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1  Inledning 

manda ligger klarvaken och kan inte somna. Det är beckmörkt ute och på den stjärnklara himlen gnistrar 

några stjärnor till. Vinden susar i träden. Amanda fäster blicken på en svajande gren som lyses upp av 

månen. Nu finns ingen återvändo. Mor och far har förklarat att de inte kan ta hand om fler av barnen. Och 

gården är för liten för att kunna försörja fler. Det går helt enkelt inte att bo kvar. Visst låter Amerika 

spännande … men är det realistiskt? tänker Amanda tyst för sig själv. Moster och hennes man Lars har ju 

erbjudit mig jobb på deras gård; där lär finnas gott om arbete. Dessutom har de lovat att ordna pengar till 

biljetten. Fast kan man lita på alla fantastiska berättelser? Kan Amerika verkligen vara ”Det utlovade landet”? 

 

* * * 

 

Det dilemma som fiktiva Amanda stod inför delade hon med många svenskar under den senare delen av 

1800-talet och de första decennierna av 1900-talet. Under den perioden funderade många svenskar på 

att utvandra till Amerika. Över en miljon tog steget; åter andra stannade kvar i Sverige. Det enda 

egentliga underlag många hade för sitt beslut var vänners berättelser, broschyrer, andra trycksaker och 

liknande. Så är det ju faktiskt än i dag. För skall vi resa till Kanarieöarna, USA, Danmark, ja, kanske 

bara en annan stad i samma region som vi bor i men som vi aldrig har besökt, då lyssnar vi på vänner, 

kanske besöker en sajt på Internet eller letar upp en broschyr på turist- eller resebyrån. Då liksom i dag 

bildar vi vår omvärldsuppfattning på samma grunder. 

 

Men många av oss har också på ett eller annat sätt personligen kommit i kontakt med utvandringen. En 

del har kanske släktingar som bor i Amerika; andra har känt eller känner någon som jobbade där runt 

sekelskiftet 1900 och även senare. Åter andra har tagit del av Vilhelm Mobergs och Joseph O’Connors 

böcker. Men absolut vanligast och troligast stavas: Titanic – världens med all sannolikhet mest kända 

skepp. I början av förra århundradet, mitt på dagen den 10 april 1912, lämnade Titanic Southampton i 

England med 2 207 personer ombord. Som väl bekant är blev detta också hennes sista resa. Katastrofen 

inträffade: Den 14 april kolliderade fartyget med ett isberg och sjönk nästföljande dag kl. 02.20. 1 495 

personer omkom; endast 712 överlevde. Ofta tänker vi bara på olyckan, men en stor andel av Titanics 

passagerare var säkerligen emigranter som sökte sig en ny framtid i Amerika.1 

 

Titanic och hennes systerfartyg Olympic var till viss del ett resultat av den emigration som under slutet 

av 1800-talet och början av 1900-talet ledde till en enorm ökning av trafiken över Atlanten. Intresset 

och behovet av fartyg som kunde transportera bl.a. emigranter – och det bekvämt – över Atlanten ökade 

                                                     
1 Moberg 1949, 1952, 1956, 1959. O’Connor 2005, 2008. Wetterholm 2008, s. 290–292. 

A 
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helt logiskt.2 Titanics ägare, Vita Stjärnlinjen, liksom många andra rederier gav ut reklambroschyrer och 

även emigrantguider. Det är dessa, d.v.s. emigrantguider utgivna av rederier, emigrantagenter och 

andra, som kommer att studeras närmare i denna undersökning. 

 

1.1  Forskningsuppgift, avgränsning och frågeställning 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om den bild som i media gavs av Amerika och 

emigrationen. Som undersökningsobjekt har svenska emigrantguider valts. Ulf Beijbom har påpekat att 

den tidiga amerikainformationen inte bars fram muntligen i särskilt stor utsträckning utan att det var 

via det tryckta ordet, ”som för gemene man i 1800-talets Sverige [nästan …] hade samma dignitet som 

Bibeln”.3 Därför kan man också anta att dessa skrifter bidrog till att forma människors bild av Amerika 

och vilka möjligheter de själv hade till att ta steget att emigrera. I längden spelade skrifterna alltså en 

roll i svenskens val mellan Sverige och Amerika. 

 

Undersökningsperioden börjar 1841 då Carl Axel Adam von Schéeles Några korta underrättelser om 

Amerika kom ut. Åren kring 1870 får vi den första stora emigrationsvågen till USA, men den dalar 

snabbt p.g.a. den dittills svåraste ekonomiska depressionen i landets historia. 1879 blir invandringen till 

USA återigen står. Studien kommer att avslutas 1883 då utlandsproducerat material förbjöds. 

Svenskproducerade skrifter fick fortsätta att utges. Med denna avgränsning kommer studien att täcka in 

en period av hög utvandring men också åren innan och efter, samt en i samband med ekonomisk 

återhämtning efter depression.4 

 

För att uppnå syftet kommer fyra frågor att behandlas: 

• Hur beskrivs Amerika i emigrantguider? (Hur ser naturen, samhället, folket, möjligheterna till jobb 

o.s.v. ut?) 

• För vilka är Amerika, d.v.s. vilka bör/kan utvandra? (Hur bör man vara som person? Är en viss ålder 

fördelaktig? Behövs några speciella ekonomiska tillgångar? Här kommer också ett visst 

genusperspektiv att anläggas: Riktar sig skrifterna till män eller/och kvinnor? Skiljer sig beskrivning 

av män och kvinnors egenskaper, möjligheter och behov?) 

• Går det att tydligt urskilja några skillnader i bilderna mellan författarna och över tid? 

 
 
 
 

                                                     
2 Wetterholm 2008, s. 19. 
3 Beijbom 2006, s. 103. 
4 Eliasson 2001, s. 82 & 83. Brattne & Åkerman 1976, s. 191. 
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1.2  Forskningsläge 
Forskningen kring emigrationen är ett väldigt brett område som berör många aspekter. Det kan t.ex. 

handla om rent statistisk forskning som berör hur många som utvandrade under vissa perioder, om hur 

emigrationen uppfattades av de samtida men också vilken bild man hade eller gav av Amerika. 

 

Att ge en fullständig bild av emigrationsforskningen internationellt sett är i detta sammanhang inte 

möjligt, men den följande presentationen ger ändå en god bild av forskningsområdet och de resultat 

som man kommit fram till. Presentationen har två delar. Den första behandlar litteratur som berör 

emigrationen i allmänhet, ur andra perspektiv än det jag kommer att anlägga samt sådan som bara 

väldigt kort tar upp emigrationsuppfattning och amerikabilder. I den senare delen presenteras studier 

som har större relevans för min studie och som i stor utsträckning behandlar olika uppfattningar av 

emigrationen och bilder av Amerika. 

 

1.2.1  Emigrationsforskning i stort 

Centralt inom svensk emigrationsforskning är projektet ”Sverige och Amerika efter 1860” som drogs 

igång på 1960-talet och avslutades 1977. Projektet resulterade i 20 doktorsavhandlingar, fem 

licentiatavhandlingar och flera hundra uppsatser. Texterna behandlar olika aspekter av emigrationen, 

allt från demografiska förändringar till agentverksamhet. När projektet avslutades publicerade man som 

sammanfattning boken From Sweden to America, som anlägger många olika perspektiv på utvandringen.5 

I ett delkapitel av Berit Brattne och Sune Åkerman behandlas agentverksamheten och då kort också 

emigrantguider.6 

 

År 1969 startade man också ett samarbete med andra emigrationsforskare. Detta samarbete kallades 

”Nordic Emigration” och forskare från Norge, Danmark, Finland, Island och Sverige deltog. Man fick, 

utöver stort utbyte, publicerat Nordisk emigrationsatlas och Emigrationen fra Norden indtil 1. Verdenskrig.7 

 

I vissa studier som fokuserar på andra aspekter av emigrationen än bilden av Amerika omnämns den 

ändå. Ett exempel är George M. Stephensons studie där han behandlar vilken roll konventikelplakatet 

(förbud mot religiösa sammankomster; upphörde 1858) och den religiösa intoleransen i Sverige hade. 

Stephenson menar att bilden av USA som ett land med frihet var en stark orsak till att många 

frikyrkomedlemmar utvandrade. ”Här kan vi andas fritt”, som en emigrant sade.8 Kjell Söderberg har i 

                                                     
5 Åkerman 2002, s. 87–103. I slutet av Åkermans artikel finns också en litteraturlista som ger en god inblick i vilken litteratur 
som producerades i samband med projektet. 
6 Brattne & Åkerman 1976, s. 186–97. 
7 Norman & Runblom 1980b. Hvidt 1971a. Åkerman 2002, s. 95, 96. 
8 Stephenson 1932, s. 133–46. 
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sin studie av emigrationen från Alfta socken i Hälsingland sett liknande förhållanden. ”Erikjansarna” 

(medlemmar i en religiös rörelse med Erik Jansson [1808–50] som ledare) såg Amerika som ett utlovat 

Kanaans land.9 

 

Den danske historikern Kristian Hvidt behandlar i ett kort kapitel i sin avhandling Flugten til Amerika, 

som fokuserar på hur den danska utvandringen såg ut och drivkrafterna bakom den, emigrantagenternas 

verksamhet för att sprida information om landet på andra sidan Atlanten. Hvidt konstaterar att mycket 

av den information de danska agenterna spred syftade till att ge en positiv bild av överfarten till 

Amerika. Det går snabbt och är bekvämt. Ofta överdrev de restiden och gav ett intryck av att det inte 

handlade om några byten på vägen, även om så var fallet. Utöver tidningsannonser fanns det tidskrifter 

och tidningar som gavs ut i syfte att ge en positiv bild. Exempel på hur mer eller mindre fattiga 

emigranter har fått det bättre i Amerika återges. Samtidigt fanns det tidningar som försökte stävja 

utvandringen. Någon djupare analys av emigrantguider har Hvidt dock inte gjort.10 

 

I en nyare avhandling, Coming Full Circle?, av Magnus Persson har den sociala mobiliteten bland 

återvändande emigranter på Bjärehalvön i Skåne undersökts. Den behandlar dock perioden 1860–1930 

och berör inte till särskilt stor del bilden av Amerika. Intressant är dock att återvändande emigranter 

tog med sig en positiv bild av Amerika och en amerikansk livsstil, något som, enligt Persson, sannolikt 

kom att smitta av sig på icke-emigranter.11 

 

Några andra verk som kan vara värda att nämna är Mot löftets land av Ulf Beijbom, Amerikaemigrationen 

och Transatlantic Connections av Hans Norman och Harald Runblom, men också Den stora utvandringen 

av Lars Ljungmark vilka alla översiktligt behandlar emigrationen till Amerika, i synnerhet till USA. 

Intressant är också Marcus Lee Hansens postumt utgivna The Atlantic Migration 1607–1860, som 

handlar om den tidiga emigrationen till Amerika. Hansens verk är brett och berör emigrationen i 

allmänhet och inte enbart från några få länder. På norska finns det tjocka översiktsverket Veien mot vest 

av emigrationshistorikern Ingrid Semmingsen. Väl värd att nämna är också Philip Taylors The Distant 

Magnet om europeisk emigration till USA.12 

 

1.2.2  Med fokus på emigrationsuppfattning och amerikabild 

Internationellt sett är Torbjørn Selvens hovedfagsoppgave Rynning’s True Account of America and 

Reiersen’s Pathfinder for Norwegian Emigrants : Two Tales of the Promised Land Compared and Contrasted 

                                                     
9 Söderberg 1981, s. 127–34, 223–25. 
10 Hvidt 1971b, s. 444–51. 
11 Persson 2007, s. 239–46. 
12 Beijbom 1995. Norman & Runblom 1980a. Norman & Runblom 1988. Hansen 1961. Semmingsen 1950. Taylor 1971. 
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den undersökning som ligger närmast min. Den fråga Selven behandlar i sin uppsats om norska 

emigrantguider under 1830- och 40-talen är vilken bild de två författarna Ole Rynning och Johan 

Reiersen ger av Amerika och vilka personer man riktar sig till, men samtidigt ser han emigrantguiderna 

som en röst i den norska emigrationsdebatten. Undersökningen visar att det inte fanns några homogena 

grupper som var antingen för eller emot. Även om både Rynning och Reiersen var för emigrationen till 

Amerika, fokuserade de på olika saker i sina guider och de riktade sig till olika grupper av människor. 

Rynning hade t.ex. en mer ideologisk och politisk ståndpunkt och riktade sig till alla norrmän, medan 

Reiersen betonade medelklassens ekonomiska fördelar av att emigrera. Vad som dock var gemensamt, 

och då även med politikerna, var medborgarens demokratiska rätt att välja om hon ville emigrera eller 

ej. Annars fanns det stora skillnader.13 

 

En liknande studie, men mer populärvetenskaplig, är Märtha Ångströms ”Swedish Emigrant Guide 

Books of the Early 1850’s” som 1947 publicerades i American Swedish Historical Museums årsbok. Där 

går hon igenom de guider som gavs ut på svenska under 1840- och det tidiga 1850-talet. Hon noterar 

bl.a. att det är en ganska så samstämmig bild som ges och att det är få som helt bygger sina 

beskrivningar på personliga erfarenheter. Jämfört med amerikabrev är dessa mer kritiska i sina 

skildringar av Amerika.14 

 

Inom svensk forskning är flera studier av intresse. Det är bl.a. Nils Runebys Den nya världen och den 

gamla och Martin Alms Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel. Båda hur studerat bilder eller 

berättelser om Amerika och USA i den offentliga debatten.15 

 

Runeby finner under perioden 1820–60 en grundläggande konflikt mellan idékonservativa och liberala. 

De konservativa har en negativ inställning till USA och menar att landet är ett uttryck för vad de kallar 

”falsk liberalism”. Statsorganisationen är inte tillräckligt stabil, det saknas naturligt framvuxna 

institutioner och homogenitet. Allt detta har ersatts med ”ytlig materialism och abstrakta fiktioner”. 

Liberalerna hyllade landets frihet. Indelningen är dock grov och olika grupper och individer kunde ta 

fasta på olika saker.16 

 

Alm har studerat svenska offentliga berättelser om USA under perioden 1900–39. Dessa användes för 

att definiera Sveriges roll i världen och var en del i debatten om hur en svensk modernisering borde se 

ut. Man jämförde med USA. På det stora hela var man positiv till amerikansk teknik och liknande, 

                                                     
13 Selven 2007. 
14 Ångström 1947, s. 46, 47. 
15 Runeby 1969. Alm 2002. 
16 Runeby 1969, s. 455–60. 
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medan uppfattningarna om kultur och livsstil gick isär. Liksom Runeby finner Alm en motsättning 

mellan liberaler och konservativa. I emigrationsdebatten ställde liberalerna frihet och möjligheter i ett 

jämlikt USA mot ofrihet och underordning i ett Sverige präglat av överhetsvälde. De agrarkonservativa 

menar å sin sida att i USA finns inte längre något att hämta. Det är i Sverige det finns jord och 

möjligheter. Amerika står för förfall, Sverige för framsteg.17 

 

Relevant är också Lars Ljungmarks avhandling, For Sale – Minnesota, från 1971. I den undersöks arbetet 

med att i Sverige marknadsföra Minnesota. En av de centrala personerna i detta arbete är Hans 

Mattson, vars skrifter återkommer i min undersökning. I kampanjerna deltog också de som själva hade 

utvandrat och en av de slutsatser Ljungmark drar är att det var dessas berättelser som gjorde störst 

inverkan. Pamfletter och propaganda gav inget direkt resultat. Lars Ljungmark behandlar en del guider 

och liknande skrifter i sin undersökning, men de är rätt så få och de refereras mest till.18 

 

Från 1998 finns antologin Images of America in Scandinavia som fokuserar på det kulturella förhållandet 

mellan USA och Skandinavien under lång tid. De länder som behandlas är Danmark, Norge och 

Sverige. Mest relevant för min undersökning är Birgitta Steenes bidrag ”The Swedish Image of 

America”. Hon menar bl.a. att den svenska emigrantbilden av USA var positiv från början. Till denna 

bidrog t.ex. Fredrika Bremers och Gustaf Unonius kommentarer, och även de tidiga emigrantbreven. 

Denna enbart positiva bild kom senare att utmanas av andra.19 

 

Utöver den direkt akademiska litteratur som nämnts finns en hel del populärvetenskaplig sådan. Av 

särskilt intresse är Ulf Beijboms Utvandrarkvinnor från 2006 där han i ett helt kapitel behandlar hur 

situationen och utsikterna för kvinnliga emigranter till USA enligt emigrantguider och tidningar ser ut. 

Enligt Beijbom berättar guiderna att driftiga, flitiga, skickliga och sedliga unga flickor är väl eftersökta. 

Det finns med andra ord ytterst goda utsikter i Amerika. I pressen omnämns inte den vanlige 

emigranten särskilt ofta utan det är antingen väldigt positiva eller negativa berättelser som återges. Ofta 

återkommer den vita slavhandeln, d.v.s. att unga kvinnor luras in i prostitution eller till slaviska 

arbetsförhållanden på någon farm under lång tid. Varningar för mormonernas missionerande och 

erbjudanden om fri överfart om man bosätter sig i Utah är också vanligt förekommande.20 

 

Utöver nämnda studier finns ett flertal som berör emigrationen ur liknande perspektiv men där annat 

källmaterial undersökts och som gäller andra perioder. Det är bl.a. Ann-Sofie Kälvemarks Reaktionen 

                                                     
17 Alm 2002, s. 85–88, 305–25. 
18 Ljungmark 1971, s. 32–39, 263–66. 
19 Steene 1998, s. 156–58. 
20 Beijbom 2006, s. 103–21. 
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mot utvandringen, Harald Elovsons Amerika i svensk litteratur 1750–1820 och Lars Wendelius Bilden av 

Amerika i svensk prosafiktion 1890–1914. Tom O’Dell ägnar i sin avhandling Culture Unbound ett kapitel 

åt diskussionen om amerikanisering och vilka bilder som konstruerades i samband med 

emigrationsdebatten i början av 1900-talet. En studie av amerikabild har också gjorts i min uppsats 

Synen på Nordamerika och USA som den återspeglas i svenska lexikon 1845–1930.21 

 

1.2.3  Kanadaforskningen 

Forskningen om emigrationen till Kanada är i jämförelse med den om utvandringen till USA 

begränsad, men en del studier har gjorts. Mycket av den internationella forskningen är tyvärr svår att få 

tag på i Sverige och är i dagsläget gammal.22 Men det finns ändå en del material att tillgå. Ett exempel 

är Norman Macdonalds Canada : Immigration and Colonization : 1841–1903. Macdonald behandlar 

emigrationen till Kanada ur ett brett perspektiv och Skandinavien och Island har fått ett delkapitel. 

Bilden av Kanada behandlas bara i förbigående och då ses landet som kallt och outvecklat.23 

 

Historikern Carina Rönnqvist skrev 2004 avhandlingen Svea folk i Babels land som behandlar svensk 

identitet i Kanada under 1900-talets första hälft, d.v.s. den period då det går att tala om någon ordentlig 

utvandring till Kanada. Denna studie fokuserar dock på just de svenska emigranternas nationella 

självbild och berör således inte mitt undersökningsområde i särskilt hög grad. Dock behandlas 

kanadensisk emigrationspropaganda på några sidor.24 

 

Utöver dessa studier har vi Lars Ljungmarks populärhistoriska Svenskarna i Winnipeg som nog får anses 

vara det mest heltäckande verket på svenska. Fokus ligger på Winnipeg i Manitoba, den stat där de 

flesta svenskar bosatte sig, men det är ändå en ganska bred bild vi får. En kortare översikt av 

kanadaforskningen får vi i artikeln ”On Northern Latitudes : Scandinavian Immigrants in Canada” i 

Norwegian-American Essays 2001 där Harald Runblom resonerar kring relationen Skandinavien–Kanada. 

