April 1886 till Juni

samma år å A. Krums Co:s forlag, New York.

New Yorks Svenska Harold

Politisk nykterhetstidning, som utkom en gang i veckan från

Oktober 1886 till April 1887. Tidningen utgafs af ett bolag. Redaktor
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var forst C. L. J. Stael von Holstenin och sedan Axel Hornborg. Den
sista tiden var Gustaf Ekdahl bitrådande redaktor. Bolagets till-

horigheter inkoptes af Håkan Johansen for $150.

Tempiaren

Såsom forut uppgifvits utgjorde tidningen en fortsåttning på
tidningen Tidens Frågor. Tidningen utgafs af Templar Orden och
redigerades af Adolf Peterson. Den utkom med ett nummer i m'å-

naden antagligen från midten af 1887 till slutet af 1888. Då Peterson

strax på nyåret 1889 flyttade till Philadelphia och slog sig ner i

Landsdowne, Pa., flyttades tidningen dit, under det namnet samtidigt

åndrades till Templar Bladet.

Kompassen

Nyhetstidning, som borjade utgifvas i April 1887 och i Septem-

ber sarama år flyttades till Brooklyn, dår den utgafs till Februari

1889, då den flyttades till Worcester, Mass., dår den upphorde i

September 1890. Utgifvare och redaktor var E. Leufgren.

Frisk Luft

Skåmttidning, som utkom en gang i veckan från 114 Centre st.,

New York. Forstå numret utkom den 12 Mars 1891 och det sista den

3 December samma år. Utgifvare var Edw. L. Feek och redaktol

Edward Sundell.

New Yorks Tidning

Endast ett nummer utkom i November (?) 1892. Utgifvare och

redaktor var Knut Forsberg. Tidningen hade svensk, engelsk, tysk

och fransk text.

Framåt, sedermera Osterns Harold

Tidningen grundades sommaren 1892 af dåvarande pastorn vid

Svenska luth. forsamlingen i Providence, R. I., C. G. Norman, som
då borjade utgifva tidningen som politisk och nyhets-vecko-

tidning.

I slutet af 1893 organiserades ett bolag i Brooklyn, bland hvars

hufvudintressenter voro dr. F. Jacobson, bokhandlare Elias John-

son m. fl.j hvilket bolag i Januari 1894 ofvertog tidningen och flyttade

den till Brooklyn. Meningen var,att tidningen skulle blifva organ for

New York-konferensen af Augustana-synoden. Tidningens kontor

blef forst i 482 Atlantic avenue och flyttades sedan i borjan af 1895

till 64 Sullivan street.

Pastor Norman afsade sig vården om svenska luth. forsamlingen

i Providence,, men kvarstod som pråst inom Augustana-synoden, och

foljde med tidningen till Brooklyn och blef redaktor. Till affårsfore-

ståndare utsågs Fredrik Westerberg.
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I Augusti 1895 afgick pastor Norman som redaktor och ofvertog

vården om sv. luth. forsamlingen i Jersey City, N. J., då Wester-
berg åfven fick redigera tidningen. Vid borjan af Oktober 1895 in-

trådde Evald Hallander i redaktionen som medarbetare.

I foljd af brist på penningar utkom tidningen icke från och med
andra veckan i Januari 1896 till andra veckan i Mars samma år. Ett
nytt bolag bildades under denna tid, och når tidningen åter borjade

utgifvas, hade dess kontor flyttats till 532 Atlantic ave., Brooklyn.
Det nya bolaget utsåg Gustaf Sjostrom till redaktor, och tilltrådde

han befattningen den 1 April 1896. Evald Hallander kvarstod som
medarbetare och Fredrik Westerberg som affårsforeståndare.

I Maj 1896 åndrades tidningens namn från Framåt till Osterns

Harold. I September 1896 afgick Sjostrom som redaktor, och Hallan-

der ofvertog redaktorskapet, hvilket han innehade till i April 1897.

Då afgick Westerberg som affårsforeståndare, och Pehr Ragnarson
från Cleveland, Ohio, blef redaktor och affårsforeståndare under det

Hallander kvarstod i redaktionen som medarbetare. Från April 1896

till Februari 1897 var åfven pastor S. G. Ohman i New Britian,

Conn., medarbetare for New Britain-afdelningen.

I November 1897 ofverlåt det bolag, som ågde tidnngen hela

affåren på byggmåstaren John Carlson i Montclair, N. J., Hallander

afgick då som medarbetare, och Ragnarson ofvertog hela redige-

ringen och fick som bitrådande affårsforeståndare John Clarholm.

I Maj 1898 ingick C. Ebbesen från Rockford, 111., som kompanjon

med Carlson i affåren, då Clarholm afgick från tidningen och Ebbe-

sen blef affårsforeståndare och Ragnarson kvarstod som redaktor.

Detta fortgick till Oktober 1898 då Ragnarson afgick från tidningen,

hvilken då med Ebbesen som redaktor och affårsforeståndare, flytta-

des till New Britain, Conn., dår den sedan uppgick i Svea.

