FÖRORD
BAKGRUNDEN TILL ÅTERGIVANDET AV SKRIFTEN ”UPPLYSNINGAR FÖR
UTWANDRARE TILL AMERIKA” OCH NÅGOT OM S.J.A. BURG, DESS
FÖRFATTARE
Av en händelse föll min uppmärksamhet på denna lilla skrift under en antikvariatsmässa i
Stockholm för något år sedan. Den var liten i formatet, tryckt på mycket tunt, fint papper, med
frakturstil och på gammalsvenska. Tryckåret var 1860 (ditskrivet med blyerts) och omfattade
100 sidor. Nyfikenheten väcktes att titta närmare på vad skriften hade för budskap och kopior
kunde lätt fås på exemplaret som finns tillgängligt på Kungliga biblioteket. Alla uppgifter på
MyHeritage och Ancestry har sedan släktforskarvännen Britt-Marie (Sjöquist) tagit fram
under berättelsens framskridande och varit medverkande i hela detta projekt.
Det blev sedan en spännande resa att följa alla de problem och hinder som emigranten och
sedermera immigranten, enligt författaren, stötte på inför, under och efter avfärden från
hemlandet. Skriften är emellertid uppställd i princip som en reseberättelse. Författaren, S.J.A.
Burg har rest runt i Nordamerika och skildrar välformulerat och detaljerat naturen,
klimatförhållanden, jordmån, naturtillgångar, arbets- och försörjnings- och
bosättningsmöjligheter, m.m., allt inom noga angivna trakter i Nordamerika. Han säger sig ha
farit runt under 15 år och endera själv varit på platsen eller så fått information och
upplysningar från andra initierade personer. Om Burg själv finns inte så många uppgifter. Att
han är svensk framgår ju helt klart. Vår Amerikakännare Elisabeth Thorsell fann i
uppslagsverket Swedish Passenger Arrivals in the United States 1820-1850, utgiven av Nils
William Olsson och Erik Wikén (uppl. 1995) följande upplysningar:
”1004-1006. Mrs. L. Agrell was Lovisa Gustava Lilja, b. in Enköping 25 Aug. 1813, … Her husband,
Sven Johan Agrell, b. in Kromsta, Litslena Parish (Upps.)27 Dec. 1809, … had disappeared from
Sweden 1844 or 1845, and is identical to the well-known land agent S.J. A(grell) Burg, the
propagandist for Waldens Ridge, TN and the author of the work Upplysningar för utvandrare till
America (Information for Emigrants to America), published in Stockholm 1860. She was ostensibly on
her way to America to look for her husband and was accompanied by her dau. Lovisa Wilhelmina, b.
in Stockholm 3 May 1835 as well as her foster sister, Sophia Emilia Lilja from the General Orphanage
(Allmänna Barnhuset) in Stockholm, b. there 13 Jan. 1825. Mrs. Agrell failed in her mission and was
back in Stockholm again the following year. S. d. in Stockholm 16 April 1859. All three women ahd
received pps. In Stockholm 13 Sept. 1845 (s. 228 )”

Med utgångspunkt från dessa uppgifter kan vi få fram följande. I födelse- och dopliggare
från Litslena I Uppsala län, finns uppgift om en Sven Johan Agrell, född den 27 december
1809 samt om hans föräldrar. I augusti 1833 lyser det för skomakargesällen i Stockholm Sven
Johan Agrell och Jungfru Lovisa Gustafva Lilja i Enköpings församling. Vigsel sker sedan i
Stockholm. De får en liten dotter den 3 maj 1835. Agrell syns sedan, enligt ovanstående
inlägg, ha lämnat hustru och barn och begett sig i väg till Amerika år 1844 eller 1845.
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I Förenta staternas federala folkräkning från 1860 finner vi J.A. Burg med hemvist i Coffee
county, Coffee, Tennessee, Postkontor Chattanooga. Vi får uppgiften ”Maka (implied)
:Hannah Burg”. I separat förteckning som upprättas 20 juli 1860 uppges i kolumnen för yrken
”Physician”. Under Burgs rad finner vi uppgift om sonen Franc, 8 år. Hustrun Hannah upptas
emellertid inte här. Hennes vidare öde framgår ej. 1860 gifter sig Burg med Amanda M.
Faust, 32 år från Sullivan, Tennessee . S.J.A(grell) Burg dör 1870.
Syftet med skriften framgår klart i slutet av berättelsen. Burg säger sig ha bildat ett bolag där
intressenter kan köpa in sig, få, kostnadsfritt, tillgång till jordareal, slå sig ned och skapa sig
en trygg och säker bärgning i det ”förlovade landet”. I samlingen av ”Acts of the State of
Tennessee” från 1856 återfinns hela denna bolagsbildning med allt vad där ingick. Vad Burg
inte nämner här är att minst sju personer till förutom honom själv ingår i bolaget. Själva
skriften är tryckt i Stockholm och är riktad kanske främst mot landsmän i hemlandet men
även till dem som inte lyckats så väl där man hamnat i Amerika från början utan ser sig om
efter bättre försörjningsmöjligheter.
Man fastnar redan från början för hur lätt pennan flyter under hela berättelsen. Men man kan
även notera, låt oss säga, en viss saklighet i framställningen. Samtidigt som Burg allvarsamt
uppmanar till noga övervägande inför beslutet om emigration, utan att därför avskräcka,
framhåller han allt det positiva det kan dra med sig för den dristige att ta det stora steget över
Atlanten och söka sig en, förhoppningsvis, lyckligare tillvaro i det förlovade landet ”over
there”.
Margareta Lagerman Oktober 2018
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INLEDNING
För en gammal stat medför hwarje klokt anordnad utflyttning stora fördelar. Wäl har man,
åtminstone icke i Europa, någonstädes en ”öfwerbefolkning”, men de kinkiga förhållanden
hwari wi äro inwecklade, såwäl i ekonomiskt och industrielt, som ock i politiskt afseende,
göra det alltid önswärdt att en del af befolkningen må utbyta dittillswarande brydsamma
ställning mot en ny, den man sjelf skapar sig, under afsägelse af alla anspråk. Men hwad som
är förmånligt för det allmänna, kan dock wara betänkligt för den enskilde; ty afsägelse af alla
gamla anspråk, såsom nyss nämndes, är ett oafwisligt willkor för att utwandraren skall kunna,
tryggt och framgångsfullt, wända sig till ett annat och aflägse land med fullkomligt olika
ställningar i de flesta fall, och med umbäranden, om hwilka man icke förut haft någon aning.
Att börja med, får utwandraren icke tak öfwer hufwudet – såsom i Europa den fattigaste
ytterst sällan saknar. Ett ganska tungt och ihärdigt arbete, wisserligen mer angripande än de
fleste bland de i Europa bosatta menniskorna försökt. Saknaden af en otalig mängd
öfwerflödsartiklar och njutningar dem Européen want sig att åtminstone emellanåt tillwinna
sig. Allt detta utgör wäsendet af en föga bemedlad utwandrares första öde, när han flyttar till
ouppodlade och ännu icke i besittning tagna länder.
För den som har en särskild duglighet genom yrke och slöjd, blir förhållandet olika. För desse,
hwilka då icke komma att nedsätta sig i urskogarne, utan helst i starkt bebodda trakter, stå
civilisationens fördelar öppna, jemte dess olägenheter, sådana man lemnat dem i Europa.
Det blir således en afgörande skillnad emellan dessa båda – den som will bruka jorden, och
den som will egna sig åt stadsmanna-yrken. Det är förnämligast om de förra wi här skola
meddela de fleste råden och upplysningerne, ehuruwäl också industrimannen, af närwarande
lilla skrift, kan hemta några nödiga underrättelser och warningsord.
Man wet att det lyckats många tusende utwandrare, att, i Amerikas förenta Stater, tillwinna
sig en förmånlig och beqwäm tillwaro, äfwen öfwerflöd och förmögenhet – e f t e r e n
s w å r p r ö f w o t i d. Wi weta deremot icke huru många dukat under för behofwen,
bekymren, förtwiflan, förgätne af alla och gömda i stugan af urskogen. Lika olyckligt har det
också gått många, som, i tanke att de stora städer, som finnas på östra kusten af det omätliga
landet, skulle skänka utkomst, ställt sin resa så att de skulle stanna der och genom arbete
försörja sig. Om personen icke är utmärkt, arbetsam och skicklig kan det gå honom illa, helst
om han, utan språkkännedom och utan kapital, måste utbjuda sig åt den stora mängd som sjelf
lefwer af att preja sin nästa på hans arbete. Mången sådan arbetare har, med ett sjelfmord,
slutat sin korta strid mot ödet. Ett exempel, bland otaliga, må här anföras, wäl icke med en
sådan olycklig utgång, men wäl för att wisa huru långt nöden kan gå, men också att
själsstyrka och uthålligt genomdrifna föresatser kunna leda till ett bättre slut. En ung kontorist
ifrån Swerige anlände till New-York, öfwertygad att der snart erhålla tjenst på något
handelskontor, enär han både war skicklig att föra böcker, och kunnig i språk, isynnerhet
engelska språket. Likwäl misslyckades hans förhoppning, penningarne smälte bort, och han
gick utan all utsigt i den rika staden med dess 700,000 förmögna inwånare. Det återstod
honom ingen annan utwäg än med handtwerk; men olyckligtwis hade han icke ringaste öfning
i sådana saker; hans nöd blef så stor att han fullkomligt saknade all föda. Då förmärkte han,
sent en afton, under sina drifwerier kring gatorna, att en kokerska slog ut diskwatten och
skulor uti en tunna utanför ett hus (der man lärer haft någon större matlagning). Den hungrige
gick dit och walde, ibland förkastade bitar, det färskaste och för sinnena minst widriga. Efter
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denna erfarenhet, att en menniska, wand wid wällefnad, kunde åtnöjas med en föda som war
ämnad åt swinkreaturen, fattade han åter mod till sig, och beslöt lära sig de första
handgreppen af ett yrke. Han walde guldsmedsyrket, men för att blifwa anställd på en
werkstad, eller rättare för att hemma få arbeta för en förläggares räkning, såsom der är bruket,
erfordras både förtroende och – egna werktyg. Ingendera kunde han genast påräkna. Han blef
således först handtlangare, så lärling, och sist ombetrodd mindre ömtåliga arbeten. Under
denna tid af flere månader lefde han, på förr nämnda sätt, - men höll ut, och förwärfwade efter
någon tid, och småningom, några werktyg, samt är nu sjelf guldsmed i samma stad, och
bergar sig wäl. Läsare, som ämnar utwandra, känner du med dig, ett sådant umbärandets och
försakelsernas mod? – Då kan du tryggt begifwa dig åstad, men wisst är, att du, med sådan
kraft i wiljan, och sådan läraktighet i begreppet, w i d a l ä t t a r e f å r d i n b e r g n i n g
i d i t t f ä d e r n e s l a n d.
Oändligt många andra hafwa deremot gått förlorade under wäntan på den owissa lyckan att
förwärfwa sig bergning. New-Yorks hamn och andra watten hafwa gömt mången som
slutligen, förtwiflad och modlös, kastat sig deri för att få slut på ett outhärdligt lidande.
Amerikanaren är icke känslig för andras lidande – knappt för sitt eget. Med mycket lugn bär
han timliga olyckor och går trotsigt på för att genom arbetsamhet tilltwinga sig fördelar och
oberoende. Han fordrar detsamma utaf andra. Häraf förklaras lätt den liknöjdhet med hwilken
han åser utwandrarens nöd, som han tycker böra afhjelpas genom personen sjelf. I Europa
hjelper man den fattige, antingen han förtjenar det eller icke.
Emedlertid kan en duglig handtwerkare påräkna utkomst genast efter sitt anländande; men
han får i det fallet icke tänka på att genast blifwa sin egen, ty derwid skulle han mötas af en
mängd swårigheter, härledande sig från obekantskapen med alla i det landet warande
omständigheter som äro så olika med förhållandena i Europa och synnerligen i Swerige. De
methoder wid hwilka man förut är wand, äro kanske i Amerika redan förkastade eller eljest
okända, och man skulle, såsom mästare, dels blifwa underlägsen sina biträden, dels ordna
arbetet på ett sätt som amerikanaren icke förstod eller will godkänna. Redan det trassel som
härigenom skulle uppkomma, wore nog att hindra yrkets ordentliga gång. Dernäst kommer
hushållningen och obekantskapen med huru i denna wäg borde ställas. Alla dessa saker kan
man småningom inhemta, under det att man arbetar för andra. Härwid bör man likwäl icke
wara kinkig och anse sig för god att liksom lära yrket på ny räkning, d.w.s. antaga deras
methoder, handgrepp och former.
Slutligen måste man omsorgsfullt betänka att de flesta yrken i Amerika drifwas med förlag, så
att man har ett lager att såsom handlande erbjuda konsumenten. Sådant innebär
nödwändigheten att hafwa ett större kapital – hwilket den inwandrande sällan lärer wara i
tillfälle att äga, och ännu mera sällan skulle förstå att genast förmånligt anwända.
Det första wilkoret för en öfwerflyttning till Amerika är att man icke kommer dit så utblottad
på penningar, att man icke kan bestå sig resan till det inre af landet. Afstånden äro i Förenta
Staterne ofantligt stora. Landet är sexhundrade mil bredt inåt från öster till wester. Man kan
icke gå dit man behöfwer, ty de odlade trakterne hafwa redan intagit så stor del, att man, för
att gå till den ort man söker, skulle få wandra och wandra till dess man ätit upp allt hwad man
skulle köpa jord för.
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Endast sådane yngre personer som kunde ämna söka sig tjenst, kunna stanna i de närmaste
staterna, och der få hwad de söka. Lönerne äro der betydliga utöfwer hwad som betalas i
Swerige, men det går också mycket mera åt, och i de stora städerne wid hafskusten är det dyrt
öfwer all wår föreställning.
Det första som inwandraren bör göra, ät att låta n a t u r a l i s e r a sig; det will säga:
förskaffa sig borgarerätt i den stat, der han ämnar wistas. När man wunnit denna rättighet i en
stat, gäller den för hela unionen. Man eger wisserligen rätt att arbeta utan att wara medborgare
i staten, men mycken beqwämlighet och werkliga förmåner följa med denna rätt. Jag har
egnat en serskild liten artikel åt denna sak, såsom längre fram läses i ordningen för ämnena då
man framkommit till Amerika.
Sedan man fattat sitt beslut om bosättning, måste arbete och werksamhet genast börja. Wi
skola omständligare omtala jordbruksarbetet och wilkoren derför, men wilja, till wår
inledning, ansluta några råd i afseende på handtwerks-, fabriks-, konstnärs- och
dagswerksarbete.
RÅD FÖR HANDTWERKARE
Brödbakning. Denna rörelse kan ställas efter tillgångar på förlagskapital, ty egentligen
innefattar den ett slags gårdfarihandel, emedan brödet måste, färskt, hwarje dag skickas hem
till konsumenterne.
Barberare. Detta yrke drifwes i Amerika i förening med perukmakeriet och handel med
essencer, pomador, twål o.s.w. Men sådana inrättningar finnas alltid i de stora hotellerne, så
att en egen anläggning icke lätteligen bör komma i fråga. Deremot bör den som söker sitt
dagliga bröd af detta yrke söka sig om på nämnda ställen för att erhålla arbetsförtjenst.
Bleckslageri blir sällan i de folkrikare orterne föremål för handtwerk, emedan dithörande
waruartiklar mest förfärdigas till billiga priser medelst machinerier i stora fabriker. Dock kan
en arbetare winna anställning wid sådana fabriker, emedan alltid en mängd föremål eller
operationer också måste göras för hand.
Bokbinderi fordrar betydande skicklighet äfwensom öfning i Etuie-materialet. Yrket är rätt
lönande, helst i större städer.
Boktryckeri. Likaledes ett godt yrke, men ingalunda om det drifwes i smått, med fula, eller för
amerikanska ögon owana stilar. Det fordrar stort förlagskapital och förutsätter förläggarestyrka, samt egentligen en infödings wana wid språket och wid förhållandena i landet.
Utländska sättare äro icke eftersökta.
Bryggeri. Försedd med insigt och penningförlag kan en bryggare förtjena betydligt i orter der
man ser folkrika tyska kolonier. De amerikanska landtboerne brygga sjelfwe, hwar i sitt
hushåll. Porter och öl, beredt efter engelska sättet, föredragas i New-York, m.fl. ställen,
framför det bayerska eller på swenskt sätt beredda ölet.
Bundtmakeri och Pelshandel. Dessa båda yrken äro i Amerika förenade liksom i Europa, men
med den skilnaden att pelshandeln i Amerika förutsätter egna fallenheter enär de
fördelaktigaste inköpen ske genom resor till de kallare klimaterne, och en icke sällan
äfwentyrlig handel, med wildarne.
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Conditori, lönande om är skicklig i yrket. För att etablera sig fordras betydliga kostnader i de
stora städerne, der lyx med byggnads-inredning, möblering m.m. föranleder behofwet af stort
förlagskapital. För tillwerkning af konfekt och tårtor samt deras försäljande behöfwes intet
stort förlag och man kan alltid påräkna någorlunda afsättning.
Fruntimmers-söm. Linnesöm betalas uselt. Modesöm, förenad med handel och förlag är
deremot ganska förmånlig.
Färgeri, Skicklige färgare kunna påräkna att bli anställda, åtminstone i de östa staterne och i
allmänhet i de stora städerne.
Garfweri utgör en fördelaktig handtering i Amerika liksom i Europa. I de östra staterne finnas
stora fabriker af detta slag; men en obemeldad kan lätteligen, och med stor fördel, anlägga
garfweri i de inre och sednare koloniserade staterne, d.w.s. i western.
Glasmästeri kan icke egentligen idkas utan förlag, emedan det wanligen är förbundet med
byggnadsinredningar.
Gravering är lönande, helst i ornamentswäg, med ciselering.
Guldslageri idkas föga, men kan ganska wäl föda sin man.
Guldsmeds- och Juvelerareyrket drifwes med förmån om man kan, i arbetets skönhet, täfla
med produkterna af importen från Europa.
Handskmakeri drifwes i förening med bundtmakareyrket.
Hattmakeri. Ett af de bättre yrkena – äfwen för arbetaren som saknar kapital.
Kammakeri. Också ett godt yrke.
Knappmakeri och Snörmakeri, likaså.
Murareyrket. Fördelaktigt, såsom man kan wänta sig i ett land der så mycket bygges, men en
inwandrare blir wanligtwis hatad af dem som förut handlägga yrket.
Orgelbyggare. I denna gren kan den kapitallöse arbetaren finna sin utkomst.
Porslins-arbetare finner sin bergning oaktadt importen af porslin.
Repslagare. Såsom försedd med kapital kan man göra goda affärer i detta yrke; men såsom
wanlig mästare eller arbetare, båda utan kapital, har man i Förenta Staterna ingen utsigt.
Skomakeri. I detta yrke kan en duglig gesäll snart nog få arbete, ehuru icke därmed följer
någon lysande utsigt.
Skrädderi. Lätt efter employ, men utan synnerlig förmån. Har man kapital så att man kan hålla
lager af färdiggjorda kläder, blir saken annorlunda.
Smedsyrket. Dit hänföras här alla grader af smide. Arbetaren har det icke ofördelaktigt, helst
sedan han hunnit inhemta landets sätt så wäl i methoderne som wanor och bruk hos folket och
dermed följande anspråk på warans beskaffenhet.

8

Snickeri, helst i förening med tapetserareyrket – för meubleringar, eller med timmermansyrket
för inredning af hus, är fördelaktigt, och lemnar äfwen den medellöse arbetaren tillfälle till
god arbetsförtjenst. Snideri lemnar god förtjenst.
Swarfwareyrket är fördelaktigt, men såsom yrke förenas det ofta med handel och förlag, då
det naturligtwis lång bättre lönar sig.
Tennarbete. Skickliga tenngjuteri-arbetare hafwa god aflöning wid de stora etablissementerne.
Glasblåsare finna nog lätt employ.
Grufarbetare äro eftersökta i western. De böra uppgöra kontrakt om resan i någon af
hamnstäderne, innan de begifwa sig inåt landet.
Såsom allmän föreskrift gäller, för arbetare utan förlag, att de böra ställa sin resa så att de
ankomma tidigt på wåren, då arbete för dem lättast står att erhålla - För jordbrukare med
kapital är förhållandet annorlunda.

WETENSKAPLIGA OCH AESTHETISKA YRKEN.
Apothekare och Läkare, icke sällan genom qwacksalveri förenade i en person. De
promoverade läkarne förtjena betydligt, likwäl der, såsom i Europa, i mån af personens
anseende, och detta åter genom mer eller mindre fint drifwet charlataneri. Apothekaren har
intet Sundhets-Collegium att swara för. Också drifwa de ett slags diversehandel jemte handeln
med apothekswaror.
Arkitekter. I ett land der så mycket bygges kan en skicklig byggmästare påräkna god utkomst,
men bör då antingen taga byggnad på entreprenad, eller genom intyg bewisa sin duglighet.
Dock gäller detta sednare i allmänhet föga i Amerika, der man will sjelf se hwad mannen kan
göra.
Contorister bero mycket af konjunkturen. Så t.ex. skulle man under åren 1857 och 1858 icke
kunnat tillstyrka någon att resa till Amerika med beräkning på dylik anställning.
Dansmästare få sina lektioner wäl betalda.
Gravörer finna arbete om de hafwa skicklighet.
Instrumentmakare (musikaliska). Yrket drifwes i ofantliga fabriker, men arbetaren i facket
kan wanligtwis påräkna sysselsättning mot god aflöning.
Landtmätare hafwa goda utsigter, ehuruwäl amerikanarne sjelfwe äro utmärkt skickliga. Den
stigande industrien och jord-delningarne underhålla likwäl ständigt behofwet af flere.
Lärare i studier hafwa mindre god utsigt; fullkomlig bekantskap med språket kan likwäl
underlätta mycket.
Machin-ritare placeras wanligtwis fördelaktigt.
Musiklärare af båda könen få snart förtjenst.
Officerare hafwa, i fredstid, föga utsigt.
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Organister kunna wanligtwis i western erhålla anställning och berglig utkomst deraf.
Virtuoser, utmärkta, helst genom ryktet från Europa förut kända, röna stor framgång. Sedan
den store Wanum, med sina sätt att kungöra nyheter, numer gått ifrån scenen, återstå många
andra. Man wänder sig till en sådan, för att blifwa utskriken. Utan synnerlig talang, och utan
charlataneri kan man dock icke med framgång försöka denna wäg.
Uppfinnare som söka patent erhålla ett sådant med lätthet, äfwensom man sedermera icke har
swårt att genom försäljning eller på annat sätt tillgodogöra sig patenträtten.
Sedan jag nu lemnat några uppgifter om handtwerkares, lärares, m.fl. utsigther i Förenta
Staterne, will jag i det följande yttra mig om landtbrukarens eller den egentlige nybyggarens
sannolika förhållanden i det nämnda landet, och jag will fördenskull börja med uppgifter
föranledande swaret på den afgörande wigtiga frågan:

HWART SKALL MAN UTWANDRA?
Jag tillstyrker icke utwandring, ty den är ofta en orsak till bitter och frätande ånger. Men jag
förutsätter här att man har giltiga skäl; eljest är det godt att icke förgäta Bibelns ord: ”Blif i
ditt land och föd dig ärliga!”
Många orsaker kunna emedlertid gifwas för att man skall kunna taga beslutet att utbyta sitt
fädernesland emot en annan ort med obekanta förhållanden; och när det beslutet är taget, då är
det som man bör noga öfwerwäga hwarthän man skall wända sig.
Wid en sådan öfwerläggning bör första tanken för den mindre bemedlade wara den att, genom
sin flyttning komma i tillfälle att med sitt arbete försörja sig.
Det har wisst nu i några år, sedan år 1846, warit tillfälle att utwandra till ett par länder i
hwilka man ”skurit guld med tälgknifwar,” såsom ordspråket lyder; twå stora trakter hafwa
under den tiden blifwit upptäckta, der man träffat guld i stor mängd. Men guldet är ett
wanskligt ting; många hafwa sökt och funnit det, men tusende sinom tusende hafwa lupit
förgäfwes derefter, och kommit lika fattiga, men mera hopplösa derifrån. Icke heller må man
föreställa sig att man öser guldkornen med byttor; man får anstränga sig med ett ytterligt
arbete och u ta n w i s s h e t att dermed få så mycket att man kan berga sig – i en ort der allt
det nödwändiga är orimligt dyrt. Några få – kanske hwar femtionde- kan wara lycklig och
samla något, en och annan har blifwit rik; men när man hör berättas om sådant, får man
wanligtwis icke på samma gång weta något om de många, många tusende som stå der, så till
sägande, på samma ställe, och en del af dessa i förtwiflan öfwer sin missräkning, hwarjemte
de ofta hafwa swårt att komma derifrån, emedan deras arbete med guldet icke gifwit dem så
stor afkastning att de kunna bekosta sin afresa, för att möjligtwis komma hem till det
fädernesland, der de åtminstone hade födan och någorlunda lifsbergning.
Det är således icke till guldländerne man bör wända sig, helst om man har
hustru och
barn, ty det arbete som fordras för guldsökandet är mycket tungt och ansträngande. Man får
gräfwa sig ned i djupa gropar, släpa dit trädstammar att stödja gropens wäggar – i alla fall
otillräckligt, om man får gå ned djupare innan man träffar det jordlager der guldsanden är
inbäddad; man får gräfwa diken och kanaler för att leda dit sköljwatten; och man får ösa
groperne med förtwiflade mödor; också händer, att ett parti, som är starkare, drifwer bort den
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som fått en någorlunda lönande punkt. Osäkerhet både till person och egendom råder i sådana
orter, dit skälmar och nidningar samla sig från alla werldens kanter.
Guldländerne äro icke de, uti hwilka man kan påräkna en waraktig och stilla lycka med
naturlig arbetsamhet och lugn.
Det naturligaste är att få komma till en ort, der man icke blir tryckt af skatter och hårda
styrelsesätt; men sedan kommer det an på hwad man will företaga sig i det nya hemmet,
d.w.s. om man will arbeta med jorden, eller om man kan ett handtwerk, eller har mycket
penningar så att man kan hafwa förlag till rörelse. Alltefter som man är och har det, wäljer
man sin blifwande wistelse.
För alla som ämna taga sig fram med personligt arbete, är det Norra Amerika bäst. Nästan
hela det landet består af ett enda rike ”Förenta Staterne”. Det är genom grundlagarne och
övwerenskommelse en enda stat, i jemförelse med andra riken, men det består af många
stater, och deras antal har hittills alltid blifwit ökadt ända sedan 1783. För närvarande äro
dessa stater 30, af hwilka hwar och en har sin särskilda styrelse, men alla tillsammans hafwa
en statsregering – utan konung, men med en wald styresman som kallas president och som
hwart fjerde år ombytes genom nytt wal.
För dem som weta detta förut är wisserligen öfwerflödigt att här nämna det, men många som
ämna utwandra torde wäl wara okunnige härom.
Förenta Staterne hafwa det gemensamt att man der åtnjuter den största samhällsfrihet som kan
önskas. Här och der har man så mycket frihet, att man derjemte saknar personlig trygghet.
Man får bereda sig på båda delarne. Bedrägeri och wåld äro icke sällsynte, aldrahelst det
förra. Men stjäla tillhör icke derwarande folks wanor.
Nu är det mycket olika i olika stater inom det ofantligt stora riket.
Om man will köpa jord och arbeta, så kan man icke stanna i de östra staterne, till hwilka man
först kommer när man utwandrat ifrån Europa. I allmänhet är landet rundtomkring kusten,
både i öster och söder, upptaget, odlat och bebygdt, så att fast egendom der är ganska dyr.
Men ju längre man kommer åt wester och nordwest, desto flera landsträckor finner man
obegagnade. Regeringen säljer årligen af dessa, och ett tunnland der är icke dyrt. Men ju
längre man kommit bort ifrån de förut odlade och befolkade trakterne, desto mindre kan man
förtjena genom arbete, emedan man saknar afsättning; der är ingen som kan köpa, man har
också icke wägar, man har swårt att sjelf få köpa hwad man kan behöfwa utaf saker som man
kunde hafwa penningar till.
Dessa swårigheter förminskas likwäl småningom, eller rättare sagdt snart; ty ofta händer det
att en trakt der man icke kan göra ett utbyte, der ingen wäg, kyrka, skola eller annat hörande
till ett riktigt samhälle finnes, har, det följande året, allt detta, och kanske en liten stad på
köpet, uppwext under tiden genom nya skaror af inflyttande som bygga sig hus, odla och
handla. Wisserligen är allt, i början, tarfligt, men det stiger snart till det bättre, husen blifwa
beqwämare och prydligare. De första stugorna äro blockhus, uppsatta utaf runda trädstammar
till timmer, utan knutar, så att stockarne få mellanrum whilka fyllas med gärdsel eller
wedträd, och tillkladdas med ler, ty man har icke tid att, på det första året göra det bättre; man
nöjer sig med jordgolf, och man får umbära hundrade små beqwämligheter wid hwilka också
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den fattigare är wand i sitt hemland. Inom ganska få år kan en wild trakt hafwa wägar,
stenhus, ångbåtar, jernwägar, styrelse, banker och mera.
Wi skola nu först, efter ett blott uppräknande af unionens delar, tala om de orter – eller de
stater – i hwilka lägenhet finnes för dem som wilja förskaffa sig jord.
Då jag beslöt mig att lemna en handledning för utwandrare till Amerika, war mitt beslut
derjemte, att endast anföra sådana upplysningar, som ära ytterst behöfliga, på det boken icke
skulle blifwa för stor och dyr. Fördenskull will jag ej göra den alltför widlyftig genom
geografiska beskrifningar öfwer andra orter än sådane som kunna komma i fråga för Swenske
inwandrare; och dessa beskrifningar skola äfwen blifwa så korta som intresset möjligen kan
medgifwa.
Utom Förenta Staterne finnes för närwarande intet land som ådrager sig någon
uppmärksamhet af Emigranter.
Det synes af alla beskrifningar och underrättelser derifrån, att Emigranten icke har synnerligt
wal emellan de amerikanska orter hwilka han kan nedsätta sig. Minnesota är nu en plats, till
hwilken alla hänwisas, ehuru äfwen der börjar blifwa knappt om land, när man icke will
underkasta sig att blifwa granne med Indianerne och odjuren.
Större delen af utwandrare hafwa fått uppmanande bref ifrån slägtingar, eller bekanta, hwilka
de ämna uppsöka wid ankomsten, för att få jord och skydd, hwilket sednare också werkligen
är af högsta nöden för den nykomne som är obekant med språk, med priser, med sedwänjor
och åsigter, hwarföre han, bland annat, får dyrt betala allt hwad han skall förbruka.
De tillförlitligaste nyare underrättelserne ifrån Minnesota (den trakt dit man nu sednast så
allmänt wändt sig), tyckas gifwa tillkänna, att de som resa ut för att nedsätta sig wid de
Swenska Settlementen (så kallas nybyggena der i landet), eller i deras grannskap, blifwa
swikna i sina förhoppningar. Sådant kan synas af här inhemtade uppgifter. Långt bättre är då
att stanna qwar i sitt fädernesland än att utwandra till en plats som ej erbjuder större fördelar.
För dem som oåterkalleligen beslutat sig att emigrera, finnas ännu platser som äro wärda
utwandrarens uppmärksamhet, och som erbjuda fördelar, hwilka motswara hwarje persons ej
allför öfwerspända fordringar.
Orsaken att de westra Staternas jord upptages så fort nu, är de äldre penningkriserna, som
hårdast kändes i de större landningsstäderne, såsom New-York m.fl. om wintern 1854 och 55,
hwilken period härigenom blef owanligt swår för den arbetande klassen. De som då hade
medel, blefwo landtbrukare och köpte egen jord; för de obemedlade tillkom ett stöd genom
abolitionist-sällskaperne, som bestodo både resa och bosättning på wissa wilkor till de stater
der icke slaweriet tillåtes. Men emedan krisen är wida swårare nu än då, är det ganska
naturligt att tusendetals från de stora städerna och faktorierna utwandra, hwarwid
folkströmmen, efter både wana, kommunikation och andra omständigheter, ledes åt western,
och helst till Minnesota, der man ännu haft utrymme, men hwarigenom man der, ännu mer än
hittills warit fallet, förswårat tillgången på jord, och såsom en följd deraf, sjelf föranleder
stegringen af pris på jorden i andra hand, d.w.s. sådan som redan är upptagen ifrån wilda
tillståndet. Jag will nu först beskrifwa de öfriga orter, isynnnerhet territorier, der jord ännu
finnes tillgänglig att köpa omedelbart af regeringen, och der den redan upptagna kan, under
wissa omständighete, erhållas till drägliga priser.
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Erfarenheten är alltid den pålitligaste rådgifwaren, och fördenskull will jag af egen praktisk
kännedom meddela några underrättelser om en annan stat; underrättelser som grunda sig på
ett mångårigt wistande på stället. Jag will likwäl, för att undwika hwarje sken af ensidighet
också omtala andra ställen, till hwilka utwandringen ofta wänder sig, beskrifwa deras fördelar
och olägenheter, så widt sådana äro mig bekanta. Få af dessa länder äro de om hwilka jag har
någon fullständigare egen erfarenhet; jag fyller den bristen med dels muntliga uppgifter dem
jag sjelf samlat på stället dels utur resandes berättelser inhemtat. Den stat som jag noga
känner och der jag sjelf så länge wistats, är Tennessee.
Förenta Staternas, eller den Nordamerikanska unionens särkilda stater äro följande:
I öster, dit man först kommer ifrån Europa:
Maine, New-Hampshire, Wermont, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New-York,
New Yersey, Pennsylvanien, Delaware, Maryland, Ohio ;
I söder och sydost, också wid eller nära hafwet:
Kentucky, Norra Carolina, Georgien, Florida, Södra Carolina, Louisiana, Virginien,
I alla dessa är landet befolkadt, jorden upptagen och dyr, så att ingen obemedlad kan tänka på
att der nedsätta sig såsom jordbrukare.
I midten, wester och nordwest:
Tennessee, Missuri, Arkansas, Indiana, Illinois, Michigan, Visconsin, Iowa, Texas,
Californien, Oregon.
I territorierne kan man ännu, såsom nyss nämndes få köpa jord till lågt pris, och börja en ny
lefnad, med hopp om framgång, i fall man är stark och frisk och ifrig med arbete. Inom sex
eller åtta år är man då en wälmående man, om inga särskilda missöden under tiden drabba den
inflyttade.
Wi skola något närmare beskrifwa dessa länder.