Utöver en kortare översikt av emigrationen till Kanada diskuteras bl.a. den nationella kontra 

skandinaviska identiteten i det nya landet och vem som har rätt till det. Vi skandinaver var där ju tidigt 

med tanke på Leif Erikssons besök, är ett resonemang. Avslutningsvis diskuterar Runblom framtida 

forskning och där finns ett stort hål när det gäller den sena utvandringen, ett område som dock faller 

långt utanför min undersökningsperiod.25 

 

                                                     
21 Kälvemark 1972. Elovson 1930. Wendelius 1982. O’Dell 1997. Hansen 2006. 
22 För en överblick av äldre forskning om emigrationen till Kanada rekommenderas: Runblom & Norman 1976, s. 332–34. 
23 Macdonald 1966, s. 205–06. 
24 Rönnqvist 2004, s. 69–73. Jfr med Ljungmark 1994 där svensk identitet också behandlas. 
25 Ljungmark 1994. Runblom 2001. Jfr Rönnqvist 2004. 
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1.3  Källmaterial 
Det studerade materialet består av emigrantguider på svenska som gavs ut under perioden 1841–83 och 

handlar om Amerika, d.v.s. USA och Kanada. Syftet med skrifterna var officiellt att ge information om 

Amerika, överfarten dit och råd till emigranter. Generellt innehåller de information om bl.a. hur landet 

ser ut, var det är lämpligt att slå sig ner, hur man bäst förbereder sig för att utvandra, vad man bör tänka 

på som nyanländ emigrant och hur resan går till. Några guider begränsar sig vid att beskriva enbart en 

viss stat men dessa behandlas ändå i denna undersökning, helt enkelt eftersom emigranten ofta 

uppmanades att redan innan resan ha ett bestämt mål, inte bara Amerika. 

 

Det är en ganska homogen grupp som har skrivit de olika guiderna. Det är svårt att skaffa information 

om alla författare men många tillhör vad som skulle kunna kallas ”den bildade klassen”, d.v.s. 

akademiker och författare. Bland akademikerna kan advokater, präster, apotekare och läkare ses. En hel 

del av dessa var inte engagerade i utvandringen i egenskap av emigrantagent utan skrev av andra skäl; 

några säger sig vilja dela med sig av personliga erfarenheter, medan andra har uppmanat den bildade 

skribenten att sätta samman en skrift med råd och beskrivningar av Amerika. Materialet som har 

undersökts består av 20 skrifter riktade till emigranter. Jag har funnit namnet på några få till, men dessa 

har inte gått att hitta i flera biblioteks kataloger. En del av de guider som gavs ut var säkert inte heller 

ämnade att sparas för eftervärlden och har därför inte bevarats fram till i dag. Uppskattningsvis har 80 

procent undersökts. Tyvärr har det inte gått att finna hur stora upplagorna av guiderna var. Siffror för 

andra trycksaker har vi dock. Ingrid Semmingsen skriver att kanadensiska myndigheter 1857 tryckte en 

handbok i 5 000 exemplar. Viktigt att tänka på är dock att detta var statliga myndigheters skrifter, inte 

enskilda författares. De förra hade betydligt större resurser och under ett år kunde man trycka flera 

miljoner exemplar.26 

 

Intressant att notera vid en närmare blick på materialet är att stora delar går igen i form av lån eller 

plagiat från andra emigrantguider. Även om den första svenska samlingen med beskrivningar och råd 

gavs ut 1841 är det först 13 år senare svensken kunde ta del av ett material som var helt grundat på egna 

erfarenheter och författat av en enda person, och det var Erland Carlssons Några råd och underrättelser 

för utvandrare till Amerikas Förenta stater. von Schéeles samling var i princip en översättning av Ole 

Rynnings guide från 1838. Och Johan Bolin hade själv aldrig varit i Amerika, utan den tjockaste boken 

för emigranter som gavs ut i Sverige under den studerade perioden var skriven av en man som grundade 

sin kunskap på beläsenhet. Han publicerar inledningsvis en lista över den litteratur som ligger till grund 

för skildringen. Likheter med andra skrifter är synliga också i andra guider, men det finns inte 

                                                     
26 Ångström 1947, s. 22–47. Semmingsen 1950, s. 92. Hvidt 1971, s. 380–84. Rönnqvist 2004, s. 69–71. 
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möjlighet att här nämna alla. En annan författare som kort bör nämnas är Hans Mattson (1832–93), en 

av de flitigaste emigrantguideskribenterna. Han utvandrade vid 19 år ålder, arbetade sig upp och blev 

advokat. Men han var aktiv också inom andra områden. Han deltog i inbördeskriget och blev överste. 

Hans Mattson engagerade sig också inom politik. Utöver detta arbetade han med att värva emigranter, 

bl.a. till Minnesota.27 

 

Med tanke på att flera guider skrevs av emigrantagenter kan man förvänta sig att dessa ger en mer eller 

mindre positiv bild av Amerika. Samtidigt är det viktigt att vara medveten om att det redan i ett tidigt 

skede förekom en levande emigrationsdebatt, något t.ex. Nils Runeby visat. Så tidigt som under början 

av 1800-talet fanns olika och tydliga förhållningssätt till Amerika och emigrationen. Därför kan vi också 

förvänta oss att vissa skrifter inte tar en tydlig ställning för emigrationen och rekommenderar alla att 

bosätta sig där istället för i Sverige. Samtidigt är det sannolikt att den som var helt emot utvandringen 

skrev en varningsskrift istället för en emigrantguide. 

 

Det finns guider om t.ex. Brasilien och Mexiko men dessa har utelämnats, liksom de skrifter som endast 

handlar om båtfärden över Atlanten och därför inte säger något om Nordamerika. Böcker som är rena 

reseskildringar har inte heller analyserats i denna studie, däremot de som är en kombination av vanlig 

emigrantguide och reseskildring, t.ex. Schröders där han blandar allt från scener när en far kastar en 

lerklump på sin son till tydliga emigrantråd. Vissa guider utgörs delvis av svensk–engelska ordlistor, 

information om överfarten, rederiernas biljettpriser o.s.v. Också dessa utelämnas i undersökningen om 

de inte explicit eller implicit ger en bild av USA.28 

 

En del forskare, t.ex. Brattne och Ljungmark har i sina studier konstaterat att agenternas arbete inte 

spelade särskilt stor roll i människors val mellan att emigrera eller ej. Annat, t.ex. konjunkturen, styrde i 

stor utsträckning utvandringen. När folk kom i kontakt med agenterna hade många redan beslutat sig 

för om de skulle stanna i Sverige eller utvandra. Men i detta sammanhang är det viktigt att göra en 

skillnad mellan agenten som man mötte personligen och de guider som gavs ut, både av agenter och av 

andra. Som nämndes innan vägde det tryckta ordet tungt under 1800-talet; och med tanke på att det i 

utvandringens tidiga skede – vilket är den period jag undersöker – inte var särskilt många som redan 

hade varit i Amerika och kunde berätta hur det var, fick de tryckta skrifterna ”tala” istället. 

Emigrantguiderna ”levde” således ett ”eget liv” och med stor sannolikhet cirkulerade och lästes de av 

många. Dessutom kunde den bild skildringarna skapat hos människor föras vidare muntligen till åter 

andra. Med tanke på detta är det svårt att se att emigrantguiderna inte skulle ha påverkat människors 

                                                     
27 Ångström 1947, s. 23, 24, 29–32, 46, 47. Barton 1994, s. 17, 18. Carlsson 1854. Rynning 1838. Bolin 1853, s. 1–6. Kungliga 
biblioteket 2007. Ljungmark 1971, s. 267, 268. Rynnings guide analyseras i Selven 2007. Se också s. 6–7 i denna uppsats. 
28 Schröder 1868, s. 113. 
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bild av Amerika och i längden också spelat en roll i deras val mellan att utvandra eller inte. Mer 

sannolikt är att dessa skrifter bidrog till den bild den potentielle emigranten tog med sig när denne 

sedan kanske kom i kontakt med någon agent.29 

 

1.4  Metod och teoretiska utgångspunkter 

1.4.1  Hermeneutisk texttolkning 

Jag kommer att i denna uppsats undersöka vilken bild av Amerika och emigrationen som ges i 

emigrantguider. Den metod jag har valt kan beskrivas som hermeneutisk texttolkning. Hermeneutik 

handlar om att förstå och tolka, d.v.s. göra så att man ser något tydligare; kunna greppa det.30 

 

Inom hermeneutiken finns framförallt tre olika tolkningsinriktningar: sändarorienterad, 

mottagarorienterad och sakorienterad. Förr var framförallt den sändarorienterade inriktningen populär. 

Man skulle fokusera på författarens intention och t.o.m. kunna förstå denne bättre än vad han eller hon 

själv gjorde. Men denna psykologiskt inriktade hermeneutik har på senare tid fått ge vika för andra 

inriktningar. Som utgångspunkt för denna studie har jag valt den sakorienterade inriktningen. Det 

innebär att mitt primära intresse inte är att förstå vad författaren vill ha sagt med texten och inte heller 

hur en viss grupp av läsare uppfattar den. Av intresse är istället vilken bild texten i sig självt förmedlar. 

Med andra ord: vad säger texten om det den handlar om. Paul Ricoeur har beskrivit det som att urskilja 

textens ”sak”.31 

 

Förståelsen kan relateras till vår existens, en vilja till att begripa enskilda pusselbitar av en större helhet. 

Denna förståelse kan vi uppnå på många olika sätt, men centralt inom hermeneutiken är att just se 

delen i förhållande till helheten. Är denna del, t.ex. en handling eller en text, ett uttryck för något 

större? Är den en del av en större kedja av händelser? Är den ett svar eller en röst i en diskurs? Texten 

skall ses som självständig, men givetvis präglas den av dess kontext. En text eller en handling finns inte i 

ett tomrum.32 

 

Utan att känna till vilket sammanhang en text tillkommit i skulle vi endast stanna vid vad Ricoeur kallar 

naiv förståelse. Istället bör vi sträva efter att uppnå en mogen tolkning av texterna. Om vi, som nämnts 

tidigare, sätter in delarna i en helhet, kan vi uppnå en annan, mogen, förståelse av texterna. Den första 

nativa förståelsen måste prövas, fördjupas och ”misstänkliggöras”.33 

                                                     
29 Brattne & Åkerman 1976, s. 194. Ljungmark 1971, s. 263. Jfr Ångström 1947, s. 23. 
30 Ödman 1994, s. 15–17. 
31 Hellspong 1997, s. 221–24. Ricoeur 1993, s. 54, 77. Alvesson & Sköldberg 2008, s. 193–195. 
32 Westlund 2009, s. 66.  
33 Westlund 2009, s. 67, 68. 
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Samtidigt kan vi på sätt och vis tillägna oss texten oberoende av författaren. Ricoeur brukar säga att 

man skall uppfatta författaren som denne vore död; rent praktiskt innebär detta att vi inte kan eller bör 

fråga författaren vad dennes intention med texten var. I mitt fall blir detta inte ens möjligt med tanke på 

texternas ålder.34 

 

Men det betyder inte att man helt skall bortse från författaren och den samtida läsaren. Det är som 

språkforskarna Lennart Hellspong och Per Ledin skriver: ”Tolkning[en] av författarens syfte eller 

läsarens reaktioner [kan] hjälpa oss att klarare se vad texten faktiskt kan säga och lära oss om sitt 

ämne.”35 Dessutom förhåller sig de flesta texter till andra. Att förstå denna intertextualitet kan enligt 

min mening också bidra till vår förståelse av texternas ”sak”. 

 

Rent metodiskt kommer jag att använda mig av Hellspong och Ledins textanalysmodell, men här något 

anpassad. I denna studie kommer följande att tas i beaktande:36 

 

• Kontexten – Här tar man hänsyn till textens situationskontext. Det handlar om textens 

tillkomstsituation och i vilken verksamhet den ingår. Vilka deltagare finns, d.v.s. sändare och 

mottagare? Vilket är kommunikationssättet? Utöver detta har vi vad som kallas intertextualitet, 

förhållandet till andra texter, och då inte nödvändigtvis enbart liknande texter. 

• Textstrukturen – Inom detta område finns det tre olika strukturer: den textuella, ideationella och 

interpersonella. Den textuella handlar om formen på olika nivåer, från ord till kompositionen som 

helhet. Den ideationella strukturen berör innehållet. Vilka teman finns? Vilka propositioner finns, 

d.v.s. vad sägs inom dessa teman? Av intresse är vad som kallas modalitet. Framförs påståendena 

som faktum, antaganden o.s.v.? Slutligen behandlas textens perspektiv. Är det ett författar- eller 

aktörsperspektiv? Är författaren närvarande eller frånvarande? är olika frågor man kan ställa sig. 

Den interpersonella strukturen handlar om relationen till läsaren. 

 

I min redovisning kommer jag dock inte att systematiskt gå igenom punkterna utan de betraktas då som 

delar av en helhetsmetod där det är den senare som presenteras. 

 

1.4.2  Push- och pull-faktorer 

Det fanns många olika faktorer som skapade en bild av Amerika. Inom emigrationsforskning myntade 

H. Jerome begreppen push- och pull-faktorer. Push-faktorerna är de som drev människor bort från 

                                                     
34 Ricoeur 1993, s. 34. 
35 Hellspong & Ledin 1997, s. 224. 
36 Hellspong & Ledin 1997 (för en sammanfattning, se s. 41–48). Hellspong 2001, s. 17–51. 
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Sverige och pull-faktorerna de som drev människor till Amerika. Dessa faktorer kommer också 

tillsammans att utgöra en teoretisk utgångspunkt i min undersökning. Motiven måste vara delar av en 

bild av kontinenten. Givetvis var alla punkter inte alltid lika aktuella utan motiven varierade (mer om 

detta i kapitel 2). 

 

Exempel på s.k. push-faktorer är 1) rationaliseringen av jordbruket, 2) det laga skiftet inom jordbruket, 

3) nödåren under andra hälften av 1800-talet, 4) den snabba befolkningsökningen, 5) missnöjet med 

värnplikten, 6) missnöjet med den religiösa intoleransen. Exempel på s.k. pull-faktorer är 1) tillgången 

på odlingsbar jord bl.a. genom Homestead Act37, 2) tillgången på arbete, 3) emigrationspropagandan 

och rekryteringsarbetet, 4) breven och rapporterna hem till Sverige. I detta sammanhang kan även 

ruscherna efter guld nämnas.38 

 

1.5  Läsvägledning 
Denna uppsats är upplagd så att efter detta inledande kapitel ges i kapitel 2 en skildring av emigrationen 

till Amerika. Den europeiska utvandringen presenteras först kort och därefter ges en mer ingående 

skildring av den svenska utvandringen till både USA och Kanada. 

 

I de därpå följande två kapitlen kommer den empiriska undersökningen att presenteras. I kapitel 3 ligger 

fokus på hur Amerika rent fysiskt beskrevs. I kapitel 4 kommer vi att stifta bekantskap med den emigrant 

guiderna målade upp, d.v.s. den som hade någon framtid i Amerika. 

 

I det sista kapitlet, kapitel 5, sammanfattas resultaten och en avslutande diskussion förs.

                                                     
37 Homested Act gjorde att man kunde få 160 acres jord om man uppfyllde vissa krav. Den enda kostnad som behövde betalas 
var en administrativ avgift på ca 15 dollar. Läs mer under kap. 3.7. 
38 Clemensson 2001. Ljungmark 1971, s. 3–7. Barton 1979, s. 17–21, 118–20, 124, 125. 
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2  Emigrationen till Amerika 

2.1  Europeisk utvandring 

De svenskar som utvandrade till Amerika under 1800- och 1900-talen var inte ensamma. Under 

perioden 1821–1930 invandrade över 37 miljoner människor till USA.39 Vad var det som drev 

människor att lämna allt de hade i sitt hemland för att söka sig till Amerika? Helt enkelt en önskan att 

få det bättre, både socialt och ekonomiskt. En social faktor under den tidiga utvandringen var den 

politiska och religiösa ofrihet som existerade. En viss ekonomisk oro var också rådande i Europa. Då 

människor generellt fick det bättre och inte dog lika tidigt som förr ökade befolkningen vilket till 

resultat fick att fler människor konkurrerade om varor och arbeten. Denna situation var svår att 

hantera. För Sveriges del ifrågasätter dock ekonomihistorikern Lars Magnusson den hävdvunna bilden 

och menar att jordbrukssektorn och den expanderande industrin mycket väl kunde sysselsätta en ökad 

mängd människor, och att den snabba befolkningsökningen inte alls ledde till massfattigdom.40 

 

Historikern Lars Ljungmark har delat upp den europeiska emigrationen i fyra olika vågor i två steg.41 
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Diagram 2.1 – Antalet personer som invandrade till USA 1821–1930. (Källa: Norman & Runblom 1980a, 

s. 230.) 

 

Steg 1 – Den första vågen kom 1847–56. Under denna period invandrade ungefär 3,5 miljoner till 

USA. Dominerande grupper var irländare och tyskar. Orsakerna var främst missväxt på Irland 1845–46 

                                                     
39 Norman & Runblom 1980a, s. 230. 
40 Ljungmark 1965, s. 24, 25. Magnusson 1999, s. 307–310. 
41 Ljungmark 1965, s. 21–30. 



16 

och en misslyckad revolution i Tyskland 1848. Den andra vågen kom 1865–73 då närmare 3 miljoner 

sökte sig en framtid i Amerika.42 I denna deltog bl.a. skandinaver. En tredje våg sköljde över USA 1880–

93. 7,3 miljoner från brittiska öarna, Tyskland och Skandinavien utvandrade bl.a. p.g.a. jordbrukskris. 

 

Steg 2 – Under den fjärde vågen väljer också syd- och östeuropéer att söka sig ett nytt land i Amerika. 

Dominerande bland emigranterna är invånare från Ryssland, Österrike-Ungern och Italien. Totalt 

söker sig under perioden 1900–14 hela 13,4 miljoner människor till USA. 

 

Tanken på att flytta till Amerika var alltså inte en isolerad svensk företeelse utan berörde stora delar av 

Europa, även om vissa länder t.ex. Frankrike hade väldigt låg utvandring. I det följande kommer den 

tidiga relationen USA/Amerika–Sverige och den svenska emigrationen att behandlas.43 

 

2.2  Den svenska utvandringen 

Bilden av Amerika som möjligt emigrationsmål går tillbaka till 1638, då kolonin Nya Sverige 

grundades. Guvernör var officeren Johan Printz. När kolonin 1655 erövrades av holländare fanns där 

368 invånare.44 Vissa källor uppger att det har funnits 700–800 svenskar och finnar i Nya Sverige.45 

Trots att Nya Sverige inte längre var i svensk ägo stannare emigranter/kolonisatörer kvar och mellan 

1697 och 1831 sände kyrkan dit präster. Även vetenskapsmän besökte kontinenten i väst. När Carl von 

Linné skickade ut lärjungar på forskningsresor sändes Pehr Kalm till Amerika. Sina erfarenheter 

tecknade han ner och 1753–61 gavs En Resa til Norra America ut i tre band. Detta verk blev stort även i 

Europa och översattes helt till tyska och delvis till franska.46 

 

Viktigt för den tidiga utvandringen blev det handelsavtal Sverige slöt med USA 1783.47 En blomstrande 

handel mellan Sverige och USA upprättades och man åkte till ”Det nya landet” med de fartyg som 

trafikerade sträckan Göteborg–New York.48 Men det var inte tal om någon komfort. Man fick ta med 

sig allt man behövde för resan och det brukar sägas att man ”åkte på lasten”.49 Så fortsatte det en bra bit 

in på 1850-talet. Denna i Sverige tidiga emigration skedde inte i någon större skala, men tidiga agenter 

och andra engagerade sig, vilket lade en viktig grund för den senare massutvandringen.50 

 

                                                     
42 Norman & Runblom 1980a, s. 230. 
43 Se också Norman & Runblom 1988, s. 24–34 för en mer detaljerad översikt av den europeiska emigrationen. 
44 Beijbom 1995, s. 32. 
45 Clemensson 2001. 
46 Beijbom 1995, s. 32, 33. Elovson 1964, s. 76, 77. 
47 Beijbom 1995, s. 33. A collection of all the treaties of peace, alliance, and commerce, vol. 3, 1785, s. 316–30. 
48 Beijbom 1995, s. 33. 
49 Wetterholm 1996, s. 5, 6. Barton 1979, s. 21, 22. 
50 Barton 1994, s. 18. 
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Trots den omfattande trafiken över Atlanten var det inte alltid så lätt att flytta till Amerika. Men kring 

mitten av 1800-talet skedde två saker som i stort sett skapade total utvandringsfrihet. 1840 togs tvånget 

att ställa borgen som säkerhet för återvändande till Sverige bort och 1860 försvann passtvånget.51 Detta 

kom dock att 1869 regleras då emigrantagenterna blev skyldiga att rapportera utvandrarna till 

polismyndigheterna i de hamnstäder varifrån man lämnade Sverige.52 Men då var emigrationen redan 

igång. 