Svensk-Amerikanska Pressen

Politisk och nyhetstidning, som utgafs en gang i veckan af

Scandinavian Publishing Company, som den 2 Mars 1896 inkorpore-

rades af John L. Behm, Street Commissioner T. B. Willis och repu-

blikanska partiets ledare i Kings County, Mike Dady. Tidningens

forstå nummer utkom den 12 Mars 1896 från 586 Atlantic ave., Brook-

lyn, och visade, att tidningen var starkt republikansk. Ansvarig ut-

gifvare och affårsforeståndare var John L. Behm. Redaktor var grefve

C. G. Hård, som besatt en god penna och bland annat under signa-

turen "Knut Swanson" skref de komiska Kongobrefven, som gjorde

stor lycka. Redaktionsstaben bestod dessutom af John Sundberg,

Charles Nieckels, Aron Ingvall, Walter Lindberg och Henry Staberg,

hvilken sistnåmnde skotte idrotts- och annonsafdelningarna. På sen-

sommaren 1896 flyttade tidningen till 563 Atlantic ave.

Den 10 Juni 1897 afgick Hård som redaktor och flyttade från sta-

den. Redaktorssysslan skottes från den 10 Juni till den 1 Juli 1897 af

Theodor Nieckels, som då afreste som korrespondent till utstållnin-

gen i Stockholm, Sverige. Till hans eftertrådare utsågs Carl Friberg,
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sorrij kvarstod som redaktor till den2 Juni 1898, då han flyttade till

Worcestér, Mass. Redaktor blef då Magnus Hallenborg, under hvil-

ken tid tidningen åter borjade svinga sig upp. Hallenborg kvarstod

till den 9 Oktober 1898, då John Sundberg blef redaktor for en kor-

tare tid. Tidningen borjade sedan gå tillbaka. Den 3 December

1898 afgick Staberg som foreståndare for annonsafdelningen, en

sak, som menligt inverkade på tidningens affårer. Redigeringen skot-

tes af olika personer, såsom Aron Ingvall, John Sundberg och John

Rosen. Sista numret utkom den 26 Juli 1899.

Hjertbergs Kvartalsrevy

En kvartalsskrift, som utgafs af Ernst Hjertberg en kort tid

år 1896.

Forsvarsvånnen

Veckotidning, som borjade utgifvas den 18 Juni 1896 och fort-

satte till den 18 November samma år. I tidningens program ingick

från borjan att bekåmpa katolicismen, men tidningen upptog dock

snart nog absolutismen på sitt program.

Utgifvare var Fred Bergvall och redaktor John Sundberg.

Polstjernan

Veckotidning som utgafs och redigerades af C. G. Norman.

Endast tre nummer utkommo i April 1897.

Svenska Bladet

Tidningens forstå nummer utkom den 17 November 1897. Enligt

anmålan skulle tidningen vara ett lokalblad for svenskarna i Harlem

och till en borjan utkomma hvarannan onsdag. Formatet var mycket

litet, men skulle forstoras, når "intresset från publikens sida stiger",

då tidningen åfven skulle utkomma hvarje vecka. Intresset från

publikens sida uteblef och endast tre nummer utkommo. Utgifvare

och redaktor var K. O. Lindquist.

Valkyrian

Illustrerad månadsskrift, som utkommit regelbundet i 64-sidigt

vanligt "magazine"-format från och med den 1 Januari 1897 till och

med December 1909, då den uppgick i Ungdomsvånnen i Rock Island,

111. Utgifvare var Charles K. Johansen. Redaktor var forst Edward
Sundell någon tid, till dess Charles K. Johansen åfven ofvertog redi-

geringen. År 1909 redigerades tidskriften af V. Berger.

Freja

Svensk månadsskrift for damer, som borjade utkomma i Juni

1898. Endast fyra nummer utkommo, det sista i Augusti 1898. Tid-

skriftens kontor var 416 Atlantic ave., Brooklyn. Utgifvare och af-

fårsforeståndare var sjokapten John Nelson och redaktor hans hustru,

fru Hannah Nelson.
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New York-Tidningen
Politisk nyhetstidning, som utgafs af Swedish American Publi-

shing Company en gang i veckan i Brooklyn från den 10 Januari

1901 till den 20 Februari 1902. Redaktor och affårsforeståndare var

Pehr Ragnarson. Vid redaktionen voro anstållda Carl Friberg från

Januari till November 1901, Gustaf Lindner från Januari till Septem-

ber 1901, C. G. Norman från November 1901 till Januari 1902 samt

Carl Wideberg under Januari och Februari 1902.

Thule

En illustrerad månadsskrift som borjade utgifvas i Januari 1910

och fortsattes en kort tid.

Fyrtornet

Tidningens forstå nummer utkom i December 1899 till New
Yorks Skandinaviska Storloge af I. O. G. T. årsmote. Utgifvare och

redaktor voro A. E. Thulander, storlogens dåvarande ordenssekre-

terare, och Chas. A. Bergh. Detta var ett profnummer af tidningen,

som af utgifvarna ebjods åt storlogen. Storlogen vågrade dock att

ofvertaga tidningens utgifvande, men då utgifvarna erbjodo storlogen

att begagna tidningen som, sitt officiella organ mot en viss årlig af-

gift, antogs detta erbjudande. Tidningen utgafs i tre år en gang i

månaden af nåmnda utgifvarna med understod af storlogen.