UTFLYTTNINGS-LÄNDER
Wi börja med C a l i f o r n i e n, som ligger längst i wester. Det är Amerikas guldland –
detsamma hwarifrån wi afstyrkt utwandrare från att nedsätta sig, åtminstone för afsigten att
söka guld. Är man besluten att arbeta mot betalning åt andra, så kan man gå dit, och förtjena,
och hoplägga penningar, ty arbetare äro der mycket eftersökta, men en Europé, aldrahelst en
Swensk, finner icke trefnad ibland sådana menniskor som der finnas i tusental, med deras
brott och wåld och lösliga lefwerne. – Wäl finnes också der jord att bearbeta, men det är
längre ifrån kusten och inåt landet. Klimatet- luften – är helsosam och årstiderna äro drägliga
nog, men ojemna, men man har ingen trygghet, ty närmast sig har man hoperne af Europeiske
skurkar och på andra sidan, inåt landet, har man wilderne, som ytterst förrädiskt lura på att
mörda och förgöra de hwita menniskor som de kunna smyga sig på. De hafwa här samlat sig i
större mängd än i de flesta andra staterna; deras antal stiger til 40,000.
När, i en framtid, Indianerne blifwit undanträngda – såsom wanligen sker – då först kan en
kolonist sätta sig ned i detta land. För närwarande kan sådant ske närmare kusten och de större
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hamnstäderne, der jorden likwäl är ganska dyr. Trädgårdsyrket har wisat sig utomordentligt
lönande omkring San Francisco, der man naturligtwis icke spar på penningar för att förskaffa
sig läckerheter.
O r e g o n T e r r i t o r y. Då wi afstyrkt ifrån alla inflyttningar till Californien, wilja wi icke
yttra någon farhåga för det landskap som ligger der närmast i norr; det är Oregon-territoriet.
Det är ännu icke så stort att det kan blifwa stat, det har också icke mer än 20,000 menniskor,
spridda på en yta utaf 6000 qwadratmil; men det har fördelar som man icke träffar på andra
ställen. Enligt regeringens kungörelse utlofwades att nybyggare som ankommo före den 1
December 1853 skulle der få jord för intet, mot wilkor att man skulle bo qwar åtminstone i
fyra år. På grund af enskildt meddelade underrättelser af December 1857 från Oregon City –
den lilla hufwudstaden i territoriet – lärer detta blifwit förlängdt, så att samma förmån ännu
erbjudes. Brefskrifwaren wille likwäl icke beqwäma sig dertill. Han war nemligen icke
landtbrukare utan idkade ett annat yrke. Efter det nämnda regeringsbeslutet erhöll hwarje ogift
person 160 acres jord; hwarje familjfader twå sådana sträckor, nemligen 160 för sig och 160
för hustrun.
För en Swensk som är kunnig i jordbruk wore sådant icke att förkasta, ehuruwäl resan dit
blefwe kostsam. Den borde då företagas ifrån New-York till Panamanäset (med ångbåt),
widare öfwer Panama till Stilla Oceanen, och från dess kust åter med ångbåt till Columbiaflodens mynning.
Dalerne i landet äro bördiga. Landet är också fullt af skogar, och dessa fulla af matnyttigt
willebråd och sådana som lemna pelswerk. Wintrarne äro kalla, men obetydligt för en
Swensk. Somrarne äro deremot wisserligen ganska heta, men klimatet likwäl icke osundt.
Befolkningen på stället är kändt för fredligt lynne och goda seder, i stark motsats till den
ohyggliga menniskosamling som hopat sig i grannstaten Californien, 100 mil längre i söder.
Den östra delen är tjenlig för åkerbruk, och isynnerhet frodas rotwexter och dylika saker
utomordentligt. Potates, rofwor, kål och grönsaker uppnå en alldeles owanlig storlek.
Höstarne äro särdeles wackra, och blommande såsom wårar.
Oregon City, ehuru obetydlig, är likwäl den största staden i området. Portland är den hamn
der man inlöper från hafwet.
W a s h i n g t o n T e r r i t o r y. Detta område innefattar allt det som ligger emellan HudsonBay-kompaniets länder och Columbia-floden, längst i nordwest bland Unionens länder. Det är
ännu föga bekant, men man har underrättelser som säga, att det något nordliga läget (mellan
46:te och 49:de bredds graderne) sammanlagdt med westkustens allmänna mindre fruktbara
beskaffenhet, icke till en början är inbjudande för kolonisten. Den östra delen borde kunna
tros wara fruktbarare, om man får döma efter hwad som är händelsen med detta territoriets
södra fortsättning i Oregon. Grannskapet med Rocky Mountains i öster torde wäl hafwa ett
strängare klimat än den öfriga delen. Förmånlig pelshandel kan man här påräkna. Hela westra
kusten är så genomskuren att den lemnar fri segling ifrån Stilla Hafwet långt in i landet, som
genom denna egna beskaffenhet har oräkneliga hamnar.
U t a h T e r r i t o r y. Mellan Californien, Oregon, Rocky Mountains och i söder 37:de
graden n. bredd. Området war föga kändt innan mormonerne der nedsatte sig, omgifna af
bergsträckor, hwilka snart (1858) kommo att anlitas såsom skyddsmur emot Förenta Staternes
trupper, hwilka ditskickades för att skaffa regeringen lydnad af denna hatade sekt. Landet är
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genomskuret af berg med oregelbundet derifrån affallande watten. En stor öken genomskär
landet, afdelad i midten genom Humboldt-floden som i en sträckning af 16 swenska mil
åtföljes af gräsbewexta stränder med skog, men hwilka å båda yttre sidorna mötas af en torr
och alldeles ofruktbar ödemark. Bättre trakter finnas inwid Stora Saltsjön, samt mellan den
och Rocky Mountains. För öfrigt är hela det toma området utan all lockelse för
kolonisationen. De sednaste underrättelserna från denna trakt synas antyda en afsigt hos
mormonerne att gifwa wika för den Amerikanska regeringen och draga sig undan till någon
annan ort, men ännu wet man derom intet med wisshet. Inträffar det så är det ett nytt område
tillgängligt för nybyggare.
Att mormonerne öfwertalat Indianerne att blifwa deras bundsförwandter bekräftas af flera
tilldragelser, och att dessa Indianer äro mormonernas förtruppar, bewisas trefaldt; först deraf
att mormontolkar wore med dem, och sedan deraf att de utförde manövreringen så skickligt
att de sjelfwe icke förlorade någon död och fingo blott några få sårade, hwilket bewisar att
Européer wore ledare af expeditionen.
Brigham Young inpreglar i sina slalfwar (detta är rätta namnet på dem) att man måste älska
sin nästa såsom sig sjelf, och ännu mera. Det hände ej sällan uti Nawon i Illinois, före 1846,
då mormonerna wore der bosatte, att, då fråga war om att detla ett rof efter plundring, eller
dylika tillfällen, och någon af deras egna bröder wore till hinder, det will säga kunde wara
wittne eller dylikt, så war ej widare än att i hemlighet skjuta ned honom. Förf. war 1845 på
stället och inhemtade många underrättelser om dem. Twenne woro hängda några dagar före
min ankomst till Iowa för det att de mördat en prest för penningars skull. Nog af: folket i
deras grannskap stämplade dem såsom de nedrigaste bofwar i mensklig skepnad, och det
synes som de göra allt för att bibehålla det allmänna tänkesättets längesedan utgifna dom
öfwer dem. Owanstående är ett ibland de sednaste fakta.
Underligt synes det wara att de kunnat i Europa bedraga så många menniskor att sluta sig till
deras lära; dock är det ej att förundra sig öfwer, ty deras offer utgöras af de mest okunniga
menniskor, som kunna ledas hwart som helst, då de blifwa wänligt tilltalade och humant
bemötte. Att intet widgjorts i Swerige för att hålla dem ute, förundrar mången. Om någonsin
landsförwisning bör tillämpas, så torde den här göra största nyttan. Men om de, som låta sig
förledas att tro på deras wärfware wisste, huru proselyterna blifwa behandlade wid ankomsten
till den heliga staden, och allt lidande och försakelser, de under resan dit och sedermera få
genomgå, så skulle ej en enda sluta sig till dem. Omkring trakten af deras förra wistelseort
kunde man aldrig hårdare skymfa en annan än med att kalla honom mormon. Allt ondt som
gjordes, stölder, röfwerier och allt elakt skylldes alltid på mormonerne. Ute på resor erkände
de aldrig att de woro mormoner; de wisste att den allmänna meningen war emot dem. Detta är
nu den fjerde orten der de nedsatt sig; först i Missouri, hwarifrån de blefwo utdrifna, dernäst i
Nawou i Illinois nära Missisippifloden; wid Iowa, hwarifrån de blefwo utdrifna. Nu äro de
wid Saltsjön eller Salt Lake, owisst huru länge de blifwa der.
N e b r a s k a T e r r i t o r y. Detta stora område börjar wid westra sidan af Rocky
Mountains och sträcker sig i öster till Missouri, i söder ända till Texas (dock då inberäknadt
wildarnes land (Indian Territory). Delar af detta distrikt äro förut upptagne af Minnesota,
Iowa, Missouri, Arkansas, Texas och Nya Mexico. Indianska området har fått en ännu större
del af Nebraska-gebitet. Det närwarande områdets gränser äro Rocky Mountains, 49
breddgraden, Missouri, Arkansas.
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Missouri är nästan under hela sin sträckning öster om Nebraska-området segelbar för
ångbåtar, ända ifrån New-Orleans. Karavan-wägen från östern till Kalifornien går genom
detta land.
Landet lider af öfwerswämningar ifrån både Missouri och Nebraskafloden. Fordom war
landet alldeles öfwerfyldt af willbråd, men dels Indianernas oförnuftiga jagtsätt, dels de
genomtågande karavanernas härjningar bland det wilda om wåren, hafwa minskat tillgången
betydligt, så att wildarne fördenskull måst flytta undan. Likwäl ses ännu bufflar, hjortar och
antiloper, men icke till stort antal. Schuppen träffas ymningt i de skogbewexta trakterna,
äfwen pantherdjur och andra kattarter.
Wissa delar af landet erbjuda sig åt odlingen, men grannskapet med Indianerne har hittills
warit ett hinder som afhållit folkströmmen att med stryka wända sig häråt.
Det har blifwit föreslaget att utmed karavanwägen anlägga skansar med besättningar emellan
Missouri och Oregon. Då det hinner werkställas, torde kolonisterne hasta åt denna sidan.
T e x a s. Ett ofantligt område, en och en half gång så stort som Swerige, är föga
tillgodogjordt för odlingen. Det återstod, när staten öfwergick till Unionen, hundrade
millioner tunnland att försälja för statens räkning, och det odlade utgjorde då allenast 600,000
tunnland. Sednare hafwa wisserligen nybyggen också här uppstått, men utrymmet är likwäl
ofantligt stort. Inwånares antal war, år 1850, 212,500. Huru mycket den stigit sedermera är
owisst. Nästan i midten är ett stort område af mer än hundrade qwadratmil, inköpt af ett
kolonisationssällskap från Mainz.
Alla watten gå här igenom en stor lutande slätt åt sydost till Mexikanska wiken. Det hela kan,
efter läget, delas i tre trakter: 1) den lägsta, wid hafwet, med söderns klimat, otroligt fruktbart,
hett och wått, ett hemwist för råsocker- och bomulls-planteringar, wextligheten slösaktigt
yppig; - 2) gränstrakten, som har dels slätter, dels kullar; denna del af staten är den största, der
omwexla grässlätter och skogar, de förra likwäl ojemnförligt widsträcktare, wattnas af källor
och bäckar. En förträfflig jordmån af mylla och lera på grund af kalk- och sandsten; - 3)
Bergstrakterne, som ligga i wester och sydost; skogarne öfwerflöda här.
Ekar, tallar och cedrar utgöra de allmännaste trädslagen, men mellan bergåsarne utbreda sig
dalar, som förträffligt egna sig åt odlingen. Slättlandet på andra sidan om Sierra Madre,
bebodt af Indianer, är ännu icke kändt.
Många utaf de från floderna Nuhis, Trinidad, Bragos de Dios, Colorado, Guadeloupe, San
Antonio m.fl. äro segelbara för små ångbåtar, långt upp, en del hela 40 till 60 swenska mil in i
landet. Rio Colorado är nära mynningen stängd af en ö utaf trädstammar, som der
sammanflätat sig, och som man ännu icke lyckats undanskaffa; om detta lyckas, kan man med
ångbåt gå upp 30 mil inåt landet. Rio Grande, som är 300 swenska mil lång, har forsar, men
torde nog framdeles göras tjenlig för ångfarten äfwen på eller wid sådana ställen.
Klimatet delas efter årstiderna, sommar och winter; Mars-December och December till Mars.
Den förra är sommartiden, den sednare regntiden. Hettan stiger under den förra tiden till 45
”o” Cels., nära kusten likwäl lindrad af hafswindar. Nätterna äro swala, äfwen sommartiden.
Under regntiden stiga floderna öfwer sina bräddar och öfwerswämma wägarne. Snö
förekommer icke på andra ställen än på bergen. Européer tåla icke wäl detta klimat. Febrar
antaga oftast hos dem en elakartad karakter.
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På gräsfälten, här kallade sawanner, beta hela hjordar af bufflar, bison-oxar, wilda åsnor,
hjortar, hästar m.m. Rofdjur wistas der likaledes, björnar, wargar, jaguarer, panthrar, loar,
räfwar, bäfrar och uttrar. Wattenfoglar af alla slag i stora skaror. Giftiga ormar, mygg och
insekter öfwerflöda. Fisk finnes till en otrolig myckenhet.
Alla slags frukter, undantagande äpplen, wexa yppigt, äfwen wilda winstockar. Vanille,
indigo och en mängd kryddwexter trifwas förträffligt.
Af all denna rikedom har namnet Texas kommit. Det betyder paradiset.
Handeln med utlandet är kinkig, emedan kusten saknar hamnar, och är öfwerallt förbygd af
bankar, öfwer hwilka skeppen icke kunna inlöpa. Den sistnämnde staden har 8000 inwånare.
I Texas kan en duglig arbetare hjelpa sig fram genom arbete åt andra. Äfwen unga och starka
qwinnor, kunniga i hushållsgöromål, erhålla god aflöning såsom tjenstefolk.
Handtwerkare hafwa också förmånlig utsigt, helst timmermän, smeder och wagnmakare. För
en arbetswagn betalas flerehundrade riksdaler, och lagning å ett hjul kan gå till 30 r:dr.
Skräddare och skomakare finna också sysselsättning, fastän färdiga kläder och skodon införas
från de nordliga staterna.
Till Texas får man icke afresa om wåren; man måste resa, t.ex. från Hamburg, tidigt om
hösten, i September eller Augusti. Reser man om wåren, så kommer man fram så att man får
tillbringa 11 månader innan man får wänta sig skörd. Dertill kommer det ännu wiktigare att
man kommer dit under wärsta sommarhettan och således icke får småningom wänja sig wid
klimatet, hwilket är så särdeles nödwändigt. Den resande får icke låta förleda sig af hwilka
uppgifter som helst att fördröja sig i Galveston eller Houston, utan måste genast begifwa sig
till det inre af landet. Saker, som äro nyttiga att medtaga, äro warma kläder och sängkläder,
för de dåliga rummens skull under wintern. Slipstenar äro här synnerligen dyra. Selar åt
ploghästar torde och böra medtagas. Eljest inga tunga packningar och kistor; men främst af
allt bör man hafwa penningar, alltid i guld –engelska sovereigns eller holländska tioguldenstycken.
Till Texas bör ingen åkerbrukare begifwa sig, om han icke är kapitalist, i hwilket fall han
likwäl hellre bör anlägga qwarnar, sågwerk, bomullsqwarn, tröskwerk m.m. De kosta
betydligt mera än i Europa, men gifwa en ojemförligt större winst.
Slutet af allt är dock, att, till detta paradis bör icke Européen utwandra, emedan han sällan
uthåller klimatets inflytande, allrasynnerligast i de låglända orterna.
I n d i a n a. Denna stat ligger icke särdeles långt i wester. Den omslutes i norden af den stora
sjön Michigan och en stat af samma namn, i öster är den granne med staten Ohio, i söder med
Kentucky, i wester med Illinois. Befolkningen der är öfwer en million menniskor. Landet är
mycket odladt, men stora sträckor återstå, emedan hela widden är icke långt ifrån 1000
qwadratmil stort. Landet är ganska warmt, i synnerhet i södra delarne. Stora skogar af ek,
lönn, mulbärsträd, ask, bok, walnötsträd, lind, bomullsbuskar m.fl. Man odlar der, såsom hos
oss, hwete, råg, korn, bohwete, potates och tobak, äfwensom mais, ett sädeslag, som icke wäl
fortkommer hos oss för froster, som möjligen komma i Augusti. Landet är mycket slätt, har
betydliga floder, och dessa segelbara. Omkring floderna äro stora gräsfält, en del fuktiga,
mångenstädes till bredd af hela milen. Mycket wildbråd finnas ännu i skogarne, deribland
sådana djur, som lemna goda pelswerk. Stora sträckor jernwägar och äfwen andra
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förbindelsemedel finnas här. Den wärsta olägenheten i den staten har warit de dryga afgifterna
som fordrades emedan staten hade för stor skuld; men denna är nu betydligt förminskad; ännu
återstår jord att köpa, ehuru en stor del redan är upptagen och dyr. Afsättningen af hwad man
skördat är mycket fördelaktig i denna stat, men en bosättning här fordrar alltid ett något större
kapital. Ett halft tjog städer finnas redan, dock icke stora, mest med 6 till 12,0000 menniskor.
I l l i n o i s. Den staten är det som Swenskarne mycket walt till bosättning. Den ligger i
wester om den nyss omtalade stora sjön Michigan, och har till en del också Indiana på östra
sidan om sig, i söder har den staten Ohio. I wester om sig har den Missouri-staten och Iowa, i
norr Wisconsin. Denna stat har 1,200 swenska qwadratmils storlek. Den har ännu många
millioner tunnland jord oupptagna, i synnerhet i norra delen, men i söder är landet fruktbarast.
Jordmånen är nästan öfwerallt fruktbar och mycket tjenlig för åkerbruk. Skogarne äro stora,
men något obeqwämt belägna, genom sin aflägsenhet från de fetaste grässlätterne. Sjelfwa
trädens ofantliga storlek utwisar både deras ålder, jordens drifkraft och ett warmt klimat.
Wildbråd finnes ännu i mängd. Man samlar der också godt pelswerk. Också har man ofantliga
tillgångar på stenkol, äfwen salt i källor. Luften är ren och helsosam, men wintern kall.
Omkring Missisippi och de fuktiga grässlätterna, som der kallas prärier, är luften osund, men
omkring de torra grässlätterna (Table land) i medlerska delen, är landet sundt och särdeles
bördigt. Folkmängden uppgår till en million.
Jernwägar finnas här till betydlig utsträckning. Här finnes en stor och temligen bekant stad,
Chicago, wid Michigansjörn, med nära 40,000 invånare. Några små städer finnas äfwen.
I denna stat har en myckenhet swenskar bosatt sig. Ibland kolonisterna utmärker sig det
gemensamma nybygge, som grundades av Eric Janson med sina anhängare. De hafwa anlagt
en stad, Bishopshill, omkring 20 swenska mil ifrån Chicago, 7 mil ifrån Missisippi. Genom
det att de gjorde gemensamt inköp af land, erhöllo de särdeles goda priser, så att tunnlandet
(acren, 27 kappland) erhölls för twå och en half till högst fem riksdaler riksgälds. Efter det att
stiftaren till både sekten och kolonien blef dödad, har nybygget likwäl fortfarit att förkofra
sig, så att ordning och trefnad der äro rådande. Fruktbarheten är så stor, att hwetet ger 30:de
kornet, rågen 40:de och maisen flera hundrade gånger utsädet. Planteringerne inskränka sig
icke härtill utan man har också frukter och bär i stor ymnighet. Socker fås ur sockerlönnen då
den om wåren safwar, äfwensom sirap hopkokas ur saften af maisstänglarne.
Denna kolonis hastiga tillwext utwisar huru mycket en samfäld kolonisering kan uträtta.
Kolonien ökar årligen sitt wärde; år 1854, då jag besökte stället, uppgick detsamma till en half
million riksdaler swenskt. Folknummern utgjorde då ett antal af emellan 6 och 700 personer.
Det werldsliga tyckes något hafwa qwäst det andliga och nu för tiden hafwa företrädet; alla
synas nöjda och lyckliga. De äro aktade och utmärkt wäl kända. Deras stadgar, som äro
sanktionerade utaf wederbörande myndigheter, innehålla bland annat, att de styrande utgöras
af 7 personer, som wäljas för lifstiden af kolonien, och att alla personer, som der finnas, ega
sin frihet att afflytta då de wilja, men om de warit der ett eller tio år, att de ej ega rätt att få
någon ersättning för deras arbete, men att de äro intressenter så länge de der qwarstadna. Som
derföre aldrig kolonien behöfwer betala något för arbetet, så är ganska naturligt att de skola
hopa rikedomar, äfwen hafwa de nära nog alla sorters handtwerkare, som förfärdiga arbete
som säljes, och penningarne läggas till den allmänna kassan. Några personer hafwa förehaft
förslag om en sådan förening, men på liberalare grundsatser, så att arbetare skulle få sin
förtjenta lön, och att den ej skulle wara en religionssekts twång underkastad; den skulle blifwa
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en rent demokratisk förening. De, som hafwa känsla för obemedlade likar samt önska att göra
något godt, och hafwa förmåga att utföra det, hafwa här ett widlyftigt fält att föranleda egen
och tusentals medmänniskors lycka och belåtenhet. Hwad medtagningen af tjenare
widkommer, tillstyrkes att de, som medfölja, må, eller böra, sjelfwe betala sin resa om
möjligt, ty man bör så ställa till, att båda parterna hafwa sin frihet; oberäkneligt stora fördelar
uppstå deraf. Det är tid nog, både att skuldsätta sig, för den ena parten, och för den andra att
hafwa fordran, då de komma på platsen och alla äro ense om att de der wilja blifwa och bo.
Det finnes så många förhållanden, som kunna göra om intet allt hwad man uppgjort
tusendetals mil ifrån det ställe der man kommer att stadna. Fördenskull är bäst, att alla, ända
till en slutlig öfwerenskommelse för bosättning, äro utan alla band. Wi hänwisa för öfrigt i
afseende på detta ämne till hwad wi derom utförligare yttra längre fram.
V i s c o n s i n. Denna stat är den nordligaste i den medlerska delen af landet; den har Illinois
till granne i söder, Missisippifloden och Minnesota i wester, i norr Öfre insjön (Lake superior)
i öster sjön Michigan. Utrymmet äfwen i denna stat större än halfwa Swerige. Folkmängden
är en half million. Här hafwa inga nybyggare inflyttat förr än på de sista 30 åren, men
kolonisationen har sedan gått fort. Landet war icke långt förut inköpt från wildarne utaf
Menomoni-stammen, och blef först 1847 upptagen såsom stat i unionen. Den har stora floder,
Missisippi i wester, Wisconsin, For-River och Rockriver, hwilka wid högt watten flyta i
hwarandra öfwer det mellanliggande landet. Här kan man efter behag och lätt wälja sig
nybygge, likwäl, om man afser jordbruk, helst på östra sidan om Wisconsin-floden, der
jordmånen är starkast bärande. Landet är särdeles tjenligt för åkerbruk och har goda
förbindelsemedel. Klimatet är ganska helsosamt. Endast frossor herrska der i wissa trakter,
hwilka man bör undwika. Jernwägar och ångbåtsleder gifwa staten beqwäm förbindelse med
de östra staterna. Äfwenså har man, i det inre, anlagt goda wägar af sten eller belagda med
plankor, hwilket naturligtwis i hög grad underlättat koloniseringen, som fortgått med alltid
stigande hastighet, Wintrarne, äro kalla, men icke swåra. Luften är mera torr och ren, alla
årstider, än på östra kusten. Blygrufwor äro upptagna i mängd, så att 30 till 40 millioner
skålpund bly årligen afwerkas. Malmen utgöres af en lös kalksten, som också, södervittrad,
utgör hufwudsakliga stamjorden i denna stat. Koppar finnes wid Lake Superior, i renhet och
mängd öfwerträffande alla andra kända koppar-anledningar i hela werlden. Lager af wacker
hwit marmor hafwa blifwit funna i den del af staten, som på en gång berör Missisippi och
Wisconsin-floden. Äfwen bergsbruks-distrikterna äro goda för åkerbruket, till följd af bergens
beskaffenhet, derifrån slätternas jordmån i fordna tider uppkommit. Men på de trakter der
bergen, i stället att bestå af kalk, utgöras af sandsten, är åkerbruket icke gynnandt. Den trakt,
dit de flersta swenskar ställt sin kosa, är Pine Lake. – På det hela taget erbjuder Wisconsin de
största fördelarne för nybyggaren, antingen han will anwända sig på bergsbruk eller åkerbruk
och boskapsskötsel, antingen han är sjelf stark arbetare eller har pennningkapitaler. Utförseln
af spannmål är betydlig, ända till en half million tunnor årligen. Med wildarne, som äro
fredliga, idkas byteshandel, hwarwid man lemnar mjöl, tobak och grannlåter emot wildt,
lönnsocker och anda naturprodukter.
Ibland här anlagda städer är i synnerhet Milwaukie anmärkningswärd för sin snabba tillvext.
Den grundlades efter år 1835, wid hwilket år ingen nybyggare ännu kommit till den wildtrakt,
der staden nu ligger. Den har nu öfwer 30,000 inwånare.
M i c h i g a n. Detta land ligger långt i nordwest, mellan de tre stora sjöar Huron, Michigan
och Superior. Denna stat har en widd, stor som fullt ut halfwa Swerige. Den är ännu föga
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uppodlad i förhållande till sin stora widd. Landet är i allmänhet slätt, med stora gräsfält, men
också med widsträckta skogar af ek och walnötsträd, lind, sockerlönn, poppel, tall m.fl. Inwid
sjöarne är jordmånen sandig och swag, men större delen af landet har god jordmån, tjenlig för
åkerbruk, samt jorden lättarbetad. All slags säd odlas här, äfwenså hampa och
trädgårdswexter. Wildbråd och fisk finnas ymningare än i någon annan bland de Förenta
Staterna. Floderna flyta lugnt, så att de kunna befaras med båtar nästan ända ifrån deras
ursprung ned till de stora wattnen. Äfwen fiskrika insjöar förekommer der i mängd. Den
nordliga delen har kallt klimat, men den södra liknar Tysklands. Goda förbindelser äro
öppnade medelst ångbåtar och jernwägar. Afsättningen fördenskull i allmänhet beqwäm, dock
wida mera i södra delen af landet. Denna stat har lidit mindre af den i sednare år inträffade
penningnöden, emedan grundlagen förhindrat statsförwaltningen att anlägga jernwägar eller åt
aktiebolag gifwa garantier för sådanes afkastning. Privatbank-inrättningarne, måste, enligt
sednare tiders stadganden, nedlägga statspapper, såsom säkerhet för deras sedelutgifningar.
Både aktie-egare och embetsmän i banken äro solidariskt answarige för de sedlar man derifrån
utgifwer. Allt försigtigsmått, som wisat sin stora nytta under en tid, då alla eller de flesta
privatbanker i Förenta Staterna måste inställa sina betalningar, till följd af sanslösa sedelemissioner. Inwånarnes antal är omkring en half million. Städerne i detta land äro icke stora.
I o w a. Söder om Minnesota, wester om Mississippi, norr om Missouri och öster om
Missourifloden och Siour-river. Widden är öfwer 2000 swenska qwadratmil. Ytan består af
slättländer, men med någon skillnad i höjd den ena från den andra. Mer än tre fjerdedelar af
området utgöras af grässlätter. Jordmånen består af swartmylla, i prärierna blandad med
sandig lera, och i allmänhet utmärkt bördig. Frukter och bär trifwas ypperligt, deribland
windrufwan äfwen såsom wild förekommande i mängd, men åkerbruk och boskapsskötsel
utgöra hufwudnäringen. Klimatet sundt på de högre slätterna, men ”bottomlandet” (det som
ligger djupast intill de stora wattnen) gör ett undantag derifrån, här såsom öfwerallt
annorstädes. Wintern är ofta sträng, äfwenså hettan om sommaren, men denna sednare
mildras ofta af regn.
Visconsins blylager och Illinois´ stenkolslager skjuta öfwer in i Iowa. Äfwen kalk, zinkmalm
och marmor förekomma temligen ymnigt.
Städerne i denna stat äro ännu icke betydliga. Folkmängden i hela staten stiger till kanske
400,000, hwilket likwäl år swårt att säga, emedan utwandringen hit har i sednare tider ökats
otroligt. Äfwen en mängd swenskar hafwa i sednare tider bosatt sig här.
Privatbanker få icke finnas i denna stat, och pappersmynt har intet omlopp här.
K a n s a s. För att i största möjliga mån inpregla i mina läsare behofwet att wäl betänka en
otalig mängd små omständigheter, somt /samt?/ att i synnerhet söka förstärka sig genom
antalet af personer, will jag meddela hwad som nyligen i staten Illinois förehades med
afseende på en emigration derifrån. Man skall deraf finna, huru olika saken företer sig i det
praktiska, och huru mycket, både stort och smått, man har att öfwerwäga innan man tager ett
så wigtigt, man kunde wäl säga wådligt, steg, som att anlägga ett nybygge.
/GEMENSAM KOLONISATION ( EFTER GRANS PLAN) /
Det huwudsakligaste man af nedanstående kan lära sig är, att den enskildes kraft är en
obetydlighet när den icke förstärkes af gemensamheten och mängden, att enstöringen förmår
intet och att mängden ger styrka åt alla. – Widare att också personer, hwilka en gång
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genomgått eldprofwet af kolonisation, anse ytterst nödwändigt, oundwikligt, att förutskicka
dugliga personer för att på det nogaste undersöka allt på det nya stället.
När trängseln om jord och följaktligen inköpspriset för densamma blef för högt i staten
Illinois, började man se sig om efter mera utrymme. En doktor C. H. Gran ställde sig då i
spetsen för en Skandinavisk utwandrarekoloni. I ett tal, som han höll wid en sammankomst i
Salesbury, utwecklade han alla bewekelsegrunderna för en flyttning, och en gemensam
flyttning. Den mindre bemedlade skulle derigenom kunna köpa nog jord för att genom
densamma i längden winna oberoende. Sällskapet skulle bestå af swenskar, norrmän och
danskar, och bestod redan af 250 tecknade personer, hwilka föresatt sig att på wåren 1858
afflytta till Kansas. De skulle der inköpa land och anlägga en stad. Hwar och en som är
medborgare af Nordamerikas förenade Stater, eller som förklarat sin önskan att blifwa det,
och bekommit sitt första bewis, äfwensom enkor med medborgarerätt, skulle berättigas att
erhålla 160 acres, efter ett pris af 1 dollar och 25 cent. acren. Då Regeringen låtit uppmäta
detsamma, skulle en hwar blott behöfwa, inom 30 dagar, gå till Land Officen och anmäla sitt
jordanspråk samt få anstånd med betalningen 12 månader. Denna den första nybyggarens
företrädesrätt till jorduppköp kallas ”preemtion”-rätt. Likwäl kunde det kanske dröja i flera år
förrän landet blefwe uppmätt, och under denna tid skulle man fått bruka jorden utan afgift och
landet derigenom måhända hunnit betala sig sjelft genom afkastning innan dess pris skulle till
Regeringen erläggas.
Orsakerna hwarför man just walt Kansas till bosättningsort, är att den goda jorden der ännu ej
är så allmänt upptagen, klimatet är mildare och wintern kortare än i något annat territory
bland dem, som för närvarande äro öppna för kolonisering och emedan man i Kansas kan
köpa 160 acres bästa land för samma pris som i Staterna betalas för allenast 20 acres.
Hwarföre skall ett stort sällskap bildas för kolonisationen ?
1:o. För det ömsesidiga förswarets skull.
2:o För den ömsesidiga hjelpens skull.
3:o. För att kunna gå åstad med wida mindre medel och dock uträtta mycket genom
samwerkan.
4:o. För att kunna wara i stånd att köpa och medtaga en flyttbar såg och en qwarn för
gemensamt bruk, derigenom att hwarje medlem till tillskjuter en lika del till dess
förskaffande.
5:o. För att kunna förmå bygga kyrka och skolhus.
6:o. För att kunna aflöna prester och skollärare.
7:o. För att kunna hafwa alla slags handtwerkare inom kolonien.
8:o. För att kunna underhålla en handelsbod i nybygget.
9:o. För att kolonien skall komma att bestå af blott landsmän.
10:o. För att hastigare kunna höja jordens wärde genom den lättaste uppodling, som
åstadkommes af mängdens samwerkan.
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11:o. För att wida skyndsammare winna en gammal bygds beqwämligheter jemte så lågt pris,
att dylikt omöjligen kan ernås inom Staterna.
12:o. För att kunna anlägga en stad och derigenom, i närheten, hafwa en bytesplats, som kan
locka främmande att handla med kolonien och der nedlägga sina penningar.
Man hade kunnat uppräkna ännu flera skäl; men dessa 12 synas wara wäl tillräckliga att
öfwertyga hwarje tänkande menniska om fördelerne af att begifwa sig af i mängd.
Nästa fråga blef: huru skall resan företagas? En wiss plats borde bestämmas, hwarest alla
skulle mötas på en wiss dag. Man föreslog Illinois-town, midtemot S:t Louis, och till
mötesdag den 1:sta Maj 1858. Dit må hwar och en göra resan såsom han funne lämpligast,
men derifrån böra alla gå tillsammans genom staten Missouri till bosättningsplatsen i Kansas.
Hwar och en bör ordna om resan för sig sjelf och familj. De mindre bemedlade kunna
kanhända slå sig tillsammans om dragare och fordon, eller aftala med någon af sällskapet om
frakt.
Det förstås, att hwar och en som har egna dragare och boskap, och icke bor för långt ifrån
Illinois-town, skulle göra wäl uti att taga sina kreatur med sig.
Hwarföre skall man mötas? och hwarföre just i Illinois-town? 1:o. För att kunna hafwa
gemensamma wägledare till bosättningsplatsen i Kansas. 2:o. För att kunna rådslå om och
besluta hwad som skall köpas gemensamt, och göra sådana stadgar, som kunna befinnas
nödiga att uppställa innan man framkommit till den gemensamma bestämmelseorten. Wid
mötet skulle man tillsätta en kommité, som borde göra de nödiga uppköpen. Detta kunde
tillgå på det sättet, att hwar och en ingåfwe en förteckning på de lifsmedel och andra saker,
som han för egen räkning wille hafwa. Då alla förteckningar ingått skulle deraf göras utdrag,
och alla de många småpartierna af samma slag räknas tillsammans och köpas i stort och på en
gång. Så snart köpen wore gjorda skulle kommitéen wisa räkningarne från handelshusen, då
hwar och en lätt kunde beräkna huru mycket han skulle hafwa för sina utlagda penningar. På
detta sätt besparas genom sjelfwa uppköpssättet allraminst fjerdedelen, eller på hwarje dollars
åtminstone 25 cents.
S:t Louis wore wäl kanske den bästa platsen för uppköpen, men det wore för dem, som wore
obekant med språket och andra förhållanden, icke blott kostsammare utan äfwen farligare att
uppehålla sig der än i Illinoistown.
Efter framkomsten till Kansas och stället hwarest bosättningen skulle ske, skulle man
utnämna en kommitté för att utse en section till stad och sådant land omkring densamma, som
befunnes fördelaktigt att upptaga. Sedan stadsplatsen och ¼ af sectionerna genom kommitéen
blifwit bestämda, skulle staden och skogslandet fördelas i lotter af sådan storlek, som
majoriteten komme att bestämma, hwarefter stads- och skogsslätterna samt ¼ af sectionerna
borde numreras och de motswarande numrorna uppskrifwas på papperslappar, hwilka sedan
skulle sammanrullas. Fyra lotterihjul eller något annat dertill tjenligt förwaringskärl anskaffas,
hwarefter uti det ena lägges alla lappar med de numrerade stadslotterna, uti det andra de
numrerade skogslotterna, uti det tredje de numrerade ¼ sectionerna och uti det fjerde alla de
lappar, som innehålla namnen på sådane män eller qwinnor, som kunna köpa jord.
Sedan utses 4 barn att draga lotterna. Antag nu att:
1:sta barnet droge stadslotten N:o 10.
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2:dra barnet skogslotten N:o 50.
3:dje barnet ¼ sectionen 100
4:de barnet namnet I. Andersson. Då skulle de båda lotterna 10 och 50 samt ¼ sectionen N:o
100 tillhöra honom.
Lottdragningen fortsättes på detta sätt, till dess en hwar fått sina lotter och sin farm, hwilka
skulle i ordning som de dragas, inregistreras i en bok.
Det föreslogs att man skulle rösta öfwer följande frågor: Huru stora hus skola wi sätta upp på
varje ¼ section? Och huru mycket skola wi stänga och plöja? Antag nu att majoriteten skulle
rösta sålunda:
”Husen skola wara 18 fot långa, 12 fot breda och 8 fot höga. De skola hafwa en mellanwägg,
3 fönster och 2 dörrar; wi skola hägna och plöja 2 acres.” Då utser majoriteten sådane
personer, som man anser skicklige att förstå och utföra de olika slags arbetena. Och börjar att
i all gemensamhet uppsätta husen samt plöja och stänga.
Den som uppgjort hela förslaget erkände att han icke war wan wid tyngre arbeten; men
förband sig att hjertligen gerna göra hwad han kunde för helsowården och sköta dem som
råkade att blifwa sjuka, och allt detta för intet från den stund man möttes i Illinoistown, och så
länge arbetet fortginge gemensamt.
Hwarföre skulle arbetet göras gemensamt? Jo, emedan lagen fordrar, att wissa förbättringar
skola göras förrän man kan wara lagligen betryggad om eganderätten; och dessa fordringar
lättare, billigare, fortare och bättre kunna fullgöras genom att hjelpa hwarandra, än hwar och
en för sig skulle kunna göra. Om nu någon skulle blifwa sjuk för en längre tid, och icke kunna
uppfylla lagstiftningens willkor i detta hänseende, borde han wäl derigenom förlora sin
preemptionsrätt? Nej! Derföre hade man ingått gemensamhet; den som sjuknat blir
derigenom likwäl delaktig af de gemensamma fördelarne, en af samfundet, en som hjelpt till
att bilda samfundet, och som redan afgifwit sin del till qwarn, såg och andra saker som blifwa
gemensam tillhörighet skulle man under sådana omständigheter icke rättwisligen kunna låta
förlora sin preemptionsrätt, emedan han wore sjuk.
Sedan de små förbättringarna äro gjorda upplöses gemensamheten. Om nu landet är af
Regeringen uppmätt, så går hwar och en till Land Officer, får jorden der inregistrerad, hwar
och en i sitt eget namn, uttager bewisen derom och går hem för att göra låta med egendomen
såsom han sjelf behagar. Om någon wille byta med annan, så att slägt och wänner kunna
lefwa nära warandra eller tillsammans, så hawa de naturligwis rätt att göra så, om begge
partierna äro williga.
Hwaruti består således den qwarblifwande gemensamheten?
1:o. I gemensam eganderätt till såg och qwarn,
2:. I gemensamheten om stadens anläggning.
3:. I förberedande odlingsarbeten och det af lagen påbjudna förbättringsarbetet.
Då nu landet kommer uti ”market” (Regeringens utbjudning till jordens försäljande) hwilket
kan inträffa förr eller sednare, har hwar och en att betala sina 160 acres, men om det, emot all
förmodan, skulle uppmätas straxt efter sällskapets ditkomst, då hade man ändock ett år på sig
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för att betala grunden, och wid den tiden har jorden redan wunnit i wärde till många gånger
det pris, som regeringen fordrar; så har det åtminstone tillgått i andra territorier; landstycken,
som först wid sällskapets ankomst wore wärda 1 à 2 dollars, måste efter ett års påkostadt
arbete wara wärda jemförelsewis mera.
Ingen gemensamhet med hushålls-angelägenheter skall ega rum. Hwar och en borde, i alla
hänseenden, draga omsorg om sig sjelf och sin familj, så länge han wore frisk, både att
bekosta sig resan dit och att der sedan uppehålla sig (dock må ingen förglömma ”som I wiljen
att andra skola göra eder, så gören I ock dem”). Men om några önskade att bo tillsammans, så
hafwa de naturligtwis rättighet dertill.
Hwad skulle man hafwa wunnit framför personer, som kolonisera sig en och en familj, eller 2
à 3 familjer på en gång.
1:o. Twå à tre familjer kunna icke förmå köpa nödwändiga machinerier, med mindre de woro
rika, men det kan det nu ifrågawarande sällskapet, som likwäl icke utgöres af rika personer.
2:o. De kunde icke köpa sina förnödenhetswaror i så stor mängd och följaktligen icke till
billigaste pris, men detta kan här ske genom mängden och gemensamheten.
3:o. De skulle af flera skäl nödgas bosätta sig närmare till något annat settlement och kunde
således icke wälja sin boningsplats så fritt och följaktligen mest fördelaktigt; men sådant wal
eger detta sällskapet.
4:o. De skulle nödgas gå till långt alägsna platser för att få hjelp eller något som de behöfde,
och de skulle komma att förspilla mycken tid och mycket penningar på detta sätt; men detta
behöfwes icke efter närwarande plan.
5:o. De skulle alltid behöfwa wända sig till fremmande personer, då de behöfde köpa eller
sälja något, eller behöfde något gjort, blefwe kanske debiterade ett orimligt pris och långsamt
betjenade. Men detta behöfwes icke här, ty alla slags handtwerkare finnes inom nybygget;
äfwensom man snart kunde förmå andra att komma dit för att draga fördel af qwarnar, sågar
och werkstäder m.m., samt nedlägga sina penningar hos kolonien.
6:o. De skulle icke utan yttersta ansträngning förmå bygga broar öfwer strömmar och bäckar
samt anlägga wägar till andra platser; men detta kan det förenade sällskapet lätt, och andra
skulle kanske sjelfwe bygga många wägar, för att komma till kolonien.
7:o. De skulle icke mycket kunna höja jordens wärde; men den större folkmängden kan
åstadkomma detta.
8:o. Kunde de icke förmå bygga kyrkor och skolhus.
9:o. De kunde icke aflöna prester och skollärare.
10:o. De kunde icke anlägga en stad, och på en gång göra den till något.
11:o. De kunde icke ibland sig sjelfwa utwälja sina embetsmän, utan hade att gå långa wägar
till fredsdomare, postkontor m.m. och hade att wänta länge innan några beqwämligheter
kunde winnas; men allt detta kunna de förenade göra derför att det är en folkmängd.
12:o. De kunde icke ibland sig underhålla en handelsbod; men detta kan också denna större
mängd.
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TILL HWILKEN DEL AF KANSAS BÖR KOLONIEN GÅ?
Denna punkt kunde naturligtwis icke bestämdt beswaras. Den 30 Juni 1856 woro 1,572,690
acres uppmätta inom Kansas´ område; detta uppmätta war för det mesta redan uppköpt när
förslaget wid mötet afgafs, men halfannan million acres utgör icke femtiondedelen af
Territoriets widd. Detta wisar således, att der är mycket att wälja på. Dock syntes det både
wisligt och nödigt att någon punkt eller några punkter skulle utsökas, innan kolonien komme
dit. Gran sjelf hade rest der i landet och war wäl bekant med jordmånen och klimatet, samt
tillgångarne på wed, watten och mineralier; war likaledes wäl bekant med Indianernas sätt och
deras lefnadswanor (han påstod, att, om man bemöter wildarne wäl, göra de likaledes tillbaka
emot de hwita). Landet borde ordentligt undersökas både i afseende på god och odlingsbar
jord och många andra wigtiga förhållanden, t.ex. tillgång på skogswatten, wattenfall, stenkol,
bly och andra mineralier, läge för den tillämnade staden och nybygget, kommunikationerne
med andra platser, tjenligt ställe för uppsättande af faktorier och manufakturier af alla slag,
för att, om möjligt, kunna göra platsen af någon wigt, så wäl för dess eget intresse, som för
det kringliggande landet.
Jag har opartiskt anfört ofwanstående, och will göra den anmärkningen deremot, att en
flyttning till Tennessee skulle med wida större lätthet gifwa uppfyllelse åt det syfte man
företagit sig. Men sjelfwa planen utwisar stor erfarenhet om hwad som fordras för att i
Amerika med största fördelen anlägga ett nybygge. I det afseendet är hwarje ord wärdt att
med den största uppmärksamhet begrunda.
Wäl hafwa politiska swårigheter för närwarande kommit emellan, så att beslutet wäl
swårligen torde kommit till utförande wid den föresatta tiden (den 1 Maj 1858), men att det är
utförbart kan icke motsägas, då det göres så genomtänkt och på grund af en sådan erfarenhet
som den i förslaget påtagligt synliga.
Jag will ytterligare anföra Gran´s förslag:

HURU KAN MAN BEQWÄMAST SLUTA SIG TILL SÄLLSKAPET?
De som wilja förena sig med sällskapet må personligen eller genom bref underrätta Grahn
/Gran/, så fort som möjligt, på det han ungefärligen måtte weta medlemarnes antal innan han
skulle resa till Kansas under sommaren 1857. De skulle uppgifwa sin ålder, sysselsättning och
lefnadswilkor och, om de äro gifta, barnens antal och ålder, äfwenså namnen på platsen och
staten der de hittills warit boende. Hwarje förnuftig menniska kan förstå att han i och för
sällskapets bildande, ådragit sig mycket beswär och arbete samt betydligare omkostnader
(tilläfwentyrs icke mindre än 4 a 500 dollars). Widare må man besinna, att han måste lemna
sina winstbringande läkaregöromål, kanhända från 6 till 8 veckor för resan till Kansas, som
göres för sällskapets intresse i dess helhet. Då han nu inga fördelar begär framför någon
annan, så anser han billigt att hwarje person öfwer 21 år som önskar gå med, skall innesluta
åtminstone – En Dollar i brefwet då han anmäler sig till medlem; deraf samlade medel skulle
utgöra bidrag till utgifternas bestridande. Då detta är gjordt, inregistreras den anmäldes namn i
en bok, och han betraktas från den stunden såsom en af sällskapet och blir delaktig af alla de
fördelar som uppkomma af denna förening.
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Han förklarade tillika öppet och bestämdt, att han icke, i hwilket hänseende som helst,
åstundat andra fördelar än alla de öfrige, och följaktligen saknade hwarje låg afsigt för egen
winning på allmänhetens bekostnad.
Gahn /Gran/ uppmanar hela Skandinaviska nationen att taga denna plan i betraktande och att
förena sig med denna koloni, emedan man borde wara fullt öfwertygad om resultatet ska
blifwa en wälgerning för hwarje deltagande och dess efterkommande. Widare anmodade han
hwar och en som eger något intresse i planen, ware sig för egen eller landsmäns räkning, att
söka bilda en klubb (wid wissa tider sammanträdande sällskap) i hans stad eller settlement,
hwarest frågan må diskuteras, och sådane anordningar med afseende på resan widtagas, som
må anses ändamålsenligast, samt att de ibland sig utwälja en föreståndare eller flera, som
meddela Gran resultatet af deras möten så fort som möjligt. ”Mängden gör det.”
Att sällskapet beger sig åstad är i alla fall bestämdt. – Denna uppmaning undertecknades
:”Andover Henry C:o Ill. i Juli 1857. Dr C. H. Gran.”
Tillförlitliga intyg bifogades för att betrygga hwar och en, att intet skojeri låg gömdt under
förslaget.
Wid det förslag Doktor Gran uppgjort, wore många anmärkningar att göra, wäl icke emot
sjelfwa förslaget, men i afseende på swårigheter och faror under resan dit, men hwar och en
som försökt Amerikas wildtrakter, kan wäl inse de faror och obehag för hwilka man utsätter
sig wid ett sådant tåg. De som utwandra ifrån Swerige resa numera uteslutande till Minnesota,
som är uti ett enda afseende wärre än Kansas. Det är det kallare klimatet och den deraf
förorsakade långa wintern, men i öfrigt, kan Doktor Grans plan antagas för att wara en sann
beskrifning om sättet att emigrera och om de swårigheter en kolonisation innefattar. De som
läsa med eftertanke beskrifningen om Tennessee och om Kansas och Minnesota, böra noga
besinna sig innan de handla, och synes det wara en ringa uppoffring af några dollars och några
dagars tid för att göra ett besök på stället, men derjemte ej förglömma de fördelar som finnas,
men som kunna synas, eller blifwa kända på ett kort besök. Det enda medlet att kunna få en
werklig och praktisk erfarenhet, är att wara ett år på stället, då äger man rättighet att gifwa sitt
omdöme om hwad som kan erfaras på en sådan tid; en betydlig winst skulle uppstå
derigenom, på det sättet, att kommen först till Minnesota eller Kansas, skulle emigranten
ångra sig att han ej uti sin wäg besökt Tennessee, och skulle då få en trånad derefter, men som
af brist på medel ej kan tillfredställas; ingen större plåga finnes än trånsjukan, har man då
familj till, som förebrår obetänksamheten, då äro alla olyckliga. Det är öfwerflödigt att här
göra flera anmärkningar, ty de göra sig sjelfwa. Önskas blott att hwar och en kunde handla så
att han ej behöfde ångra sig.
Allt hwad Doktor Gran åsyftar med utwandringen till Kansas, kan winnas med mindre
beswär, mindre kostnad och med säkerhet till lif och egendom, bättre pris på jord, bättre
klimat, ingen afstängning från den öfriga werlden och intet grannskap med odjuren eller
wilderne, god tillgång på arbetsförtjenst för den behöfwande, med flera fördelar.

MINNESOTAH TERRITORY
gränsar i norr till Brittiska besittningarne, i öster till Lake Superior och Visconsin; i söder till
Iowa och i wester till Missouri. Det innehåller 100,000 qwadratmil, är bebodt af många
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Indianska stammar ibland hwilka Chippeways och Sioux äro de förnämsta. Det har så många
sjöar, isynnerhet omkring östra delen af Mississippifloden, att minst en tredjedel af arealen
består af watten. Lake Itasca ibland dem är Missossippi´s källa. Lake-Superior, Rainy-Lake,
och Lake of the Woods ligga på nordöstra gränsen. Floder äro: Mississippi, som flyter igenom
hjertat af detta territorium; navigationen, söderifrån, upphör wid S:t Anthonys fall: S:t Croix,
S:t Peters och Rum falla in uti Mississippi. Red River har sitt ursprung i medlerska delen, och
flyter norr in i Brittiska Amerika. Fort Snelling, Förenta Staternes militär-station, belägen nära
S:t Anthonys fall hafwa wi nyss anmärkt wara slutpunkten af sjöfarten på Mississippifloden,
räknadt ifrån hafwet wid New-Orleans. Tillförlitligare underrättelser om Minnesota kunna ej
fås än de som gång efter annan hitkommit genom brefskrifware och warit införda uti Swenska
Tidningar för år 1857.
Från Stillwater öfwer S:t Anthony, till mynningen af ”Fedwood”-floden, derifrån södernt
/södern ut?/ till gränsen af Iowa, derifrån österut till Mississippi, derifrån uppåt denna flod till
dess början, färdas man genom ett land icke stående tillbaka för något i nordwestern i
afseende på bördighet, och som allmänt har skog och watten. Detta område, begränsadt i norr
af Minnesota och i nordost af Mississippi-floden, är wattnadt af Waraju, Wattanwon,
Chanjusskah, Blue Earth, Tewapaden, Taukinan, Bsah, Le Seuer, Tchankiute, Qwattanna, och
andra bifloder till Minnesota-floden. Utom alla dessa, finnas Vermillion, Cannon, Zombra,
Winneiska, Hokah och Root-floderna, alla inom territoriet; samt Iowa, Red Cedar och des
Moines-floderna, hwilka hafwa sina källor inom territoriet och sluta i Iowa. Oberoende af
dessa och alla deras bifloder finnes en talrik mängd större och mindre, wackra sjöar, med klart
och rent watten, hwilkas stränder wexla lika mycket i skapnad /skepnad?/ som sjöarne i
storlek. Några af dessa äro omgifna af gräsbewuxna, lindrigt sluttande, stränder, med
tillfälligtwis spridda träd längs dem; medan andra bilda omkring sig widsträckta träsk och
mossar, ofta bewuxna tranbärsris; stränderna af andra åter äro twärbranta med en mörk gördel
af tjock skog, hängande utöfwer kanterne af dem. Deras bäddar äro wanligen betäckta af
kiselsten eller smärre kullerstenar, wattnet sött och klart. Ehuru ett stort antal sjöar äro
upptagna på kartorna öfwer territoriet, får man likwäl derigenom endast en swag föreställning
om deras antal och läge.
Ehuru denna trakt af landet, så, som i det föregående är nämndt, hastigt uppfylles, så äro der
likwäl ännu endast få städer af någon betydenhet. Och det är icke lätt att säga hwilken stad
som är liten eller stor, då den största staden i det inre af landet icke är mer än ett par år
gammal. Emigranter inströmma i tusental, och der, hwarest för ett år tillbaka, ännu war en
ointagen ödemark, der resa sig nu nybyggares kojor i nära grannskap till hwarandra åt alla
sidor så långt synförmågan räcker. Präktiga farmer anläggas, och inom loppet af ännu ett år
kommer nybyggarens första koja att ersättas af bastanta och rymliga farmhus. Hwarje af dessa
distrikt måste hafwa en medelpunkt, och denna medelpunkt skall tillwäxa i befolkning och
wigt i samma förhållande som det omgifwande landet; häraf omöjligheten att bestämma
städernas storlek efter någon tids förlopp.
Att beskrifwa landet i en del af södra Minnesota är att beskrifwa det hela. Undantagande längs
åsarne närmast floden och de högre sandiga trakterna som äro wattendelare mellan floderne,
är landet temligen lika.
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Segelfarten på Mississippi-floden öppnas från den 1 till den 10 April och slutar från den 10
till den 25 November; densamma å ”Red River of the North” öppnas från den 10 till den 25
April, och slutar under dagarne från den 1 till den 10 November.
Ingen del af Förenta Staterna har mera liberala anslag till uppfostringsanstalter än Minnesota.
Sextonde och trettiondesjette sektionerna af hwarje township, innehållande 1280 acres land,
äro undantagne för allmänna skolor. Dessa jord-delar få dock inte tagas i anspråk förrän
Minnesota blir stat, hwilket kommer att inträffa wid nästa kongress-sammanträde.
Wi hafwa i det föregående sökt gifwa en i korthet sammanfattad beskrifning öfwer
Minnesota, efter de bästa källor och efter hwad förf. under en sex weckors resa genom
åtskilliga delar af territoriet sjelf inhemtat. Wi skola nu här meddela några allmänna
betraktelser, hwilka wi tro icke skola sakna intresse för dem, som möjligen fästa sina tankar
på att emigrera till detta land. Minnesota besitter i sjelfwa werket företräden och förmåner för
inwandring, hwilka icke kunna jäfwas. Wi kunna såsom obestridligt faktum till grund för
detta wårt påstående, helt enkelt framställa dess i geometrisk progression wisade tillwäxt.
Minnesota är utan twifwel ett naturkraftigt land, hwars rikedomar äro i fullt mått egnade att
lyfta ett folk till en hög ståndpunkt af wälstånd och lycka, och som är i stånd att uppehålla det
wid denna höjd, om de förhanden warande naturliga hjelpmedlen med politisk och ekonomisk
wishet uppsökas och bearbetas.
Trots denna gifna wisshet, bör likwäl en hwar, innan han werkligen utför sitt beslut att flytta
till den aflägsna western, till de yttersta gränserna för all civilisation, låta sina kropps- och
själskrafter undergå en lugn pröfning. Den som besitter mod, energi och werkningsförmåga
och har en stark kroppskonstitution, för att kunnda bjuda spetsen åt de beswärligheter, som
äro förenade med ett ofta omwexlande lif i western, han må utan betänkande begifwa sig
åstad; han kan wara wiss om en lycklig följd af sitt företag. Är han genomträngd af wilja och
föresats att anwända sin skicklighet i någon wiss rigtning och att sätta sina kroppskrafter och
kunskaper i full werksamhet, så finnes just här ett fält för all praktisk sysselsättning, för all
slags verksamhet, plats för alla slags företag som afkasta säker lön för dem, som med
beräknade afseenden på alla förhanden warande förhållanden, icke önskar det omöjliga.
Weka personer må deremot hellre qwarblifwa i sina wanda förhållanden. Deras lif skulle lätt
finna ett förtidigt slut wid det djerfwa, framåtskridande och wexelfulla lefnads- och
werksamhetssättet i dessa orter. Lifwet i western är förenadt med försakelser, strider och faror
af mångahanda slag, hwilka den wid lyx och beqwämlighet wande mannen icke känner, och
om hwilken den från Europa nyss inwandrade icke kan drömma. Framför allt får den
inwandrande uppgifwa alla föreställningar om romantiska naturskönheter eller idyllartadt
herdelif; han måste betrakta de widsträckta prairierna såsom fruktbara fält, hwilka wänta på
den prosaiska bearbetningen af flitiga händer; han får icke anse de ”jungfruliga urskogarne”
för en oantastlig helgedom, utan förstå att med kraftiga yxhugg förwandla dem till blockhus
och gärdesgårdspålar, och ”wattnets fader” måste han wörda för hwad den i sjelfwa werket är,
territoriets hufwudsakligaste kommunikationswäg för förbindelserne med andra stater; då
skall han icke finna sig bedragen i hwad han wäntat sig af Minnesota.
Wisserligen herrskar icke brist på naturskönheter, som kunna göra intryck på ett derför
känsligt sinne. Här erbjuda sig mångfaldiga omwexlingar i sceneri, och landskapet är i
besittning af ett tilldragande behag; men i jemförelse med de älskliga dalarne, i wissa trakter
af Swerige, t.ex. Blekinge, med sjöarne, floderne och lifwet i den gamla werlden, stöter oss
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här landets oändliga enformighet och wi äro framförallt i saknad af kännetecken på ett odlat
land; det omedelbara uteslutande umgänget med den nakna naturen afskräcker mera än det
drager till sig; wi känna att wi, ehuru kanske flera år inwånare i Amerika, ändock alltid
befinna oss i ett fremmande land, det karakteristiskt amerikanska. Rymlighet och utsträckning
möter oss här öfwerallt, sinnet blir icke wederqwickt, blott det kalla förståndet irrar bort
omkring i de wida obebodda trakterna och beräknar dollars och cents, räntorna af de i en
framtid blifwande kapitalerne. Hufwuduppgiften, som enhwar här har att lösa, består i
anwändande och begagnande af förhanden warande naturliga medel, hwilkas prosaiska
bringande till wärde, åtminstone till en början, nödgar kolonisten att för ansträngning och
arbete åsidosätta njutningen af ett idylliskt lifs alla retelser och behag. För den, som med
afsigt att grunda sig ett hemwist ditkommer, erbjuder sig alltid dertill på mångfaldigt sätt
tillfälle; dock får han icke hoppas att genast på första bästa ställe finna detta i enlighet med
sina önskningar och förhoppningar.
Så fördelaktigt för den enskilde och så wälgörande för det hela som de i pre-emtionlagen /preemptionlagen ?/ innehållna medgifwanden äro, finner man likwäl i werkligheten många
swårigheter uppstå innan den fremmande inwandraren kan komma i åtnjutande deraf. Han
ankommer till landet efter en lång och ofta beswärlig resa, och oaktadt han förut inhemtat
åtskilligt rörande der befintliga förhållanden, ser han sig i början bedragen i sina
förhoppningar. I samma belägenhet som han sjelf, finner han hundrade, ja tusende andra, som
söka efter bästa länders belägenhet; han blir warse att nu för tiden några ”claims” icke mera
kunna göras i omedelbar närhet intill de befolkade städerna och nybyggena, eller till och med
blott i närheten af Mississippi-floden; han måste ofta begifwa sig hundratals (engelska) mil in
åt wildmarkerna, för att finna oupptaget land som är wärdt att upptaga. Inga wägar, eller
åtminstone endast obanade stråter, finnas som föra dit; knappast något kommunikationsmedel
erbjuder honom tillfälle att säkert och beqwämt fortskaffa sig med sina saker till de aflägsna
landsdelarne. Han måste stundom begifwa sig af till fots, ofta ensam, utan någon kännedom
om de obekanta trakterna, och der börja sina forskningar. Här tillbringar han dagar, ja weckor,
innan det lyckas honom att på de tomma prairiernes widsträckta slätter, eller i de täta
skogarne uppspåra att ställe som blir honom lämpligt. Har han då bestämt sig, så börjar han
uppbygga ett blockhus, hwarwid tillfälligtwis boende nybyggare lemna honom wänligt och
beredwilligt understöd och hjelpa honom fälla och framskaffa det dertill erforderliga timret,
och att deraf sammanfoga blockhuset. Är detta gjordt och den högst anspråkslösa inredningen
färdig, då begynner först det egentliga lefnadssättet i western. Tigande och med hänwisning
nästan endast till sig sjelf, helst de närmaste grannarne ofta bo mildswidt aflägse från honom,
går han att bearbeta sin jord och att inhägna en del deraf. En återstående tid af dagen får han
anwända till att anskaffa och tillaga sin i allmänhet knappa måltid. Sön- och högtidsdagar
finnas ej för honom; sällskap finner han endast i skogens och prairiernas skygga djur, som
förwånade gapa på hans byggning. Wederqwickelse och förlustelse erbjuda sig icke för
honom, ty traktens enslighet och entonighet gifwa ingen anledning dertill; tystnad och stillhet
herrska i naturen, rundt omkring honom, den långsamt skrifande sommartiden förgår under
hård ansträngning och umbärande af alla slags fröjder.
Sådana äro i allmänhet de utsigter som närmast erbjuda sig för en ogift man, som långt ut i
Western will göra ett ”claim” (ett uttryck som till någon del motswarar wår bergsmansterm
”inmuta”). Jag will på intet wis framställa min skildring såsom en owillkorligt gällande för
kolonistens sysselsättning och lefnadssätt och aldra minst afskräcka någon från att wåga
försöket. Jag will blott wäcka uppmärksamheten på de merändels öfwerallt förhandenwarande
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swårigheterna, samt warna hwar och en för att göra sig för lätt föreställning om sättet att
bekomma egendom i Minnesota. Jag har kanske i det föregående framlagt ytterligheten i dess
skuggsidor, ty för mången lyckas det bra, om han har bredwid sig en kamrat, eller för den som
är gift och har familj, som är någorlunda wuxen, om han dertill eger ett litet kapital,
hwarigenom lifwet kan, i månget afseende göra mera lätt och angenämt wid förwärfwandet af
egendom i wildmarken. Likwäl måste äfwen denne alltid i början wara färdig till, och beredd
på, hårdt arbete och försakelser. Är deremot den swåra tiden öfwerstånden, och har han
energiskt och ihärdigt förbättrat sitt land, så skall han ur följderna af sina arbeten skörda
tusenfaldig lön. Om några år ser han nya nybyggen uppstå i sitt grannskap; hans
omständigheter blifwa bättre, hans land gifwer riklig inkomst, tillräcklig till underhåll för
honom och hans familj, och wärdet af hans jordegendom wäxer till så många tusende dollars,
som han kanske först efter en lång tids förlopp nödgas derföre till regeringen betala hundrade.
I hwarje hänseende är han i tillfälle att efter förloppet af några år, kunna erlägga betalningen
för sitt land: och till och med den fattigaste nybyggare är i tillfälle att på detta sätt grunda sig
ett eget hemwist.
Jordmånen i Minnesota är öfwer hufwud taget passande för åkerbruk. Den egentliga
matjorden består på en del trakter, såsom i Minnesotadalen, af tre till fyra fot djup swartmylla
på lerbotten. Och på andra, hwilka intaga största rymden af territoriet, af sand- och lerblandad
mylla, till ungefär lika djup. Den behöfwer för frambringande af säd och wäxter ingen
gödning på flera år.
Klimatet är alltigenom mera sundt än i de flesta östligt eller sydligt belägna staterna, wattnet
är rent, klart och helsosamt och tillgången ymnig. Formen af landets yta är en af otaliga floder
och sjöar genomskuren högländig slätt, genombruten af wågformigt bildade prairier och
lummiga dalar. Luften är ren, klar och uppfriskande. Om sommaren inträffa ofta åskwäder,
hwilka företrädeswis bidraga att höja wäxtligheten. Helsan har der uppbyggt sin tron;
sjukdomar äro sällsynta och febrar okända, och den som ditkommer behäftad dermed, blifwer
snart botad. Wintern år långwarig och sträng, men kölden är ganska wälgörande; och oaktadt
sommartiden blott är kort, så står afkastningen af skörden dock icke tillbaka.
Wäl äro omkostnaderna för uppehälle, särdeles i det inre af landet, höga, men utwägarne till
förwärfning äro deremot äfwen lättare och säkrare än annorstädes. Priserne på lifsmedel äro
underkastade flerfaldiga omwexlingar, hwarföre wi icke anse det wara skäl att uppgifwa några
sådana priser. Någon mönsterekonomi i åkerbruket gifwes icke ännu efter så kort
bearbetande; och i allmänhet saknas till och med nödig erfarenhet för att grunda omdöme
öfwer Minnesotas beskaffenhet såsom jordbrukande stat; likwäl hafwa hittills wisade
resultater öfwerträffat all wäntan, och man kan knappast betwifla, att med den tilltagande
kulturen äfwen skall framställa sig en säkrare ledning för fullföljandet af en mera
ändamålsenlig ekonomi för jordbruket. Befolkningen tillwäxer årligen till dubbelt, och wi se
nya nybyggare ständigt ankomma och förwandla obebyggda landsträckor till fruktbara
sädesfält, samt med sina flitiga händer lägga grunden till Minnesotas lycka och storhet.
Att Indianerne ej äro wänligt sinnade mot emigranten, synes af uppgifter i amerikanska
tidningar, der man bland annat nyligen läst följande: ”Ett sällskap inwandrande emigranter,
bestående af 40 män samt qwinnor och barn till Minnesota, blefwo af Indianerne försåtligt
anfallne, alla manspersoner mördade, samt qwinnorna och barnen tillfångatagna”.
Nybyggaren kan der aldrig wara säker mot öfwerrumpling af Indianerne. Ofwanstående
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uppgifter äro så enliga med sanna förhållandet att de borde läsas med den största eftertanke.
Den som sjelf genomgått kolonisationens första wedermödor, måste söka inpregla
kännedomen hos alla som ämna sig blifwa efterföljare.
Förut i denna afhandling är nämndt att ett parti emigranter till Minnesota, bestående af 30
män samt deras qwinnor och barn, angrepos af Indianerna, samt att endast manspersonerna
mördades, men qwinnor och barn tillfångatogos. Wi se af sednare underrättelser att mord på
utwandrade tilltager; dock må wi ej tro att ens allt sådant kommer till allmänhetens kunskap.
Huru för öfrigt, uppe i den höga norden af unionen, utwandrares säkerhet störes af
grannskapet med wildarne, wisar sig också af en annan, icke länge sedan inträffad stor olycka.
Ett antal af 135 utwandrare ifrån staterna Missisouri och Kansas, blefwo anfallne af SiouxIndianer (i hemlighet understödda af Mormoner). Mellan 40 och 50 af utwandrarne hunno
sätta sig i förswarsstånd; sedan de andra, omkring 90 till antalet, blifwit nedgjorda wid första
anfallet, då deras läger öfwerraskades. Efter twenne dagars motstånd wille utwandrarne
dagtinga, och afskickade för sådant ändamål en liten flicka med fredstecken. Aftal gjordes och
Europeerne lemnade sig i wildarnes händer, och blefwo genast alla massakrerade.
De mödor, beswär och försakelser en nybyggare i westra staterne är underkastad, kan ingen
utan erfarenhet derom ens föreställa sig. Emellertid förändrar sig allt här i landet ganska fort.
Så t.ex. kan den gräns, som den ena månaden war osäker, i den nästa wara fullkomligt
tryggande. Förf. af närwarande lilla arbete har gjort ett försök år 1845 uti dåwarande Iowa
Territory; men kunde icke qwarstanna längre än till wunnen bekantskap med engelska språket
åtminstone till så stor del, att en resa kunde företagas för att uppsöka en mera passande plats.
Jag besökte då de flesta stater emellan Mexico och Canada; slutligen 1848 stannade jag på
Walldens Åsen i staten Tennessee och har der alltsedan warit boende. Hwad som här nedan
om den staten anföres, är efter egen erfarenhet meddeladt.