 

2.2.1  Tidig utvandring från Sverige 

År 1841, det år denna studie börjar, anlände till Amerika en av de mest kända tidiga emigranterna, 

Gustaf Unonius. Med familj och tre studenter slog han sig ner vid Pine Lake i Wisconsin. Vid denna 

tid började också berättelser om Amerika sprida sig till bredare lager av människor. Unonius 

publicerade t.ex. brev i Aftonbladet. Inspirerad av dessa blev en kapten vid namn Polycarpus von 

Schneidau. Han hade gift sig med en judinna, vilket inte gynnade hans militära karriär. Därför valde 

han 1842 Amerika och bosatte sig också i Pine Lake.53 

 

von Schneidau skickade brev till sin far som bodde i Kisa. Dessa kom att inspirera nya utvandrare. 

Bonden Peter Cassel, som bodde i samma samhälle, emigrerade tillsammans med 25 andra östgötar 

1845. Planerna var att slå sig ner tillsammans med andra svenskar i Wisconsin, men det blev till slut 

New Sweden i Iowa. Liksom andra skrev Cassel brev till Sverige. En del publicerades i tidningar i 

Östergötland. Resultaten lät inte vänta på sig; fler svenskar kom att välja USA som sitt nya hemland. 

Nu hade emigrationen nått också bönderna.54 

 

Religionsfriheten i USA var i vissa fall en bidragande orsak till valet att utvandra (en s.k. push-faktor). 

Bland tidiga emigranter fanns de nämnda ”erikjansarna”, en grupp frireligiösa under ledning av Erik 

Jansson. De förföljdes hårt i Sverige och rörelsens existens var starkt hotad. Då såg Jansson möjligheten 

att utvandra. Tillsammans med ca 1 500 anhängare emigrerade han till Bishop Hill i Illinois. 

Religionens roll har starkt diskuterats, men historikern Kjell Söderberg menar att i inledningsskedet var 

den viktig. Senare kom andra faktorer, såsom nödåren, att vara drivande.55 

 

                                                     
51 Beijbom 1995, s. 34. 
52 Clemensson 2001. 
53 Beijbom 1995, s. 35, 36. Clemensson 2001. Söderberg 1981, s. 108. 
54 Beijbom 1995, s. 36. Söderberg 1981, s. 108. 
55 Söderberg 1981, s. 223, 224. Barton 1979, s. 19, 20, 117. Beijbom 1995, s. 29–31, 37. 
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Vad förde då människor i övrigt till Amerika? Att utvandringskurvorna följer den amerikanska 

konjunkturen visar att man var ganska väl underättad om situationen där. Guldrush och högkonjunktur 

i USA i kombination med nödår i Sverige visar sig tydligt. (Se också ”Nödårsemigration” nedan.)56 

 

Under den tidiga emigrationen var det vanligt att man emigrerade som familj. Ofta var syftet också att 

stanna i det nya landet; att återvända var svårt. Man hade inget kvar i Sverige, och släktingar och vänner 

betraktade valet att utvandra som ett svek. Det var inte heller, som vi sett, ovanligt att emigrera i 

grupp.57 Under den tidiga utvandringen var de flesta emigranter bönder, hantverkare och personer ur 

medelklassen. I detta skede när kunskapen inte var så utbredd och kommunikationsnätet inte var 

särskilt utbyggt krävdes en hel del ekonomiska resurser för att kunna företa resan till Amerika.58 Före 

40-talet skedde många av resorna i studiesyfte och då finner vi istället en hel del namn ur adeln och de 

högre samhällsklasserna.59 

 

Eftersom man i Sverige inte förde någon statistik över hur många som utvandrande före 1851 vet man 

inte helt säkert antalet. Här har den amerikanske forskaren Nils William Olsson gjort en stor insats då 

han ur passagerarlistorna i New York har plockat fram 4 050 namn från perioden 1820–1850 och sedan 

kunnat identifiera ca 75 % av svenskarna.60 

 

2.2.2  Nödårsemigrationen 

Under uppsatsens studieperiod sker en kraftig utvandring, i synnerhet under åren 1868–73 då 103 264 

svenskar utvandrade till USA. De föregående 17 åren hade bara 34 639 flyttat.61 (Se också diagram 2.2.)  

 

Vad var då orsaken? Nödår. Ännu i slutet av maj 1867 låg snön djup så långt ner som i Hälsingland och 

isen på sjöarna hade varit körbar fram till samma tid. Resultatet blev missväxt. På vissa platser kunde 

man trots det ge positivt besked till länsstyrelsen. Det fanns rikliga lager både i sockenmagasin och hos 

bönder, så någon risk för nöd fanns inte. Året därpå blev det sämre. Lagren tömdes och framförallt 

fattiga drabbades. Situationen var likadan på många andra platser, också utomlands.62 I Finland dog så 

många som 7,7 procent av befolkningen.63 

 

                                                     
56 Beijbom 1995, s. 40. 
57 Beijbom 1995, s. 41. Barton 1979, s. 23. 
58 Barton 1979, s. 22, 23. Beijbom 1995, s. 38, 39. Jfr Söderberg 1981, s. 222. 
59 Norman & Runblom 1980a, s. 32, 33. Beijbom 1995, s. 35. 
60 Beijbom 1995, s. 35. Olsson 1967. 
61 Statistiska centralbyrån 2009-02-17. 
62 Söderberg 1981, s. 174. 
63 Norman & Runblom 1980b, s. 1. 
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Även om främst Norrland drabbades av missväxt var det från södra Sverige många utvandrade. Det var 

där de egentliga förutsättningarna för att ta sig till Amerika fanns: kommunikationer och begynnande 

emigrationstradition underlättade utvandringen. Men inte bara bönder flyttade till Amerika. 

Omsättningen inom t.ex. handelssektorn minskade och fick konsekvenser för de anställda i form av 

sänkta löner och uppsägningar.64  

 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930

Utvandrade 1851–1930

Utvandrade till USA 1851–1930

Återinvandrade till Sverige 1875–1930
 

Diagram 2.2 – Antalet personer som utvandrade och gjorde det till USA 1851–1930, samt 

återinvandrade från 1875. (Källa: Statistiska centralbyrån 2009-02-17; Ljungmark 1965, s. 178–80.) 

 

2.2.3  Amerikansk depression, begränsad emigration – och fortsatt 

utvandring 

På hösten 1873 drabbades amerikansk ekonomi av en depression. Detta i kombination med att 

skördarna i Sverige åter gav bättre avkastning och att konjunkturen fick ett uppsving bl.a. p.g.a. 

järnindustrin, gjorde att utvandringen begränsades. Nu låg antalet utvandrande på ca 7 500–9 500 per 

år, jämfört med 15 000–50 000 åren före och efter depressionen.65 

 

                                                     
64 Beijbom 1995, s. 42, 43. 
65 Norman & Runblom 1980a, s. 26. Barton 1979, s. 117. Statistiska centralbyrån 2009-02-17. 
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Men det var inte slut på den svenska emigrationen; den skulle fortsätta under många decennier. 1879 

återhämtade sig den amerikanska ekonomin, samtidigt som bl.a. de svenska sågverken drabbades av 

svårigheter, liksom jordbruket p.g.a. billig import av spannmål och arbetslöshet.66 

 

Trots att svensk ekonomi hämtade sig och läget i Sverige tidvis blev bättre hade det skapats en 

självalstrande emigration. Det blev en folkrörelse. Att ta sig över till Amerika blev lättare, var 

bekvämare och gick snabbare med de nya ångbåtarna som nu många fler hade råd att åka med. Vänner 

och bekanta som tidigare emigrerat berättade om det nya landet och dess möjligheter. I skrift gavs olika 

bilder av landet. Vid de tillfällen då det i Sverige samtidigt var lågkonjunktur syns effekterna ännu 

tydligare. 1880–82 och 1887–88 utvandrade 35–45 000 varje år. Kring sekelskiftet befann sig en av sex 

svenskar i Amerika.67 

 

Ett tvärt stopp för emigrationens väldiga omfattning kom år 1914 i och med första världskrigets 

utbrott. Med undantag av 1917 utvandrar bara några tusental per år.68 Social och ekonomisk oro kom 

att prägla åren efter krigsslutet. I Sverige var arbetslösheten omfattande och kring årsskiftet 1921/-22 

var nästan en tredjedel bland de fackligt anslutna arbetslösa. 1922 begränsades rätten till understöd för 

de arbetslösa.69 Under åren 1922–30 blossade ”amerikafebern” återigen upp och 1923 utvandrade hela 

24 948 svenskar till Amerika, siffror som påminner om 1800-talet högemigration.70 Anledningen till 

dessa väldiga siffror var troligtvis att många emigranter hade väntat ut kriget och resultaten.71 

 

Det definitiva slutet kom i och med Wall Street-kraschen 1929 och det förbättrade ekonomiska – i 

längden också sociala – läget i Sverige. Den stora depressionen i USA höll i sig under hela 30-talet och 

en bit in på 40-talet. När läget väl blev bättre hörde emigrationen och drömmen om ”Det nya landet” 

historien till.72 

 

2.2.4  Emigrationen till Kanada 

I många sammanhang är Amerika i kombination med orden ”utvandring” eller ”emigration” synonymt 

med USA. Men då har man glömt ett annat stort land – Kanada. Den svenska emigrationen dit är, om 

man ser till antalet emigranter, ett kort kapitel, men den är ändå värd att nämna. 

 

                                                     
66 Barton 1979, s. 117. Beijbom 1995, s. 43. 
67 Barton 1979, s. 117, 118. Beijbom 1995, s. 42, 43. 
68 Statistiska centralbyrån 2009-02-17. 
69 Ahlberger & Kvarnström 2004, s. 311–13. 
70 Statistiska centralbyrån 2009-02-17. 
71 Barton 1979, s. 307. 
72 Carlsson 1976, s. 128–29. Barton 1979, s. 308, 309. 
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Under den studerade perioden finns i SCB:s statistik inga emigranter till Kanada. Det är först 1884 vi 

vet att två män väljer att lämna Sverige för Kanada och det är efter sekelskiftet det över huvud taget går 

att tala om någon emigrantström.73 Men statistiken kan vara missvisande eftersom en hel del svenskar 

med stor sannolikhet utvandrade till Kanada via USA, som för dem bara var en mellanstation.74 

 

Trots etappinvandring till Kanada var antalet emigranter begränsat om man jämför med hur många 

som valde att utvandra till USA. Det handlade varje år om några hundra jämfört med (tio)tusentals till 

USA. Och ändå annonserade man i tidningar och hade agenter som propagerade för att välja Kanada. 

Vad var orsaken till att man ”misslyckades”? Den kanadensiske historikern Norman Macdonald för 

fram två anledningar. För det första var USA:s dragningskraft starkare. För det andra sågs Kanada som 

ett iskallt land med långa vintrar och ett outvecklat samhälle i förhållande till både kultur och industri.75 

 

I försöken att locka till sig skandinaver skapades 1885 ”New Scandinavia”, ett område på 80 000 acres 

(acre=4 047 m²), reserverat endast för skandinaver. Den centrala bosättningen kallades New Sweden 

eller Scandinavia. Sågverk och immigranthus för nyanlända uppfördes direkt och man erbjöds jobb av 

järnvägsbolagen, vilket många tackade ja till. Trots att järnvägsförbindelser och vägar inte byggdes i 

den utsträckning man hade hoppats och andra problem uppstod fortsatte Scandinavia att vara 

huvudsamhället. I övrigt grundades svenska tidningar och ett tryckeri startades i Winnipeg och sakta 

men säkert ökade invandringen till Kanada och nya skandinaviska nybyggen grundades.76 Manitoba, där 

bl.a. Winnipeg ligger, blev något av ett kanadensiskt Minnesota.77 

 

Trots denna förändring blev det aldrig någon ”Kanadafeber”. Antalet skandinaviska nybyggare förblev 

totalt sett lågt och antalet personer födda i Skandinavien stannade under 1800-talet på ca 8 000.78 Först 

kring 1911 är antalet från Sverige, Norge och Danmark uppe i 50 000.79 Macdonald finner här flera 

orsaker: systemet med förbetalda biljetter till USA var väl utbyggt, en stor del av de svenska 

(potentiella) emigranterna hade redan lämnat hemlandet, samt att övergången från jordbruks- till 

industrisamhälle snart var slutförd. I det egna landet började nu finnas jobb.80 

 

                                                     
73 Carlsson 1976, s. 117–19. 
74 Beijbom 1995, s. 52. 
75 Macdonald 1966, s. 205–06. Jfr Brattne & Åkerman 1976, s. 194, 199–200. 
76 Macdonald 1966, s. 206–07. Runblom 1976, s. 332–34. Persson 1996, s. 36. Runblom 2001, s. 42, 43. 
77 I princip hälften av alla skandinaver födda i Sverige eller med en svensk förälder bodde där. Se Census of Canada 1890–91, vol. 
1, 1893, s. 332, 333, 362, 363. 
78 Census of Canada 1890–91, 1893, s. 362, 363. 
79 Fifth Census of Canada 1911, vol. 2, 1913, s. 444. 
80 Macdonald 1966, s. 207. 
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3  Landet 
En central del i många skildringar av Amerika är hur landet ser ut rent fysiskt och hur dess klimat är, 

eftersom det påverkar odlingsmöjligheter om man skaffar sig mark, men också hur man som emigrant 

mår. Hur reagerar man t.ex. på kraftig hetta eller sträng kyla? Sedan är Amerika inte helt utan 

befolkning; där finns redan människor såsom indianer, yankees (emigranter som bott där länge eller hela 

sitt liv) och andra nyanlända. Samhällets infrastruktur och kultur, möjligheterna till jord via 

homesteadlagen och olika typer av motgångar är också sådant som bidrar till amerikabilden. 

 

3.1  Skog, mark och yta 

I Sveriges första emigrantguide, Schéeles Några korta underrättelser om Amerika från 1841, får vi en bild 

av ett land som skandinaver var de första att upptäcka. Vikingen Leif Eriksson var ju där för länge 

sedan. Amerika är stort och av den anledningen också varierat. Det har allt från stora bördiga dalar till 

bergiga och skogsrika områden. Landet är inte bara kallt utan i t.ex. Louisiana ”är hettan om sommaren 

odräglig, och derföre många sjukdomar der herrskande”.81 

 

Men man skall ju inte bara besöka landet utan också bosätta sig där, så en ytterst relevant fråga är om 

Amerika riskerar att inom kort bli överbefolkat, eller om där finns gott om plats. Schéele kan ge ett 

betryggande svar: USA är 20 gånger så stort som Sverige, och i princip all yta är odlingsbar. Förvisso 

utvandrar 50 000 européer dit varje år, men det är ändå ingen risk att landet blir fullt de kommande 50 

åren, d.v.s. i princip seklet ut.82 

 

Även om det kan kännas fördelaktigt att bosätta sig tillsammans med landsmän, menar författaren att de 

bästa platserna är andra. Eftersom man som emigrant på 1840-talet inte är bland de första i landet utan 

det redan finns många som har bosatt sig där är de bästa områdena kring nybyggena upptagna. Därför 

gör man bäst i att bosätta sig någon annanstans.83 

 

* * * 

 

Från 1849 har vi guiden Vägledning för emigranter, skriven av norrmannen Theodor Schytte. I sin 

allmänna beskrivning av USA konstaterar han att präriejorden är mycket bördig. Även om man inte 

skulle gödsla den så ger den en god skörd. Enda egentliga nackdelen är att det ofta råder brist på 

                                                     
81 Schéele 1841, s. 4, 5, 11–13 (citatet från s. 12). 
82 Schéele 1841, s. 13–15 
83 Schéele 1841, s. 15, 16. 
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dricksvatten och att man får gräva brunnar. Under jorden finns stora lager av kalk och kol som kan 

användas till hus och som bränsle. Bly finns också, och flera har samlat ihop en förmögenhet.84 

 

På många ställen finns stora skogar. Då en del består av lönn kan man utvinna socker. I allmänhet finns 

gott om vilda djur som kan jagas, liksom svin som blir feta av ekollon och rötter. Många bönder har 

flera hundra svin. Skötsel och slakt av dessa är en viktig näringsgren bland de nybyggare som slagit sig 

ner i skogsområden. (På prärierna göds svinen i stället med majs.) Såg- och träindustrin sysselsätter 

också en mängd människor.85 

 

Myrområdena är ”ypperliga betesmarker” på sommaren och har i allmänhet en ”bördig jordmån”, 

vilket gjort dem attraktiva för emigranter. Däremot är dessa områden inte särskilt sunda p.g.a. 

stillastående vatten, och Schytte skriver att ”frossor och elakartade nervfebrar [… har] här sitt rätta 

hem”.86 

 

Klimatet i de västra staterna är väldigt varierat, somrarna är mycket varma och vintrarna präglas av 

sträng kyla, däremot är vintern kort. Våren kommer snabbt och hastiga regnskurar med åska är vanliga. 

På prärierna ”blåser om sommaren en angenäm kylande vind” men på vintrarna är vindarna från väst 

och nordväst ”mycket kalla och bistra”. I skogarna är luften ”qvalmig på qväfvande” och efter att solen 

gått ner flyger mygg ”omkring i oerhörd mängd”.87 

 

* * * 

 

Den bild Carl E. Swalander 1853 ger av Amerika i Tillförlitliga underrättelser som Nord-Amerikas Förenta 

Stater och bästa sättet att utwandra är en av ett väldigt varierat land med stor potential. Det har stränga 

vintrar och heta somrar. I norr finns stora likheter med mellersta Ryssland, både vad gäller klimat och 

vad som går att odla. Där trivs bäst de sädesslag, frukter, bär o.s.v. som vi också finner i norra Europa. I 

de mellersta staterna odlas t.ex. bomull, majs, vete, tobak och vin. I södra Amerika härskar ett tropiskt 

och hett klimat där det går bra att odla kaffe, kakao och liknande. Den stora potential landet har visas av 

att skördarna 1848 var nästan de dubbla jämfört med Frankrikes, och att tänka på är att Amerikas 

folkmängd bara är en tredjedel av Frankrikes. Skogarna är omätliga och värdefulla då där finns många 

trädarter av särskilt värde. Fisket är av stor betydelse och vinstgivande. Valfångst ägnar man sig åt i 

                                                     
84 Schytte 1849, s. 22, 23. 
85 Schytte 1849, s. 23, 24. 
86 Schytte 1849, s. 24. 
87 Schytte 1849, s. 23. 
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södra Ishavet. Industrierna har rotat sig och utvecklats i de östra staterna som är lite äldre, medan de 

finns i betydligt mindre skala i de västra där man fortfarande håller på att röja upp marken.88 

 

Det finns egentligen bara några få områden som Swalander direkt rekommenderar en att undvika. Det 

är de sydliga där klimatet är varmt och ohälsosamt, bl.a. Maryland, North Carolina, Alabama och 

Louisiana. Särskilt den senare med staden New Orleans är farlig. Staden är på många sätt väldigt skön. 

Man kan njuta av allt från torgen med dess försäljare till en god ”islemonad” i skuggan en varm dag. 