Tidningen ofvertogs på hosten 1903 af Massachusetts Skandina-

viska Storloge efter ofverenskommelse med ågarne och utgafs i

Boston Mass. af en komité, tillsatt af nåmnda storloge till slutet af

1905. Då flyttades tidningen hit och ofvertogs af New Yorks Skan-

dinaviska Storloge, och en komité tillsattes for tidningens utgifvande

i New York. Komitén utsåg Hugo Thorne till redaktor, och redi-

gerade han tidningen år 1906 samt till September 1907, då han på

grund af andra ordensangelågenheter afsade sig redaktorskapet.

Till hans eftertrådare utsågs A. T. Runfeldt. Tidningen, som

varit 8-sidig borjade 1908 utkomma i 12-sidigt format, sedan storre

anslag låmnats af storlogen. Runfeldt afgick i September 1908 och

eftertråddes af Carl Fredsell, som skotte tidningen ett år till Sep-

tember 1909.. då Hugo Thorne återintrådde. Tidningen nedlades i

September 1910.

Vasa-Stjernan

Vasa-Orden beslot på sitt storlogemote 1915 att gora prenume-

ration å ordens organ, Vasa-Stjernan, obligatorisk och att en års-

afgift å 10 cents pr medlem skulle uttaxeras af logerna for tidningen.

Samtidigt uppdrogs tidningens redigering och utgifning under åren

1916 och 1917 åt redaktor Gust. Harald Nordkvist, som skulle sånda

tidningen till ordens alla medlemmar och hårfor af storlogens kas-

sor uppbåra tio cents pr år och medlem.

Tidningen borjade i Januari 1916 att utgifvas hår och utkom med

ett nummer i månaden till och med Maj 1917, då de stegrade pappers-
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prisen gjorde utgifvandet på de angifna villkoren omojlig och tid-

ningen nedlades, sedan den vållat Nordkvist afsevård forlust.

Storlogemotet 1917 uppdrog at Frank Ortengren, Lynn., Mass.,

att från och med 1918 utgifva tidningen mot frivillig prenumeration

å 50 cents pr år.

b) TIDNINGAR SOM FORTFARANDE
UTGIFVAS

Nordstjernan
På sensommaren 1872 bildades ett aktiebolag med namn Svenska

Tryckforeningen i New York, som borjade utgifva Nordstjernan.
Forstå numret utkom den 21 September 1872. Tildningen utkom i

8-sidigt format en gang i veckan från 251 Williams st., New York.
Redaktor var J. P. Hollers och affårsforeståndare Carl Nordell.
Tidningen ronte genast stor framgång, men på grund af affårsfore-

ståndarens oforstånd och fallenhet att vilja slå på allt for stort, kom
bolaget på obestånd. Dess egendom såldes på exekutiv auktion och
bolaget upplostes.

Några for tidningens bestand intresserade personer organiserade
sig till en komité och ofvertogo i Juni 1874 utgifningen. Komi-
tén bestod af Håkan Johansen, Sven Rydell, Isak Edenborg, Andrew
Lefrén och Martin Nilson. Dessa sammanskoto penningar och kopte
stil samt uppehollo utgifningen genom veckliga tillskott i mån af

behof. Martin Nilson trottnade forst och gick ur komitén. Efter en

kort tid foljde Sven Rydell hans exempel. Båda sålde sina tillgodo-

hafvanden i tidningen till Håkan Johansen. Isak Edenborg utgick

åfven och sålde sin andel till Bo Christian Roos & Co., som fordrade

inteckningsrått i tidningen, hvilket låmnades. Firman gjorde emel-

lertid konkurs och dess tillgodohafvanden i Nordstjernan såldes på
exekutiv auktion 1879 och inropades af Ernst M. Johansen, en son

till Håkan Johansen. Ernst Johansen ofverlåt kopet på Håkan Jo-

hansen, hvilken sedermera ofvertog Andrew Lefréns tillgodohafvande

i tidningen och sålunda blef ensam utgifvare.

Då tidningen 1874 bbrjade utgifvas af nåmnda komité, blef An-
drew Lefrén affårsforeståndare och kvarstod som sådan till sin dod

den 1 Aug. 1887. Han eftertråddes af Ernst M. Johansen, som varit

bitrådande affårsforeståndare några år. Vid hans kort dårefter timade

dod den 29 December 1887 ofvertog Håkan Johansen slutligen

affårens ledning och fick snart som medhjålpare håri sin son, Charles

K. Johansen.

J. P. Hollers fortfor att vara tidningens redaktor till dod den

28 September 1891. Från 1886 till ett stycke in på år 1890 var Hugo

Fischer bitrådande redaktbr. Vid Hollers dod blef Vilhelm Hallander

som var Nordstjernans korrespondent i Boston, Mass., redaktor. Då

Fischer afgick ur redaktionen ersattes han af John Rosen, som kvar-

stod till nyåret 1892 då han eftertråddes af Gustaf Lindner. Denne

kvarstod till Juli 1894 då J. Rosen återkom och kvarstannade till
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Oktober 1898. Han ersattes då af Aron Ingvall hvilken kvarstod till

April 1900, då John Rosen åter igen intrådde i redaktionen.

På grund af sin hoga alder sålde Håkan Johansen den 1 Mars
1902 tidningen till A. E. Johnson och Charles K. Johansen. Den se-

nare ofvertog då ledningen af tidningens affårer, under det Håkan
Johansen fortfor att skota en del expeditionsgoromål. En af de nya
ågarnes forstå åtgårder var att inkopa såttmaskin.