STATEN TENNESSEE
gränsar i norr till Kentucky och Virginia; i sydost till norra Carolina; i söder till Georgia,
Alabama och Mississippi-staten, hwartill floden af samma namn utgör westliga gränsen; den
har 75 Counties och innehåller 45,000 qwadratmil eller 29,184,000 acres (En acre, mellan 26
och 27 kappland) och nära 1,500,000 inwånare, hwaribland omkring 8000 kulörta och
300,000 slafwar.
Tennessee är genom Cumberland-bergkedjan (som sjelf är en gren af Alleghannyberget), och
Tennessee-floden delad i tre delar, nemligen East Tennessee, Midle Tennessee och West
Tennessee.
Skillnaden emellan Tenneessee och norra Carolina utgöres af bergshöjder under åtskilliga
namn, såsom Stone-.Iron-, Bald-, och Unaka- eller Smokybergen.
Cumberland eller Laurnel-bergen gå igenom denna stat från nordost till sydwest.
Mississippi-floden skiljer denna stat från Missouri och Arkansas.
Såsom förut nämndes är östra Tennesse bergig, ehuru med fruktbara dalar, hwarigenom den i
allmänhet är ojemnförligt mindre lämplig för spannmålsodling än den mellersta och westra
delen. Man har wiserligen hört ockå den förstnämnde trakten öfwerdrifwet berömmas, och
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fattiga kolonister hafwa låtit förleda sig till bosättning der, men jordmånen är så litet tacksam
för sädesodling, att många, jämmerligt narrade, måst söka sig derifrån – om de kunnat. Westra
Tennessee deremot gifwer ypperliga skördar på sin wågformigt släta yta och slutligen sina
stora slätter. Öfwergången emellan båda delarne har bådas egenskaper, icke så ofruktbart för
spannmålsodling som östern, icke så rikt som som Western. Dess yta består af öfwergångar
från bergnaturen. Hufwudgrunden af jordmånen är ett kalkstenslager. Gips förekommer i stora
qvantiteter. Salt, jern, stenkol och något bly höra till härwarande mineralrikets produkter;
salpeter fås i mängd till utförsel.
Klimatet är ganska warmt, men icke osundt, twärtom, på höjderne en tillflykt för sjuklingar.
Om wintern faller snö, men den blir sällan liggande ett par weckor; likaså frysa floder och
strömmar sällan.
De som ämna sig till Minnesota borde alltid taga wägen igenom Tennessee; sådant blir
isynnerhet lätt när man seglar till Charleston i södra Carolina och der landstiger. Man måste
då, i alla fall, passera igenom den ifrågawarande staten. Om ingenting, genom köp, eller dylikt
är uppgjordt för Norden, bör man wänta att den emigrerade finner sig i att stanna uti denna
stat den jag för min del mest dertill rekommenderar bland de öfriga inom unionen.
Tennessees höjder erbjuda den sundaste wistelsen för en Europé, äfwensom för infödingarne.
Jord finnes der ännu tillräckligt och till billiga priser.
Tennessee- och Cumberland-floderna flyta igenom denna stat och falla in uti Kentucky, med
slutligt utlopp uti Ohio-floden.
Tennessee-floden har sitt ursprung från Cumberland-berget uti Virginia, är segelbar för större
fartyg, 500 engelska mil från Ohio-floden, slingrar sig mycket och är ibland ända till 4000 fot
bred. Här finnes en otrolig mängd fisk.
Nashwille är hufwudstaden, ligger wid Tennessee-floden. Westra delen af staten är blott till
en mindre del uppfylld med lägre kullar, till större delen slät och utmärkt fruktbar, samt hela
landet upptaget af odlingen. Medlersta delen består af kullar och dalar; östra delen är till det
mesta bergig. Flera bland dessa berg äro betydliga, såsom Cumberland-berget; en gren deraf
är Walldens Ridge eller åsen, som har owanligt goda betesmarker och der man i de lägre
platserne odlar hwete, råg, hafra, bohwete, majs, lin, hampa, tobak, fruktträd af alla slag, till
och med fikonträdet som gifwer mogen frukt, och winrankan, som trifwes förträffligt;
smultron, meloner, ris, potates m.m. frodas likaledes. Husdjuren äro hästen, mulåsnan,
nötkreaturen, swin, får, kalkoner, påfåglar, gäss, ankor, höns.
För jagten finnas endast småfoglar, hjortar och wilda kalkoner; sällan hör man några odjur
omtalas.
Inwånarne beskrifwas såsom högsinnade och gästfria, hafwa håg för läsning, samt stark
frihets- och fosterlandskärlek.
Staden Chattanooga har 12 a 16 ångbåtar och flera utgreningar af jernbanor. Derifrån är det 1
swensk mil till Walldens åsen (det fordna Cherokee-området). Nämnda ås är en gren af
Cumberland-kedjan, omkring 100 engelska mil lång och 10 a 12 mil bred. Den skiljes från
Cumberland genom Segreatsee-dalen, som är endast 3 a 4 engelska mil bred och 100 mil lång.
Först år 1838 afträddes trakten af Indianerne, hwilka derwid afflyttade. Efter en engelsk skrift
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meddelas följande som gäller Cumberlands södra ända och Walldens åsen med lika beskaffadt
klimat och läge m.m.
”Dessa höjder utgöra på somliga ställen ett paradis, ett bördigt land, med en mängd källor som
gifwa klart, mest mineralhaltigt watten, i synnerhet af jern; stora ekskogar med träden 20 a
100 fots afstånd ifrån hwarandra och 20 a 40 fot till de nedersta grenarne, utan någon småskog
af buskar eller ris, samt marken öfwerwuxen med ett godt wildt gräs, 1 a 2 fothögt. Skogen
består mest af ek af många sorter, såsom hwit, röd, swart, bickorn (som är denna ortens
björk), walnötträd, poppel, accacier, hagtorn, sockerlönn, mullbärsträd, wilda kersbärsträd
m.fl.
Jorden låter lätt bruka sig, hwartill merändels endast en häst begagnas wid plöjning.
Sommaren är swal och skön; wintern sällan så kall, att marken fryser, eller att frosten gör
skada på gräset, hwarföre boskapen betar ute hela året, och, under den warmare årstiden blir
fet. Swinen blifwa feta till nyåret af den stora mängd ekollon och nötter som finnas uti
skogarne. I ladugårds-skötsel samt smör- och ost-tillwerkning kan denna trakt icke
öfwerträffas.
Den ymniga gräswäxten i det wäl wattnade landet tillåter underhåll af talrika boskapshjordar
och swinkreatur, hwilka uti de stora ekskogarne finna en myckenhet föda, äro till en betydlig
del öfwerlemnade åt sig sjelfwa, samt hafwa förökat sig i stort antal. Äfwen finnes en mängd
får.
Mineral-alstren betå af jern, bly, alun, kalk, marmor, salpeter samt salt. I distriket Hiwasse
finnes äfwen guld; koppargrufwor finnas också. Industrien är ännu obetydlig, då alla händer
sysselsätta sig med naturprodukters framskaffande; likwäl hafwa flera fabriks- och bomullsspinnerier samt wäfwerier på sednare åren blifwit anlagda, äfwensom ångmachin-werkstäder,
jernbruk och gjuterier.
Handeln är betydlig till följd af de goda kommmunikationer man har på jernwägar och floder.
Landets inwånare äro till en del europeiske inwandrare och dess odling och förkofran gå med
raska steg framåt. Emigranten kan här wara säker om ett wänligt emottagande; inwånarne äro
förekommande och gästfria.
Dessa höjder hafwa det mest tempererade, helsosammaste och herrligaste klimat uti Förenta
Staterne, följaktligen det för nordboen bäst passande. Här är inwandraren icke underkastad att
genomgå swårigheten af aklimatiseringen, det will säga oundwikliga sjukdomar, som den
nykomne eljest är underkastad, och ganska få undslippa, i synnerhet i de westra staterne;
twärtom, kommer mången sjuk hit, men tillfrisknar utan medicin, i de flesta fall. Det är
någonting ganska wanligt, hwarje år, att en del sjuka personer hitflytta för helsans
återwinnande. Farsoter hafwa aldrig warit kända här, utan har landet hittills warit en
tillflyktsort då smittsamma sjukdomar härjat på andra ställen. Många personer som ej warit på
dessa höjder, tro att wärmen der är för stark, men de misstaga sig. Nere uti dalarne är
wisserligen wärmen tryckande, men på höjderna, som här rekommenderas till bosättning, är ej
ens wärmen så stark som i de westra staterna eller i NewYork, hwilket bewisas af de
observationer en tysk hr Richert, gjort, att under samma timmar uti New-York och på
Walldens åsen war wärmen 5 till och med 10 grader starkare i New-York. Landet är till större
delen jemnt, men har likwäl en mängd af naturliga wattenkällor, så att få personer hafwa
brunnar, kanske icke hwart hushåll. Sågar och mjölqwarnar finnas som drifwas med watten,
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men dock icke hela året om; det skulle wäl löna sig att anlägga en ångsåg och en mjölqwarn
med lika drifkraft; så mycket mera lönande skulle den blifwa der bränsle, stenkol och wed ej
kosta mer än arbetet. I blida wintrar liggger snön ej på någon hel dag och den strängaste
winter som warit uti mannaminne war emellan 1855 och 1856, då snön låg qwar på marken i
3 a 4 veckor.”
I afseende till de blida wintrarne gå boskapen samt swin och får ute hela året om, och fähus
m.m. begagnas ej, utom stall för hästen, derföre kan man hafwa huru stora boskaps- och
swinhjordar som man behagar och öfriga tillgångar medgifwa; de föda sig alla sjelfwa under
större delen af året. Swinen som wanligen slagtas wid jultiden, äro då feta nog utan någon
gödning, då deras fläsk anwändes i hushållet; de kosta således en obetydlighet. Will man sälja
fläsket, så måste swinen gödas några weckor med majs, före slagtningen. Här förekommer
alltid till salu owanligt fett fläsk, men alltid såsom rökt. De som bo uti dalarna köpa swinen af
dem som bo på höjderna, sådane de gå i skogen, drifwa dem hem, och göda dem. Gödda
drifwas de tusendetals till olika orter, att försäljas.
Swin, hästar och mulåsnor drifwas i tusental från Tennessee till de i söder belägna staterna,
och nötkreatur drifwes likaså i tusendetal, men wanligen till Virginien och Pensylvanien. Af
dessa skäl är derföre boskaps-, häst- mulåsne-, får- och swinafweln, på dessa höjder, det mest
brukliga näringsfång. Om fårafweln skall jag längre fram yttra mig särskildt.
Win-odlingen är och blir dock den mest winstgifwande af alla landtmanna-företag i denna
trakt, ty på en enda acre land erhålles, i dåliga år, en afkastning, belöpande sig till 1000 Rdrs
wärde, i goda år från 3 till 5000 Rdr. Mången säger sig äfwen hafwa erhållit mera.
Hos en Tysk, wid namn Charles Axt, från Rhenprovinserna, står kolonisten härstädes uti den
största förbindelse, ty han är den som infört drufwans odling här, sedan han på alla de orter i
Förenta Staterne, der windrufwan odlas, wistats längre tider, för att utröna huruwida klimatet
wore passande eller ej. Slutligen för 8 å 9 år sedan började han för åtskilliga personer anlägga
wingårdar i Tennessee och längre i söder liggande stater, och har nu kommit till den
erfarenheten att dessa trakter är de bäst passande för windrufwans odling.
Denne man ingår på kontrakter att plantera en acre med winrankor, lemnar sjelf de unga
plantorna eller winstockarne som skola planteras; egaren af landet tillsläpper allt arbetet. Men
emedan det drager ut till tredje året efter planteringen innan första skörden fås, förbinder sig
Axt att tillse arbetet under hela denna tid, skära winrankorna, och tredje året pressa drufworna
samt under tiden lära egaren att sköta wingården, samt att tillreda winet; för allt detta betingar
han sig den nätta summan af 600 Dollars, med 200 Dollars om året; men om han ej levererar
1500 Sw. kannor win till hwarje acre land (så lyder kontraktet) skall han antingen förlora de
sista 200 Dollars, eller sköta wingården till dess man får de kontraherade 1500 kannorna per
acre. Sällan har det inträffat att han fått mindre än 1500 kannor men ofta betydligt mera.
Detta blir då den rena, äkta drufsaften, utan någon slags tillsats; den betalas wid pressen med
2 till 3 Rdr Rgs kannan. Således förtjenar ändå egaren af landet på första skörden från 500 till
4000 Rdr; men sedan hwarje år, om man räknar efter Hr Axts kontrakt, skulle en wanlig skörd
uppgå till 3 a 4000 Rdr, utom det som Axt wanligen får i öfwerskott. När planteringen är
gjord, fordras ej twå månaders arbete af en person årligen, och detta arbete kunde en weklig
egare förrätta sjelf, om han ej har råd att lega derför.
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Nu mera behöfwer man ej anlita Axt, ty nu finnas flera, som kunna plantera, och som göra det
för en ganska liten betalning; äfwen kan man sjelf plantera wingårdar, om man låter sig
underrättas af andra, utom det att äfwen finnes böcker om odlingen af drufwan och allt hwad
som till winberedningen hörer. Till en acre åtgå 2420 stycken från 1 ½ till 2 alnar långa, med
fyra ögon försedda snittlingar, med tre fot åt den ena, och sex fots åfstånd åt en andra wägen,
från hwarandra, hwilket är det mest brukliga planteringssättet. De kosta ifrån 8 till 16 Rdr för
1000:de; gödning lärer fordras hwart tredje år. Då wingården en gång är planterad, fortfar den
att gifwa skörd i 50, ända till 100 år, utan omplanting.
Marken har en betäckning af swartmylla på ett lager af en gråaktig lera, hwilande på en alf af
sandblandad lera, som begagnas, sådan den är, till murtegel, ehuru mera sand borde tillsättas
för att få så godt tegel deraf; kalksten finnes wid foten och på sidorna af höjderne, som fås för
intet så att kalk kostar endast arbetet. Alla i Swerige brukliga sädesslag odlas här.
Med ringa arbete frambringas tillräckliga skördar af hwete, råg, hafra och majs. Potates
gifwer 2 till 300 bushel (En bushel ungegär halfspann) på acren; den är hård och frisk;
sjukdom eller röta ibland potates är obekant här. Äfwen finnas twenne andra sorter potates,
neml. sockerpotates som är lång, ojemn och mycket söt, den andra sorten är Nams-potates
som är större, slätare och nästan liknar ett päron till skapnaden, men större än en knuten hand,
som den ibland äfwen liknar till utseendet. Bohwete lemnar en skörd från samma åker som
förut gifwit hwete, råg eller hafra, äfwenså på nyodlingar. Men något system finnes ännu icke
tillämpadt för härwarande åkerbruk, mera än att aldrig någon jord ligger i träde, utan hwarje
bit begagnas hwarje år, och ändå köres den sällan mera än en gång och då wanligen med en
häst och en liten trädstock, sådan som man brukar till att köra emellan potates i Swerige. Majs
och potates fordra samma skötsel och körning. Uti en beskrifning om majs säges den gifwa
50:de kornet; det är ett groft misstag, ty ett majskorn gifwer en stock och denna stock har ett
ax som innehåller från 6 till 900 korn och skörden är temligen allmänt 3 till 400:de kornet;
bladen afplockas innan de gulna; dessa utgöra det egentliga höet för all boskapen. Höglands
ris bör odlas; det gifwer omkring 200 bushel på acren. Tobak wäxer ymningt och skall wara af
utmärkt smak; den gifwer wida större skördar än uti Kentucky, emedan den blir större till
wäxten, äfwensom bladen blifwa betydligt tjockare.
Trädgårds-wäxter, charlottenlök och rödlök begagnas mycket; betor af stor längd och en
omkrets af 20 a 30 tum; morötter, palsternackor, kål, rofwor, wäxa alla rikligt; likaså
wattenmelonen, den af Amerikanaren särdeles omtyckta socker- eller musy-melonen,
märgwäxter af flera slag och pumpor förutan all ända som till större delen gifwas åt kreaturen
och planteras i majsen; äpple- och persiko-träden blifwa öfwerfulla med frukt att en mängd
hwarje år sönderbräckas af fruktens tyngd. Träden äro rakstammiga, beklädda med tunn bark,
utan maskar eller insekter, och se ut som om de wore öfwerdragna med fernissa; de gifwa
frukt i tredje året efter omplanteringen eller okuleringen.
Förundranswärt är det att jorden kan frambringa sådana skördar som den gör med så dålig
skötsel och så litet arbete som der nedlägges. Få äro de som gödsla något under många års
förlopp; och att få se en åkerharf eller en wält hör till sällsyntheter. Der majs-stockarna äro
borttagne, eller säden skördad, och tiden för såningen kommer, sår man den okörda åkern,
sedan nedmyllas den sådda säden förmedelst den förut nämnda enbets-trädstocken, derefter
tages en trädruska, som fastbindes uti hwad som hästen har att draga med; på detta sätt släpas
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detta redskap öfwer åkern, och höst- eller wårsådden är nu gjord. Twenne skördar på året
tagas äfwen emellanåt, men den sednare består då endast af bohwete.
Artificielt hö utnyttjas obetydligt, af det naturliga skäl, att der är så god tillgång på wildt gräs.
De nybyggare som på sednare åren inflyttat från de östra staterne, drifwa åkerbruket bättre i
alla afseenden än som förut skett, äfwensom dessa bygga hus för mjölkkor och får, för att
samla gödsel, hwarföre de också få bättre skördar än (hwad wi kalla) Tennessee-boen. Skulle
några swenska jordbrukare nedsätta sig här, och bruka jorden hälften så wäl som i Swerige, så
skulle owanliga skördar fås och wäcka allmän beundran.
Såsom förut är nämndt bestå skogarne af mångfaldiga slag ek, men tall finnes äfwen i
tillräcklig mängd, motswarande behofwen; en del af tallen är grof och mycket högstammig
och utan qwistar, så att twå och ibland tre sågstockar fås af ett träd. Detta gäller naturligtwis
icke öfwerallt, ty dessa höjder är äfwen ganska olika, så att de tillhandahålla bättre och sämre
naturprodukter för inwandraren.
För att bedöma jordmånen gör man största afseendet på wäxtligheten hos träden, och hwilka
de öfriga wäxtalster äro, som äro de rådande. Hwarest walnötträdet finnes, behöfwes intet
annat bewis på att jordmånen är god. Wid nyodling hugges sällan något träd; man aftager
blott barken så bredt som en twärhand, så högt upp som man wanligen hugger då det skall
fällas; sedan får det stå till dess det faller af sig sjelft, och ligger således i wägen; då afhugges
det i 10 a 12 fot långa stycken. När detta är gjordt rider egaren omkring till sina grannar och
bjuder dem till sig på en ”loggrolling”. Det kan och bör ej få annat namn än en bjudning.
Tjugu till trettio personer komma derwid tillsammans och bära tillhopa stockarne, hwilket
arbete påstår /pågår?/ några timmar, under flitigt anlitande af whisky-juggen
(brännwinskruset), historiers omtalande, brottande och lek, samt dertill ett godt bord. Det är
en sammankomst, som ingen gerna försakar, då man blir tillsagd derom; inga objudna infinna
sig. Loggrolling och Logghouse (stockhusens) uppsättande äro de enda, om man så får säga,
festligheter eller gillen som den enskilde här brukar hålla – utom bröllop.
I Swerige frågar mången af det täcka könet om ej fruntimmerne hafwa kaffekalaser; nej,
tywärr, de känna ej till dem, men de hafwa en fest, såwäl som männen, men derwid lik desses,
att gästerne bjudas på att arbeta. Qvilltings /Quilltings/ , heta de (täckstickning). Så många
som kunna sitta omkring täckbågen arbeta, prata och skratta. Wid bjudningen fråga de ogifta
om några unga männer äro inviterade; likaså de unga männen om några flickor komma med,
samt om någon fiddle (viol) är beställd. Alla dessa frågor beswaras jakande, hwarföre det på
aftonen dansas om ganska hurtigt. Wid andra än här ofwan nämnda tillfällen finnes ej något
slag af spirituosa i husen på landtbygden, utom hos dem som hålla sådana till försäljning.
Den naiva frågan har ofta blifwit gjord af det täcka könet, om ej kaffe finnes eller brukas,
emedan inga kaffe-kalaser förekomma. Kaffe anses ej här såsom en lyx-artikel, utom såsom
en nödwändighetswara. Det brukas tre gånger dagligen, eller till hwarje måltid, aldrig emellan
dem. Frukosten ätes kl. 7; middag kl. 12 a 1 och aftonmåltid kl. 6 a 7. I några hus nyttjas
emellanåt mjölk och understundom begge delarne, att wälja emellan; någon enda gång thé om
aftonen i stället för kaffe. Warmt, nybakadt bröd nyttjas till hwarje måltid och framsättes från
ugnen på bordet. Detta tyckes wara någonting obegripligt för wåra swenska fruntimmer, men
här behöfwas inga förberedelser till baket; kl. 10 tages hwetemjölet eller majsmjölet in, och
kl. 12 eller sist kl. 1 är allt hwad till middagen hörer, färdigt, kaffet inberäknadt, som tages i
stället för Européens soppa. Detta är bruket med få undantag uti härwarande amerikanska hus.
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De bättre klasserne Amerikanare följa Engelsmännens sed och nyttja mer thée; äfwen någon
gång bouillon och soppor. Detta gäller dock för städerne och hotellerne. Den mat som
förekommer är: rökt, stekt fläsk, höns, antingen kokta eller stekta. All annan mat hör till
undantagen, utom under slagttiden och så länge något färskt finnes. Af rotfrukter förekomma
sällan några på bordet, annat än under den tid de wäxa. Källare begagnas af få; men under den
tid som sallat, lök m.m. wäxer, finnas de på bordet tre gånger om dagen. Någon matordning
har ännu ej blifwit införd och lärer ej blifwa förr än Européen kommer dit och inför den. Paj
(skrifwes Pie) är för Amerikanaren detsamma som pannkakor för uppländningen. Paj är gjord
af tunt utrullad bakelsedeg, lagd på en dertill af förtennt bleckplåt gjord tallrik; deri fyllas
äpplen, persikor eller annan frukt, derpå lägges en annan utkaflad skifwa af bakelsedegen och
tillklämmes i kanten med fingrarne, hwarefter gräddningen försiggår, och får namn efter hwad
som ifylles.
Sedan jag meddelat föregående temligen lockande beskrifning om landets natur, will jag säga
några ord om den sämre sidan. Men tillika måste jag erinra om alla de begrundanden som en
utwandrare bör göra, och att han måste afwäga fördelar och olägenheter, alldenstund ganska
så få platser på jorden lära gifwas, der förhållandena icke förete sig af blandad natur. Då, icke
längesedan, enligt den Swenska tidningen Republikanen (utgifwen i Illinois) en doktor Gran
skulle utflytta ur sistnämnde stat, höll han ett meeting (en sammankomst) i Swenska kyrkan i
Galesbury. Der afgaf han i sitt tal, en förklaring hwarföre han utflyttade, och hwarföre just till
Kansas. Skälet sade han war det milda klimatet och det låga priset på jord. Gran ämnade sig
just då resa till den nya staten för att se sig närmare före. Den koloni han skulle ditflytta,
bestod af 200 personer, hwilka redan tecknat sig såsom blifwande deltagare.
Det synes af utflyttningarne från Illinois att wåra landsmän derstädes äro för trångbodda, men
hwarför gå de ej till Minnesota? Detta är någonting för emigranter från Swerige att fundera
på. De hafwa troligen skaffat sig underrättelser då de bo så nära; det får ej dragas twifwel,
men den okunnige och från Europa hitkomne emigranten skickas alltid förut att rödja. Att
emigranten skulle företaga den långa och kostsamma resan igenom hela staten Iowa och in i
Kansas kan aldrig komma i fråga, der hwarest arbetet är dyrt och höga priser för allt hwad
emigranten behöfwer, blefwe han med en tom kassa i swår belägenhet. Derföre, då hela
framtiden kommer att bero på walet af ort att nedsätta sig på, borde hwarken kostnader eller
beswär sparas för att ändamålet med utflyttningen må winnas. Fördenskull är det af yttersta
wigt att noga efterforska sådana orter der jorden ännu finnes till ett drägligt pris. Detta winnes
bäst med att utse förmän och skicka dem före sig att utse plats, just såsom wåra landsmän i
Illinois gjorde då de anmodade doktor Gran och tre andra personer att undersöka Kansas.
Detta exempel är wärdt att efterfölja; man måste sända förmän förut för att bereda allt.
Derigenom winnes tid och man sparar dermed mycket penningar. De skola ej köpa någon
jord, endast use passande plats ibland det som är till salu.
Priset på jord på Cumberland-berget och Walldens Ridge warierar efter godheten och läget,
och efter den person som har att sälja, men likwäl mest efter beskaffenheten hos den som
ämnar köpa. Då en hel lott om 5000 acres tages af e n köpare för att sedan utsäljas, eller
behållas, kan jorden fås till ett pris af från twå till fyra R:dr Sw. för acren men dertill fordras
att hafwa med sig någon som fullkomligt förstår språket och sättet att behandla personerne. På
inga wilkor böra de få weta, att en inflyttning af ett större antal emigranter från Europa är i
fråga, ty då ökas priset i ögonblicket; således kunna äfwen här tusendetals Riksdaler
inbesparas om förmän skriftligen kontrahera om land. På mindre egendomar om några
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hundrade acres som ha 30 a 50 deraf odlade, finnes god tillgång. Egendomar som warit
bebodda i många år kunna fås för 6 a 15 till och med 20 R:dr för acren, någon gång med
inventarier. Priset beror helt och hållet på omständigheterna.
Här förekommer den frågan till beswarande; huru kommer det till att jord ännu finnes till salu
och till så billiga priser uti ett så herrligt land, som jag beskrifwit nästan såsom ett litet Eden,
eller den bästa biten af jorden. Swaret är: den enda orsaken är, at Tennessee är en s l a f s t a
t. Detta är hela och enda felet. Alla de som wilja hellre uppoffra allt det werldsliga goda som
dessa trakter erbjuda, endast för att det finnes ett slags menniskor som kallas slafwar som bo i
samma stat, må aldrig resa dit. Det synes dock gränsa nära nog till oförnuft att man skall neka
både sig sjelf och efterkommande fördelar endast för namnet slafstat, ty mera än namnet är
det ju icke, enär inwandraren aldrig har med slafwen det minsta att göra; den enda möjliga
olägenheten, om den kan kallas så, är att man kan få se dem, då man färdas på resor, sällan
annars, ty på höglandet förekomma de icke.
Den allmänna klagan om slafwarnes misshandling, är oriktig. Förhållandet är ungefär
detsamma, som att man t.ex. får läsa i swenska tidingar att uti Swerige tjenare stämt sina
husbönder för det desse behandlat dem illa. Sådant förekommer hemma wida omenskligare än
någon slaf numera behandlas af en uppretad slafägare. Skall jag endast derföre afhålla mig
ifrån att på ganska goda wilkor, och hwarmed jag för mig och efterkommande kunde få en
riklig utkomst – tillhandla mig en egendom i Swerige? Det är ingen skillnad i dessa
förhållanden.
Är återigen förhållandet sådant att jag skulle wara nog ädelt sinnad att wilja medwerka till
slafweriets afskaffande, så måste man på stället arbeta derför; på någon annan plats lär man i
allmänhet mindre kunna bidraga dertill.
Förunderligt är det också att man, då fråga är om slafweriet aldrig får höra annat än
fördömmelse. Prester, lekmän, och alla abolitionister förhålla sig ursinnigt under samtal
härom. De hwarken gifwa eller taga reson. De tala aldrig om annant, än huru illa slafwar
blifwit behandlade; det ser ut som om alla skulle täfla om att gjuta olja på elden och att
upphetsa sinnena. Författaren häraf har alltid medgifwit det oriktiga i slafweriet och erkänt det
såsom ett stort ondt, samt anhållit hos dessa personer, att de borde försöka medwerka till det
ondas afhjelpande, men alla sådana försök hafwa strandat mot deras passionerade ensidighet.
Sådana förslag beswaras ej en gång. Jag anser det bewisa menniskans dåliga sida att endast
wilja klaga och fördömma och endast lägga sten på bördan. Jag önskade att någon som wore
begåfwad med förmåga, framställde denna saks alla sidor; jag är oförmögen dertill.
Min öfwertygelse är att d e n s o m ö n s k a r s l a f w e r i e t s a f s k a f f a n d e b ö r
w e r k a f ö r e m i g r a t i o n t i l l s l a f s t a t e r n e. I den mån han dertill bidrager,
medwerkar han till ändamålets winnande. Om all den emigration som under de sista 20 åren
inströmmat till de westra staterna, hade i dess ställe stannat i Virginien, Kentucky och
Tennessee, så hade nu en eller annan af dem warit fristat. Detta är den säkraste wäg att få
slafwen emaniciperad. På sednare år har slafwen, såwäl som allt arbete, stigit så att nu kostar
en slaf 100 % mera än förr, derföre äro de nu bättre behandlade. Hwarje tänkande menniska
skall wäl begripa att, då jag har land, söker fria arbetare och ej kan få dem, så måste slafwen
köpas om arbetet skall bli uträttadt. För en manlig slaf betalas från 6 till 8, ja ända till 10,000
Rdr och ibland derutöfwer, i synnerhet om han kan något hantwerk. Då skall egaren
wisserligen wara rädd att han skall sjukna eller dö, och således en så dyrbar egendom skall
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förfaras. Det är ju egarens intresse att föda, kläda och herbergera en sådan egendom, samt
behandla honom wäl, om han skall få arbetet förrättadt och det dyrbara kapitalet bewaradt.
Men att oförnuftiga warelser finnas i hela werlden wet man wäl förut. Så, äfwen här; med den
stora skillnad som är emellan den förlust som slafägaren får widkännas och den som slår ihjäl,
eller som det i Swerige heter, ”warit wållande till sin tjenares död”, är stor. Half mansbot med
några Rdr ådömdes icke längesedan ett par personer i fäderneslandet för ett sådant dåd.
Ganska få äro de som nu här förgå sig med grymt eller oförståndigt uppförande mot
slafwarne, ja det förekommer wida mer sällan än uti fria samhällen. En slafegare är också
strängeligen ålagd af lagen att, då en slaf är oförmögen att arbeta, försörja honom till
döddagar. Huru är det i Swerige och alla fria stater?
Med undantag af ofriheten, är det alltid hwar och ens önskan, som med egna ögon sett
förhållandet här, att den fria arbetaren i Europa och annorstädes kunde hafwa en så sorgfri och
säker utsigt för framtiden, som slafwen. Såsom bewis derpå kan anföras att här finnas
hwarken fattigskatt, fattighus, tiggare eller tjufwar; dessa äro inom slafstaterna obekanta
saker, som blott finnas uti städerna och för de fria arbetarne. Då någon gång en slaf blir
straffad, är det ej owanligt att han betalar sin egare derföre på ett eller annat sätt; förstör
kreatur, hästar, eller åstadkommer andra förluster. Slafegarne känna detta och derför behandla
de dem försigtigt och så wäl som möjligt, hwarföre de också weta att wärdera husbönderne,
samt äro trogna och arbetsamma.
Slafegaren känner sitt twång och det oriktiga uti slafweriet och önskar uppriktigt att
slafweriets tid wore förbi. Men de säga: ”wi hafwa jorden och måste bruka henne, om wi,
såsom andra, skola lefwa, samt måste derföre wara nöjda med hwilket slags biträde wi kunna
få. Dock hoppas wi alla att slafweriet skall upphöra i sinom tid.”
Slafstaterne arbeta sjelfwe på emanicipationen, slafwar frigifwas årligen och afsändes till
Liberia uti Afrika; man bekostar för ändamålet egna fartyg som ej sysselsätta sig med något
annat än att oupphörligen göra resor med frigifna slafwar. Man gifwer dem äfwen allt hwad
till en bosättning hörer. Wäl wore det om man ej stannade wid fromma önskningar; att hatet,
förtalet och afskyn mot slafstaterna kunde förbytas uti wilja att samwerka med dem till
slafweriets afskaffande, ty utwägar finnas, men det fordras tid och medwerkan från fristaterna.
På landsbygden i Tennessee äro, i allmänhet, lås för dörrarne på boningshusen en sällsynt sak,
och äro derföre en lyx-artikel. Om man kommer till ett hus som har lås för dörren, tror man
sig deraf kunna sluta till att egaren är från de östra eller nordwestra staterne, der man är wan
att bo inom lås och bom, och derföre ej kan umbära dem; men behof deraf finnes i sanning
icke här. Man kan wara borta från sitt hus, äfwen om det ligger wid allmänna wägen, huru
länge man will, utan att behöfwa låsa dörrarne, eller i hus inlägga redskap och andra saker,
som man har wid en gård; man behöfwer icke frukta att wid hemkomsten finna sig hafwa
förlorat något. Folket stjäl ej; det är något högst owanligt att höra det en stöld blifwit
begången. Att en slaf warit tilltalad för stöld har jag aldrig ännu här hört; tiggare äro också en
okänd sak, hwarföre ock, såsom nyss nämndes, icke heller någon fattigskatt här finnes.
Förhållandet blir annorlunda då man kommer till de större städerne, der Européer och fria
negrer finnas. I Tennessee och nästgränsande stater bibehåller sig ännu i sådant afseende den
gamla ärligheten, men å en annan sida, om den ene kan bedraga den andre uti handel, i
synnerhet hästbyte, som drifwes der i större skala, så anses den som gjort bästa affären, blott
wara en skicklig man. Hästhandel och hästbyte drifwes starkt; en af mina grannar hade haft
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emellan 40 a 50 hästar på ett år, dock aldrig mer än twå på en gång. På honom kunde man
likwäl icke förmärka att han förtjent något med detta skojande.
Priserna på landtmannaprodukter och kreatur ändras årligen, äfwensom på olika tider af året.
Jag will anföra de lägsta och högsta priserne på hwad som behöfwes för den nykomne. Ett par
oxar kosta 150 till 300 Rdr, en häst 2 till 400 Rdr, en ko med kalf 50 till 75 Rdr, ett får 5 till 8
Rdr, en sugga med grisar 20 till 30 Rdr. Lefwande swin säljas efter wigt och beräknas till 4 a
6 sk. swenskt marken, en kalkon 2 a 3 Rdr, en gås eller en anka 1 Rdr, ett par påfoglar, hane
och hona 6 a 8 Rdr, höns 24 sk. stycket. Färskt fläsk eller kött uti fjerdedelar eller mera, från 5
till 8 sk. marken. Det rökta fläsket är i förhållande till ofwanstående priser dyrt; det kostar 16
till 20 sk. marken, allt i swenskt mynt.
Priserna på spannmål i denna stat variera naturligtwis efter skördens beskaffenhet och
årstiden, hwarföre här anföras de lägsta och högsta priserna, beräknade efter swensk tunna
(och efter fyra bushels på tunnan) samt i swenska Rdr Rgs.
Hwete från 8 till 15, råg 8 till 12, majs 4 till 10, hafra håller nästan alltid samma pris som
majsen; potatisfrön 4 till 12 Rdr; korn nyttjas ej, eller ock ganska obetydligt; det kallas
Barley, Wheat, hwete; Rye, råg; Oats, hafre; Mays, majs; Potatoes, potatis.
Af gäss och ankor weta Amerikanarne, likasom den inwandrade Euroéen, att göra sig en i
Swerige okänd nytta, som äfwen hos oss kunde och borde tillgodogöras. Gäss och ankor
nyttjas sällan till mat uti de westra och södra staterna ibland de infödda, utan få de lefwa så
länge de kunna, men deremot beskattas de hwar 6:te, 7:de eller 8:de wecka med dunens
afplockande, då det utan någon skada plockas lefwande. För att weta rätta tiden då de skola
plockas, drager man ut några dun, och om dessa äro fria från något rödt ämne, fastsittande på
ändan, anses de wara mogna och kunna afplockas.
Emigrantens uppmärksamhet wäckes i landstigningsorterne af de stora skyltarne som
tillkännagifwa att der finnes ”lefwande gåsfjäder” till salu. I handeln förekommer aldrig, så
widt man wet, deraf något annat än lefwande gås- och ankfjäder eller dun; de kosta i städerna
i bodarne 2 Rdr Rgs marken, lika mycket som de sjelfwa betala till landtbrukaren; men de
som försälja, måste förfalska dem. Understundom begäres dock mera. Att uti Swerige icke
gäss och ankor behandlas på samma sätt, är besynnerligt nog, då man ser att de släppa dun
och fjädrar flera gånger om året. Wäl wore det om denna uppmaning kunde uträtta något.
Dunen blifwa af den bästa sorten då, och då de ej få blifwa så gamla äro de mera spänstiga.
Om wintern göres naturligtwis undantag ifrån detta bruk.
För att gifwa emigranten ett begrepp om huru det tillgår med hans beräkningar i westra
staterne, då han köpt sitt land med skuld, will jag omtala huru det gick det sällskap swenskar,
som med Cassel till förman, hitkom år 1845. En af sällskapet kontraherade på de öfriges
räkning om 400 acres land, efter 8 Rdr per acre att betala på twå år. Landet skulle delas
emellan sällskapet. Emedan nästan alla wore utan medel skulle man arbeta och förtjena; en
del sjuknade; de som kunde arbeta fingo ej penningar att betala med, ty de flesta woro
skyldiga för jorden och andra sparade hwar skilling för att särskildt köpa jord. Nog af: der war
en allmän penningkris. Annat än silwer och guld fanns icke i landet, emedan det ännu war
endast territorium och hade inga banker. Slutligen måste all jord afstås för brist på penningar.
De förbättringar som derpå woro gjorda, förlorades; en del flyttade in till staden Fairfield der
en eller annan nykommen förmögnare emigrant spridde några dollars omkring, så att der icke
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war lika ondt om penningar som på landet. Till denna stad skulle nu den närboende
landtbrukaren sälja sina produkter, dem han ej fick högre betalda, än följande pris utwisa.
Hwete 16 a 18 Cent busheln, hwilket gör högst 3 Rdr Rgs tunnan; majs och hafre 10 Cent
busheln, 1 Rdr 30 sk. swenskt tunnan. Men man fick ändå sällan penningar; man måste köra
till Mississippi river för att få sådana. En Amerikanare bland mina bekanta måste derföre
slagta några swin, och med dem på sjelfwa juldagsmorgonen resa till Burlington, omkring 40
eng. mil. (Juldagen inträffade ej på söndag och firades således ej, emedan endast söndagar
firas.) Då han återkom sade han sig hafwa fått 2 Cent marken (4 sk. swenskt) men han hade
ändå ej kunnat få mera än hälften i kontanter; återstoden godgjordes i waror, öfwer hwilkas
pris han beklagade sig att de woro 50 % högre än i S:t Louis. Sådant innebär ju det största
missförhållande som kan tänkas emellan landtmannaprodukter och köpmanswaror. Allt hwad
i boden fanns, war owanligt dyrt, men den långa transporten war dock egentligen orsaken
dertill.
Närwarande på hotellet en gång i en af westerns stater, såg jag en person utbjuda färskt smör;
han begärde 12 s., blef bjuden 8 och tog det; 6 sk. dussinet för ägg etc. De som sökte arbete,
måste till större delen taga betalning i waror af arbetsgifwarens förråd i handelsboden; det war
ursprungliga sättet att gå tillwäga: arbetsbyte och warubyte. Den som ej wille gå in derpå blef
utan arbete. En anwisning fick den arbetande på den eller den personen, den eller den
handlanden; dessa anwisningar woro likwäl så goda som penningar; de gingo hand emellan.
Äfwen tomter köptes och hus byggdes till större delen med slags assignationer. Murare,
timmermän, alla med ett ord, woro wanda derwid och måste nöja sig dermed.
Sådana förhållanden komma aldrig i fråga uti de gamla staterna, eller på Tennessee-höjderna,
hwarest finnes jord för tusentals inwandrande och goda tillgångar att wälja. Det är tydligt att
landet af Amerikanarne icke anses wara mycket godt, ty de äro wanda wid det lägre landet
eller dalarne der jorden är utomordentligt bördig, men der det är sjukligt att wistas. Kunde ett
större sällskap förena sig om att bosätta sig på en plast, så skulle alla förtjena betydligt derpå.
Då borde man på det köpta landet utse en passande plats för en stad, för anläggande af
fabriker o.s.w. isynnerhet der jernwägen kommer att framgå på Cumberlandberget. Hwarhelst
50 a 100 familjer nedsätta sig, ökas landets wärde genast dubbelt, emedan der uppstå då så
många utwägar att föda sig, och arbete finnes alltid. Tennessees höjder äro långa och smala,
så att de som bo der lätt kunna gå ned i dalen, der allt finnes att köpa som de behöfwa; likwäl
fås större delen nu mera äfwen på höjderna. Der finnes arbete på jernwägarne som betalas
med 4 Rdr om dagen. Äfwen finnes flera städer der man får arbete, likaså hos landtbrukaren.
Arbete är aldrig ondt om efter 2 Rdr och maten om dagen och kontanter fås då man så fordrar.
De som nedsätta sig här borde icke tänka på åkerbruket såsom yrke att lefwa af; endast något
för eget behof; hellre köpa seden än sälja. Alla weta wi att åkerbruket fordrar mycket arbete
om det skall betala sig eller gifwa goda skördar. Bättre är att köpa några aflings-suggor, ju
flera, desto bättre; dessa djur öfwerlemnas nästan åt sig sjelfwa och föröka sig starkt; några
kor samt så många får som möjligt; fåren klippas twenne gånger om året, och alla dessa föda
sig ju den största delen af året sjelfwa, utan att man har några kostnader med husbyggnader
för dem. Alla slags kreatur böra få tillräckligt med salt. Äfwen bör man skaffa sig höns, gäss,
ankor och kalkoner – gäss och ankor för dunen, enär de betala sig så wäl.
Hwad som mest odlas är potatis, och om man wäl förwarar den öfwer wintern, hwilket ej
medför någon stor swårighet, så betalas den wid sättningstiden med 12 a 15 Rdr tunnan
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hemma på stället. Större delen af dalarnes inwånare köpa hwarje år sättpotatis från dem som
bo på höjderne. De plantera sällan mera än för eget behof. Potatis blir i dalarne icke så god;
den är lös och wattenaktig samt ruttnar lätt. Detta är icke fallet med den andra. Också bör man
plantera en god och utsökt sort.
De, som ankomma till New-York, och ej ha någon tolk, men önska resa till Tennesseehöjderna kunna på Swenska Bethelskeppet, flytande kyrkan, som är nära landningsplatsen,
fråga efter adressen på Nicolaus Kron, som bor i Brooklyn, en af wåra mest wälkända
landsmän, som finnas uti New-York, hwarföre Pastor D. Hedström sänder en större del
landsmän till honom; han har sin swärmoder uti Tennessee, och kan derföre lemna
tillförlitliga underrättelser derom, samt om bästa wägen, men det wärsta är att Kron är
handtwerkare och således ej kan slösa bort sin tid med att göra hwad utwandraren så wäl i
New-York behöfwer, wara tolk och följa med honom. Derföre upmanas hwar och en att ej
beswära någon eho det wara må, som har ett handtwerk hwarmed han skall föda sig, u t a n
att betala honom för den tid han måste försumma sitt
a r b e t e. Detta frågar aldrig utwandraren efter, endast han får den hjelp han behöfwer,
hwarföre följden blifwer att han ej får någon hederlig person med sig, utan detta är egentligen
orsaken till att en sådan allmän klagan uppstått mot landsmän som erbjudit sig sjelfwa att
hjelpa, då de ej heller kunna lefwa af solsken, utan i n d i r e k t e tagit betalt, hwarföre det
alltid kostat inwandraren mera, än om han betalt en person som warit wälkänd. För att
afhejlpa detta har jag, utan någon sorts tillåtelse eller wetskap af Herr Kron tagit mig friheten
att hänwisa till honom, wetande att man ej skall få orsak att klaga om man kan få honom till
biträde och skydd i en af de farligaste landstigningsorter en emigrant kan komma till. De som
komma till hufwudstaden Nachwille uti Tennessee, kunna der uppsöka Herr Nathorst, hwars
adress troligen fås på jernbansstationen, så torde han kanske biträda landsmän der för att
komma ut till bosättningsorten. Men nödwändigt är det att alla som ämna utresa, här i Swerige
söka komma i bekantskap och ressällskap med hwarandra; derigenom undwikes obehag och
kostnader.
I anledning af hwad som är anfördt, blir det klart för hwar och en att ej utsätta sig för att resa,
utom i så stora sällskap som möjligt, och att utse förmän samt en tolk och skicka före, är en
sak hwars uraktlåtande nästan hwarje fartyg med utwandrare får ångra, men för sent.
Men emedan lagarne äro strengast uti New-York emot inwandrare, äfwensom emedan stället
är den farligaste plast att landstiga uti, så är det bättre att landstiga uti Philadelfia, Baltimore
eller Charleston; åtminstone i det fall man will gå till Tennessee, ty derigenom blir resan inåt
landet betydligt förkortad, och så mycket billigare.
Hwad denna slutliga del af resan widkommer, är det bäst att i landstigningsorten taga reda på
allt. Priserna förändra sig med hwarje år, och nya wägar uppstå som förkorta längden och
följaktligen göra kostnaden lindrigare.
Till w e s t e r n tages wägen wanligen ifrån New-York, Boston o.s.w. öfwer Chicago. Till
Tennessee åter, då man reser norra wägen, går resan öfwer Cincinati till Nashwille; den södra
öfwer Charleston eller Savannah, derifrån till Augusta eller Chactanooga. Emedan wägen nu
lärer wara färdig från Lynchburg till Knoxwille, så har man endast 2 a 3 dagars resa till
Chactanooga från Philadelfia, Baltimore eller Washington.
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RÅD I AFSEENDE PÅ UTRESAN.
Emedan Hamburg är en af de allmännaste punkter hwarifrån man gör öfwerfarten ifrån
Europa till Amerika, och en omtänksam person der kan finna de största beqwämligheterne
och det största skydd emot bedrägliga och prejande personer som wilja passa på tillfället, har
jag tillstyrkt mina landsmän att wälja denna wäg.
När man kommer till Hamburg, blir man snart eftersökt af de bedragare som wid fartygs
angörande, eller wid poststationen, sälla sig till resande, isynnerhet utwandrare, hwilka lätt
igenkännas af resesättet, packning och antal m.m. För att undwika deras erbjudna tjenster går
man omedelbart till ”das Byrå des Vereins für Auswanderern” wid jernwägs-stationen , eller i
”das Gebäude der patriotischen Gesellschaft,”, eller wid hamnen midtemot Hamburgerångfartygets landningsbrygga. På alla dessa tre ställen får man reda på allt hwad man
behöfwer weta; men man måste lära sig uttala dessa ord så att man på stället kan fråga sig till
byråerne, eller läsa öfwerskrifterne hwar de äro, när man kommer i grannskapet. Man får alla
upplysningar i dem utan att betala någon ting. Jernwägsembetsmännen gifwa också
hänvisningar till byråerne. Deremot komma alltid en mängd personer och utbjuda logis och att
uträtta kommissioner. Dessa personer skall man bestämdt undwika.
Hamburger-Verein (läses färejn) eller föreningen till utwandrares beskydd, består af ett
sällskap menniskowänner, som med harm sett alla bedrägerier för hwilka obemedlade
fremlingar warit utsatta, och fördenskull sinsemellan öfwerenskommit att lemna alla nödiga
upplysningar och råd, anwisa de bästa och billigaste skeppningslägenheter, tillfällen till billiga
uppehållsställen medan de i Hamburg möjligen wänta på öfwerfarten, meddela underrättelser
om priser på nödwändighetswaror o. s. w. samt i hufwudsaken att genom alla dessa åtgärder
freda utwandrare ifrån förluster.
Denna förening har ställen der husrum och mat kosta, efter bestämd taxa, såsom här
nedanföre upptecknadt:
I första klassen:
Mat och rum för en wuxen person, för hwart dygn 12 Silbergroschen, eller som är lika mycket
med en mark Hamburgisk kurant eller 1 rdt 6 sk. rgds,
För barn under 10 år hälften,
För dibarn betalas intet.
För ofwanstående betalning erhåller man en beqwäm säng.’
om morgonen: Kaffe med socker och mjölk, samt hwetebröd,
” middagen: Soppa, kött och potates eller andra grönsaker,
” aftonen: antingen thée eller kaffe med socker och mjölk samt smör och bröd, eller i dess
ställe en warm rätt.