Men så finns också gula febern. Varje år tar den livet av tusentals människor i New Orleans. Det är 

därför ingen stad att stanna i, inte ens för att man som dräng får dubbelt så hög lön där. Bäst är i stället 

de nya västliga staterna.89 

 

Kännetecknande för den kraftiga expansionen i Amerika är att järnvägarna och kanalerna uppförs i 

princip samtidigt som de första husen byggs. Man skulle kunna tro att bolagen omedelbart går omkull, 

men icke. Så snabbt sker utvecklingen från ödemark till stad, att det lönar sig att under några år gå med 

förlust.90 

 

* * * 

 

År 1853 kommer också en annan emigrantguide ut; det är Johan Bolins Beskrifning öfwer Nord-Amerikas 

Förenta Stater Jemte Upplysningar och Råd för Utwandrare. Det är en tjock bok som ingående behandlar 

USA:s stater en efter en. Den bild Bolin ger av Amerika är positiv. Majoriteten av jorden är ”god och 

ypperlig”. Givetvis finns det en del områden som är mindre lämpliga odlingsplatser, t.ex. träsk. Men 

också några av dessa kan man efter viss behandling uppodla.91 De platser som är ohälsosamma för 

skandinaver är kustlandet i sydöst och vid Mexikanska golfen, samt andra platser som kännetecknas av 

savann och översvämmat lågland. I dessa områden återfinns nämligen bl.a. gula febern.92 Områden han 

däremot talar positivt om är Illinois, Massachusetts och Pennsylvania. Inte ens den mest överdrivna 

beskrivning kan ge ett grepp om hur bördigt Illinois är. Och i Massachusetts är det inte ovanligt att 

man blir över 90 år.93 Pennsylvania har fördelen att man kan odla ända upp på bergens toppar. I sin 

detaljerade beskrivning inflikar han också kortare kommentarer kring platser som Mammutgrottan i 

Kentucky och Niagarafallen.94 

                                                     
88 Swalander 1853, s. 55–64. 
89 Swalander 1853, s. 85, 88, 91, 94–99, 127, 153. 
90 Swalander 1853, s. 56–64. 
91 Bolin 1853, s. 217. 
92 Bolin 1853, s. 15, 32, 33, 61, 86, 157, 219. 
93 Intressant att notera är att Sveriges medelålder vid denna tid var ca 45 år och det var ovanligt att man blev 80 år. Se: 
Statistiska centralbyrån 2009-03-20. 
94 Bolin 1853, s. 42, 56, 73, 121, 135. 
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* * * 

 

Swenska Emigrant-Skydds-Föreningen väljer att i sin guide Förening till Swenska Emigranters klubb i 

Amerika, jemte en säker underrättelse om Staten Tennessee från 1860 fokusera på en enda stat, vilket titeln 

också avslöjar. Föreningen anser att Tennessee är den bästa staten, ett ”land framför andra af Skaparen 

wälsignadt med bördighet och wäxtlighet”.95 Klimatet anses vara ”det sundaste som jorden äger”. 

Vintern är inte för kall och sommaren inte för varm. Det är t.o.m. så att sjuka personer åker hit för att 

bli friska p.g.a. klimatet.96 

 

De infödda bönderna i Tennessee är lata och lever året runt på majsbröd och fläsk. Det är nämligen lätt 

att odla majs, och svin finns det otroligt gott om. Men vill man istället ta vara på jordens potential har 

man väldigt goda utsikter till framgång. Lantmannaprodukter är nämligen dyra i städerna. Men mest 

vinstgivande är, enligt Lanthushållningskommissionen, fåraveln. Utöver detta har staten många andra 

fördelar, förklarar man.97 

 

Till skillnad från när det gäller de norra staterna finns i Tennessee fortfarande utmärkt jord att ta sig an 

och bruka. Invandringen hit har nämligen inte pågått särskilt länge. De norra staterna har man 

uppodlat under lång tid och mycket av den goda jorden är nu tagen.98 

 

* * * 

 

Marsh fokuserar i sin korta guide Tillförlitlig Wägwisare för Swenska Utwandrare från 1867 på Illinois när 

han beskriver fysiska förhållanden. Enligt honom är Illinois USA:s mest framstående stat både när det 

gäller spannmålsproduktion och boskapsskötsel. Tobaksodlingen har tilltagit under inbördeskriget. 

Frukt, grönsaker och vin trivs också bra. Forskare har gjort analyser av jorden i Amerika och de har 

visat att den i Illinois är rik på nitrogen, något som skall vara bra för veteodling.99 

 

Men Marsh citerar också en svensk som bor i New York och som får ge några råd. Han rekommenderar 

istället Wisconsin i norra USA, och Texas i de södra delarna av staterna; varför framkommer dock inte. 

Svensken tillägger att det varma klimatet i Texas kan uppfattas tryckande till en början.100 

 

                                                     
95 Förening till Swenska Emigranters klubb i Amerika, jemte en säker underrättelse om Staten Tennessee 1860, s. 4. 
96 Förening till Swenska Emigranters klubb i Amerika, jemte en säker underrättelse om Staten Tennessee 1860, s. 3. 
97 Förening till Swenska Emigranters klubb i Amerika, jemte en säker underrättelse om Staten Tennessee 1860, s. 4. 
98 Förening till Swenska Emigranters klubb i Amerika, jemte en säker underrättelse om Staten Tennessee 1860, s. 4. 
99 Marsh 1867, s. 24–26. 
100 Marsh 1867, s. 17–19. 
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* * * 

 

Det finnes ej något, som bidrager mera till ett folks frihet, oberoende, kultur, wälgång och lycka än besittning af jorden. 

Ett nytt fält, stort och bördigt, finnes i Western, och det är dit den kraftfulle och förhoppningsfulle inwandraren bör 

wända sin blick. Wana wid landtbruket från hemmet, begåfwade med goda krafter, arbetsamhet, sparsamhet, finnes intet 

folk som lyckas bättre med landtbruket i Western än Skandinaverna.101 

 

Så skriver Hans Mattson, en av Sveriges mest kända och aktiva agenter, i inledningen till sin lilla 

broschyr Några Råd och Anwisningar för Emigranter till Amerika samt Beskrifning öfwer Minnesota från 

1868 där han, liksom Swenska Emigrant-Skydds-Föreningen, väljer att informera om en enskild stat i 

Amerika. Mattsons sätt att beskriva Minnesota sticker onekligen ut. Han är nästan totalt ohämmat 

positiv till denna del av Amerika. I den 32-sidiga guiden fortsätter Hans Mattson med att bygga på 

denna bild. Vi kan bl.a. läsa att ”wetenskapen har dragit sina slutsatser” och att Minnesota är ”den 

förträffligaste plats för den mängd, som kommer öster ifrån”.102 Mattson berättar också om en kanal 

som kommer att ge kraft till en obegränsad mängd maskiner, och om böljande prärier prydda med 

vackra lunder.103 Denna stat har ett så fantastiskt klimat – ”nu allmänt erkändt för att vara det bästa” – 

att det t.o.m. är så att tusentals ”invalider” varje år beger sig till Minnesota för att bara genom sin 

vistelse där få hälsan återställd.104 Dessutom är staten inte helt plan utan aningen kuperad; detta skall 

enligt Mattson göra att den har alla de fördelar som finns i ett ”bergsland” utan att ha de olägenheter 

ett sådant annars har. I övrigt har Minnesota också en jämn fördelning av skog och prärie. Fälten pryds 

och vattnas av spegelklara insjöar.105 

 

När det gäller jordbruket kan Hans Mattson ge positiva upplysningar: ”En undersökning af jordmånen 

på olika platser i denna stat wisar en märkwärdig enformighet i närwaron af de elementer, som antagas 

wäsentliga för den högsta fruktbarhet.”106 Vad odlar man i Minnesota? Främst vete. Och det som är en 

fördel är att för vetet från Minnesota får man mer betalt än för sådant som odlats på andra platser i 

Amerika. Här finns också den bästa potatisen i nordstaterna. Den är dessutom särskilt befriad från den 

s.k. potatissjukan som ofta angriper potatis i staterna söder om Minnesota. Sötpotatis trivs i jorden, men 

sommaren är lite kort för att ge optimal skörd. God sådan kan man dock få genom att sätta potatisen 

lite tidigare än normalt. Att får trivs och mår bra i Minnesota är också, enligt Mattson, ett tecken på 

dess goda beskaffenhet. Både inhemska och införda frukter går bra att odla.107 

                                                     
101 Mattson 1868, s. 1. 
102 Mattson 1868, s. 3. 
103 Mattson 1868, s. 6.  
104 Mattson 1868, s. 9. 
105 Mattson 1868, s. 11–13. 
106 Mattson 1868, s. 15. 
107 Mattson 1868, s. 15–20. 
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* * * 

 

Till skillnad från många andra författare behandlar Johan Schröder även Kanada i sin guide Vägvisare 

för Emigranter från 1868; hela Nordamerika täcks alltså in. Bilden av Kanada är ganska positiv. Där 

finns på vissa platser bra jord, men en stor del av Kanada utgörs av skog, som i odlingshänseende är 

mindre bra. Men Schröder ser ändå positivt på kolonin som Terje Olsén från Österrisør i Norge byggt 

upp: ”Hela Canada är ett skogsland; hvarken der eller i Förenta staterna har jag på skogland sett någon 

koloni, som har mera lofvande utsigter.”108 I Kanada finns ett flertal platser där man kan bedriva 

boskapsskötsel; däremot passar fåravel bättre i andra länder. Orsaken är att sommarbetet i skogarna inte 

räcker och att de betesland som existerar är för sanka för får.109 

 

Även om Kanada har marker av varierande kvalitet kan jorden både i västra och östra Kanada vara 

fruktbar efter en uppröjning av skogen. Den är också på det hela taget bättre än i alla de skandinaviska 

länderna och både hösten och våren är längre än i Norge, vilket gör att man får mer tid att bruka 

jorden. Däremot utelämnar Schröder en beskrivning av områdena norr om St Lawrencefloden (ungefär 

området mellan Hudson Bay och Newfoundland) p.g.a. att de inte ens kan jämföras med de andra och 

han inte kan rekommendera någon att bege sig dit. Det är ju de områdena som är intressanta han vill 

beskriva.110 

 

Schröder väljer sedan att beta av olika delar av USA. Michigan har stora olikheter med Kanada. Där 

finns koppar- och järntillgångar. Fruktträd av olika slag trivs väldigt bra i staten och därför ges rådet att 

skaffa lika mycket trädgård som åker. Trots dessa till synes goda omständigheter bör man inte bosätta 

sig där bara för att bedriva jordbruk. Askan efter bränd skog sinar och när den är helt slut kommer 

jorden inte att kunna bära lika stora skördar. Men det är inte bara inom jordbruket det finns en framtid; 

också inom skogsbruk och skeppsfart kan det finnas möjligheter. Många fattiga sjömän har blivit 

välmående kaptener.111 

 

Kring Mississippidalen (Illinois, Wisconsin, Missouri, Iowa och Minnesota) är det på högslätterna den 

fruktbara jorden finns, för de lägre områdena översvämmas ofta. Där finns stora fruktbara prärier. 

Platserna med rikare jord har t.ex. i ca 100 år kunnat ge majs- och veteskördar utan försämring. Andra 

typer av god jord finns också, även om avkastningen och fruktbarheten skiftar. Klimatet är varierat. 

Temperaturen går från 30–35°C på sommaren, via 14°C på hösten till ner mot -26°C under vintern. 

                                                     
108 Schröder 1868, s. 22–28 (citatet från s. 28). 
109 Schröder 1868, s. 36. 
110 Schröder 1868, s. 41, 58, 59, 67, 68. 
111 Schröder 1868, s. 91–99. 
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Trots dessa omständigheter klarar sig djuren bra och det finns inga direkta jordbruksproblem. I södra 

Illinois ligger Paxton, ett svenskt nybygge med akademi, som har en lovande framtid. Här är dock 

prärien för fuktig för att kunna ge goda veteskördar; istället finns här förutsättningar för 

boskapsskötsel.112 

 

I Wisconsin, som Schröder uppfattar som ett skogsland, finns mark att köpa för den bemedlade, för 

dem som bott där tidigare säljer av sin mark för att flytta till andra platser där jorden är lika bra men 

billigare. Som i andra skogsområden klarar jorden bara av att ge god avkastning i ca 12–15 år; därefter 

är den sämre.113 

 

Iowa är nästa stat som beskrivs. Härigenom rinner floderna Mississippi och Missouri. ”Hela landet kan 

man gerna säga vara en enda prärie [och] jorden är utmärkt.” Både veteodling och boskapsskötsel är 

lönande i Iowa. Kommunikationsmöjligheterna är goda, med bl.a. båt på floderna och järnväg över 

land. Mycket av jorden säljs som s.k. järnbanejord (mark som köpts upp av järnvägsbolag och nu säljs av 

dem).114 

 

Minnesota har stora likheter med Iowa. Områdena som gränsar dit är fruktbara men för släta och sanka, 

så de är bäst för boskapsskötsel. I övriga delar av staten trivs vete bra, men det är lite för kallt för majs, 

för klimatet är strängare och kallare än i andra stater. Gott om både homestead- och järnbaneland finns 

att tillgå för ett bra tag framöver. Skulle Schröder själv arbeta som jordbrukare i Amerika, hade han valt 

att slå sig ner i Minnesota, förklarar han. Som nordbo är man ju också van vid vad kalla vintrar 

innebär.115 

 

I Minnesota finns mark både för emigranten med kontanter och den utan: med andra ord både köpe- 

och gåvoland. Men inte allt land som går att köpa är heller bra för jordbruk utan en del lämpar sig 

bättre för t.ex. fåravel. Som nybyggare i Minnesota finns också fördelen att kunna skaffa sig jobb vid 

järnvägarna de första åren.116 

 

* * * 

 

I Några wälmenta Råd och Upplysningar för Swenska Utwandrare från 1868 låter man en viss herr 

Rubenson, som nyligen besökt Amerika och sänt skildringar till Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, 

                                                     
112 Schröder 1868, s. 102–108. 
113 Schröder 1868, s. 130–33. 
114 Schröder 1868, s. 133–35 (citatet från s. 134). 
115 Schröder 1868, s. 139, 140. 
116 Schröder 1868, s. 142–47. 
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presentera landet. Rubenson landsteg i Quebec och efter vad han såg av Kanada, anser han landet vara 

ogynnsamt för svenska utvandrare. Det är mycket skog och för att kunna få marken odlingsbar krävs 

både hårt arbete och kapital.117  

 

Istället väljer Rubenson att fokusera på Mississippidalen med staterna Wisconsin, Illinois, Iowa och 

Minnesota. De tre förstnämnda är goda stater men jorden är för dyr för en emigrant utan stora 

tillgångar. I stället är Minnesota bäst. Klimatet är som i Kanada (och påminner mycket om Sveriges) 

men gynnsamt för odling av alla sädesslag. Där finns också mycket homesteadmark.118 

 

Generellt sett är också de norra staterna bra. I Amerika finns både mark att få (homestead) och köpa. 

Väljer man att köpa mark bör man vara försiktig med den s.k. spekulantjorden.119 

 

* * * 

 

En något liknande bok, som dock är betydligt tunnare, har vi från 1868. Det är H. Hörners Emigranten. 

Den utgörs till stor del av en uttals- och språklära. Därför ges egentligen inte heller någon direkt 

beskrivning av Amerika. Råd om var man bör bosätta sig får ändå läsaren. Jordbrukare slår sig 

lämpligast ner i Texas och Wisconsin, hantverkare i St Louis (Missouri), Chicago (Illinois) eller Des 

Moines (Iowa), och arbetar man med spinneri och väveri är området New England i nordöstra USA 

lämpligt.120 

 

* * * 

 

I skriften Beskrifning öfwer De Stater i Norra Amerika som Swenska Emigranter kunna med fördel bosätta sig 

uti från 1869 får vi veta att majoriteten av de östra staterna har det klimat, den jordmån och de 

produkter som är ”fullt tillfredställande [för] den civiliserade” människan.121 Men även i väst finns det 

mycket att hämta och arbetet fortskrider där. Kansas och Nebraska är ett fruktbart område. I Colorado 

finns rikedom i stor mängd, däribland av silver, koppar, järn, petroleum, stenkol och timmer, men i 

synnerhet av guld, som också tilltar. I Utah finns rika ådror på bly och silver.122 Just detta med stenkolen 

är intressant. Man skriver så här: 

 

                                                     
117 Några wälmenta Råd och Upplysningar för Swenska Utwandrare 1868, s. 8–10. 
118 Några wälmenta Råd och Upplysningar för Swenska Utwandrare 1868, s. 10–13. 
119 Några wälmenta Råd och Upplysningar för Swenska Utwandrare 1868, s. 14–21. 
120 Hörner 1868, s. 60. 
121 Beskrifning öfwer De Stater i Norra Amerika som Swenska Emigranter kunna med fördel bosätta sig uti 1869, s. 8. 
122 Beskrifning öfwer De Stater i Norra Amerika som Swenska Emigranter kunna med fördel bosätta sig uti 1869, s. 8, 10, 12. 
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Förenta staternas rikedom på stenkol är werkligen oberäknelig. Detta brännbara ämne är utspridt af Försynens fostrande 

hand ofwerallt i Amerika, för menniskans dagliga behof och för civilisationens och industriens utweckling.123 

 

Tidigare nämnda metaller finns också på många andra platser än just Colorado och Utah; över huvud 

taget finns det i princip i alla stater någon stor resurs att ta till vara på. Däremot varierar bredden på 

resurserna, t.ex. hur många olika metaller det finns gott om. Petroleum, här i meningen olja, finns 

också i många stater.124 

 

* * * 

 

C.G. Jungbergs Utvandrarens tolk som kom ut 1869 är lite speciell eftersom titeln ger ett intryck av att 

det är en ordbok, men den innehåller så mycket mer. En stor del av boken utgörs av beskrivningar av 

USA:s stater och områden, samt Kanada.  

 

Jungberg är till stor del mycket positiv till Amerika. I princip alla områden har stora och goda 

jordbruksmarker. Och skulle de inte ha det, finns där mycket järn, kol, ädelmetaller eller liknande. En 

del platser är givetvis bättre än andra men det är få områden han säger är dåliga. Dessa undantag är bl.a. 

Missouris inre och södra delar som är kulliga, ”hwilka äro fullkomligt odugliga att odla”.125 Men det 

finns också en stat C.G. Jungberg varnar för trots att klimatet är förträffligt, där finns stora jordbruk 

och gott om svin, samt att de febrar som härjar är mindre elakartade. Det är Tennessee. Varför? Där 

finns de han kallar ”slavbaroner”, d.v.s. de tidigare slavägarna. Nu efter inbördeskriget försöker de 

värva emigranter som arbetare – istället för slavarna! C.G. Jungberg avråder en från att skaffa arbete 

där.126 

 

Bortser vi från dessa stater kan Jungberg t.o.m. rekommendera vissa områden. Det är Pennsylvania som 

har kommunikation med Europa och där det finns stora områden ouppodlat land. Columbia är också 

att rekommendera då alla sädesslag och frukter trivs där ganska bra och klimatet är hälsosamt. Missouri 

talar C.G. Jungberg varmt om. ”Större delen af befolkningen lefwer lycklig och nöjd; ingen [emigrant] 

längtar tillbaka till sina fordna förhållanden. Hwad skulle också en missourier sakna?” frågar han.127 

Utöver dessa direkta rekommendationer ges väldigt positiva beskrivningar av Michigan där det finns 

                                                     
123 Beskrifning öfwer De Stater i Norra Amerika som Swenska Emigranter kunna med fördel bosätta sig uti 1869, s. 29. 
124 Beskrifning öfwer De Stater i Norra Amerika som Swenska Emigranter kunna med fördel bosätta sig uti 1869, s. 30. 
125 Jungberg 1869, s. 105–141 (citatet från s. 123). 
126 Jungberg 1869, s. 93, 119. 
127 Jungberg 1869, s. 110–113, 123, 124 (citatet). 
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s.k. oak-openings som kräver lite arbete vid plöjning. Nebraska har många naturtillgångar, bl.a. kol, salt, 

järn och guld, och klimatet är ytterst hälsosamt.128 

 

Kanada och dess olika områden får goda vitsord. Övre Kanada har en omväxlande fysisk karaktär. 

Vidsträckta områden är uppodlade. Sjöar och floder finns det gott om. Ett stort antal järnvägar är 

anlagda. Klimatet är milt och är ungefär som i mellersta USA. Både människor och djur mår bra av att 

leva i Övre Kanada; det t.o.m. syns på invånarna! De är nämligen ”bland de mest gynnade på jorden”; 

de ”njuter”. Det finns goda villkor för att köpa jord och en utvandring hit är att föreslå.129 Nedre 

Kanada är kallare och har en lång vinter, men i gengäld kommer sommaren direkt och efter bara 2–3 

månader kan man skörda. Åkerbruken bedrivs i begränsad, men tillräcklig, skala; och lönnsocker 

framställs i stora kvantiteter. Här finns det bästa klimatet på hela jorden och befolkningen uppnår en 

hög ålder. New Brunswick i östra Kanada påminner mycket om Nedre Kanada. Stora delar av området 

är fortfarande i vad som kallas dess ”urtillstånd”. Huvudnäringar är åkerbruk och boskapsskötsel. Också 

här blir man väldigt gammal, även om man inte lever särskilt sunt.130 I Nova Scotia härskar ett, jämfört 

med New Brunswick, milt klimat. Det är så bra att det inte är ovanligt att man ännu vid 80 års ålder 

njuter av ”själs- och kroppshelsa”. 25 % av området har den bästa typen av jord, och trädgårdarna 

frambringar frukter av yppersta klass.131 

 

* * * 

 

År 1872 gavs den lite kortade guiden Kort Wägledning och hjelpreda för Emigranter från Swerige till 

Amerika ut. Den behandlar kortfattat många olika aspekter av landet men också emigrationen som 

företeelse. Författaren ger mer information om ett urval av stater: New York, Pennsylvania, Illinois, 

Iowa, Wisconsin, Minnesota, Nebraska och Kansas, samt Florida. Alla dessa stater har olika fördelar 

och är olika passande för emigranten, beroende på vem han eller hon är. För jordbrukare är de nya 

staterna i väst lämpligast, om man inte har gott om pengar så att man kan köpa sig jord i New York 

eller Pennsylvania. Den är nämligen god men dyr.132 

 

I Illinois ger jorden rika skördar och p.g.a. statens gynnsamma läge spår författaren den en storartad 

framtid. Klimatet är också gott men vintrarna är kalla. Om somrarna är det ohälsosamt i Chicago. 