I slutet af år 1903 insjuknade Hallander, och V. Berger, som då

bodde i Boston, Mass., och låmnat bidrag till Nordstjernan och
Valkyrian, engagerades att for tillfa.Het bitråda på redaktionen. Han
borjade arbetet den 30 November 1903. Hallander återvann aldrig

krafterna tillråckligt for att kunna fortsåtta arbetet vid redaktionen

utan pensionerades af tidningen samt afled efter några års af-

tynande. V. Berger blef dårfor fast anstålid i hans plats.

Tidningen hade forst utgifvits i 8-sidigt format, som från och med
1899 års ingång okades till 12-sidigt. Sedan utgåfvos ibland, såsom
vid jultiden, då annonstillstromningen var storre, 16-sidiga nummer
Så småningom blef tidningen 16-sidig.

I Januari 1909 utgick John Rosen ur redaktionen och eftertråddes

i borjan af Februari af Gust. Harald Nordkvist. Vid Håkan Johan-

sens dod på våren 1910 anstålldes Olga Rudwall att skbta expeditions-

goromålen och kvarstod hon till September 1917. Från och med 1911

års borjan utgifves Nordstjernan två ganger i veckan tisdagar och

fredagar i 12-sidigt format och år den forstå och hittills enda

svensk-amerikanska halfveckotidning. Då denna forandring gjordes,

okades redaktionsstaben och Gude Grinndal intrådde i redaktionen.

En andra såttmaskin inkoptes.

Den 1 April 1913 afgick V. Berger som redaktor for att tilltråda

plats som affårsforeståndaare vid Svenska Augustanahemmet for

ålderstigna i Brooklyn. Hans plats som redaktor intogs då af Gust.

Harald Nordkvist, och i hans plats intrådde fil. dr. Evald Hallander.

Denne kvarstod till på sommaren 1915, då V. Berger den 1 Juli 1915

intrådde i hans stalle. I September 1916 afgick Gude Grinndal och

eftertråddes om några veckor af Georg Axelson.

Nordstjernans kontor var forst i 251 Williams st, hvarifrån det

flyttades i borjan på 1880-talet till 81 Nassau st., dår det forblef till

den 1 April 1888. Det flyttades då till 1 Chamber st. och dårifrån den

1 Juli 1893 till 125 Park Row samt slutligen den 1 April 1895 till den

nuvarande platsen i 108 Park Row.

Svensk-Amerikanska Stridsropet

Tidningen borjade utgifvas 1891 af den skandinaviska afdelnin-

gen af Frålsningsarmén. Tidningen har allt från borjan utkommit

en gang i veckan. Den var forst 4-sidig. men blef efter en tid 8-sidig.

Forste redaktoren var en dansk vid namn Hyllested, hvilken efter-

tråddes af G. Tornkvist. Efter några år afgick denne och efter-

tråddes af Carl Waldén, som kvarstod till nyåret 1902, då han i sin

»ordning eftertråddes af Carl Bergh.
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Arbetaren

På hosten 1893 tillsattes af dåvarande Skandinaviska Socialist-

Forbundet i New York (afdelning af Socialist Labor Party) och
danska grenen af Socialist Labor Party i Brooklyn en komité med
uppgift att uppråtta en klassmedveten arbetaretidning i New York.

Forstå resultatet af denna komités verksamhet blef synligt vid

julen 1894, då Skandinavisk Amerikanska Arbetaren utkom med ett

profnumimer. Den 1 Maj 1895 bdrjade tidningen utkomma regelbun-

det två ganger i månaden till 1896, då den blef vecklig. The Scan-

dinavian Socialist Association, som under tiden organiserats och
bestod af skandinaviska socialist-foreningar i New York och omnejd,
Boston och Chicago samt enskilda andelsågare, ofvertog utgifvandet

från och med Januari 1896.

Till den 8 Aug. 1896 utgafs tidningen på svenska och danska
språken. Redaktor for den svenska afdelningen var Eric Nordman
och for den danska H. Ludvig. I enlighet med på bolagsståmma den

1 Augusti 1896 fattadt beslut, skiides de båda afdelningarna, och
den danska flyttade till Chicago, dår den några år utkom under namn
Dansk-Ammerikanske Arbejderen. Den svenska afdelningen fortfor

att utgifvas i New York under namn Arbetaren, och Eric Nordman
kvarstod som redaktor till och med 1897, då han afsade sig uppdraget

och eftertråddes af Victor Funke, som en tid forut varit medarbetare

i tidningen. Funke kvarstod till på sommaren 1904, då han foretog en

rekreationsresa till Sverige. Hans sjukdom, lungsot, forvårrades under

besdket i Sverige, och då det blef tvifvelaktigt, huruvida han någon-

sin skulle återvånda, valdes till hans eftertrådare A. H. Lyzell, som
sedan 1 Juli 1904 vikarierat. Funke fortfor dock att från Sverige sånda

bidrag till tidningen ånda till slutet af 1906, då krafterna sveko

honom. Han afled den 2 Jan. 1907.

På vintern 1906 ofvertogs tidningens utgifvande af Amerikas

Skandinaviska Socialistiska Arbetareforbund, som organiserats 1904

och omfattar socialistforeningar i flera af unionens stater. Samtidigt

upplostes Scandinavian Socialistic Publishing Association.

