
Silverhill Nyheter 

Utgives varje månad av Svea Land Colony 

i Silverhill-kolonins intresse. 

 

Våra vänner kan göra frågor som rör 

Silverhill-kolonin och södern i allmänhet, 

samt skriva brev eller artiklar över ämnen, 

som är av allmänt intresse. 

Sänd alla brev till Carl Valentin, redaktör. 

112 South Clark Street, Chicago, Ill 

 

[Säkert] är, att härute blir de inte besvikna. 

Sommaren i år har varit mycket torr här i 

södern, lite mera regn hade nog frambringat 

lite bättre skörd. Jag hörde dock inte någon 

klaga, utan de voro vid gott mod. Få det 

blott regn snart nog, så kunna de ännu få en 

god skörd av sweetpotatis och irish-potatis 

jämte åtskilliga andra produkter. 

 Att befolkningen här består av driftiga 

lantbrukare, därom vittnar de fält som blivit 

uppodlade, där varje stubbe är borttagen ur 

jorden, och nu är inplanterade fruktträd och 

grapes m.m. jämte en stor variation av 

farmprodukter, som en förståndig lantman 

odlar till sitt och sin familjs uppehälle och 

utkomst. 

 På det andliga området är det ej heller 

stillestånd. Där finns en baptistförsamling på 

26 medlemmar, som med liv och lära söker 

att göra Jesus känd för sina medmänniskor. 

Jag hade förmånen att i nära 4 månader 

tillhöra denna krets av allvarliga kristna och 

med dem dela andliga välsignelser och Guds 

levande ord. Under denna tid fick jag röna 

mycket vänlighet och uppmuntran av dem 

alla, och då jag stod färdig att lämna dem, så 

hade de anordnat en avskedsfest för mig, där 

nästan alla av kolonins befolkning deltog. 

Denna stund ska fortleva i kärt minne. Ha 

tack vänner därför, och mottaga min 

innerliga tacksamhet.  

 

 

 

Silverhill News 

Releasted every month by Svea Land Colony 

in the interest of the Silverhill colony. 

 

Our friends can ask questions related to the 

Silverhill Colony and the South in general, 

and write letters or articles on topics of 

general interest. 

Send all letters to Carl Valentine, Editor. 

112 South Clark Street. Chicago, Ill. 

 

[Certain] is that out here they will not be 

disappointed. Summer this year has been 

very dry here in the south, a little more rain 

would probably have generated a little better 

harvest. I did not hear anyone complain, but 

they were in good moods. If they get rain 

soon, they can still get a good crop of sweet 

potatoes and Irish potatoes plus many more 

products. 

 That the population here is made up 

of enterprising farmers, is evidenced by the 

fields that have been cultivated, with each 

stump removed from the earth, and now are 

planted fruit trees and grapes etc. plus a 

large variety of farm products, that a wise 

farmers grow to their and their family’s 

subsistence and livelihood. 

 The spiritual realm is also not under 

arrest. There is a Baptist church with 26 

members, which with life and teaching seek 

to make Jesus known to their fellow men. I 

had the privilege to, close to 4 months, 

belong to this circle of serious Christians 

and share with them the spiritual blessings 

and God’s living word. During this time I 

was met with much kindness and 

encouragement from all of them, and when I 

was ready to leave them, they had arranged a 

farewell party for me, where almost all of the 

colony’s population participated. This 

moment will survive in fond memory. 

Thank you my friends, and receive my 

heartfelt gratitude.  

 



Konsten att vara älskling 

Forst. fr. augusti n:r 

 

Allting är nytt och gammalt, allt efter som 

man beaktar saken. 

 Den kvinnan kan man kalla förståndig, 

som finner nöje i alldagliga ting och behag 

uti att troget fylla sina vardagliga plikter. 

Den unga kvinna som däremot går och 

väntar på, att något underbart ska inträffa, 

som ska göra henne lycklig, är en bortskämd 

toka. 

 När jag möter en ung man, som 

känner sig trött på livet medan han sett, känt 

och erfarit allting, då kan jag ej annat än 

känna medömkan över honom för hans 

själviskhet. Jag tänker för mig själv; han 

måste vara blind! Unge man! Har du i 

främmande land förstört ditt fädernearv, så 

stå upp och se dig omkring, och du ska få se 

mycket, som är nytt. Det finns inte två 

solnedgångar som är alldeles lika. Tänk på 

fadershemmet, och du ska få nya 

erfarenheter. 