I andra klassen:
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Priset: för vuxna personer 9 Silbergroschen eller 12 Hamburgiske sk. eller 42 sk. swenskt
rgds.
För barn under 10 år hälften.
För dibarn betalas intet.
Man erhåller då: Nattläger , en madrass,
om morgonen: Kaffe med socker och mjölk, men intet bröd.
” middagen: Samma mat som i den förstnämde klassen,
” aftonen : Thée eller kaffe med socker och mjölk.
Om det är under kallare årstiden betalas ingen tillökning för ljus och eldning.
Will någon hafwa mer eller mindre än det ofwan utlofwade, får han göra särsildt aftal derom
med wärden. Om man will bo beqwämligare och betala mera, lemnar föreningen också
adresser på sådana hoteller. (Här följer återgivningen av ett brev som Burg skrev den 6 juni 1858 i
Liverpool, men som återges i slutet av denna skrift).

Taxor för frakt å medförda saker: För 100 skålp. ( 5½ pund swensk wigt) betalas 4 till 5
Hamburgska skilling, eller ungefår 14 till 18 sk. rgds för uppbärning från jernwägen till
hotellet, eller för nedbärning från hotellet ombord. Man bör alltid wara tillstädes då sakerna
bringas ombord och se noga till hwar de läggas.
På de hoteler som föreningen anwisar, finnas alltid underrättelser om förhållandet mellan
myntwärdena i Hamburg och i Amerika.
Föreningen har också priskuranter på alla slags waror hos ordentliga och redliga handlande.
Medelprisen på några hufwudsaklga förnödenhetswaror, som utwandrare kunna köpa i
Hamburg äro:
Af jernbleck:
Dricksbägare 2 schilling Hamburgisk räkning,
Wattenflaska 5

”

(för 2, 3, 4 personer 10 till 12 Sch. Hamb.)

Smörask

3

”

(4 till 5 Sch.)

Fat

4

”

(8, 11, 14 Sch.)

Twättfat

6

”

Nattbäcken 12

”

Knif o. gaffel 4

”

Sked

”

1

Summa för 1 person 2 Mark 5 Schill., omkring 2 r:dr 24 sk. swenskt riksgälds.

UTWANDRARE-HOTELET I BREMEN
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Uti en ofantligt stor byggnad äro salar och logementer, de sednare, i afseende på
beqwämligheter, närmast liknande hwad man under seglingen öfwer hafwet får på
mellandäck, emottager utwandrare och lemnar dem all nödtorft. Spisordningen är ungefär
densamma som i Hamburg; priset för dag 15 Groote eller 12 Schilling Hamburgiskt (39 sk.
rgs). Den resandes saker hämtas wid hamnen och uppföras utan särskild betalning. Sjukrum
och läkare finnas på stället, eller om man will tillkalla stadens läkare, hwilka alla erbjuder sig
att wårda sjuka för intet.
Ångfartyg afgår från Stockholm Thorsdagen, inträffar uti Kalmar Fredagen, i Ystad Lördagen
och i Lybeck Söndagsmorgonen, hwarifrån ett jernwägståg går kl. half 8 och det andra kl. half
12, så att der blir endast några timmars uppehåll – och tager det endast 4 timmar till Hamburg
– och kostar 3 R:dr 36 sk. Rgs. Priserna för passagerare med ångfartygen från Stockholm
hafwa warit :

Från Stockholm till Lybeck B:ko R:dr 22: 24 /2:a plats,/ 11: 16 /Däcket/
”

Kalmar ”

”

Ystad

”

”

”

”
”

”

13: 16

”

7: 16

”
”

7: -

”

4: 16

”

Barn från 2 till 12 år betala half afgift, öfwer 12, full afgift och unde 2 år fria. Ångfartyget
Lennart Torstensons passagerare-afgift:
Från Stockholm till Lybeck B:ko R:dr 21:- /2:a plats/ 11: 12 /Däcket/
”

Norrköping ”

”

”

”

18:-

”

9: 36

”

”

Kalmar

” ”

”

”

12:-

”

7: 24

”

”

Ystad

” ”

”

4: 24 ”

3: 36.