Julstjernan

En illustrerad jultidning å ett 40-tal sidor. Den borjade utgifvas

till julen 1909 af Carl Grimskold med Carl Fredsell som, redaktor och

har sedan utkommit till hvarje jul med samma utgifvare och redaktdr.

Landkånning

En illustrerad jultidning, som utgifvits från och med julen 1913

af Skandinaviska Socialistiska Arbetareforbundet. Redaktor år for-

bundets sekreterare, Thor Borg.
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V. Den Kyrkliga Verksamheten

a) UPPLOSTA FORSAMLINGÅR
Betel-Skeppet

De forstå svenska sammankomster for andlig uppbyggelse i New
York hollos, så vidt det kunnat utronas, år 1844 ombord på ett skepp,
tillhorigt tyskar, hvilket låg fortojdt vid pier 11, samma kaj vid
hvilken Betelskeppet sedermera kom att ligga.

Den, som borjade denna missionsverksamhet, som då synes ha
gållt mera de tusentals skandinaviska sjomån, som årligen besokte
New Yorks hamn, an immigranterna, var en gammal sjomån vid
namn Peter Bergner. Dennes lefnadsoden åro ej vidare mårkliga,
men icke desto mindre intressanta, och som han var foregångsman-
nen till den svenska kyrkliga verksamheten i New York, bora de for-

tåljas i detta sammanhang.

Han anlånde 1832 till New York, redan då en medelålders man,
som styrman på ett svenskt fartyg och afmonstrade hår for att af-

vakta ankomsten af sin hustru och makarnas tre barn, hvilka med
en annan lågenhet voro stadda på resa till New York. Han hade
trottnat på det kringflackande lifvet till' sjoss och utbytte sjomans-
lifvet mot det lugnare skeppsbyggareyrket. I många år forde han
ett ogudaktigt lif och som han sjålf sade "grånade i syndens tjånst".

En dag år 1844 skadades han under arbete och fordes till ett sjuk-

hus. En traktatspridare besokte sjukhuset, och då Bergner for till—

fållet sof, lade han en traktat på hans brost. Bergner blef genom lås-

ningen af traktaten omvånd och beslot att ågna sina återstående

dagar i Herrens tjånst, hvilket han ock gjorde. Han lefde sedan i

flera år, under hvilka han verkade som bibel- och traktatspridare

bland skandinaverna och afled i Brooklyn på sin sextionionde fo-

delsedag. Han begrofs från Betelskeppet, och pastor Hedstrom holl

en kraftig likpredikan ofver sin redlige vån och trogne medarbetare.

Efter sitt tillfrisknande anordnade Bergner dessa uppbyggelse-

moten, vid hvilka han vanligen låste ur Luthers postilla och bad

samt sjong några sanger. Vid forstå motet hade han blott fyra

svenska sjomån som åhorare, men motena blefvo snart val besokta,

och inom en tid var åhorarnas antal så stort att Bergner såg sig

nodsakad att soka råd och hjalp samt vånde sig dårfor till Metodist

Episkopalkyrkans missionsbyrå vid Mulberry street. dår han till-

råddes att meddela sig med en svenskfodd metodistpredikant, som

verkade i amerikanska forsamlingar i trakterna omkring Catskill-

bergen.
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Denne man var Olof Gustaf Hedstrom. Han foddes den 11 Maj
1803 i Kronobergs lån, Sverige, dår fadern var korporal. Han sattes

tidigt i skråddarlåra, men ofvergaf 1825 skråddarbordet och tog

monstring ombord å linieskeppet Chapmlan, hvilket var ett af dem,

som svenska regeringen salt till firman Michaelson och Benedicts i

Stockholm, som var ombud for republiken Columbia i Syd-Amerika,

som skulle anvånda skeppen i sitt befrielsekrig mot Spanien.

Skeppet fordes enligt ofverenskommelse till Cartagena, men politiska

forvecklingar hollo på att uppstå mellan Sverige och stormakterna,

och handeln maste återgå. Når skeppet kom till Cartagena mottes

det dår af order att afgå till New York, dår besåttningen afmonstra-

des och fartyget såldes år 1826.

Hedstrom, åmnade aldrig stanna i New York efter afmonstrin-

gen, men blef af omståndigheterna tvungen dårtill. På afmonstrings-

dagen tog han in på ett sjomanslogi, dår han frånstals allt hvad han

ågde, till och med gångklåderna af några nyforvårfvade vånner under

det han sof. Vårdinnan, en irlåndska, skaffade honom andra klåder,

så att han åtminstone kunde stiga upp. Han skaffade sig plats hos

en skråddare, hos hvilken han inom ett par år blef tillskårare. Den

11 Juni 1829 gifte han sig med sin principals kusin, Caroline Pinckley,

en gudfruktig och flårdfri kvinna. Genom hennes inflytande blef han

omvånd och forenade sig med Metodist Episkopalkyrkan.