Järnvägar finns det gott om, och handeln och sjöfarten står högt. Staten är redan rätt så tätbefolkad 

                                                     
128 Jungberg 1869, s. 125, 130, 131. 
129 Jungberg 1869, s. 136–138 (citaten från s. 138). 
130 Jungberg 1869, s. 138–140 (citatet från s. 139). 
131 Jungberg 1869, s. 140, 141 (citatet från s. 140). 
132 Kort Wägledning och hjelpreda för Emigranter från Swerige till Amerika 1872, s. 10–12. 



32 

varför jorden är dyr, men har man möjlighet bör man köpa mark, särskilt om den ligger ganska nära en 

järnväg. Annars får man söka sig längre västerut där det är lättare att få tag på billig jord.133  

 

I Iowa är klimatet sunt, men vintrarna är kallare och somrarna varmare än i södra Sverige. Då det i 

stora delar av staten inte finns några skogar, rekommenderas nybyggaren med mindre medel att söka 

sig till de delar av staten där det finns skog. Att köpa byggmaterial blir annars rätt dyrt. Många försörjer 

sig på åkerbruk och boskapsskötsel. Beskrivningen av Wisconsin är ganska lik. Här finns också potential 

när det gäller fisket. Wisconsin har ett överflöd av jord; i de sydöstra delarna är den dock dyr. Ett 

lästips ges också. Vill man veta mer om staten rekommenderas Gustaf Unonius bok Minnen från en 

sjuttonårig wistelse i Nordwestra Staterna af Amerika (sic!).134 

 

Minnesota har det talats mycket om i Skandinavien, berättar man. Det är de södra och västra delarna av 

Minnesota som är mest passande för jordbruk. Klimatet är väldigt sunt om man klarar kyla. Vete 

produceras det mycket av och det anses vara bland det bästa som finns. Fåraveln är också givande. Här 

bor ett stort antal skandinaver och många svenskar ingår i statens lagstiftande församling, så deras 

rättigheter blir här särskilt representerade. På många ställen går det att få tag på billig jord.135 

 

Nebraska och Kansas är unga stater med liten befolkning, men en stark invandring förväntas. Staterna 

är nämligen fruktbara, har ett milt klimat och kommunikationen dit är god. Vintern är kall med 

snöstormar, men sommaren är varm och alla sädesslag mognar. Boskapsskötsel bedrivs också.136 

 

Texas är en sund stat med ett milt klimat och stor fruktbarhet. I söder odlar man mycket bomull och i 

norr ligger fokus på spannmål av olika slag. Boskapsskötsel, som här är extra förmånlig p.g.a. de milda 

vintrarna, bedrivs också. Någon homesteadjord finns inte i Texas, men den jord som går att köpa är 

billig. Staten är till stor del outvecklad – väldigt få skolor och järnvägar finns – men den har en 

”storartad framtid”.137 

 

Liksom med både Minnesota och Tennessee reser människor till Florida för att bli friska. ”Isynnerhet 

borde de, som hafwa swagt bröst, hellre gå hit än till olika delar af Afrika, om de ej hafwa mera 

penningar än de behöfwa.” Klimatet är gott och somrarna blir inte ens så varma som i New York. 

                                                     
133 Kort Wägledning och hjelpreda för Emigranter från Swerige till Amerika 1872, s. 12, 13. 
134 Kort Wägledning och hjelpreda för Emigranter från Swerige till Amerika 1872, s. 14–16. Unonius 1862. Se också s. 17 i denna 
uppsats. 
135 Kort Wägledning och hjelpreda för Emigranter från Swerige till Amerika 1872, s. 17, 18. 
136 Kort Wägledning och hjelpreda för Emigranter från Swerige till Amerika 1872, s. 19. 
137 Kort Wägledning och hjelpreda för Emigranter från Swerige till Amerika 1872, s. 20, 21 (citatet). 
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Vintern är härligt skön, kan vi läsa. Varken solsting eller galna hundar existerar. Odling av spannmål 

och olika frukter är sysselsättningar i Florida. Jorden är mycket billig.138  

 

* * * 

 

Hans Mattson arbetade också med att marknadsföra Kanada och 1874 ger han ut den lilla broschyren 

Utvandring till Canada. Liksom med Minnesota ger Mattson en positiv bild av Kanada. Han börjar med 

att nämna det ”storartade jernbanföretag[et]”, d.v.s. det pågående projektet med att bygga en järnväg 

tvärs över kontinenten, från Atlanten till Stilla havet. Det är inte slutfört ännu men kommer att 

fullbordas inom tio år. Tidigt tillägger Hans Mattson också att den största delen av Kanada kan 

frambringa spannmål och gräs i överflöd, att här finns ”det sundaste klimat” och ”den fruktbaraste jord 

mon”.139 

 

Efter att ha gett en del andra upplysningar presenterar Mattson de olika delarna av Kanada. Och även i 

fortsättningen är det inte någon dyster bild av landet han ger. Givetvis är inte alla områden lika 

lämpliga för jordbruk. I t.ex. British Columbia är bara en fjärdedel av marken lämplig för jordbruk, men 

den jord som går att använda brukar vara god. I British Columbia kompenseras också bristen på jord av 

det faktum att där finns guld och att man därför får mer betalt för sina varor.140 

 

Näringar av olika slag finns. Gemensamt för Nova Scotia och New Brunswick är fisket. Skog finns det 

också gott om, vilken är inkomstbringande. I det tidigare nämnda British Columbia bedrivs också 

handel med länderna på andra sidan Stilla havet, t.ex. Kina och Japan. Överallt i Kanada ägnar man sig 

åt jordbruk; i Nova Scotia är tydligen potatisen och rotfrukter speciellt bra.141 

 

* * * 

 

Liksom Hans Mattson och andra författare väljer Victor Rylander att i Råd och upplysningar för dem som 

ämna resa till Union Pacific Railway Co’s (stilla hafs-banans) landsträckor i staten Nebraska från 1882 

fokusera på en specifik stat; i detta fall blir det Nebraska. Det är ett smått vågformigt landskap. Jorden 

är utomordentlig och Rylander citerar ett par skrifter och en amerikansk professor som talar gott om 

statens matjord. Klimatet är ”särledes godt” och ingen av årstiderna framställs negativt. Friskt vatten 

finns överallt om man borrar tillräckligt djupt ner i marken. Rylander berättar att jord, klimat och läge 

                                                     
138 Kort Wägledning och hjelpreda för Emigranter från Swerige till Amerika 1872, s. 21–23 (citatet från s. 22). 
139 Mattson 1874, s. 1. 
140 Mattson 1874, s. 6–14. 
141 Mattson 1874, s. 6–14. 
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har gjort Nebraska mest produktivt i ”den tempererade zonen”. Så mycket skog till bränsle finns inte 

men den som planteras växer upp snabbt. I allmänhet är prärieland bättre än skogsland.142 

 

3.2  Städer och mindre samhällen 
I många fall fälls väldigt positiva ord om Amerikas städer och mindre samhällen. De beröms bl.a. för 

den vackra arkitekturen på byggnader. Bolin talar t.ex. varmt om New York, New Haven och 

Washington, och Swalander framhäver många av de positiva sakerna med städer som Washington, 

New Orleans och San Fransisco, t.ex. livlig handel, parker och vackra och bekväma hus. Hans Mattson 

poängterar det romantiska hos eller den vackra belägenhet städer som St Paul, St Anthony eller 

Minneapolis har (i dag är de för övrigt sammanväxta). Schytte beskriver 1849 de amerikanska och tyska 

nybyggena i positiva ordalag; där finns prydliga hus, nödiga uthus, rymliga lador samt väl anlagda 

trädgårdar.143 Men dessa storstäder har också en baksida. Här är två exempel (se också kap. 3.3): 

  

En stad som behandlas i flera guider är Chicago, kanske p.g.a. dess storlek (200 000 invånare 1868, 

enligt Schröder) och funktion som knutpunkt för olika transportsätt. Schröder förklarar att det privata 

och offentliga livet ofta sammanfaller; t.ex. har folk med inflytande också personliga intressen i 

landspekulationer och liknande, varför de ofta ger emigranter svar därefter. Samvetslösa landsmän 

bedrar en, berättar författaren till Kort Wägledning och hjelpreda för Emigranter från Swerige till Amerika. 

Chicago är också en ohälsosam stad och man bör snarast möjligt bege sig därifrån, anser Schröder 

vidare. Som emigrant har man inget att vinna på att stanna. Djurplågeriet övergår också allt han 

tidigare sett. På järnvägsstationerna blir kreatur ofta överkörda och misshandlade.144 

 

Schröder behandlar också den amerikanska staden Cairo, som ligger vid Ohio- och Mississippiflodernas 

förening. Den gör inget intryck på honom och han ser mycket negativt i slaveriets och inbördeskrigets 

spår. Han avslutar skildringen av staden med följande ord:145 

 

Farväl Cairo, på mig gjorde du intet intryck! Med tiden, måhända, blifver det något stort af dig; men derest du och 

många andra yankeestäder hade underlåtit antaga gamla historiska städers namn, som påminna om mensklighetens 

ädlaste utvecklingskamp, hade du undvikit en hånande jemförelse.146 

 

 

                                                     
142 Rylander 1882, s. 4–9 (citaten från s. 5, 7). 
143 Bolin 1853, s. 25, 112. Swalander 1853, s. 75, 94–99, 115, 116. Mattson 1868, s. 5–7. Schytte 1849, s. 28, 29. 
144 Schröder 1868, s. 89, 119, 120. Kort Wägledning och hjelpreda för Emigranter från Swerige till Amerika 1872, s. 13. 
145 Schröder 1868, s. 119. 
146 Schröder 1868, s. 119. 
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3.3  Andra i Amerika 

Var man än kommer blir man som svensk eller norrman väl mottagen, upplyser flera författare. Som 

skandinav har man till skillnad från t.ex. irländare ett gott rykte. Från Irland emigrerar nämligen ”en 

mängd sämre folk, som genom dryckenskap, slagsmål och stölder gjort sig mindre väl kände”, skriver 

Schéele. Och amerikanaren behöver man absolut inte vara rädd för, trots en massa rykten. De är i 

många fall t.o.m. bättre att umgås med än de egna landsmännen. Dessutom är det så lätt att försörja sig 

på ärligt vis att kriminaliteten, särskilt i de västra staterna, i princip är obefintlig. Även i Amerika finns 

lagar, regering och överhet – alla tvivel är obefogade. Det är goda människor man möter.147 

 

Den bild Bolin tecknar är liknande. Han menar att amerikanen är gästfri mot främlingar och hjälpsam 

mot sina landsmän. Dennes sätt och livsstil präglas också av bl.a. snygghet och renlighet, redlighet och 

ärlighet, arbetsamhet och drift, uppfinningsrikedom samt artighet. Bolins beskrivning av amerikanens 

egenskaper och drag forsätter i den andan. Det är ett i allt positivt omdöme.148 

 

Johan Schröder skildring av yankeen utgör en tydlig kontrast. Han berättar också hur man som emigrant 

skall bete sig för att komma någonstans i USA. 

 

I kupéerna, på ångbåtarne, vid offentliga församlingar, tränger den [framförallt amerikanska ungdomen] sig utan respekt 

fram på de förnämsta platserna, och i samtal är dess mening den första och bästa, oaktadt det felar dem både kunskaper 

och insigter att understödja den med. Snart inser européen, det bättre seder och skick icke värderas, utan fast hellre 

missförstås som ett tecken till svaghet. Vill han derföre fram, gör han bäst i att sätta sig hvar det går an, och vara förste 

man med fingrarne i fatet och med benen på bord och bänkar. Gamla emigranter få nog besanna, att om 

kontraktsmessiga fordringar skola uppfyllas, hafva de oftast måst nyttja både näbb och klor; är emigranten höflig vänder 

yankeen honom kallt ryggen. Märker denne deremot, att han har med folk att göra, som kan och vill slå honom på 

fingrarne, är han den bäste man att göra affärer med.149 

 

En liknande tanke för Jungberg fram när han skriver att om man hamnar i en dålig situation är det 

fåfängt att be om amerikanarens barmhärtighet, för han bryr sig inte om andras, och knappt sitt eget, 

lidande. Det finns således flera olika bilder av amerikanen och hur denne är, från hjälpsam mot andra 

till egocentrisk.150 

 

En dålig bild av irländare ger också Johan Schröder. I sin Vägvisare för Emigranter berättar han om hur 

irländarna ”enligt vidtagen regel” fick de sämsta platserna på skeppet till Amerika. Och när de flesta på 

                                                     
147 Bolin 1853, s. 32. Schéele 1841, s. 15, 16, 26, 27 (citatet från s. 15). 
148 Bolin 1853, s. 250. 
149 Schröder 1868, s. 61, 62. 
150 Jungberg 1869, s. 90. 
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kvällen gick till kojs stannade irländarna, både män och kvinnor, uppe och dansade en slags 

”trampdans” tillsammans med 40 gråklädda män, vilka kom från en anstalt för ”moraliskt fördärvade”.151 

Irländarna utgör alltså en egen och mindre angenäm grupp. 

 

Inte alla är ärliga i Amerika, så därför bör man bege sig iväg från hamnstäderna så snart som möjligt, 

rekommenderar Swalander. Det finns nämligen många ”rådgivare” som vill utnyttja ens okunnighet om 

det nya landet och dess språk och sedvänjor. Ofta tar de mycket betalt för sina tjänster och ibland t.o.m. 

lurar och överger de en. Swalander väljer också att namnge några bedragare, bl.a. en norrman vid namn 

Hornfeldt och en försupen köpman som heter Kindwall.152 Men i många stater är de ändå att lita på, 

t.ex. i Pennsylvania där andra utvandrare från Tyskland och Sverige beskrivs som ett arbetsamt folk.153 

 

Swenska Emigrant-Skydds-Föreningen varnar också för bedragare vid ankomstplatserna i Amerika. De 

lurar av svenska emigrantfamiljer allt de äger. Detta säger också föreningen vara orsaken till att de ger 

ut en emigrantguide, d.v.s. för att vägleda de svenska utvandrarna rätt.154 Även Schröder varnar för 

bedragare i storstäderna och agenter som luras och försöker utnyttja de nyanlända emigranterna; de 

skrifter dessa ger ut innehåller så mycket överdrifter om den egna statens fördelar och de andras 

nackdelar att man lär känna ”ett distrikts brister, icke genom att läsa dess egen, utan grannstatens 

beskrifning”.155 Bland andra som tar upp samma sak finns Swalander, Bolin, Schytte och Jungberg.156 

 

De bönder som emigrantföreningen kallar ”infödda” är väldigt lata. För att klara sig behöver man 

nämligen inte så mycket mark, och det är just det de drar nytta av. Svin finns i överflöd; varje bonde har 

minst 100 stycken. Dessutom är rovdjuren få och boskapen kan gå ute året runt. När man behöver kött 

är det bara att gå ut i skogen och skjuta första bästa svin. Dessa omständigheter gör att man inte 

behöver anstränga sig särskilt mycket. De ”infödda” bönderna lever därför på majsbröd och fläsk året 

runt.157 

 

I Minnesota, berättar Hans Mattson i sin skildring, är ¼ katoliker och ¾ protestanter. 35 procent är 

invandrare. Här, menar Mattson, finns en nyckel till statens framgång: invandrarnas karaktärer. Den 

härdade svensken och norrmannen från sina fjäll, tysken som är van vid arbete och gott uppförande, 

irländaren med sina muskler och sin humor, samt de infödda borgarna som är USA:s stolthet. 

(Intressant att notera är att Mattson är en av få som inte beskriver irländaren negativt.) De flesta är 
                                                     
151 Schröder 1868, s. 5, 6. 
152 Swalander 1853, s. 123–25. 
153 Swalander 1853, s. 86. 
154 Förening till Swenska Emigranters klubb i Amerika, jemte en säker underrättelse om Staten Tennessee 1860, s. 2. 
155 Schröder 1868, s. 44, 153–156. 
156 Swalander 1853, s. 123, 124. Bolin 1835, s. 360. Schytte 1849, s. 7, 8. Jungberg 1869, s. 148. 
157 Förening till Swenska Emigranters klubb i Amerika, jemte en säker underrättelse om Staten Tennessee 1860, s. 4. 
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ärliga, vilket visar sig i statistiken där andelen förbrytare är väldigt liten. En förklaring som Mattson 

framför är att det i Minnesota inte finns något guld som skulle kunna locka dit ”den dåsige, lättsinnige 

eller bortskämde”. Tyskarna beskrivs också i positiva ordalag av Theodor Schytte som säger att de 

”visat sig som särledes driftiga och kunniga lantmän”. Inom deras nybyggen finns ingen avundsjuka 

utan de gläder sig åt varandras välstånd, och om någon annan nybyggare skulle besöka deras samhälle 

och behöver hjälp är man strax villig att ställa upp. Engelsmännen får också beröm för sin arbetsamhet 

och drift.158 

 

Indianerna är de första kända invånarna i Amerika, berättar Swalander, men de har nu blivit trängda 

undan av civilisationen och befinner sig i de trakter som ännu kan betraktas som öde. Till antal är de 

ungefär 260 000. Övriga stora grupper utgörs av de med brittiskt ursprung (som också är den största 

folkgruppen), tyskar och ”negrer”. Dessa och de andra emigrantgrupperna utvecklas här i broderlig 

endräkt, oavsett religion. Alla kyrkoangelägenheter tar man på största allvar och söndagen firas stilla 

och värdigt.159 

 

Författaren till Beskrifning öfwer De Stater i Norra Amerika som Swenska Emigranter kunna med fördel 

bosätta sig uti ser att stora förbättringar har skett sedan traktatet i Greenville slöts 1795 och ”indianernas 

besittningsrätt till jorden nordwest om Ohio-floden tillintetgjordes”. Ett återkommande uttryck i 

guiden är också ”indianska oroligheter”. Så bilden av indianen är inte särskilt positiv utan han eller hon 

beskrivs som en hämmare av civilisation och en orosstiftare.160 Hos Bolin finner vi också indianen i 

liknande sammanhang, men det finns också urinvånare som anammat den västerländska kulturen och 

bildat familj med vita.161 

 

Av Johan Schröder får vi en helt annan bild av indianerna, men då främst de kanadensiska. Schröder 

begav sig nämligen till Amerika för att se detta land som enligt honom erbjuder många möjligheter. 