”

Fartyget anländer på resan från Stockholm, till Kalmar på Tisdagsmorgonen och till Ystad på
Onsdagsmorgonen, till Lybeck Thorsdagen.
Om det är ondt om fartyg, eller en stor mängd emigranter på förhand betingat platser, blir det
dyrare och just derföre är det så mycket mera nödwändigt att i tid betinga sig öfwerfarten.
Fartygen afgå från Hamburg den 1:sta och 15:de uti månad; twenne göra början den 1:sta
Mars, och det sista fartyget afgår den 15:de Nov.
Enligt det tyska cirkuläret har utwandraren att iakttaga följande: Under de månader, då
utwandringen är starkast, isynnerhet på försommaren, händer det ganska ofta, att hitkomna
utwandrande, som ej på förhand uppgjort bestämda kontrakter, ej kunna få några platser; för
detta och för att wara säker att ej behöfwa betala mera än det noterade passagerarepriset,
hwilket i följd af tillströmmandet af emigranter, undgår förändring, och blir betydligt högre,
uppmanas utwandrare att i tid uppgöra kontrakter och betala handpenningar.
Hwarje passagerare, som will försäkra sig om öfwerfarten på bestämd dag, skall erlägga, en
månad före afresan, för plats å mellandäck 25 R:dr R:gs, i andra kajutan minst 50, hwilken
handpenning afdrages, då hela passagerare-afgiften erlägges. Utan att handpenning är betald,
anses ingen plats wara upptagen, alla bref skola wara frankerade och postporto medsändt om
swar önskar på brefwen.
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Endast genom betalandet af handpenningar, och bewis deröfwer, är kontraktet oåterkalleligen
afslutadt.
Rederiet skall i kontraktet förbinda sig, att på en wiss dag, den 1:sta eller 15:de, gifwa plats på
ett fartyg, och i händelse dröjsmål å fartygets sida uppstår, föda och herbergera passagerare
till dess resa sker; deremot skall passagerare, wid handpenningens förlust, infinna sig twenne
dagar före afgångsdagen på kontoret hos redaren, och betala återstoden af passagerareafgiften, samt uttaga biljett. Det säkraste af alla rederier är för närwarande Aug. Bolten,
Admiralitetsstrasse N:o 37 i Hamburg.
Om förmännen kunna afsändas en månad förut, så kunna de betala handpenningen, och böra
de på ångfartyg afresa till Amerika och der ställa i ordning, på den plats emigranterne ämna
sätta sig ned. Passagerare-afgiften på ångfartyg är 160 R:dr R:gs. Alla saker böra wara
ordentligt nedpackade i koffertar eller kistor (aldrig packlårar) försedda med egarens namn
åtecknadt; hwarje passagerare är skyldig att sjelf ombesörja sina sakers transporterande
ombord, och tillse hwar de läggas, likaså wid framkomsten taga reda på och sätta sig i
besittning af sina effekter. Likwäl finnas hoteler, som omsörja transporten i Hamburg till
fartyget, och wi hänwisa i det afseendet till hwad som är sagdt å sidorna 64-67. Rederiet
swarar ej för någon slags förlust, som emigranten i det fallet får widkännas, i afseende på
medförda saker. Desto mindre saker som medtagas, desto mindre kan man naturligtwis
förlora, och mindre beswär och desto större besparing i kostnad för transporter; tag derföre ej
med mera än högst fem lispunds tyngd, om ni ej skall få orsak att ångra det; haf ingenting
löst, utan allt nedpackadt. Löst bör man ej hafwa mer än hwad som kan hållas uti händerna.
Ångfartygen beräkna 12 a 13 dagar, och segelfartygen från 3 till 5 weckors resa från Hamburg
till Amerika. Uti alla afseenden är fördelaktigast att resa öfwer Hamburg, för det billiga priset,
samt maten ombord, och man är allaredan ett godt stycke på wäg till Amerika då man är i
Hamburg. Emedan utwandrarne afresa från olika orter, kan intet bättre råd lemnas, än att hwar
och en söker den närmaste hamn hwarifrån ångfartyg afgå till Lybeck, och medfölja dit;
derifrån till Hamburg kommer man på jernwäg på 4 timmar,och med en kostnad af 3 R:dr 36
sk R:gs och hälften för barn under 12 år – knäbarn fritt. – Och kan, såsom det bästa privata
hus för emigranter att taga in uti rekommenderas : Meijer et C:o Auswanderer-Haus N:o 92,
Steinstrasse, Hamburg; det har sina bestämda priser, hwarföre prejerier för husrum och mat
der aldrig kan komma ifråga.
Erste klasse 1 Mark 8 schilling/ 1 R:dr 30 sk. Sw.
Zweite Klasse 1 Mark 2 schilling/ 1 R:dr 10 sk. Sw.
Dritte Klasse 14 schilling / 45 sk. Sw.
När man uttager pass är det icke nödigt att uppgifwa hwart man ämnar resa. Pass begäres på
”utrikes ort”, Tyskland till exempel eller Hamburg, då man reser dit för att resa widare. Uti
Amerika äro pass ej behöfliga, endast wid utskeppningsorten behöfwas de for att wisa
hwilken man är. Men dop- och wigselattester kunna bli nyttiga, hwarföre de böra medtagas
och wårdas.
I swenska hamnar begäres på förhand alltid 100 R:dr i frakt, enligt beräkning noga uppgjord
af Swalander i Götheborg. Samma räkning utwisar, att hwarje passagerare måste medhafwa
för omkring 25 R:dr prowiant; dertill händer det ibland att landstigningspenningar skola af

46

passageraren erläggas med 7 R:dr 24 sk. då man kommer fram till Amerikansk hamn. Om
således frakten skulle nedsättas till 75 R:dr – ja äfwen till 70 R:dr, som warit det lägsta, blir ju
kostnaden ändå nära 100 R:dr, efter det billigaste pris; och då får emigranten icke begära att få
landstigningspenningarne inberäknade; således blir det alltid öfwer 100 R:dr.
Wid resa öfwer Hamburg hafwa wi nämnt, att det hela stiger till 80 R:dr, som utgör, i ett för
allt, hwad man behöfwer betala. Hwad man behöfwer köpa extra för resan lider ingen skillnad
i någondera af dessa orter.
Det är föreskriwet, att de personer som ej kunna betala fulla afgiften också icke få gå ombord.
Den som betalt äfwen hela afgiften, men icke passar på att gå ombord, har förlorat all rätt att
återfå sina penningar; äfwen förlorar man sina penningar om man köper annans biljett, utan
att sådant på kontoret anmäles. Då handpenningen skall betalas, fordrar man namn och ålder
på hwarje passagerare; äfwen kunna förändringar inträffa under tiden emellan
handpenningens betalande och afresan.
Detta afhjelpes på det sätt, att wid handpenningens betalande endast familjefadrens namn
uppgifwas och blott antalet af personer, som han skall hafwa med sig; äfwenså bör i
kontraktet medgifwas plats för 5 personer på hwarje 100:de, men för hwilka dock inga
handpenningar betalas; på detta sätt kan ingen förlust uppstå; om någon som ämnat medfölja,
under tiden ändrat beslut, så finnas wanligen andra som taga platserne, ty alltid finnas sådana
som försummat att betala handpenningar.
Rederierne i Hamurg och Bremen hafwa långa cirkulär, hwaruti alla deras, äfwensom
passagerares, skyldigheter och rättigheter finnas noga utsatte. Tolken bör wid ankomsten till
Hamburg begära cirkuläret af rederiet, och föreläsa det för passagerarne, så att de må weta
hwilka rättigheter och skyldigheter de hafwa. De äro allt för widlyftiga att här meddela, mera
än hwad ofwan är deraf utdraget angående hwad som behöfwes innan emigranten går ombord.
För sjuka fås tjenlig mat och fria medikamenter ombord. De som hafwa råd och skulle önska
byta om plats, t. ex. taga andra kajutan i stället för mellandäck eller 3:dje platsen, tillåtas
sådant om plats finnes, mot erläggande af 10 preussiska Thaler, som 26 R:dr 32 sk.swenskt
R:gs; dock är prowianten lika på båda platser, så att man ej behöfwer taga andra kajutan för
att få bättre mat. På de tyska fartygen får man maten sig tillburen, och den är af särdeles god
beskaffenhet, äfwensom tillräcklig. Stort beswär medför det att ombord sjelf tillreda och koka
sin mat, så att man hälldre will betala 10, ja 20 R:dr mera endast för att undslippa det, men på
de swenska och engelska fartygen måste emigranten sjelf besörja sin matlagning, hwilket är
ganska beswärligt; det går bra så länge det är stilla och wackert wäder, men då aldrig så liten
waggning inträffar, är det swårt för den owane utwandraren att koka. Dessutom är det alltid en
sådan trängsel wid spiseln, att många blott af den orsaken bli utan kokt mat; kortligen: att
laga sin mat sjelf, medför flera obehagligheter än som här kunna uppräknas.
Allt detta gör att de tyska fartygen äro fulla, och att man ej kan få plats utan att betala
handpenningar förut. Om några komma dit och ej erlaggt sådana, men platser werkligen
skulle finnas öfriga, uppstår alltid tillfälle att fordra högre frakt, hwilket också aldrig
underlåtes.

OM INWANDRINGEN TILL FÖRENTA STATERNA

47

För att gifwa ett begrepp om den stora inwandringen som sker hwarje år, må anföras enligt
uppgift utur engelska blad : ”Antalet utwandrande, som under 1857 inskeppade sig uti
Liverpool, för att afgå till Amerikanska och Australiska hamnar, öfwersteg 154,000 personer;
antalet fartyg som öfwerförde dem uppgå till 400. Af utandrarne begåfwo sig 97,594 till
Förenta staterna, 51,243 till Australien och 6000 till Kanada. Mot årets slut icke allenast aftog
utwandringen till Förenta staterna betydligt utan många utwandrare återwände till och med
derifrån och begåfwo sig antingen till Australien eller andra håll.” Häraf synes, att minst
100,000 personer inkommo till Förenta staterna endast ifrån Storbritannien, eller England,
Skottland och Irland, då endast Liverpool afsände 97,594, hwartill kommer emigrationen från
alla andra plastser i de tre rikena, och sannolikt också af de 6000 som emigrerade till Kanada,
större delen reste till Förenta staterna, ty större mängd emigranter landstiga uti Quebeck i
Kanada, till och med betydligt mera än uti Boston, ehuru äfwen de förre ämna sig till Förenta
staterna. Således kan med säkerthet antagas, att minst 100,000 emigranter, af andra nationer
än Britter blifwit landsatta endast uti NewYork och Kanada, för att stanna uti Förenta staterna;
dessutom få wi antaga 50,000 uti alla de öfriga hamnarna; men allt detta sammanräknadt gör
en summa af 250,000 eller en fjerdedels million. När nu emigrationen hufwudsakligen sker
endast till Minnesota och Kansas, så inses ju lätt att utsigterna äro ganska små för
landtbrukaren att få land i de orterne, utan att wandra af intill grannskapet med Indianerne.
Derföre bör hwar och en wäl betänka sig innan han tager det wigtiga steget att emigrera till
westra staterna, och lyckliga må de skatta sig som haft tillfälle att kunna blifwa underrättade
om Tennessees höjder, som erbjuda alla förmåner som en inwandrande kan önska sig.
Men i anledning af den trängsel som nu uppstår genom den årliga inwandringen och de
utflyttningar som göras från städerna, kan det ej fortfara länge att man i Tennessee kan få jord
till det låga pris som hittills.
Ännu en gång måste jag erinra om, att hwarthelst man inskeppar sig böra handpenningar förut
erläggas, såwida utwandraren ämnar att utwandra på bestämd tid, ty många hafwa kommit till
Götheborg i akt och mening att utwandra till Amerika, men emedan de underlåtit att betinga
sig plats förut och att derwid betala handpenningar, gingo de miste om lägenhet, och hafwa
måst stanna i Götheborg, likasom swenskar komma till Hamburg och derifrån nödgas resa
hem igen utan att få plats. Den som will undwika dessa stora och ändamålslösa kostnader, må
först genom brefwexling på Götheborg låta underrätta sig om lägenhet och betala
handpenningar. Det har ofta händt att utwandrare fått uppehålla sig 3, 4, 5 a 6 weckor uti
Götheborg för att wänta på lägenhet, då man ej förut beställt plats. Det är wisst sannt att man
kan i Götheborg resa med ångfartyg till Hamburg, och äfwen med ångbåt titll Hull i England
för att ifrån Liverpool resa till Förenta staterna men utwandraren kan också der få ligga och
wänta, och emedan mat och husrum der äro dyra äfwensom men/man/ har obehag af
obekantskapen med språket, afråder jag hwar och en att företaga en sådan resa, utan att hafwa
förut beställt plats; men enär alla dessa warningar wore utan någon nytta, om ej någon person
kunde här uppgifwas att adressera sig till uti Götheborg, så har jag med anledning af böcker,
utgifna af Hr C.E. Swalander derstädes, i hwilka han erbjuder sig att biträda utandrande, welat
uppgifwa hans namn och adress, som blott är i Götheborg. Enligt hwad man erfarit af
utwandrare, som framkommit till Amerika, har denne man, bäst af alla emigrant-agenter,
behandlat de utwandrare som wändt sig till honom. Han besörjer äfwen afsändning af
utwandrare öfwer Hamburg. Han tillstyrker också att sällskap resa med någon annan lägenhet
än från Hamburg, direkte till Amerika. Hwar och en måste akta sig för att resa öfwer
Liverpool.
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Ett stort sällskap swenskar, som ämnade utwandra, hade ankommit till Hamburg utan att
hafwa erlaggt handpenningar förut, måhända utaf liknöjdhet, eller annat skäl. De fingo dyrt
betala sin uraktlåtenhet. Kostnaden skulle stigit till 80 Riksdaler R:gs för personen för
öfwerfarten, inberäknad både frakt och mat; willkoret war att de skulle beställt platser 3 a 4
weckor förut, samt erlägga handpenningar. Det skedde icke, och följden blef att hela
sällskapet måste uppehålla sig i Hamburg tjugutwå dygn och betala 15 R:dr mera för hwarje
person. Då sällskapet bestod af 66 personer, gingo derwid 1000 R:dr förlorade. Uppehållet i
Hamburg en R:dr om dagen för hwarje i 22 dagar = 1,452 R:dr. Dessutom åtgår alltid mången
penning onödigtwis under längre wistelse i en stor stad. Förminskningen i hela sällskapets
tillgångar war således allraminst 2,5000 R:dr, hwilka owillkorligen kunnat besparas om en
person rest dit tre weckor förut, erlaggt handpenningar och beställt platser.
En tolk är likaledes oumbärlig; han bör afgå på samma gång som förmännen och wara
behjelplig då allt skall ordnas för de efterkommande.
Äfwen då handpenningar äro erlagda bör man wara i Hamburg twå dagar före afresan.
Uppkommer då något uppehåll, blir kostnaden rederiets. Men detta måste då också wara i
kontraktet genom tolken uppgjordt.
Mycken fråga uppstår om hwad som bör medtagas på resan; nästan alla hafwa warit öfwerens
derom, att ej mera än högst fem lispund bör medtagas af hwarje passagerare öfwer 12 år och
endast hälften för alla barn derunder till ett år gamla (hwilka sednare ingenting få medtaga).
Önskligt wore att alla utan undantag ej belastade sig med mera än de ha lof att fritt få medföra
och som ofwan är anfördt; inga stora lårar, utan endast kistor med stora handtag, sådane att
twå personer ledigt kunna handtera och bära dem. Man är icke på jernwägarne nöjd med den
frakt som är bestämd; man kan wara säker på att emigranten för det mesta får betala en half,
till en hel gång så mycket som han skulle. Hwilken kan wäl kontrollera personerne om man
icke kan språket och känner wäl till wigterne; men tiden är så kort, att inga undersökningar
äro möjliga, och man kan icke slippa undan alla prejerier. Sakerne böra wägas uti
landstigningsorten, i närvaro af någon som förstår det; deröfwer tages bewis, och detta bewis
skall gälla uti en persons hand som förstår att göra sina anspråk gällande, och då behöfwas
inga omwägningar och trakasserier, extra omkostnader och beswär, som dermed äro förenade.
Det finnes ingenting af saker som kan med fördel medtagas, utom penningar. Om emigranten
ej hade mera än han sjelf kan bära från fartyget till jernwägsstationen eller ångfartyget, så
wore han klok. Men det tyckes som om ingen wille lyssna till dessa råd.
Äfwen i detta fall fick det omtalade sällskapet Skåningar orsak att ångra sig på det första
landstigningsstället eller uti Lybeck. Af sängkläder bör ej mera medföras än en hufwudkudde
för hwarje person, och den bör wara så liten som möjligt; föröfrigt sängtäcken eller filtar och
ett madrass-wahr att stoppa halm eller hö uti wid inskeppningsorten, hwilket uttömmes wid
landstigningen. Med dessa saker inberäknade bör aldrig wigten öfwerstiga 5 swenska lispund.
Det är en obestridlig sak, att ju flera som kunna förena sig och resa, desto bättre är det nästan i
alla afseenden. Men huru skall den ene få weta af den andre! Tidningarne och annonser äro
wäl bästa medlet.
Hwilken wäg skall man resa? Förliden winter underhandlades med ett par af Götheborgs
redare, som begärde, utom mat, hwilket aldrig swenska fartyg bestå, 100 R:dr. Följden blef,
att en del wände sig till Hamburg, hwarest det wanliga priset, inberäknadt maten och
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landstigningspenningar, är 80 R:dr R:gs, samt för barn öfwer 1 och under 8 år 64 R:dr R:gs.
För barn under 1 år betalas blott landstigningspenningar, som äro 24 sk. R:gs. Sängkläder,
tallrikar, twättfat, natbäcken, knifwar, gafflar och skedar samt bleckmått för kaffe och thé att
dricka ur får emigranten hålla sig sjelf.
Fråga har så ofta uppstått, om den mera bemedlade ej skulle betala för, och medtaga, drängar
och pigor. Sådant skulle utan twifwel kunna bli ganska förmånligt för båda partierna, men det
afstyrkes, af följande skäl: I Swerige uppgöras kontrakter, med den fastaste föresats att
uppfylla ingångna förbindelser, men tyvärr uppträder förledaren innan kort, antingen uti
sjömannen ombord, såwida resan sker med swenska fartyg, eller hwar någon swensk matros
finnes ombord, som låter den skuldsatte weta att han kan gå sin wäg; han lofwar sitt biträde;
ofta händer det då, att båda efter ankomsten i land gå på Sjömansboardinghuset, der slutet
wanligen blir att karlen, mot sin wilja, måste taga hyra på ett främmande fartyg och bli
sjöman. Eller ock, då man framkommer till hamn, komma alltid landsmän ombord och fråga
om det är några drängar och pigor som wilja hafwa tjenst, och bjuda då lön till en dräng af 4050, ja ända till 60 R:dr i månaden och allting fritt och en piga 16, 20-25, ja ända till 30 R:dr i
månaden och allting fritt; man får ej undra på att detta är förledande. De som hemma uppgjort
kontrakt, bekostat öfwerfarten och uppgjort sina planer på arbetsbiträdet af de medtagna
tjenarne, äro fasligt strandsatta om lockelsen werkar.
De tjenare åter, som icke lemna alla sina förbindelser, beklaga nu sitt öde, att wara i skuld för
öfwerresan, och icke kunna fritt förfoga öfwer sina personer och sin framtid med dess lysande
utsigter. Den hederlige besökande landsmannen säger dem, att kontrakt, upprättadt i Swerige,
gälla icke i Amerika – ”will ni hafwa tjenster, så kom bara till mig, eller jag skall låta afhämta
er, och swara för allt, men de till hwilka ni äro skyldige, behöfwa intet weta derom,” allt
förberedes, och innan kort äro de skuldsatte borta för alltid.
Följderne för dem som medfört tjenstefolket äro följande, såsom jag hört genom berättelser
från personer som på detta sätt blifwit tubbade, och kanske för första gången i deras lefnad
begått brott. (Att börja sin bana med brott och bedrägeri uti ett nytt fädernesland, kan aldrig
hafwa goda följder.) Den så lockade drängen eller pigan är då i sin nya husbondes wåld, helt
och hållet obekant med språk och lagar, och wet dessutom med sig att hafwa begått ett
bedrägeri, kan fördenskull ej wisa sig i sällskap med andra landsmän än den hos hwilken de
äro. Behofwets tid kommer, då den tjenande will hafwa något penningar; något litet, efter
husbehof, fås wäl, men hela beräkningen med denna operation har endast warit att få tjenare
för godt pris, så att de fleste på detta sätt fullt aftjena sin skuld, fast till orätt fordringsegare.
De som hädanefter träffa nog ädelmodige personer, som wilja förskjuta kostnaderna för
överresan, förtjena alltid mera på att uppfylla sina förbindelser utan afseende på hwar de äro
ingångna.
Ett par personer, som ämna utwandra från Swerige, hafwa twärtemot erhållna råd beslutit
medtaga 5 a 6 drängar och ett par pigor hwardera; men det är efter annat system; de ämna
föreslå dessa personer, att få dela all den winst som uppstår; detta sätt är så fördelaktigt för de
tjenande, att det blir egenteligen ett kompaniskap. Detta sätt blir wäl till en början dyrare för
kapitalisten, men han kan då alltid beräkna en stadig arbetspersonal, och derpå måste för
framtiden båda förtjena, då den ena parten tillsläpper penningar och den andra sin
arbetsförmåga. Detta system är onekligen det mest förnuftiga på hwilken en utflyttning kan
göras; arbetaren wet ju, att dess mera han arbetar dess mera förtjenar han. Om en förening
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kunde uppstå på dessa grunder, så skulle en oerhörd förmögenhet kunna samlas. Uti Amerika
hafwa wi många exempel på lysande resultater af företagen.

FÖRENINGAR I AMERIKA TILL UTWANDRARES BISTÅND
Så snart ett skepp med utwandrare lägger till i Amerikansk hamn, blir däcket genast fylldt af
besökande, hwilka till största delen bestå af menniskor, som äro betänkte på att preja de
ankommande och draga all möjlig fördel af dem. Isynnerhet må hwar och en i det afseendet
frukta just egna landsmän, hwilka genom språkets gemensamhet hafwa lättaste utwägen att
kunna åtkomma den inwandrande, och Tyskar, hwilka gjort sig dessa priwilegier till ett yrke.
Allt utbjuda de – logis, råd för resan inåt landet, uppköp, penningwexel och alla öfriga
tjenster. Dessa menniskors inställsamhet, stora kännedom af alla förhållanden på stället och
förekommande tjenstfärdighet äro så förledande, att äfwen erfarna menniskor och sådana som
blifwit grundligt warnade mot dem, likwäl icke sällan falla i deras utlagda snaror; huru
mycket lättare då alla som icke tänka något ondt, och som komma med minnet af deras
hemlands fredlighet och derwarande omgifnings oförställda wälwilja.
Det har gått så långt, att polisen i Bremen utgifwit en kungörelse till warning mot dessa
lismande bedragare och deri uppmanat alla utwandrare, att icke i Tyskland låta förleda sig att
köpa biljetter till ångbåts- eller jernwägsresor inåt landet i Amerika, emedan derunder
bedrägerier oftast warit dolda.
För att undgå de tjenstfärdige bedragarne bör man, genast wid ankomsten till Amerikansk
hamn, uppsöka, om der finnes någon förening för utwandrares beskydd. Man har sådana i
NewYork, Baltimore, Philadelphia, New-Orleans och S:t Louis. Dessa föreningar äro skarpt
förtalade, men det är just af de skurkar, som lida förminskning i deras winstgifwande yrke
genom det att föreningarne utan all betalning eller winning hjelpa den ankommande
fremlingen i allt hwad han behöfwer.