Kort efter sitt giftermål flyttade han till Pottsville, Pa., dår han

satte upp egen skrådderiaffår, hvilken dock ej synes ha lyckats vidare

val. År 1833 sålde han den och foretog en resa till Sverige, hvarifrån

han foljande år återkom i såliskap med sin broder, Jonas J.' Hedstrom,

svenska metodismens banbrytare och grundlåggare i våstern. Ome-
delbart efter sin återkomst från Sverige borjade Hedstrom predika

bland amerikanarna i New York, och på våren 1835 upptogs han på

prof i New York-konferensen af Metodist Episkopalkyrkan. Som
antalet svenskar då var obetydligt, kunde det ej bli fråga om mis-

sionsarbete bland dem, hvarfor Hedstrom de forstå tio åren af sin

predikoverksamhet verkade som resepredikant uteslutande bland ame-

rikanarna. Han var under detta arbete nitisk och ronte på alla platser,

dår han upptrådde, mycken framgång.

Når Hedstrom i borjan af år 1845 uppmanades att ofvertaga och

utveckla den missionsverksamhet bland skandinaverna, som satts

i gang af Peter Bergner, kande han sig icke hågad dårtill. Han om-

made visserligen for saken, men foretaget syntes honom alldeles

outforbart. "It is as dark as a pocket" brukade han saga om missions-

verksamhet bland svenskarna i New York. Han sade sig åfven under

sin 20-åriga visteise i landet och uteslutande umgånge bland ameri-

kanarna hafva glomt svenska språket, så att han knappt kunde mer

an "Fader vår" på sitt modersmål.

Flera amerikanare borjade emellertid intressera sig for saken,

och en insamling sattes i gang och lyckades ofver forvåntan val. Snart

inkopte några medlemmar af Asbury metodist episkopalforsamling ett

utdomt fartyg, briggen Henry Leeds, som inreddes till predikolokal
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och erholl nammnet John Wesley, men i allmånhet kallades Betel-

skeppet.

Den 14 Maj 1845 sammantrådde New York-konferensen af Meto-
dist Episkopalkyrkan i New York, och Hedstrom infann sig vid

motet. Han sammantråffade med Bergner och efter samtal med denne
forsvann hans tvifvel om den svenska sjomans- och immigrantmissio-
nens mojlighet. Vid konferensmotets slut utnåmnde biskopen Hed-
strom till foreståndare for "North River Mission".

Hedstrom grep sig genast an med arbetet, och pingstdagen, den
25 Maj 1845, holl han sin forstå predikan i Betelskeppet for ett 50-tal

åhorare. Han stiftade kort dårefter en forsamling, den forstå svenska

forsamling i Amerika på 1800-talet. Forsamlingen lydde som mission

under St. Pauls Metodist Episkopalkyrkan vid hornet af 4th ave och
22nd St. Når verksamheten 1846 pågått, år råknade forsamlingen 56

medlemmar samt en sondagsskola med ett 50-tal lårjungar och 6

lårare.

Hedstrom och hans medhjålpare besokte alla fartyg, så fort de

ankråt i hamnen och inbjodo skandinaverna bland besåttningarna

och imrru'granterna att besoka Betelskeppet, dår Hedstrom så godt

som hvarje dag predikade. Tiotusentals biblar, nya testamenten och

stroskrifter utdelades under årens lopp, men verksamheten stråckte

sig åfven utom det rent religiosa området. Fattiga och sjuka sjomån

och immigranter omhuldades och hjålptes, och de skaror, som be-

gåfvo sig inåt landet, erhollo råd och upplysningar af alla slag.

Det torde vara af intresse att hora hvad personer, som samman-
tråffat med Hedstrom och besokt Betelskeppet ha att saga om honom
och hans mission. Vi anfora dårfor hvad de tvånne banbrytarna pastor

Victor VVitting och teol. dr. E. Norelius nedtecknade om sina sam-

mantråffanden med Hedstrom, den forre i sina "Minnen", den senare

i "De lutherska forsamlingarnas och svenskarnas historia i

Amerika".

Pastor Witting, hvilken var en af svenska metodistkyrkans i

Amerika fråmste mån, skrifver foljande:

"Forstå gangen jag såg pastor Hedstrom var i slutet af Oktober

1847, samma dag jag anlåndt till Amerika. Vi hade nått och jåmt

kommit till ankars i New Yorks hamn, ungefår midt emot Castle

Garden, då en medelålders., storvåxt man med korpsvart hår, bårande

en packe biblar och traktater under armen, kom ombord. Detta var

pastor Hedstrom. Sedan han hålsat på kaptenen och talat några ord

med honom och styrmannen, gaf han sig i sprak med immigranterna

och besåttningen, sporde hurudan resa vi haft, fragåde hvarifrån vi

komm\o, bad oss vara vålkomna till Amerika, utdelade några stro-

skrifter samt inbjod oss slutligen, pekande på ett aftackladt fartyg,

ifrån hvilket svenska flaggan svajade, att komma dit på aftonen, ty

svensk gudstjånst skulle hållas dår. Det var det. s. k. Betelskeppet.