Han ankom till Quebec i Kanada och företog sedan en resa genom stora delar av kontinenten. I ett 

tidigt skede, innan han passerade gränsen till USA, bekantade sig Schröder med olika områden i 

Kanada. Det var vid ett sådant tillfälle han mötte ”skogens äkta söner” på en ångbåt. Då John Watso, 

som indianen hette, och hans son skulle lämna fartyget och återvända till sin by frågade Schröder om 

han fick följa med. Det gick bra.162 

 

                                                     
158 Mattson 1868, s. 7, 8 (citatet). Schytte 1849, s. 29, 30 (citatet från s. 29). 
159 Swalander 1853, s. 67, 68. 
160 Beskrifning öfwer De Stater i Norra Amerika, som Swenska Emigranter kunna med fördel bosätta sig uti 1869, s. 6, 10, 11 (citatet 
från s. 6). 
161 Bolin 1853, s. 86, 361, 362. 
162 Schröder 1868, s. 18, 19. 
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I byn träffade han fler indianer och observerade bl.a. att männen vid just den tidpunkten mest 

spatserade runt i byn. Lejda franska män och kvinnor skötte jordbruket. De indianska kvinnorna var 

däremot fullt upptagna med att sy björkbarkskanoter och skinnarbeten. Johan Schröder berättar att 

indianerna har svårt att bevaka sina intressen; de skyddas lamt av den kanadensiska staten och 

indianernas jaktmarker trängs undan för varje år som går. Rädslan för indianer som finns både i 

Amerika och Europa och som används som medel för att avskräcka från invandring har egentligen 

ingen grund.163 Schröder förklarar: 

 

Såväl av hvad jag redan erfarit, som af min senare beröring med indianerna, kan jag försäkra, att hvar européen öppet 

kommer dem till mötes, samt behandlar dem i allt som sin like, der har han intet att frukta af dem i ett land, hvars 

myndigheter och privata korporationer icke hafva lagt an på att bedraga, underkufva och förnedra dem. Den 

canadensiska styrelsen har i detta hänseende gjort sin plikt.164 

 

Detta ställer han i skarp kontrast till USA, där staten har understött en dålig behandling av indianerna. 

De har blivit offer för bedrägerier och behandlats illa i övrigt, varför relationen är en helt annan.165 

 

Den svarta (f.d.) slavbefolkningen behandlas också i en del guider. Schröder skriver övervägande 

positivt om den. Efter sitt besök i Cairo kan han lugna sina landsmän i de nordliga staterna. Få ”negrer” 

har lämnat Södern (många var oroliga för att de skulle bege sig till de norra staterna och ta arbeten 

ifrån emigranterna) och alla han lärde känna ”utmärkte sig till sin fördel, vida framför det hvita 

arbetsfolket”.166 Bolin tar upp slaveriet och den svarta befolkningen i sin beskrivning av Nordamerika 

som gavs ut 15 år tidigare och före amerikanska inbördeskriget (1861–65). Han skriver att det troligtvis 

kommer att upphöra av sig själv när fler väljer att bosätta sig i södra delarna av staterna och det blir 

billigare att anställa folk. Bolin menar också att slavarna inte alls behandlas så omänskligt som många 

skildringar och rykten gör gällande. I stället behandlas de bättre än många fria, och de har det bättre än 

engelska fabriksarbetare om man ser till bostad, kläder, mat, arbetsvillkor o.s.v. Därför har frigivna sålt 

sig själva, så att de återigen blivit slavar.167 Schéele, däremot, kallar slavhandeln ”skändlig” och säger att 

ett inbördeskrig riskeras.168 Theodor Schytte nämner slaveriet kort, men kommenterar det över huvud 

taget inte: ”De plantageägarne tillhörande negerslafvar, hvaraf de ofta ha flera hundra, bo i smånätta 

hyddor i närheten af plantagen och sysselsättas med odlandet af bomull och tobak.” Återigen har vi 

                                                     
163 Schröder 1868, s. 18–21. 
164 Schröder 1868, s. 21. 
165 Schröder 1868, s. 21. 
166 Schröder 1868, s. 119. 
167 Bolin 1853, s. 247. 
168 Schéele 1841, s. 17, 28. 
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olika bilder, från att bara konstatera att slaveriet finns till att framhäva de goda sidorna med det eller 

beskriva det i negativa ordalag.169 

 
Som en av få kanadaskildrare berättar Schröder att stora delar av landet är bebott av fransmän. Han 

noterar att de inte skiljer sig från den engelska befolkningen bara genom religion och språk. 

Fransmännen anstränger sig för att bevara och föröka sin nationalitet. Prästerskapet stödjer detta med 

alla krafter. Den franska befolkningen tilltar i antal för varje år som går och bildar ”en mera härdad race 

än någon annan och utbreder sig raskt i alla trakter”. Därför rekommenderar Schröder att de 

skandinaviska emigranterna inte slår sig ner bland detta folk.170 

 
I Kanada är tjänarfolket otrevligt och anser sig vara på samma nivå som husfolket, p.g.a. att deras 

europeiska bakgrund ofta, socialt sett, är densamma. Har man haft denna service i Europa, kan man bli 

tvungen att avsäga sig bekvämligheten i Amerika. Också detta skriver Schröder.171 

 

År 1874 beskriver Hans Mattson kanadensarna som ”lyckliga och välmående”. Orsaken? Säkerhet till 

liv och egendom, låga skatter, hälsosamt klimat, religionsfrihet, goda folkskolor, fri militärtjänst och en 

god ekonomisk förvaltning och styrelse av landet.172 Skildringarna av den kanadensiska befolkningen 

motsätter sig alltså inte varandra utan fokuserar snarare på olika delar av den och kompletterar istället 

varandra. 

 

3.4  Utbildning och fysisk omvårdnad 
På det sociala området tas man om hand i Amerika. Det företräde en utbildad person har framför en 

outbildad har man insett och därför finns det gott om skolor och universitet. Fattigvård finns det också; 

skulle en kvinna med barn bli änka får hon medel för sitt uppehälle och barnens skolgång, berättar både 

Carl Axel Adam von Schéele och Johan Bolin. När det gäller utbildning blir det i Bolins guide 

uppenbart att det finns gott om sådan, men att de norra staterna har ett visst företräde i mängd och 

bredd på utbildning; universitet som Harvard ligger i Massachusetts och inte i Florida.173 Andra 

författare stärker denna bild. 

 

Carl Swalander skriver att om man inte lärde barnen läsa, skriva, räkna, den grundläggande geografin, 

historieskrivningen o.s.v., skulle det i Amerika ses som en väldig vanvård av det uppväxande släktet. 

Därför går en stor del av barnen i skolan, i många områden en av fyra. Ser man till nationen är det en 

                                                     
169 Schytte 1849, s. 10. 
170 Schröder 1868, s. 48. 
171 Schröder 1868, s. 85. 
172 Mattson 1874, s. 15. 
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av nio, men det är också bra med tanke på att t.ex. så få som 1 av 367 barn i Tyskland får gå i skolan. 

Universitet och högre utbildning finns också. Till skillnad från i Europa är denna inte styrd av någon 

religiös eller kyrklig myndighet, utan helt fri.174 

 

Även i Minnesota är man bildade, berättar Hans Mattson. Skolorna är inte sämre än i någon annan stat 

och människor läser en hel del, både tidningar och vetenskapliga skrifter.175 Och Schröder talar om 

”präktiga undervisningsanstalter” som ett bevis på hur skandinaverna går framåt i Amerika. Dessa 

skolor har de uppfört och fortsätter att uppföra utan offentligt understöd.176 Nebraska står 1882 i 

främsta ledet ”bland Nordamerikas hoppfulla stater”, säger Victor Rylander. För detta talar att det i 

staten finns fyra högskolor varav ett har universitetsstatus, samt 179 tidningar.177 

 

I New York finns det gratis kvällskurser i engelska, så att man som emigrant kan lära sig huvudspråket i 

sitt nya hemland. Kurserna hålls kl. 19–21. Trots denna möjlighet bör man inte stanna i New York 

längre än nödvändigt, upplyser bl.a. Hörner.178 

 

Vissa uppgifter om särskild svensk verksamhet får vi också. Det finns ett flertal svenska tidningar i USA, 

där Hemlandet i dag kan anses vara bäst, förklarar man i Kort Wägledning och hjelpreda för Emigranter från 

Swerige till Amerika. De skandinaviska kyrkorna har också startat skolor, men bäst är om barnen får gå i 

de amerikanska friskolorna där de får lära sig engelska, något som är nödvändigt om de skall kunna ta 

sig fram i samhället. Dessutom finns i flera stater även universitet.179 

 

3.5  Motgångar och försakelser 
Som emigrant får man möta vissa motgångar; det blir uppenbart nästan oavsett vilken guide man läser. 

En av de första blir engelskan som, trots den etniska blandningen i Amerika, är det härskande språket. 

Umgås man dagligen med infödda amerikaner tar det dock inte mycket mer än två eller tre månader 

innan man kan ta sig fram, nämner Schéele och Bolin. Fördelen med att lära sig språket är bl.a. att man 

får mer i lön. I början blir dock det största problemet klimatomställningen och de sjukdomar den 

medför för i princip alla. Äter man sunt brukar det dock inte vara några problem. Kvacksalvare bör man 

absolut akta sig för; i de flesta fall förvärrar de bara situationen skriver Schéele vidare. Theodor Schytte 

nämner samma problem, men också att språkförbistringen kan bidra till att man får felaktig vård även 

                                                     
174 Swalander 1853, s. 70, 71. Jfr Schéele 1841, s. 34, 35. 
175 Mattson 1868, s. 7, 9. 
176 Schröder 1868, s. 157. 
177 Rylander 1882, s. 17. 
178 Marsh 1867, s. 17. Hörner 1868, s. 61. 
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av duktiga läkare och att detta kan göra sjukdomen dödlig. Emigranten tillkvicknar dock, modet 

återvänder och ”allt går mycket väl”.180 

 

Också Arfwedson nämner språket som ett problem – och alla främmande ansikten. Även klimatet kan 

vara svårt för en att vänja sig vid berättar han 1842 i Några få ord till dem, som nästa år ämna från Sverige 

och Norrige utflytta till Förenta Staterna.181 Myggor/moskiter och andra bitande insekter kan upplevas 

som väldigt tärande.182 

 

I Några wälmenta Råd och Upplysningar för Swenska Utwandrare går man t.o.m. så långt som till att 

rekommendera läsaren att vänta med att emigrera tills man lärt sig engelska. Man måste också vara 

säker på att man under de två första åren kan ”uthärda det mest ansträngande arbete” och ”möta 

motgångar af flerehanda slag”.183 

 

Hans Mattson sällar sig till skaran och förklarar i sin emigrantguide att nybyggarlivet inte är fritt från 

bekymmer. Oavsett om man är rik eller fattig är den första tiden förknippad med ”mödor, försakelser 

och beswär”, men särskilt om man är fattig kan det bli kämpigt. Dock kan Mattson försäkra att alla 

positiva sidor med livet i de västra staterna uppväger de uppoffringar och mödor man får kämpa med. 

En liknande bild ger Victor Rylander. Han säger att man först planterar sina rosor, och sedan gläder 

man sig. De 3–4 första åren består av ”arbete och stundom verkliga umbäranden”, men så kommer 

också lönen.184 

 

Många emigranter får en misslyckad skörd första året. Vad är orsaken? Johan Schröder förklarar att i 

nio av tio fall beror det på nybyggaren själv. Ofta är det så enkelt att emigranten aldrig tidigare har 

arbetat med jordbruk och därför inte har någon praktiskt erfarenhet av det. ”Emigranter, som icke 

hafva befattat sig med jordarbeten i det gamla landet, göra väl i att erinra sig, det blotta öfverflyttningen 

till Amerika icke gör dem till dugliga landtbrukare”, påminner Schröder. Därför är det bra att arbeta 

hos någon annan en tid och där lära sig arbetet. En hel del provar också sådant de aldrig gjort i sitt 

hemland, och lägger skulden på jorden.185 

 

En annan motgång man som jordbrukare måste vara beredd på är att väderomslag inte är särskilt 

ovanliga. Detta återkommer i bl.a. Johan Schröders Vägvisare för Emigranter och Theodor Schyttes 
                                                     
180 Schéele 1841, s. 30, 31. Bolin 1853, s. 251. Schytte 1849, s. 19–21 (citatet från s. 21). Jfr Jungberg 1869, s. 95, 96, om 
behovet av att kunna engelska om man skall jobba som apotekare eller mekaniker. 
181 Arfwedson 1842, s. 1, 2. 
182 Swalander 1868, s. 83. 
183 Några wälmenta Råd och Upplysningar för Swenska Utwandrare 1868, s. 3–5 (citaten från s. 5). 
184 Mattson 1868, s. 21. Rylander 1882, s. 3. 
185 Schröder 1868, s. 31, 32, 64 (citatet från s. 32). 
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Vägledning för emigranter.186 I Marsh emigrantguide citeras en svensk i New York. Han rekommenderar 

bl.a. Texas som en av de bästa staterna i USA. Första tiden kan dock vara kämpig p.g.a. det varma 

klimatet.187 

 

Den första tiden i Amerika är ofta spartansk och krävande, berättar C.G. Jungberg. Man kan inte göra 

några stora anspråk och får underkasta sig ovanligt tungt arbete. Någon mängd av överflödsartiklar 

eller njutningar är inte att tänka på.188 

 

P.A. Ahlbergs korta Helsningsord till Emigranter från 1883 är en annorlunda guide om man jämför med 

många av de andra. Den har nämligen andligt fokus. Utöver många lidanden som kan vara 

förknippande med en liten reskassa och dålig hälsa kan emigrationen utgöra ett andligt hot. Ahlberg 

erkänner att Amerika är ett gott land med frihet, men det liknar också på mer än ett sätt staden 

Sodom189. Människor har nämligen gjort sig fria från gudsfruktan, ärbarhet och ett gott samvete. Men 

det finns svårigheter också på andra sätt. Det existerar en mängd sekter som Ahlberg kallar 

”antikristiska ’hemliga sällskaper’ ”. Exempel på sekter är mormonerna och katolska kyrkan. Därför gör 

man bäst i att söka sig till den beprövade läran som i Amerika finns i form av Augustanasynoden. Som 

emigrant rekommenderas man också att bosätta sig i ett samhälle där en svensk församling redan finns. 

Denna varning utgör en tydlig skillnad jämfört med Swalanders endast positiva omdömen om att 

kyrkoangelägenheter tas på allvar i USA.190 

 

I sin guide om Kanada behandlar Mattson väldigt begränsat de svårigheter som möter emigranten. Han 

skriver: ”Den första och största svårighet den fattige nybyggaren har att öfvervinna i skogsbygden är att 

bygga sitt hus och rödja så mycket land att han vid nästa års höst kan erhålla säd till familjens 

underhåll.” Underförstått är att fler svårigheter och motgångar finns, vilka får vi inte veta något om.191 

 

1854 förklarar Erland Carlsson i Några råd och underrättelser för utvandrare till Amerikas Förenta stater att 

Amerika är ett land där det också finns synd och sorger, och där allt som glimmar inte är guld, även om 

det är ett ”guldland”. Många emigrerar obetänksamt och dukar därför under. Frossa drabbar många 

den första tiden.192 

                                                     
186 Schröder 1868, s. 39. Schytte 1849, s. 20, 25. 
187 Marsh 1867, s. 19. 
188 Jungberg 1868, s. 89. 
189 Sodom var en stad i Kanaan som, tillsammans med Gomorra, tillintetgjordes av Gud eftersom invånarna trotsade honom. 
Staden blev känd för sin stora synd och omoral. Se bl.a. 1 Moseboken 18:16–19:29 och Judas v. 7 i Bibeln. Jfr betydelsen av 
ordet sodomi.  
190 Ahlberg 1883, citatet från s. 3 (skriften är dock inte paginerad).  
191 Mattson 1874, s. 11. Jfr Bolin 1853, s. 251. 
192 Carlsson 1854, s. 1, 7, 14 (citatet). 
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3.6  Infrastruktur, industri och handel 

En tydlig förändring av hur den amerikanska infrastrukturen skildras blir tydlig under den studerade 

perioden. I sin emigrantguide från 1841 skriver Schéele att områdena infrastruktur, kultur och 

vetenskap, inte är särskilt utvecklade, men de tilltar ständigt i omfattning.193 

 

Att han hade rätt visar sig när vi studerar de senare beskrivningarna av Amerika eller vissa stater. Den 

allmänna bild vi får är att särskilt i nordstaterna är kommunikationsvägarna för varu- och 

persontransport utbyggda, liksom handel och nyhetsförmedling.194  

 

Mattson skriver 1868 om Minnesota och berättar att det finns daglig postgång på vad som kallas de 

förnämsta genomfartsställena. Till övriga platser förmedlas posten en gång i veckan. Minnesotas 

järnvägsnät är det förnämsta i staterna; där finns sex järnvägslinjer, varav en del är färdiga medan andra 

är under byggnad.195 

 

Men Minnesota är inte ensamt om att ha utbyggda järnvägsnät. Några år tidigare ger Victor Rylander 

ut en broschyr om bl.a. Nebraska och berättar då att amerikanska kapitalister har lagt ner 100 miljoner 

kronor på järnvägar, bara inom den staten. Och nätet i enbart Nebraska är större än svenska statens.196 

 

Johan Bolin talar om USA:s kommunikationer i positiva ordalag. Han kallar handelskommunikationen 

den fördelaktigaste i världen. Kanalbyggnationerna och anläggningen av järnväg ”öfwerträffar alla 

dylika företag i Europa”.197 Tågen har stora likheter med ångfartygen och deras komfort; där finns 

sängar, restaurang, man kan röra sig fritt o.s.v. Industrin, jordbruket och liknande är i ett blomstrande 

tillstånd och tilltar alltjämt, berättar Bolin vidare. Postväsendet är ”wäl ordnadt”.198 

 

I Kort Wägledning och hjelpreda för Emigranter från Swerige till Amerika skriver man om bl.a. Iowa och 

Wisconsin och när det gäller skolor och andra högre utbildningsanstalter, postväsendet och järnvägsnät 

är det väl ombesörjt.199 

 

                                                     
193 Schéele 1841, s. 12, 13. 
194 Jfr kap. 3.4. 
195 Mattson 1868, s. 9, 23. 
196 Rylander 1882, s. 11. 
197 Bolin 1853, s. 240. 
198 Bolin 1853, s. 241. 
199 Kort Wägledning och hjelpreda för Emigranter från Swerige till Amerika 1872, s. 14–16. 
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Kanada är ett land med stor tillväxt inom handel, berättar Mattson, och publicerar en del siffror. Som 

exempel tas totaltvärdet under åren 1860–1870/-71 (juli–juli). 1860 hamnade resultatet på ca 69 

miljoner dollar, medan siffrorna 1870/-71 låg på drygt 170 miljoner.200 

 

3.7  Preemtion och Homestead Act 

Återkommande är fördelarna med preemtion- eller homesteadjord. Preemtionlagen (från 1841) innebar 

att man kunde ta en viss bit mark, bosätta sig där och efter en viss tid betala en lägre kostnad på 1,25 

dollar per acre. Homesteadlagen som skrevs under av president Lincoln 1862 innebar att man kunde ta 

160 eller 80 acres mark (beroende på jordens närhet till järnväg och därmed också dess värde) utanför 

de 13 ursprungliga staterna och där bosätta sig och odla jorden; den enda kostnad som tillkom var en 

administrativ avgift på ca 15 dollar.201 För att kunna ta del av detta erbjudande måste man uppfylla vissa 

kriterier: 

 

1. Vara huvud för en familj, änka eller ogift kvinna. 

2. Vara 21 år gammal eller äldre. 

3. Tjänat i USA:s armé om man är yngre än 21 år. 

4. Inte ha burit vapen mot USA eller stött dess fiender. 

5. Ha amerikanskt medborgarskap eller ha förklarat sin avsikt att skaffa sådant. 

6. Odla och bo på marken i minst fem år.202 

 

Att ha enskild rätt till jord och dess bruk är ett av statens första intressen, skriver man i Beskrifning öfwer 

De Stater i Norra Amerika, som Swenska Emigranter kunna med fördel bosätta sig uti. Men detta bidrar inte 

bara till jordbrukarens självständighet utan också till landets förkovran och välmåga. Systemet är alltså 

”wälgörande för både nybyggarne och landet”.203 Ett av homesteadlagens syften var också att se till att 

man vid sin ålderdom kunde skörda frukten av sitt idoga arbete. Författaren är av meningen att detta 

system kommer att öka landets avkastning, men också dess makt.204 

 

Denna möjlighet är också så bra att författaren till nämnd skrift och Hans Mattson i sin beskrivning 

från 1868 menar att även de infödda amerikanska grovarbetarna, som arbetar i de stora amerikanska 

                                                     
200 Mattson 1874, s. 4. 
201 Schröder 1868, s. 125–128. Mattson 1868, s. 20. Wikipedia 2009. 
202 Beskrifning öfwer De Stater i Norra Amerika, som Swenska Emigranter kunna med fördel bosätta sig uti 1869, s. 22. Mattson 
1868, s. 20. 
203 Beskrifning öfwer De Stater i Norra Amerika, som Swenska Emigranter kunna med fördel bosätta sig uti 1869, s. 19. 
204 Beskrifning öfwer De Stater i Norra Amerika, som Swenska Emigranter kunna med fördel bosätta sig uti 1869, s. 20. 
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städerna, borde skaffa sig en egen bit jord och se dess fördelar. Detta är det bästa sättet att skaffa sig 

framtida oberoende. Men de godaste jordarna håller på att upptas, så man måste ta tillfället i akt!205 

 

Vissa författare framhäver att man t.o.m. i många delar av Europa menar att denna anordning är för bra 

för att vara sann; att den bara existerar på pappret och är ett sätt att locka människor till USA. Men så 

är inte fallet utan denna storartade möjlighet existerar på riktigt, säger Johan Schröder.206 

 

 

                                                     
205 Beskrifning öfwer De Stater i Norra Amerika, som Swenska Emigranter kunna med fördel bosätta sig uti 1869, s. 22, 23. Mattson 
1868, s. 20, 21. En del av författarnas kommentarer är nämligen ordagranna, så antingen är Mattson författare till båda 
skrifterna, eller så är det plagiat. 
206 Schröder 1868, s. 126. 
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4  Emigranten 
När nu det nya landet Amerika – USA eller Kanada – har skildrats uppstår frågor: För vem är detta 

land? Vem skall emigrera? Här fyller de flesta guiderna ett tomrum. Författarna berättar vilka grupper 

som har en framtid i Amerika: inom vilka yrken man kan få arbete, hur man bör vara som person och 

om det krävs några ekonomiska tillgångar för att kunna skaffa sig en framtid på andra sidan Atlanten. 