 Ungdom och visdom följa sällan åt. 

 Under goda dagar var glad; och den 

onda dagen också till godo. 

 Salomo var ju vis, men jag undrar om 

inte även han handlade dumt i många saker? 

En klok man behåller bästa vinet till sist. 

Handla så att du kan ha litet glädje under 

livets afton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Art of Being Lovely 

Continues from August issue. 

  

Everything is new and old, depending on 

how you look at it. 

 That woman can be called wise, who 

find pleasure in everyday things and 

satisfaction in faithfully fulfilling her 

everyday duties. The young lady, who 

however is waiting for something wonderful 

to happen to make her happy, is a spoiled 

fool. 

 When I meet a young man who feels 

tired of life while he has seen, felt and 

experienced everything, then I cannot help 

but feel pity on him for his selfishness. I 

think to myself; he must be blind! Young 

man! Have you in a foreign country ruined 

your patrimony, then stand up and look 

around and you will see much that is new. 

There are not two sunsets that are exactly 

alike. Remember your home growing up and 

you will get new experiences. 

 Youth and wisdom is rarely combined. 

 During good days, be happy; and the 

bad day will also be benefited. 

 Solomon was wise, but I wonder if 

even he acted foolishly regarding many 

things? A wise man keeps the best wine for 

last. Act so you can have a little joy in life’s 

evening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ж 

 Om vi stannar och besinnar sanningen 

uti mänskligheten, ska vi förstå, att alla är 

blinda. Den som går vilse är blind, medan 

ingen vill gå på orätt stig. 

 Visa en sann förkärlek att hjälpa en 

person, som går på villovägar, att vända om 

och gå på den rätta vägen, medan en sådan 

känsla vill väga upp i ditt hjärta, och vad du 

än gör i världen, gör det till att uppbygga 

densamma. 

 Att vara ledsen över eller för en 

person är första steget till hjälpsamhet. 

 De flesta av oss är missnöjda med 

andra människor och är sorgsna över oss 

själva. Var aldrig sorgsen över dig själv. 

 Ja, vi behöver alla hjälp i form av ett 

uppmuntrande ord, en vänlig blick, en god 

tanke och en hand att leda oss på rätta vägen 

under det vi armbågar oss fram på livets 

vädjobana. 

ж 

Småplock  

 

 Mr. Bodin har nu fått tak på sitt hus. 

Han tar det sakta i backarna, men så blir 

hans hus väl byggt. 

ж 

 Mr. Oscar Anderson och hans moder, 

från Rockford, reste till Silverhill den 2 

september, för att där bygga och bo. 

ж 

 Lars Peterson, med sina stora 

Minnesota-hästar för plogen, vänder torven 

på den ena acern land efter den andra, både 

för sig själv och för andra. Det är en lust att 

se på, när en duktig svensk farmare plöjer. 

ж 

 Gamla och unga är alla mycket glada 

av sig. Man får aldrig se folket mera muntra 

och glada av sig än här. Och säg, är det 

något skönare än att se gamla och unga vara 

glada i humöret och lätta på foten.  

 

 

ж 

If we stop and ponder the truth in humanity, 

we understand that everyone is blind. 

Whoever goes astray is blind, while no one 

wants to go on the wrong path. 

 View a true penchant to help a person 

who goes astray, turning around and going 

in the right path, while such a feeling would 

weigh up in your heart, and whatever you do 

in the world, make it to edify the same. 

 Being sad over or for a person is the 

first step to helpfulness. 

 Most of us are dissatisfied with other 

people and is sad over ourselves. Never be 

sad about yourself. 

 Yes, we need all the help in the form 

of an encouraging word, a kind look, a good 

thought and a hand to lead us on the right 

path while we elbow our way at life’s 

racecourse. 

 

ж 

Short news 

 

 Mr. Bodin now have roof on his 

house. He takes it slowly, but his house gets 

well built. 

ж 

 Mr. Oscar Anderson and his mother. 

from Rockford, traveled to Silverhill on 

September 2, in order to build and live there. 

ж 

 Lars Peterson, with his big Minnesota-

horses for the plow, turning the peat on one 

land of acre after another, both for himself 

and for others. It is a pleasure to see, when a 

talented Swedish farmer plows. 

ж 

 Old and young are all very happy. You 

never see people more cheerful and happy 

by themselves than here. And say, is there 

anything more beautiful than to see old and 

young be cheerful and with a spring in one’s 

step. 