Det låg fortojdt vid pier 11, vid åndan af Carlisle st., icke langt från

Battery Park. Jag och omkring tolf eller femton af emigranterna

samt några af besåttningen mottogo inbjudningen och begåfvo oss på

beståmd tid dit. Dår holls klassmote. Utom oss voro dår kanske tjugo
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eller tjugofem personer, man och kvinnor, nårvarande — eller

inalles ett fyrtiotal — de allra flesta svenskar. Men dår voro också

norskar, danskar, finnar, amerikaner och två eller tre negrer. Pastor

Hedstrom sjelf ledde klassen, och det gjorde han på gammaldags,

åkta metodistiskt sått med anda och lif, omsom, talande, formanande

eller trostande och omsom jublande. Man vittnade, bad och sjong, ån

på svenska ån på engelska, och man var icke rådd eller blyg, han icke

minst, for att nu och då utbrista ett ljungande halleluja eller ett hjårt-

innnerligt, pris ske Gud! Hela min sjal var idel uppmårksamhet.
— Oomvånd som jag var, hade jag naturligtvis ingenting att saga,

men de intryck jag fick den aftonen åro icke utplånade ånnu. Nej, min

forstå afton i Amerika, på detta klassmote, glommer jag aldrig. Pastor

Hedstrom var kårleken sjålf, och hans tal till oss anslog också de

ommaste strångar i våra hjårtan. Han var en Guds man, en man full

af lif, full af tro, full af den kårlek, som icke soker sitt, med en klar

och tydlig erfarenhet af Herrens stora frålsning, och detta gaf åt hans

ord vare sig i predikostolen, på klassmotet eller enskildt, en kraft och

ett inflytande, som var hårdt når oemotståndligt."

Några år senare kom Augustana-synodens præses emeritus, teol.

dr. E. Norelius, som en sjuttonårig yngling till Amerika. Han skrif-

ver om sitt sammantråffande med Hedstrom foljande:

"Lifligt erinrar jag mig mitt forstå sammantråffande med O. G.

Hedstrom hosten 1850. Så snart vart fartyg hade landat, kom hans

medhjålpare ombord, ofvan omtalade Bergner, en aldre man, och, om
jag ej missminner mig från Jåmtland. Han talade vanligt med oss,

utdelade traktater och inbjod oss till gustjanst på kvållen till Betel-

skeppet, som låg icke langt ifrån dår vart fartyg låg. En liten stund

dårefter kom Hedstrom sjålf, meddelande oss goda råd rorande vår

resa inåt landet, ville gårna hjålpa oss tillråtta, holl en bon ibland oss

på dåck och inbjod oss till Betelskeppet. Vi gingo dit. Skeppet var

inredt till ett kapeli med bånkar och predikstol och var val upplyst.

Man sjong ur svenska psalmboken, och Hedstrom holl en predikan

eller tal, hvarefter några stodo upp och hollo bon. Vi stannade ofver

sondagen i New York och horde honom åter predika ett par ganger.

Ordningen for gudstjånsten var icke precis den i Sverige vanliga, dock

låmpade han sig i flera stycken dårefter. Hans predikan forekom oss

hjårtevarm, men innehållet och sammanhanget var bra mycket sam-

manrordt, utan någon rått skillnad melian lag och evangelium. Tanke-

gangen var mindre redig och språket rådbråkadt, dock någorlunda be-

gripligt. I enskilda samtal forekom han oss mycket andlig och from,

dock icke fanatisk. Då vi inlåto oss med honom i afseende på låran

och bekånnelsen, kande han sig brydd, men forsåkrade, att han ville

vara lutheran i åkta god mening. Han var då en man på 47 år, val

byggd och af något ofver medellångd, hade ett fromt, hederligt och

vanligt ansikte och ett tilldragande sått, var klådd i svart rock och

hvit halsduk. I hans hem, dår jag besokte honom, såg det for den

tiden vålbårgadt ut. Hans hustru syntes vara en hygglig och bildad

kvinna, en amerikanska af gammaldags typ."

Dessa korta utdrag låmna emellertid en forestållning om, hur
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denna missionsverksamhet bedrefs. Det gamla Betelskeppet begagna-
des i tolf år, då det var så forfallet, att det ej långre kunde begagnas.
Ett annat skepp anskaffades genom varmhjårtade kristnas, i synnerhet
rika amerikanares hjalp. Detta var vida storre och båttre ån det forrå
skeppet. Å dåcket anordnades en fullståndig kyrksal med predikstol,
altare och dylikt. Nere i fartyget inreddes klassrum och bonsai. I

aktern inråttades boningsrum for vaktmåstaren och i foren hade
pastorn sitt mottagnings- och expeditionsrum. Det nya skeppet in-

vigdes den 12 Maj 1857, då biskop Simpson holl invigningstalet.
Då den svenska sångerskan Jenny Lind år 1851 besokte Amerika

nårvar hon under sin visteise i New York en gang vid en gudstjånst

på Betelskeppet, och hade efter denna ett långre enskildt samtal med
Hedstrom. Han besokte henne sedan flera ganger på det hotell, på
hvilket hon bodde, och holl då hvarje gang bon tillsammans med
henne. Vid ett af dessa tillfållen ofverlåmnade hon $600 till honom
for utdelning bland fattiga och att anvåndas for inkop af biblar.

Detta blef snart kåndt med den påfoljd att Hedstrom blef all-

deles ofverlupen af tiggare och landstrykare. Han hade emellertid

deponerat pengarna hos en rik affårsman vid namn Kindberg, som
hade sitt kontor strax bredvid Betelskeppet, och visade alla till denne
med en order, att om Kindberg efter noggrann profning ansåge dem
beråttigade till hjalp, gifva dem en dollar eller två.