 

4.1  Lantarbetare och hantverkare 

När det gäller vilka yrken man har en framtid inom i Amerika är de flesta författare ense om två 

stycken. I sin tidiga emigrantguide från 1841 skriver Carl Axel Adam von Schéele att de som gör bäst i 

att utvandra till Amerika är bönder och hantverkare. Bland de senare finns t.ex. smeder, skräddare, 

skomakare och snickare. Tjänstepigor kan också förvänta sig en god framtid om de emigrerar. 

Generellt sett behandlas kvinnor bättre i Amerika.207 

 

Andra författare kompletterar eller bygger på denna bild. Johan Bolin ger ungefär samma upplysningar 

om dessa grupper och Carl E. Swalander berättar att det är jordbrukare och hantverkare i åldern 20–40 

år som bör söka sig en framtid i Amerika. Är man äldre kan det vara svårt att acklimatisera sig i det nya 

landet och dessutom krävs det fysisk styrka. Han sammanfattar det: ”Den swage och sjuklige wälje ej 

Amerika.” Både pigor och drängar har goda utsikter till arbete. I New Orleans får man dubbel lön, men 

med tanke på det ohälsosamma klimatet där bör man inte stanna någon längre tid, även om man är ung. 

Swalander berättar också att det i Amerika inte existerar någon direkt rang mellan yrkena; det finns t.ex. 

skräddare som är bankdirektörer. Vad som spelar någon roll är skicklighet, driftighet, redbarhet och 

religiositet. Även om väldigt mycket i Amerika är kommers, i princip allt på ett eller annat sätt, bör rika 

köpmän som har det bra i Europa stanna där. De har, och kommer alltid att ha, det bättre på alla sätt.208 

Mycket liknande tankar får vi i C.G. Jungbergs guide Emigranten där detta avsnitt, d.v.s. det om 

utsikterna till arbete, till stor del är ett plagiat av Swalander.209 Emigrantagenten Martin Olsson riktar 

sig 1870 också till jordbrukare och hantverkare, liksom Winslow, Christensen och Sundell 1867, som 

dock också vänder sig till järnvägsarbetare och kvinnliga tjänare.210 

 

Även Marsh behandlar vilka som kan skaffa sig en framtid i Amerika. De yrken han nämner är 

hantverkare, vävare, spinnare, tjänstefolk, trädgårdsarbetare och även järnvägsarbetare. Givetvis varierar 

                                                     
207 Schéele 1841, s. 32–36. 
208 Bolin 1853, s. 250–54. Swalander 1853, s. 126–128, 141 (citatet från s. 126). 
209 Jungberg 1860, s. 89–95. C.G. Jungberg skriver t.ex. istället på s. 94: ”Skicklighet, snabbhet, ordhållighet, redbarhet och 
religiositet äro de wilkor som grundlägga deras framgång.” 
210 Olsson 1870. Winslow, Christensen & Sundell 1867, s. 1. 
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lönen, men alla dessa har möjlighet att få ett arbete. Sedan har vi gruppen med bönder och lantarbetare. 

Medför de ett kapital på 1 400 riksdaler eller mer kan de skaffa sig en oberoende ställning.211 

 

Jungberg nämner också bönder och hantverkare. Inom många andra yrken, inte bara hantverk, finns 

också goda utsikter och de förbättras radikalt om man kan engelska och har ett visst kapital med sig, så 

att man antingen kan investera i egen verksamhet eller invänta anställning.212 

 

Även om det är Kanada Mattson skriver om 1874 är målgruppen densamma som för USA. Det är 

jordbrukare, hantverkare och tjänsteflickor som råds att emigrera till Kanada. Lever man under goda 

omständigheter i Sverige bör man inte flytta. Personer inom den bildade klassen bör också stanna i 

Sverige om man inte kan tänka sig vilket arbete som helst.213 

 

4.2  Den ”bildade klassens” möjligheter 
En grupp som till stor del avråds emigrera är den ”bildade klassen”, t.ex. akademiker och författare. Två 

yrken som ändå återkommer i några guider och som man har störst möjlighet att få arbete inom är 

läkare och apotekare. Av Schéele får vi dock reda på att de inte kan vara helt obekanta med vad en yxa 

är, eller så bör de utöver sin medicinska profession också kunna ett hantverk. Skulle andra inom samma 

klass trots allt välja att utvandra är det bäst att göra det till de västra delarna av USA där det finns billig 

jord. Oavsett situation och vem man är måste man alltså vara beredd på att få jobba fysiskt och 

”underkasta sig de försakelser, som ovillkorligen drabba nybyggaren”.214 

 

Också enligt Swalander kan läkare, kirurger, veterinärer och skickliga apotekare finna arbete i Amerika. 

Läkarna är särskilt välkomna till de ”av lyx och sedesförderf angripne större hamnstäderne vid kusten”. 

Varför berättar han dock inte utan det är upp till läsaren att tolka och lista ut.215 Den bildade klassen kan 

få en mer eller mindre lönande sysselsättning, berättar Johan Bolin i sin guide, men möjligheterna är 

sämre än för fabriksarbetare och jordbrukare.216 

 

Winslow, Christensen och Sundell avråder å ”det bestämdaste” ”de studerande och bildade klasserna” 

att emigrera – om man inte har kännedom i det engelska språket, helt och hållet vill ändra anspråk och 

till en början underkasta sig ”alldeles motsatta förhållanden, försakelser och wedermödor”.217 

                                                     
211 Marsh 1867, s. 16, 17. 
212 Jungberg 1869, s. 91–105. 
213 Mattson 1874, s. 16. 
214 Schéele 1841, s. 35. 
215 Swalander 1853, s. 144–146 (citatet från s. 145). 
216 Bolin 1853, s. 252. 
217 Winslow, Christensen & Sundell 1867, s. 2. 
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4.3  Emigrantens egenskaper 

Carl David Arfwedson och Martin Olsson säger att man måste vara nykter och flitig, och inte frukta 

kroppsarbete om man skall emigrera.218 Just denna och liknande tankar återkommer i många av 

guiderna. 

 

I Swenska Emigrant-Skydds-Föreningens guide om Tennessee skriver man bl.a. att ”en menniska med 

någon arbetswilja kan mycket lätt redan tredje året afbetala första hälften på jorden”.219 Författaren till 

Beskrifning öfwer De Stater i Norra Amerika, som Swenska Emigranter kunna med fördel bosätta sig uti 

förklarar att USA:s lagstiftning gör det möjligt för ”den mindre bemedlade, men arbetssamme”, att 

skaffa sig ett hem.220 Enligt Kort Wägledning och hjelpreda för Emigranter från Swerige till Amerika bör 

emigranten ha en god vilja och arbetsduglighet; en stark och frisk kropp är viktigare än pengar. ”En 

bestämd wilja att möta allt och kämpa sig igenom”, är också ett krav. Annars får man det svårt.221 

 

”Redlighet och arbetsamhet, duglighet i något yrke, god helsa och vana vid försakelser” är de 

egenskaper H. Hörner radar upp som måsten för att kunna skaffa sig en trygg framtid i det nya 

landet.222 Skicklighet, drift, ordhållighet, redbarhet och religiositet bör prägla den hantverkare som 

söker framgång i Amerika, berättar både Swalander och Jungberg. Bolin för fram tankar om liknande 

egenskaper.223 Och W. Marsh nämner i sin guide att om man har goda krafter och ett ”wanligt godt 

förstånd” kan man skaffa sig utkomst i Amerika.224 

 

Winslow, Christensen och Sundell sällar sig till skaran och sammanfattar det så här: ”Med ett ord, hwar 

och en utrustad med sunt förstånd, goda kroppskrafter, samt lust och förmåga att arbeta, kan genom flit 

och arbetsamhet i hwarje fall här finna en utkomst bättre än annorstädes.”225 

 

Redliga människor, av båda könen, som genom arbete vill ta sig fram är välkomna av det kanadensiska 

folket, skriver Hans Mattson.226 

 

Generellt sett är det också samma egenskaper som fordras av den kvinnliga utvandraren som av den 

manlige. Hon skall vara rask, driftig, duglig, renlig och ordentlig. Vad som dock är speciellt är att om 

                                                     
218 Arfwedson 1842, s. 2. Olsson 1870. 
219 Förening till Swenska Emigranters klubb i Amerika, jemte en säker underrättelse om Staten Tennessee 1860, s. 7. 
220 Beskrifning öfwer De Stater i Norra Amerika, som Swenska Emigranter kunna med fördel bosätta sig uti 1869, s. 3. 
221 Kort Wägledning och hjelpreda för Emigranter från Swerige till Amerika 1872, s. 5, 7 (citatet). 
222 Hörner 1868, s. 57. 
223 Swalander 1853, s. 128. Jungberg 1869, s. 94. Bolin 1853, s. 251. 
224 Marsh 1867, s. 17. Jfr Olsson 1870. 
225 Winslow, Christensen & Sundell 1867, s. 2. 
226 Mattson 1874, s. 15, 16. 
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hon också är vacker eller har ett ”någorlunda godt utseende” kommer män att snart fria till henne. I 

övrigt är likheterna stora mellan hur män och kvinnor skall vara; det som möjligtvis skiljer sig är att 

männen förutsätts ha kroppskrafter och inte bara en vilja att arbeta.227 

 

4.4  Ekonomiska tillgångar – ett måste? 
Återkommande är att det krävs vissa ekonomiska tillgångar för att kunna klara sig den första tiden. 

Enligt Marsh behöver man pengar för att kunna ta sig in i landet. Det räcker inte bara med att ha så att 

man kommer i hamn i t.ex. Castle Garden i New York. Vill man sedan satsa på ett eget jordbruk krävs 

ungefär 1 400 riksdaler och ett i början sparsamt liv, men då kan man också skaffa sig en oberoende 

ställning.228 Winslow, Christensen och Sundell betonar detta när de säger att det är ”oundgängligt” att 

ta med sig pengar för att kunna bekosta resan vidare in i landet. De skriver också att 500 dollar är 

nödvändigt om man skall kunna skaffa sig tillräckligt med jord för en oberoende ställning. I Några 

wälmenta Råd och Upplysningar för Swenska Utwandrare skriver man att 300 rikdaler är minimum. Det är 

förvisso mer än vad resan över Atlanten kostar men man måste också ha pengar för första tiden.229 Johan 

Bolin rekommenderar att man har minst 200 riksdaler med sig om man kommer ensam och har tänkt 

tjäna ihop en summa pengar för att senare köpa sig jord. Tänker man däremot satsa på det direkt och 

dessutom har en familj behövs minst 1 000 riksdaler.230 1 000–2 000 riksdaler är enligt Swalander 

tillräckligt för att ens framtida utkomst skall vara ”fullkomligen tryggad”.231 

 

Hörner, som säger sig ge ut sin guide i en tid då det är svårt att få arbete i Amerika, betonar vikten av 

att ha ett kapital ”för att [kunna] möta de första vanskligheterna på den främmande jorden”.232 Martin 

Olsson, emigrantagent i Göteborg, uppmanar till en snabb utvandring om man inte har det särskilt bra; 

då hinner man inte bli av med lika mycket i Sverige och kanske har några pengar kvar vid ankomsten 

till Amerika.233 

 

Att föra med ett kapital är också nödvändigt om man bosätter sig i ett skogsområde. Den första tiden är 

full av mödor och jorden ger inte samma avkastning som i t.ex. ett prärielandskap. Schröder 

rekommenderar därför att man har med sig pengar så att man kan betala kostnaderna under de två 

första åren.234 

                                                     
227 Schéele 1841, s. 33. Swalander 1853, s. 127. Jungberg 1869, s. 93 (citatet). Marsh 1867, s. 17. 
228 Marsh 1867, s. 16, 17. 
229 Winslow, Christensen & Sundell 1867, s. 1, 2 (citatet). Några wälmenta Råd och Upplysningar för Swenska Utwandrare 1868, s. 
7. 
230 Bolin 1853, s. 363. 
231 Swalander 1853, s. 153. 
232 Hörner 1868, s. 57. 
233 Olsson 1870. 
234 Schröder 1868, s. 30. 
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Om man nu inte skulle ha så mycket tillgångar nämner Schéele en lösning på problemet, men det gäller 

främst om man inte ens har pengar till överfarten. Då kan man låta någon i Amerika betala biljetten och 

samtidigt binda upp sig vid att ta tjänst hos denne. Man arbetar sedan av lånet under en viss tid, t.ex. tre 

år.235 Detta varnas man dock för i många senare emigrantguider; det finns personer i Amerika som då 

kommer att utnyttja dig. År 1868 varnar Schröder familjefäder för att binda upp sig vid ett arbete i 80–

100 dagar, medan familjen går och väntar under tiden. Det är dessutom onödigt med tanke på att 

jorden är så billig. Spara istället lite extra.236 

 

4.5  Motiv till att stanna eller emigrera 

I många emigrantguider uppmanas man att tänka över sitt beslut att utvandra till Amerika. Kommer jag 

verkligen att få det bättre på andra sidan Atlanten? Om det inte är så, är det då lönt att lämna 

hemlandet? är frågor som mer eller mindre uttalat ställs. Hörner gör resonemanget mer konkret: 

 

Brödet, om ock torftigt, om också med svett och möda förvärfvadt, är smakligare då det förtäres i den fäderneärfda 

hyddan, än om det fuktas med en för sen ångers tårar på den främmande jorden, och arbetet går lättare på den teg, som 

våra fäder ha odlat före oss, än på den ökända marken bortom verldshafvet.237 

 

H. Hörner tillägger också att utsikterna till att få arbete i Amerika just nu (1868) aldrig har varit sämre. 

Handel och industri är förlamade och många har blivit av med sina arbeten. Oavsett vad man gör 

kommer den eventuella framtiden i Amerika att vara bekymmersam; det kommer man inte ifrån.238 

Jungberg är inne på liknande tankar när han 1869 skriver att det inte är solklart att man får det bättre i 

Amerika. Visserligen har tusentals lyckats skaffa sig en ”bergad samhällsställning”, men ännu fler har 

dukat under för t.ex. nöd och sjukdom.239 

 

Underförstått är ju också att den som inte passar in i den ”emigrantmall” som ges i de flesta guider bör 

stanna i Sverige. Det blir framförallt den som har det bra i Sverige, men också den som kanske inte har 

tillräckligt med kapital, är gammal eller sjuk o.s.v., och enligt en del författare också den som tillhör den 

”bildade klassen”. 

 

Men en guide ger också direkta upplysningar om vilka som inte bör utvandra. Schéele nämner två typer 

av människor: 1) Drinkare, som dessutom snart skulle omkomma. 2) De som inte kan eller vill arbeta. 

                                                     
235 Schéele 1841, s. 34. 
236 Schröder 1868, s. 33. 
237 Hörner 1868, s. 57. 
238 Hörner 1868, s. 57. 
239 Jungberg 1869, s. 89. 
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För den senare gruppen finns det dock en lösning: man kan ”spekulera”. Till det behövs, enligt Schéele, 

600–800 riksdaler.240 

 

Vad finns det då för anledningar att lämna Sverige? Theodor Schytte är i sin emigrantguide väldigt 

tydlig med vilka motiv som kan ligga bakom ett beslut att utvandra. Det är framförallt politiskt och 

religiöst tvång, d.v.s. ”det orimliga beskattningssystem[et]” och religiös intolerans, men också dåliga 

skördar och fördärvad moral.241  

 

Liknande tankar för översättaren av Johan Schröders guide fram. Man kan säga vad man vill om 

orsakerna till emigrationen, men nu är den hur som helst ett faktum. Senare i förordet är han aningen 

mer specifik. Landsmän lämnar med tårfyllda ögon det ”dyra fosterlandet”, i många fall p.g.a. ”tärande 

näringsomsorger” och religionstvång. Författaren själv säger sedan i sitt förord att det är ett land som 

ger den fattige och förföljde möjlighet att njuta av politiska, sociala och naturliga fördelar.242 

 

C.G. Jungberg talar om att ”brydsamma förhållanden” i industriella, ekonomiska och politiska 

hänseenden driver en del av befolkningen att söka sig till främmande världsdelar.243 

 

I Kort Wägledning och hjelpreda för Emigranter från Swerige till Amerika talas det om att arbetarklassen i 

nästan hela Sverige befinner sig i ett tryckt tillstånd. De som arbetar ”under hårda egendomsherrar, och 

som […] lida af religiöst förtryck och svårigheter” kan i Amerika finna frihet och oberoende. Men lider 

man inte av dessa saker, utan har det bra i Sverige bör man också stanna.244 Martin Olsson säger ungefär 

samma sak: Motsvarar inte inkomsterna utgifterna – res då till Amerika.245 

 

Hela tiden återkommande är tanken på frihet och oberoende; det är vad Amerika erbjuder. Är man 

oliktänkande och i Sverige förföljd för sin tro, politisk eller religiös, är Amerika en frihamn. Det kan 

vara så att man får leva som Robinson Crusoe, men man är fri, skriver Swalander. Detta möjliggjörs 

genom bl.a. Preemtion och Homestead Act.246 Schröder möter under sin resa en norrman vid namn 

Endre, som själv var fattig i sitt förra hemland. Han menar att den fattige, om denne ”icke var ett 

fårhufvud”, bara genom resan till Amerika har kommit lika långt som med 1 000 dollar där hemma.247 

                                                     
240 Schéele 1841, s. 35. 
241 Schytte 1849, s. 5. 
242 Schröder 1868, översättarens förord (ej paginerat), s. 1, 2 (citaten från översättarens förord). 
243 Jungberg 1869, s. 89. 
244 Kort Wägledning och hjelpreda för Emigranter från Swerige till Amerika 1872, s. 5, 7 (citatet från s. 5). 
245 Olsson 1870. 
246 Swalander 1853, s. 146, 158. 
247 Schröder 1868, s. 138. 
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5  Avslutning 
Denna studie har som fokus haft svenska emigrantguider. Dessa har setts som en del av den bild av 

Amerika som skapades i den mediala offentligheten. Tidigare studier som studerat offentlighetens 

amerikabild har fokuserat på annat källmaterial, t.ex. tidningar, tidskrifter, riksdagstryck och brev. 

Emigrantguiderna utgör i detta sammanhang ett intressant inslag eftersom den bild de förmedlar, till 

skillnad från riksdagstryck och liknande, även nådde gemene man. Eftersom en del guider gavs bort 

gratis behövdes inte ens ekonomiska tillgångar för att kunna ta del av dessa skrifter.  

 

 Inledningsvis ställde vi tre frågor som nu har behandlats: 

• Hur beskrivs Amerika i emigrantguider? 

• För vilka är Amerika, d.v.s. vilka bör/kan utvandra? 

• Går det att tydligt urskilja några skillnader i bilderna mellan författarna och över tid? 