Redan från missiones forstå borjan utvecklade sig verksamheten
så hastigt, att det snart blef en fysisk omojlighet for Hedstrom att

skdta saken ensam, utan han behofde hjalp både i predikstolen och vid

skeppsbesoken samt bibelspridningen.

Den forste medhjålparen var Peter Bergner, som ånda till sin

dod verkade som bibelspridare och var en af Hedstroms mest nitiske

medarbetare. C. P. Agrelius, som anlånde till New York 1848 hjålpte

till en tid till sommaren 1849. O. P. Peterson var assistent 1850. År
1851 utnåmndes S. B. Newman till medhjålpare på Betelskeppet och

kvarstod till i Januari 1853, då han missiverades till Chicago. Sedan ha

foljande tjånat som medhjålpare: J. Bredberg, 1854—1855; C. G. Fors-

berg, som kolportor 1854—1859; S. B. Newman, andra gangen 1855

—

1859; O. P. Peterson 1859—1863; O. Helland 1863—1867; James Iver-

son 1867—1869 samt Holger Olson 1869—1872.

Från år 1872 synes Hedstrom hafva varit ensam, till dess han

1874 i f61j d af sin vacklande hålsa och nedsatta krafter upphorde att

aktivt deltaga i arbetet. Han blef ofverårig 1875. Han bibeholl dock

in i sena ålderdomen sin ungdomliga liflighet och energi.

Sommaren 1863 tog Hedstrom sig en tids ledighet och aflade ett

besok i Sverige, dår dock den tillåmnade hvilan forbyttes i tråget ar-

bete med predikande ofverallt, dår han fårdades fram från Karlskrona

upp till Luleå samt i Norge. Han mottes ofverallt med aktning och

fortroende, och svenska statskyrkans pråster låto honom på flera

platser predika i kyrkorna.

Hedstrom bodde i Jersey City, och besokte under ett konferens-

mote i New York 1877 sin van Albert Chellbergs hem i 299 Tredje

avenuen, dår han insjuknade den 13 Mars och fridfullt afled i detta
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hem den 5 Maj 1877. Hans begrafning ågde rum i amerikanska St.

Paul Metodist Episkopalkyrkan vid hornet af 4th ave och 22nd st. den
7 Maj, och stoftet hvilar på Evergreens begrafningsplats i Brooklyn,
dår sondagen den 17 Oktober 1886 en minnesvård aftåcktes på
hans graf.

Olof Gustaf Hedstrom var en af den svenska metodismens i Ame-
rika allra fråmste man och en af sin tids mårkesmån bland svensk-

amerikanarne. Under sin tretio åriga verksamhet på Betelskeppet kom
han i beroring med och fick tillfålle att predika for stdrre skaror an det

sedan forunnats någon svensk pråst i Amerika.

Når Hedstrom år 1874 upphorde med aktivt arbete på Betelskeppet,

utnåmndes till hans eftertrådare pastor Daniel Salomon Sorlin.

Redan 1872 utgingo omkring 100 medlemmar ur Betelskepps-for-

samlingen och bildade en forsamling i Brooklyn, som forst kallades

Svenska Missionen i Brooklyn och sedan 1882 omorganiserades och er-

holl namnet Svenska Immanuelsforsamlingen, hvilken således år en

direkt fortsåttning af Betelskepps-forsamlingen. Under Sorlins tid bor-

jade regelbundna metodistmoten hållas i New York, och ur denna
verksamhet utvecklade sig sedan svenska metodistforsamlingen vid

Lexington ave.

År 1876 upphorde den svenska verksamheten på Betelskeppet.

Detta lossgjordes från sitt låge och halades dfver till Brooklyn samt

kallades dårefter Skandinaviska Betelskeppet. Det blef då medelpunk-

ten for en missionsverksamhet bland norska sjomån. Forandringen

skedde emot Hedstroms onskan, och åstadkom en stark spånning

mellan svenskarna och norrmannen i staden.

Forsamlingen på Betelskeppet blef aldrig vidare stor, beroende på

de ståndiga utflyttningarna. Pastor Witting uppgifver i sina "Minnen"

foljande sifror:

År 1850 medlemmar i full forening 40, på prof 39; ar 1851 medlemmar
i full forening 69, på prof inga; år 1853 medlemmar i full forening 40,

på prof 55; ar 1855 medlemmar i full forening 60, på prof 10; år 1859

medlemmar i full forening 70, på prof 73; år 1863 medlemmar i full

forening 69, på prof 14; år 1867 medlemmar i full forening 87, på prof

43; år 1869 medlemmar i full forening 108 på prof 45; år 1872 medlem-

mar i full forening 204, på prof 65. År 1872 skedde afskiljningen till for-

samlingen i Brooklyn af 100 medlemmar. Forsamlingen råknade dår-

for 1874 medlemmar i full forening 78, på prof 36 samt år 1876 medlem-

mar i full forening 88, på prof 22.

Når den svenska verksamheten 1876 upphorde, sloto sig de svenska

medlemmarna till de metodistforsamlingar, som hollo på att uppspira i

Brooklyn och New York.

Svenska Lutherska Missions Kyrkan samt Lutherska
Missionsforsamlingen

Dessa båda namn beteckna en och samraa forsamling, hvilken var

den forstå svenska forsamling i Brooklyn.
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