 

* * * 

 

När det gäller det fysiska USA är det en ganska homogen bild vi får. I princip alla författare beskriver 

landet som mer eller mindre bördigt. Men det beror ju givetvis på vad man jämför med. Schröder 

skriver t.ex. att den kanadensiska jorden på det hela taget är bättre än den i alla de skandinaviska 

länderna. Så även mindre god jord i Amerika är som bra sådan i Skandinavien. På många platser går det 

också bra att odla olika typer av grödor. Möjligheterna till att få goda skördar som räcker både till ens 

egen försörjning och till försäljning är således stora. 

 

Schröder är en av få personer som ser positivt på Kanada. Andra författare ger en dålig bild av landet 

och anser att det krävs stora krafter för att kunna omvandla skogsområden till bördiga åkerbruk. Men 

detta hindrar inte Schröder från att imponeras av kolonin som nybyggare Terje Olsén från Österrisør i 

Norge byggt upp. Också Hans Mattson ger i sin Kanadaguide en positiv framställning av landet. 

 

Positiva bilder av mer utopisk karaktär återfinner vi också, och Mattson är en av de som delger oss en 

sådan. I sin lilla broschyr om Minnesota skriver han bl.a. att jorden visar en ”märkwärdig enformighet i 

närwaron af de elementer, som antagas wäsentliga för den högsta fruktbarhet”.248 I princip all jord är 

alltså ytterst bra, så oavsett var i Minnesota man slår sig ner kan man räkna med framgång. Riktigt lika 

extremt positiva bilder får vi inte i andra broschyrer som upplyser om enskilda stater, men det går ändå 

att skönja ett mönster av att de bilder som delges i dessa överlag innehåller färre negativa omdömen. 
                                                     
248 Mattson 1868, s. 15. 
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Och finns det problem löses de ganska lätt. Rylander skriver t.ex. att det inte finns så mycket skog i 

Nebraska; sådan behövs ju som bränsle. Men det är ändå inget att oroa sig för. När man väl planterar 

skog växer den snabbt upp. 

 

De områden som får mest negativa omdömen är sydstaterna. Där finns förvisso gott om jord, den är bra 

och det finns vackra städer som New Orleans (god lön får man där också). Baksidan av medaljen är 

klimatet som är osunt för en skandinav eller europé, särskilt under sommaren. Träskmarker är inte 

heller att rekommendera. I dessa områden härjar febrar och andra sjukdomar som är mer eller mindre 

farliga. Det är ju inget man som emigrant vill drabbas av. Skall man bosätta sig i någon sydstat bör det 

vara i de höglänta områdena, upplyser man om i flera guider. 

 

Oavsett stat rekommenderas ofta prärieområdena. Där är jorden god och man slipper röja skog. 

Nackdelen, som någon författare poängterar, är att det på vissa platser kan vara svårt att få tillgång till 

vatten utan att borra en brunn. Men har man väl gjort det är problemet löst. 

 

Många berömmer också de större städerna, bl.a. för deras skönhet, goda utbildningsanstalter, 

omfattande handel (både internationellt och nationellt) och bra kommunikationsvägar. I New York 

erbjuds t.o.m. gratis engelskkurser. Men många av dessa städer har också ett minus och det är stort. 

Ofta finns där bedragare som vill lura nyanlända emigranter som inte kan språket, känner till kulturen, 

priser på varor och tjänster o.s.v. Ohälsosamma är städerna också. Dessa är alltså sköna på ytan men 

ruttna inuti, i alla fall för en nyanländ svensk. Som emigrant får man gärna njuta av staden den tid man 

stannar där, men det bör inte vara särskilt länge. Istället skall man snabbt bege sig till bestämd plats. 

 

Detta är samtidigt en del av hur det amerikanska folket skildras. Här skiljer sig också de upplysningar vi 

får till dels genom emigrantguiderna. Den s.k. yankeen är enligt vissa snygg, ärlig, driftig, artig och 

bättre att umgås med än de egna landsmännen. Andra säger att han alltid tror sig veta bäst, vänder 

artiga emigranter ryggen, bryr sig om varken sina egna eller andras problem. Den amerikanska 

mentaliteten genrealiseras alltså och utgör två tydliga kontraster, beroende på vem vi lyssnar till. I den 

ena skildringen är det en vacker person – både till det inre och till det yttre. I den andra är det en 

person som tar för sig och som utgör en verklig konkurrent; skall man komma någonstans måste man 

vara lika hård tillbaka. 

 

Irländarna återkommer också i flera skildringar och det är endast av Hans Mattson de får goda 

omdömen; andra beskriver dem som dåliga och druckna människor. Schröder berättar att de på båten 

till Amerika dansade trampdans med gråklädda män från en anstalt för moraliskt fördärvade. Tyskar 
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beskrivs däremot flera gånger som arbetsamma och hjälpsamma. Det kanadensiska folket mår bra. Det 

syns på dem, säger Jungberg. De skall nämligen vara bland de mest gynnade på jorden. Schröder 

noterar dock att den franska delen av befolkningen skiljer sig på många sätt, bl.a. genom att vara väldigt 

nationalistiska. Han rekommenderar att man inte slår sig ner bland dem. 

 

Liksom yankeen beskrivs indianerna på två vitt skilda sätt. En författare säger att sedan indianerna 

trängts undan från vissa områden har där skett stora förbättringar, och en annan förknippar dem med 

oroligheter. Vi får en bild av ett folk som är primitivt och hämmar utvecklingen. Det bidrar inte heller 

till att skapa en fridsam stämning utan snarare motsatsen. Någon exotisk bild är det inte att tala om 

utan snarare ett hot mot eller i alla fall en hämmare av västerländsk civilisation. Här utgör Schröders 

berättelse en tydlig kontrast. I Kanada följer han med indianen John Watso och dennes son och besöker 

bl.a. deras hemby där aktiviteter inom t.ex. jordbruk och hantverk förekom. Den rädsla man känner för 

indianer har ingen grund, särskilt inte om man behandlar dem väl och inte kränker dem. Detta har man 

dock gjort i USA, vilket också skapat en annan relation. Det är ett allmängiltigt förhållningssätt som 

förs fram. Vem hade haft en bra relation till en grupp vi behandlar illa? 

 

När det gäller den svarta befolkningen och slaveriet ges olika bilder. Schéele kallar 1841 slaveriet 

”skändligt”, medan Bolin 1853 intar en helt annan hållning. Han anser att slavarna inte alls behandlas 

så omänskligt som en del vill göra gällande, utan att många behandlas betydligt bättre än fria arbetare. 

Schröder säger 1868, d.v.s. efter inbördeskriget, att de svarta han mött utmärkt sig till sin fördel, vida 

framför vita arbetare. De Jungberg kallar ”slavbaroner” försöker nu få emigranter att arbeta under 

slavförhållanden istället. 

 

Utbildning värderas högt i USA och på många platser finns universitet och andra utbildningsanstalter. 

Att inte lära barnen att läsa, skriva, räkna, den grundläggande geografin, historieskrivningen o.s.v. 

skulle man se som vanvård, skriver Swalander. Generellt sett är utbildningsmöjligheterna i Södern 

sämre än i de norra staterna. Tidningar och liknande finns det också ganska gott om. För dem som 

anländer till New York finns det gratis kvällskurser i engelska, skriver några. Men det är inte bara 

intellektuellt man blir väl omhändertagen. Fattigvård finns, och änkor och deras barn får pengar till sitt 

uppehälle och barnens utbildning. Väljer man att bosätta sig i USA kan man alltså räkna med att barnen 

får en god grund för vuxenlivet, oavsett vilken situation man befinner sig i. Även om man som mamma 

skulle bli av med man och då till stor del också familjens inkomst kommer barnen att få det de behöver. 

I och med att det finns gratis kvällskurser i engelska blir ju utmaningen i det nya landet inte heller lika 

stor. En stor motgång får man hjälp att klara av. 
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Att emigrationen skulle vara problemfri och att allt skulle flyta på är det ingen av författarna som påstår. 

Istället är motgångar och försakelser något man får räkna med. Att komma till ett land utan att kunna 

språket är en motgång om något. Dock tar det inte mycket mer än 2–3 månader att lära sig grunderna 

så att man kan ta sig fram, påpekar Schéele och Bolin. Klimatomställningar och sjukdom får man också 

bereda sig på. I vissa områden kan närvaron av moskiter och myggor vara jobbig. Att man inte kan hålla 

samma standard som i Sverige måste man också vara beredd på, i alla fall den första tiden. Att röja och 

odla upp mark kan vara jobbigt, och misslyckade skördar får många vara med om. Ibland beror detta på 

okunskap hos emigranten, så att lära sig odling och jordbruk av någon är viktigt. 

 

Inom området motgångar utgör Ahlbergs skrift ett unikt verk i studien. Han fokuserar inte på det 

fysiska utan det andliga. I Amerika måste man nämligen akta sig för s.k. antikristiska sekter som inte lär 

ut den sanna läran. Bland dessa finns katolska kyrkan och mormonerna. Amerika liknar också på mer än 

ett sätt Sodom, och den frihet som existerar för inte bara goda ting med sig utan har också lett till att 

människor gjort sig fria från gudsfruktan, ärbarhet och ett gott samvete. I det svenska 1800-

talssamhället då kristen retorik inte var ovanlig klingade säkerligen inte namnet Sodom särskilt vackert. 

Guds tjänare Lot flydde från staden när den skulle förintas. I Amerika finns verkligen moraliska faror 

man måste akta sig för, ja, fly ifrån! 

 

Vi har tidigare kort berört infrastrukturen. Den är god i Amerika – både i USA och i Kanada. Särskilt i 

de norra delarna finns järnvägsnät, postgång, industrier o.s.v. i bra utsträckning. Vissa stater fokuserar 

dock mer på industri än andra. De södra delarna av USA är inte lika utvecklade i detta hänseende men 

författare hyser goda förhoppningar om att dessa stater ändå har en lysande framtid. I de norra staterna 

kan man alltså räkna med att kunna transportera sig själv och varor utan större problem, och att skicka 

brev skall också gå bra. Det är ingen isolerad ödemark man väljer att bosätta sig i. Sydstaterna är ju inte 

lika utvecklade, men där kan finnas billig jord och infrastrukturen bör byggas ut där snart. Så oavsett 

stat blir det inget problem i framtiden. 

 

Fördelarna med Preemtion och Homestead Act återkommer i många guider. Att man under så goda 

villkor kan få tillgång till jord är unikt och till och med så bra att man i vissa delar av Europa inte ens 

tror att det är sant utan ett trick för att få människor till Amerika. Även som fattig svensk har man 

således möjlighet att skaffa sig en egen bit jord; runt 15 dollar var nog ingen total omöjlighet att skaffa 

sig om man fått ihop pengar till biljetten över Atlanten. 

 

Vem bör då emigrera till denna kontinent och söka sig en framtid där? Den som har det dåligt i 

Sverige. Politiskt och religiöst förtryck är de vanligaste push-faktorerna som nämns. Men även 
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skatterna, misslyckade skördar, dålig moral och ”hårda egendomsherrar” omnämns. Vad Amerika 

erbjuder – de s.k. pull-faktorerna – är en frihamn. Här är man fri att tycka vad man vill och utöva sin 

religion i lugn och ro utan att förföljas. Genom Preemtion och Homestead Act kan man få jord för en 

liten summa pengar, vilket gör att man som både rik och fattig kan bosätta sig i Amerika. Tillvaron 

skulle förvisso kunna te sig som för Robinson Crusoe, men man är i alla fall herre över sig själv och kan 

bestämma sin tillvaro. Detta är en underliggande tanke i många guider. Man skall dock helst inte vara 

över 40 år. Är man gammal riskerar man att inte få skörda frukten av sitt arbete. 

 

I princip alla guider menar man att jordbruksarbetare, hantverkare samt pigor kommer att kunna finna 

lämplig sysselsättning i Amerika. Några få hantverksarbeten är det svårt att få arbete inom. En del 

kompletterar med vissa krav, t.ex. att man skall vara vid god hälsa och stark. Så även om man inte är 

jordbruksarbetare kan man söka sig en framtid i Amerika. Flera författare berättar också att kvinnor 

behandlas väl i Amerika, så som ung svenska finns där möjligheter. 

 

Huruvida den bildade klassen kan finna arbete i Amerika eller ej finns det delade åsikter om. Flera 

avråder helt från att åka dit, medan andra säger att man måste vara öppna för det mesta och veta vad en 

yxa är eller kunna ett hantverk utöver sin profession, medan åter andra säger att där finns möjligheter 

till arbete inom bara ett område, som läkare. Bolin säger att de kan få en mer eller mindre lönande 

sysselsättning. Så man kan konstatera att de bilder som ges spänner från ja–nej, med nja mellan. Som 

sammanfattande kommentar: de flesta författare ger i alla fall inte en lysande framtidsvision för vad vi 

kallar den ”bildade klassen”. 

 

Många återkommer med ett ekonomiskt råd: ha mer pengar än till bara båtresan. Beroende på om man 

har familj med sig eller reser ensam varierar mängden pengar, men oavsett måste man ha ekonomiska 

tillgångar för att t.ex. kunna klara sig i någon av städerna innan man finner ett arbete, eller så att man 

har pengar för att kunna köpa jord och redskap. Schéele avviker från denna åsikt och säger att man kan 

låta någon i Amerika betala biljetten och samtidigt binda upp sig vid att ta tjänst hos denne. Andra 

avråder starkt från detta. Det fungerar alltså inte att skrapa ihop pengar för endast resan och ge sig iväg. 

 

Oavsett om man är man eller kvinna måste man vara driftig och villig och ta i. Nykterhet nämns också, 

liksom ett gott förstånd. Utöver detta bör männen också ha goda kroppskrafter, ett krav som inte direkt 

uttalas för kvinnor. Som ung kvinna kan man snabbt få frierier om man har ett bra utseende. 

 

Nu har vi sett skillnader och likheter mellan författarna. Har bilden av Amerika förändrats över tid? 

Inte särskilt mycket. Vad Amerika i grund och botten kan erbjuda är ungefär samma sak: frihet och 
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oberoende. Som emigrant kan du skaffa dig en bit jord och bli din egen herre. I städerna finns också bra 

arbeten. Helt oberoende blir du givetvis inte då, men politisk och religiös frihet kan du ändå åtnjuta. 

Två skillnader kan dock mer eller mindre tydligt ses över tid. 

 

Den ena handlar om infrastruktur, kultur och vetenskaper. Schéele skriver 1841 att dessa områden inte 

är så utvecklade. I senare guider kommer dessa fördelar att tydligt framhävas som fördelar med 

Amerika. Särskilt det omfattande järnvägsbygget berättar man gärna om. Flera senare guider påpekar 

att utbildning har en viktig roll och många nämner högskolor och universitet som finns i de olika 

staterna. Generellt är dock sydstaterna efter. 

 

Det andra området är hur tillgången på jord framställs. I de tidiga guiderna skildras tillgången på jord 

inte som något direkt problem. Antingen kommenteras den inte eller så säger man att det finns gott om 

jord. I senare guider kommenteras den oftare. Vill man ha mark i de äldre staterna som ligger i nordost 

måste man ha gott om pengar för att kunna köpa sådan. Likadant är det kring större städer som 

Chicago. Söker man sig längre västerut eller söderut finns det ofta jord att köpa eller få genom 

preemtion- och homesteadlagarna.  

 

Så om vi sammanfattar det: Amerika är inte bara ”guld och gröna skogar”. Landet är förvisso på många 

sätt skönt, men utmaningar är förknippade med en utvandring. Pengar och god planering krävs. Vid 

ankomsten riskerar man att bli lurad och den första tiden är förknippad med problem och försakelser. 

Utbildning och infrastruktur är inget problem om man bosätter sig i de norra staterna under de senare 

decennierna, men i söder får man vänta på utbyggnaden. Men oavsett mödor och försakelser är man fri 

och herre över sig själv. Det är Amerika. 

 

* * * 

 

I tidigare forskning har bl.a. Runeby och Alm funnit motsättningar mellan liberala och konservativa 

grupper. En motsättning liknande den som de funnit kan inte ses i emigrantguiderna där de försvarar 

emigrationen i den mening att ingen avråder alla från att utvandra utan menar att det finns de som kan 

ha skäl till att göra så. Liksom Torbjørn Selvens studie har denna visat att det bland dessa försvarare 

inte finns någon homogen bild av Amerika. 

 

Om man skall göra en uppdelning mellan liberala och konservativa måste den alltså ske inom 

försvararnas grupp, och en sådan kan delvis återfinnas. Vad alla generellt talar gott om är det fysiska 

USA (tydligt skilda meningar finns om Kanada), infrastrukturen och industrin i Amerika samt den 
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utbildning som ges. Något liknande resultat har Alm sett i sin studie där många var positiva till den 

amerikanska tekniken. Däremot finns det tydliga skillnader på det sociala området, t.ex. när det gäller 

hur olika folkgrupper är, slaveriet och religion. Ahlberg menar att Amerika är moraliskt och andligt 

fördärvat. Och Swalander talar om stora städer vid kusten som är angripna av lyx och sedesfördärv. 

Detta står i kontrast till andra som menar att alla kyrkoangelägenheter tas på högsta allvar. (Ett 

”dubbelliv” där man har dålig moral men går i kyrkan är ju praktiskt möjlig men bilderna får ändå anses 

skilja sig mycket.) 

 

Selven skriver i sin uppsats att olika grupper tog fasta på olika saker. Detta kan också återfinnas i min 

studie där en del av författarna riktar sig till breda lager av människor i Sverige och säger att de kan 

finna en framtid i Amerika, medan andra riktar sig till en mer avgränsad grupp i form av lantarbetare 

och hantverkare, samt uppmanar den som går i utvandrartankar till att verkligen fundera över sin 

situation och inte ta några förhastade beslut. 

 

Som Märtha Ångström påpekade redan 1947 är emigrantguiderna mer kritiska i sitt förhållningssätt till 

Amerika än många amerikabrev, även om en del guider och beskrivningar ger nästan utopiska. Men 

frågan är om en del av denna kritik inte har infogats i några guider för att i högre grad kunna övertyga 

den potentielle emigranten om fördelarna med Amerika. Ett sådant exempel finner vi hos Schytte då 

han talar om sjukdomar p.g.a. det nya klimatet och språkförbistring. Språkförbistringen leder till att 

emigranten får fel behandling och nästan dör, men denne klarar sig och full av nya krafter och med ett 

gott humör tar han sig an de utmaningar som väntar.249 

 

För även om det tryckta ordet hade dignitet var emigranten inte dum. Man trodde inte på vad som 

helst. Vilket land i världen skulle kunna vara totalt felfritt? Så genom att spä på med vissa negativa saker 

men också ge en lösning, kunde man, precis som Schytte, göra skildringen mer realistisk. Detta 

behövde ju dessa guider då läsaren inte hade en nära och förtrolig familje- eller släktrelation till 

författaren, vilket säkerligen många gånger var fallet när det gällde de s.k. amerikabreven (en god 

familjerelation ger ju ofta per automatik ett förtroende). 

 

* * * 

 

Hur bilden av Amerika och emigrationen ser ut i emigrantguider under utvandringens första decennier 

har alltså varit fokus i denna studie. Också under 1900-talet och in på 2000-talet har denna period varit 

                                                     
249 Jfr Rönnqvist 2004, s. 71. 
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föremål för skildringar. Forskningen har då ofta fokuserat på bilder som förekommit i politik och 

debatt. Men amerikabilder har också nått gemene man och i andra former. 

 

Som nämndes i inledningen har filmer som Titanic och böcker av författare som Vilhelm Moberg och 

Joseph O’Connor på nytt gett liv åt en omvälvande tid i svensk och europeisk historia. Frågor uppstår: 

Vilken bild ges i dessa skildringar? Är det samma som har kunnat återfinnas under 1800-talet och i 

början av 1900-talet? Eller har den förändrats? Hur väljer man att efter utvandringen skildra epoken? 

Dessa frågor tangeras delvis i Jens Liljestrands nya avhandling i litteraturvetenskap, Mobergland, där han 

konstaterar att Mobergs utvandrarserie snarare var en spegel av det samtida samhället än av 1800-talet, 

men ny forskning kan belysa och besvara frågorna i högre grad och ur andra perspektiv, ja, resan – inte 

över Atlanten och mot ett främmande land, men genom de spår utvandringen har lämnat – kan fortsätta 

under lång tid. Än är vi inte framme.250 

 

 

 

                                                     
250 Liljestrand 2009. 
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