OM WEXLING AF MYNT
Penningwexeln är en af de wigtigaste ekonomisa omständigheterna, som en utwandrare har att
betänka. De fleste medföra ifrån Swerige ett litet kapital; detta skall förwandlas i det mynt,
som går och gäller i det land dit resan ställes. Sällan kan förlust undwikas wid wexlingen;
men konsten är att göra den så liten som möjligt.
Uti alla större städer finnas penningwexlare, isynnerhet i debarkerkerings-orterna. Wäxlaren
uppköper det utländska myntet då öfwerflöd finnes, och håller det sedan till salu till dem som
behöfwa det, såsom en annan wara; priset warierar efter tillgången och efterfrågan. Bäst är att
tillwexla sig amerikanskt guldmynt, och i högsta nödfall köpa wexlar. I Hamburg är det
billigaste priset på begge delarne. Då man köper en wexel i Europa händer att man får
sedelmynt derför uti Amerika. Om emigranter ej befattade sig med en enda pappers-sedel,
utan nekade att mottaga den – wore bäst. Man bör fordra endast guld och silfwer, ej på några
wilkor mottaga annat än klingande mynt; man måste wara wäl bekant med pappersmyntet och
de banker som utgifwit det, om man skall taga emot det utan att förlora derpå. I sednare tider
äro amerikanske sedlar blefne wida farligare. Om emigranten emottager pappersmynt uti
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NewYork, men ämnar sig inåt landet, så måste utwexling ske hos wexlarne, mot det mynt
som är gångbart i den stat, han ämnar att wistas uti; detta medför alltid förlust, men guldet och
slifret, det amerikanska förstås, äro lika goda öfwer hela unionen; af detta skäl bör ej annat än
klingande mynt tagas.
De som resa öfwer Hamburg behöfwa ej andra än wåra swenska penningar. Speciedalern är
den bästa, men inga silfwerpenningar af den mindre sorten böra medtagas. Frakten kan äfwen
betalas med swenska penningar. Om några sådana penningar medtages till Amerika får det
endast wara specier och dukater; på dessa förlorar man icke, eller åtminstone obetydligt, men
på sedlar och mindre silfwermynt förloras ej obetydligt.
Den amerikanska dollarn är sällan billigare än 3 r:dr 36 sk. och sällan öfwer 3 r:dr 44 sk r:gs.
Amerikanska guldmynten äro af följande wärden: ½ dollar, 2 ½ , d:o 3, 7, 5, d:o 10, d:o 20
eller 50 dollar-stycken. Silfwermyntet har följande wärden: 1 dollar ½ d:o eller 50 cent, ¼ d:o
eller 25 cents – 10-5 – och 3-cents-stycken, de sista eller 3-cents-styckena, myntade derföre
att postportot blef nedsatt till 3 cent för unionen; af koppar finnas endast 1-cent-stycken; en
dollar har 100 cent.
Benämningen shilling förekommer men betecknar olika wärden; uti NewYork är en shilling
12 ½ cent, men i Tennessee är en shilling 16 1/3 cent eller 6 shilling på dollarn; dessa
beräkningar äro icke nödwändiga, ty dollar och cents äro de wanligaste.
I Lybeck och Hamburg räknar men i skilling och mark, en mark har 16 skilling, en skilling
motswarar 3 skilling swenskt; men 1 mark betalas med 1 r:dr och 3 skilling sw.; då man har
papperspenningar fås ej mera, men har man specier så händer merendels att man får 4 mark
för dem, ty den danska specien går uti allmänna rörelsen för 4 mark.
Pressiska Thalern är lika allmän i rörelsen i Hamburg; den motswarar 2 ½ mark eller 4
schilling Lybsk och i swenska penningar 2 r:dr 31 sk. r:gs; alltid är bäst att hafwa specier,
men inga mindre mynt.
Skulle ej amerikanskt mynt fås, så är pund sterling dernäst det bästa man kan få. Det gäller
från 11 r:dr 24 k till 12 banko, allt efter som kursen är. I Amerika gäller pundet 4 dollars och
80 cents, till 4 dollars och 84 cent, men likwäl sällan öfwer 4: 82, som är medelkursen. Det
beror mycket på den som begär att få wexla, om det hörs att det är en som är obekant med
språket och kursen, ty i det fallet må man alltid räkna på att få förlora mera än om man sjelf
kan se hwad dagens kurs är. Detta gäller om Amerika, ej om Hamburg.
Den 8 januari 1858 war kursen på London 13 r:dr 50 öre för ett pund sterling, så stiger och
faller kursen, hwarföre ingen kan beräkna hwad han kan få betala då wexeln skall ske; då
handpenningar insändas bör förfrågan göras hwad kursen är.
De äldre guldmynten i Amerika äro wärda 25 cent mera på hwarje dollarstycke och de andra i
proportion mer eller mindre. California-guldet, det will säga hwad som är myntadt uti
Kalifornien, är lika mycket under, så att ett 5-dollars-stycke endast är wärdt 4 doll. 75 cent,
ehuruwäl det står på dem ”fullwigt”. Alla rikens 1-dukat-stycken äro alla lika i wärde med 2
dollar och 20 cent och dubbla dukater med 4 dollar 40 cent. Sexton olika sorter dukater
finnas, inberäknade dubbla och enkla.
Köpas wexlar, så skola de wara ”in dupplo” (prima och secunda) helst ställde på
landstigningsorten. Men emedan wexlar ”at sight” (wid uppwisandet) merendels först på
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tredje dagen utbetalas, hwaraf ett uppehåll förorsakas hela sällskapet, eller ock föranleder att
man skiljes åt, bör man för att om möjligt förekomma sådant, låta försäljaren i wexeln utsätta
”At sight without grace”, som ej kan öfwersättas bättre än, wid uppwisandet utan anstånd,
eller utan den medgifna gracen af respitdagar; en så lydande wexel skall enligt lag genast
inlösas, Af allt hwad som förekommer synes det, att emigranterne nödwändigt behöfwa, icke
allenast en tolk, men en tolk som förstår allt hwad som behöfwes, så att han kan göra det fulla
gagn som åsyftas.

YTTERLIGARE BETRAKTELSER ÖFWER TENNESSEE OCH
MINNESOTAH.
Staten Tennessee ligger emellan 35 och 36 nordliga breddgraderne och 81 o – 90 o 10 ´
westlig längd, /kunde inte göra ”o” upohöjd/, gränsar i norr mot Kentucky, i öster till Norra Carolina, i
söder till Georgien, Alabama och till en del Mississippi, som utgör dess hela westliga gräns,
hwarigenom staten skiljes ifrån staterne Arkansas och Missuri. Qwadratinnehållet är 45,600
engelska qwadratmil, eller 29,184,000 acres (En acre mellan 26 och 27 kappland), hwaribland
5,087,075 redan äro upptagna. Befolkningen utgjorde år 1854 1,230,324 hwaraf 958,506
hwita, 7000 fria kulörta och återstoden negerslafwar.
Cumberlands-bergskedjan, som är en sidogren af Alleghanny-kedjan, går snedt igenom landet
ifrån nordost till sydwest, och föranleder dess delning i östra och westra Tennessee. I östra
delen är berg-naturen rådande, ehuru genomskuren af yppiga dalsträckor, men i allmänhet
föga lämplig för åkerbruk. Man har sett denna trakt öfwerdrifwet berömmas, och fattiga
kolonister hafwa låtit förleda sig till bosättning der, men jordmånen är så litet tacksam för
sädesodling, att många, jämmerligt narrade, måst söka sig derifrån – om de kunnat. Westra
Tennessee deremot gifwer ypperliga skördar på sin wågformigt danade yta och slutligen sina
stora slätter. Öfwergången emellan båda, delar bådas egenskaper, icke så ofruktbart för
spannmålsodling som östern, icke så rikt som western. Dess yta består af kullar, öfwergångar
från bergnaturen. Hufwudgrunden af jordmånen är ett kalklager. Gips förekommer i stora
qwantiteter. Salt, jern, stenkol och något bly höra till härwarande mineralrikets produkter.
Salpeter fås i mängd till utförsel.
Klimatet är ganska warmt, men icke osundt, twärtom på höjderne en tillflykt för sjuklingar.
Om wintern faller snö, men den blir sällan liggande ett par veckor. Likaså frysa floder och
strömmar sällan.
De som ämnar sig till Minnesotah borde alltid taga wägen igenom Tennessee, isynnerhet om
man seglar till Charlestown i norra Carolina, och der landstiger. Man måste då, i alla fall,
passera igenom den ifrågawarande staten. Om ingenting genom köp eller dylikt är uppgjordt
för Norden, bör man wänta sig att den emigrerade finner sig i att stanna i den stat jag dertill
rekommenderar.
Tennessees höjder erbjuda den sundaste wistelsen för en europé äfwensom för infödingarne.
Jord finnes der tillräckligt och för billiga priser.
Orsaken att de westra staternas jord upptages så fort nu, är penningkriserna, som hårdast
kändes i de större landningsstäderna, såsom NewYork m.fl. om wintern 1854 och 55, som war
owanligt swår för den arbetande klassen. De som då hade medel blefwo landtbrukare och
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köpte egna farmer; för de obemedlade formerades abolitionist-sällskaper, som bestodo både
resa och bosättning på wissa wilkor. Men emedan krisen är wida swårare nu än då, är det
ganska naturligt att tusendetals från de större städerna och faktorierna utwandra till
Minnesotah, och ännu mer än hittills warit fallet, förswåra tillgången på land, och som en föjd
deraf, allt land stiger betydligt uti andra hand.

MINNESOTAH TERRITORY
gränsar i norr till brittiska besittningen, i öster till Lake Superior och Wisconsin, i söder till
Iowa och wester till Missouri. Det innehåller 100,000 qwadratmil, är bebodt af många
indianska stammar, hwaraf Chippeways och Siour äro de förnämsta. Det har många sjöar,
isynnerhet omkring östra delen af Missisippifloden; Lake Superior, Rainy Lake och Lake of
the Woods ligga på nordöstra gränsen. Floder äro: Missisippi, som kommer ifrån Isasca Lake
och flyter igenom hjertat af detta territorium; navigationen upphör wid S:t Anthonys fall; S:t
Croix, S:t Peters och Rum falla in uti Missisippi; Red River har sitt ursprung i medlersta delen
och flyter i norr in i Brittiska Amerika. Fort Schnelling, Förenta Staternas militärstation,
belägen nära intill S:t Anthonys fall, är anmärkt att wara wid slutet af navigationen på
Missisippi-floden. Tillförlitligare underrättelser om Minnesotah kan ej fås än de som ett
swenskt amerikanskt blad warit införda uti Aftonbladet i Swerige, hwarföre de här nedan
återgifwas.
De swenska nybyggena i Minnesotah
Från Stillwater öfwer S:t Anthony, till mynningen af ”Redwood” floden, derifrån söderut till
gränsen af Iowa, derifrån österut till Missisippi, derifrån uppåt denna flod till dess början,
färdas man genom ett land, icke stående tillbaka för något i nordwestern i afseende på
bördighet, och hwilket, såsom en allmän regel, är försedt med skog och watten. Detta område,
begränsadt i norr af Minnesotah och i nordost af Missisippifloden, är wattnadt af Waraju,
Wattonwen, Chanjuskah, Blue Earth, Tewapaden, Tankiyan, Psah, Le Sueur, Tehankiute,
Owattanna, och andra bifloder till Minnesotah-floden. Utom alla dessa, finnas Vermillion,
Canon, Zombra, Winneiska, Hokah och Root-floderna, alla inom territoriet, samt Iowa, Red
River och des Moines-floderna, hwilka hafwa källor inom territoriet och flyta till Iowa.
Oberoende af dessa floder och alla deras bifloder finnes en talrik mängd större och mindre
sjöar, med klart och rent watten, hwilkas stränder skifta lika mycket i skapnad/skäpnad?/ som
sjöarne i storlek. Några av dessa äro omgifna af gräsbewuxna, lindrigt sluttande stränder, med
tillfälligtwis spridda träd längs dem; medan andra återigen äro twärbranta med en mörk gördel
af tjock skog, hängande utöfwer kanterna af dem. Deras bräddar äro wanligen betäckta af
kiselsten eller smärre kullerstenar, wattnet wanligen sött och klart. Ehuru ett stort antal sjöar
äro upptagna på kartorna öfwer territoriet, så kan derigenom endast en swag föreställning
erhållas om deras antal.
Ehuru denna trakt af landet, som i det föregående är omnämnd, hastigt uppfylles, så äro der
likwäl ännu endast få städer af någon betydenhet. Och icke är det godt att säga hwilken stad
som är liten eller stor, då den största staden i det inre landet icke är mer än ett år gammal.
Emigranter inströmma i tusental, och hwarest för ett år tillbaka ännu war en oclaimd ödemark,
der resa sig nu nybyggares kojor i nära granskap till hwarandra åt alla sidor så långt
synförmågan räcker. Präktiga farmer öppnas och inom loppet af ännu ett år kommer
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nybyggarens första koja att ersättas af bastanta och rymliga farmhus. Hwarje af dessa distrikt
måste hafwa en medelpunkt, och denna medelpunkt skall tillwäxa i befolkning och wigt i
samma förhållande som det omgifwande landet; derföre omöjligheten att bestämma städernas
storlek efter någon tids förlopp.
Att beskriva landet i en del af södra Minnesotah, är att beskrifwa allt. Undantagandes längs
åsarne, närmast floden och de högre sandiga wattendelarne mellan floderne, är landet
temligen lika.
Segelfarten på Missisippi-floden öppnas från den 1 till den 10 April, och slutar från den 10 till
den 25 November; densamma å ”Red River of the North” öppnas från den 10 till den 25
April, och slutar från den 1 till den 10 November.
Ingen del af Förenta Staterna har mera liberala anslag till uppfostringsanstalter än
Minnesotah. Sextonde och trettiondesjette sektionerna af hwarje township, innehållande 1,280
acres land, äro reserverade och anslagna till understöd af allmänna skolor. Detta land får dock
icke tagas i anspråk förrän Minnesotah blir stat, hwilket kommer att inträffa wid nästa
kongresssammanträde.
Wi hafwa i det föregående sökt göra en i korthet sammanfattande beskrifning öfwer
Minnesotah, efter de bästa källor, och efter hwad författaren under en sex weckors resa genom
åtskilliga delar af territoriet sjelf inhemtat. Wi skola nu här meddela några allmänna
betraktelser, hwilka wi tro icke skola sakna intresse för dem, som möjligen fästat sina tankar
på att emigrera till detta land. Minnessotah besitter i sjelfwa werket företräden och förmåner
för inwandring, hwilka icke kunna jäfwas. Wi kunna som obestridligt faktum för detta wårt
påstående helt enkelt framställa dess i geometrisk progression stigande utweckling och starka
tillwäxt. Minnesotah är utan twifwel ett naturkraftigt land, hwars rikedomar och skatter äro i
fullt mått egnade att lyfta ett folk till en hög ståndpunkt af wälstånd och lycka, och som är i
stånd att uppehåla det wid denna höjd, om blott förhandenwarande naturliga hjelpmedlen med
politisk och ekonomisk wishet uppsökas, begagnas och bearbetas.
Trots denna gifna wisshet, bör likwäl en hwar, innan han werkligen utför sitt beslut att flytta
till den aflägsna western, till de yttersta gränserna för all kultur och civilisation, låta förutgå
en fullt säker pröfning af sina kropps- och själskrafter, såwäl som sin moraliska kraft och
förmåga. Den, som besitter mod, energi och werkningsförmåga och kan fröjda sig öfwer att
ega en stark kroppskonstitution, för att kunna bjuda spetsen åt de beswärligheter, som äro
förenade med ett ofta omwexlande lif i western, han må utan betänkande begifwa sig åstad,
han kan wara wiss om en lycklig följd af sitt företag. Är han besjälad med en wilja och
föresats att anwända sina skickligheter i någon wiss werkningskrets och att sätta sina
kroppskrafter och kunskaper i praktisk werksamhet, så befinner sig just här fält för all
praktiskt sysselsättning, rum för all slags werksamhet, plats för all slags företag, som afkasta
säker lön för den, som, med beräknade afseenden på alla förhandewarande förhållanden, icke
önskar det omöjliga.
Weksinnade personer må deremot qwarblifwa i sina tillwanda förhållanden. Deras
lifsförmögenheter skulle lätt finna ett förtidigt slut wid det djerfwa, framåtskridande och
wexelfulla lefnads- och werksamhetssättet. Lifwet i Western är förenadt med försakelser,
strider och faror af mångahanda slag, hwilka den wid lyx och beqwämlighet wande mannen
icke känner, och om hwilka den från Europa nyss inwandrade icke kan drömma. Framförallt
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får den inwandrande uppgifwa alla drömmar om romantiska naturskönheter eller idyllartadt
herdelif; han måste betrakta de widsträckta prairierna såsom fruktbara fält, hwilka wänta på
den prosaiska bearbetningen af flitiga händer; han får icke anse de ”jungfrulika urskogarne”
för en oantastlig helgedom, utan förstå att med kraftiga yxhugg förwandla dem till blockhus
och gärdesgårdspålar, och ”wattnens fader” måste han wörda för hwad den i sjelfwa werket
är, territoriets hufwudsakligaste kommunikationswäg för förbindelse med andra stater; och då
skall han icke finna sig bedragen i hwad han wäntat sig af Minnesotah.
Wisserligen herrskar icke brist på naturskönheter, som kunna göra intryck på ett derför
känsligt sinne. Här erbjuda sig mångfaldiga omvexlingar i sceneri, och landskapet är i
besittning af ett tilldragande behag; men i jemförelse med de älskliga dalarne i wissa trakter af
Swerige t.ex. i Blekinge, med sjöarne, floderna och lifwet i den gamla werlden, stöter oss här
landets enformighet och monotomi, och wi äro framförallt i saknad af kännetecken på ett
odladt land. Det omedelbara uteslutande umgänget med den nakna naturen afskräcker mera än
det drager till sig; wi känna att wi, ehuru kanske flere år inwånare i Amerika, ändock ånyo äro
komna i ett främmande land. Det karakteristiskt amerikanska kännemärket, rymlighet och
utsträckning, möter oss här överallt, sinnet blir icke wederqwickt, blott det kalla förståndet
irrar bort omkring i de wida, obebodda trakterna och beräknar dollars och cents, räntorna af de
i en framtid blifwande kapitalerna. Huwuduppgiften, som enhwar här har att lösa, består i
anwändande och begagnande af här för handen warande naturliga medel, hwilkas prosaiska
bringande till wärde, åtminstone till en början, nödgar honom att för ansträngning och arbete
åsidosätta njutningen af ett idylliskt lifs möjligen befintliga retelser och behag. För den, som
med afsigt att grunda sig ett hemvist, ditkommer, erbjuder sig alltid dertill på mångfaldigt sätt
tillfälle; dock får han icke hoppas att genast på första bästa ställe finna detta i enlighet med
sina önskningar och förhoppningar.
Så fördelaktigt för den enskilde och så wälgörande för det hela som de i pre-emption-lagen
innehållna medgifwandena äro, framställa sig dock i sjelfwa werket wid tillgodonjutandet
deraf många swårigheter för den främmande inwandraren. Han ankommer till landet, efter en
lång och beswärlig resa, och oaktadt han förut inhemtat åtskilligt rörande der befintliga
förhållanden, ser han sig i början bedragen i sina förhoppningar. I samma belägenhet som han
sjelf, finner han hundrade, ja tusende andra, som söka efter bästa länderi-belägenhet; han blir
warse att nu för tiden några ”claims” icke mera kunna göra i omedelbar närhet intill de
befolkade städerna och nybyggena, eller till och med blott i närheten af Missisippifloden; han
måste ofta begifwa sig hundratals mil in åt wildmarkerna, för att finna oupptaget land, som är
wärdt att taga. Inga eller åtminstone endast obanade wägar finnas som föra dit; knappast något
kommunikationsmedel erbjuder honom tillfälle att säkert och beqwämt resa till de aflägsna
landsdelarne. Han måste stundom begifwa sig af till fots, och ofta ensam, utan någon
kännedom om de obekanta trakterna, för att börja sina forskningar. Här tillbringar han dagar,
ja weckor, innan det lyckas honom att på de tomma prairiernas widsträckta slätter eller i det
täta skogarne uppspåra ett ställe som faller honom i smak. Har han då bestämt sig, så börjar
han uppbygga ett blockhus, hwarwid tillfälligtwis nära boende nybyggare lemna honom
wänligt och beredwilligt understöd och hjelpa honom fälla och framskaffa det dertill
erforderliga timret, och att deraf sammanfoga blockhuset. Är detta gjordt och den högst
anspråkslösa inredningen färdig, då begynner först det egentliga lefnadssättet i western.
Tigande och med anwisning nästan endast till sig sjelf helst de närmaste grannarne ofta bo
milswidt aflägse från honom, går han att bearbeta sin jord och att inhägna en del deraf, och
begagnar den öfwerblifna delen af dagen till anskaffande och tillagande af sin i allmänhet
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ganska knappa måltid. Sön- och högtidsdagar finnas ej för honom, sällskap finner han endast i
skogens och prairiernas skygga djur, som förwånade begapa hans boning. Wederqwickelse
och upprymmelse erbjuda sig icke för honom, ty traktens entonighet och enslighet gifwa
ingen anledning dertill; stillhet herrskar i naturen rundt omkringn honom, den långsamt
skridande sommartiden förgår under allwarlig och hård ansträngning och umbäranden af all
slags fröjd.
Sådana äro i allmänhet de utsigter, som erbjuda sig för en ogift man, som långt ut i western
will göra ett ”claim”, Jag will på intet wis framställa min skildring såsom en fast norm för
deras sysselsätnings- och lefnadssätt, och aldraminst afskräcka någon från försök. Jag will
blott wäcka uppmärksamhet på de merendels öfwerallt mer eller mindre befintliga
swårgheterna, och warna för att göra sig en för lätt föreställning om sättet att bekomma en
egendom i Minnesotah. Jag har kanske i det föregående framlagt ytterligheten i dess
skuggsidor, ty för mången lyckas det, om han har bredwid sig en kamrat, eller den som är gift
och har familj, om han dertill eger ett litet kapital, att göra lifwet mera lätt och angenämt wid
förwärfwandet af egendom i wildmarken. Likwäl måste äfwen denne alltid i början wara
färdig till och beredd på hårdt arbete och försakelser. Är deremot den swåra tiden
öfwerstånden, och har han energiskt och ihärdigt förbättrat sitt land, så skall han ur följderna
af sina arbeten skörda tusenfaldig lön. Om några få år ser han nya nybyggen uppstå i sitt
grannskap, hans omständigheter blifwa bättre, hans land gifwer rikligare inkomst, tillräckligt
till underhåll för honom och hans familj, och wärdet af hans jordegenom wäxer till många
tusende dollars, som han kanske först efter en lång tids förlopp nödgas derför till regeringen
betala hundrade. I hwarje hänseende är han i tillfälle att efter förloppet af några år kunna
erlägga betalningen för sitt land: och till och med den fattigaste nybyggare har förmåga att på
detta sätt grunda sig ett eget hemwist.
Jordmånens beskaffenhet i Minnesotah är öfwer hufvud taget egnad för åkerbruk. Den
egentliga matjorden består af på en del trakter, såsom i Minnesotahdalen, af tre till fyra fot
djup swartmylla på lerbotten, och på andra hwilka intaga största rymden af territoriet, af sandoch lerblandad mylla till ungefär lika djup. Den behöfwer för frambringande af säd och
wäxter ingen gödning på flera år.
Klimatet är alltigenom mera sundt än i de flesta östligt eller sydligt belägna staterna, wattnet
är rent, klart och helsosamt, och tillgången derpå ymnig. Formen af landets yta är en af otaliga
floder och sjöar genomskuren högländig slätt, genombruten af wågformigt bildade prairier
och lummiga dalar. Luften är ren, klar och uppfriskande. Om sommaren inträffa ofta
åskwäder, hwilka företrädeswis bidraga att höja wäxtligheten. Helsan har der uppbygt sin
tron; sjukdomar äro sällsynta, och febrar okända, och den, som ditkommer behäftad dermed,
blifwer snart botad. Wintern är långwarig och sträng, men kölden är ganska wälgörande; och
oaktadt sommartiden blott är kort, så står afkastningen af skörden dock icke tillbaka.
Wäl äro omkostnaderna för uppehälle, särdeles i det inre af landet, höga; men utwägarne till
förwärfning äro deremot äfwen lättare och säkrare än annorstädes. Priserna på lifsmedel äro
underkastade flerfaldiga omwexlingar, hwarföre wi icke anse det wara skäl att här uppgifwa
några sådana priser. Någon mönsterekonomi i åkerbruket gifwes icke ännu, och i allmänhet
saknas ännu nödig erfarenhet för att grunda ett omdöme öfwer Minnesotahs beskaffenhet
såsom jordbrukande stat; likwäl hafwa hittills wisade resultater öfwerträffat all wäntan, och
man kan knappast betwifla, att med den tilltagande kulturen äfwen skall framställa sig en
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säkrare ledning för fullföljandet af en mera ändamålsenlig ekonomi för jordbrukningen.
Befolkningen tillwäxer årligen i fördubbladt mått, och wi se nya nybyggare ständigt ankomma
dit, och förwandla obebygda landsträckor till fruktbara sädesfält samt med sina flitiga händer
lägga grunden till Minnesotahs lycka och storhet.
Jag har förut talt om förslaget att medtaga tjenstefolk ifrån Swerige, och anfört de
olägenheter, som dermed följa, nemligen swenske amerikanare passa på tillochmed före
landstigningen, och så snart skeppet fällt ankar i hamnen, efterfråga om några utaf tjenande
klassen finnas ombord, samt att de då förleda dem genom stora löften om löner, så att de
rymma ifrån sina ingångna förbindelser, deribland aftjenandet af den betydliga skulden för
öfwerresan till Amerika. Wäl blifwa desse rymmare sjelfwe bedragne, ty genom
obekantskapen med språket hafwa de ganska swårt att komma ifrån det ställe dit de kommit,
och der de åtminstone hafwa födan och tillgång till det oumbärligaste af klädsel o.s.w.; men
emellertid äro både de, och deras i Swerige erkända husbönder eller matmödrar strandsatta.
Ett sätt att, genom ömsesidiga fördelar, förekomma dessa ledsamma förhållanden genom att
aftala om fullkomlig delaktighet i den winst, som jordodling lemnar, har jag äfwenledes förut
omnämnt.
Som bewis härpå må bland de många, som i Amerika förekomma, äfwen anföras ett bland
wåra landsmän derstädes. Det är Erik-Jansoniternes aristokratiskt-kommunistiska koloni:
Bishopshill i Henry County Illinois, som besöktes af flera 1854. Denna koloni ökar troligen
hwarje år sitt wärde, som nu uppgår till en half million riksdaler; der wore då mellan 6 och
700 personer. Det werldsliga tyckes något hafwa qwäst det andliga, och tyckes hafwa
företrädet; alla synes nöjda och lyckliga. De äro högaktade och utmärkt wäl kända. Deras
stadgar, som äro sanktionerade af wederbörande myndigheter, innehålla bland annat, att de
styrande utgöras af 7 personer, som wäljas för lifstiden af kolonien, och att alla personer, som
der finnas, ega sin frihet att afflytta då de wilja; men om de warit der ett eller tio år, att de ej
ega rätt att få någon ersättning för sitt arbete, men att de äro intressenter, så länge de der
qwarstanna. Som derföre aldrig kolonien behöfwer betala något för arbetet, så är ganska
naturligt, att de skola hopa rikedomar, äfwen hafwa de nära nog alla sorters handtwerkare,
som förfärdiga arbeten som säljas, och penningarne läggas till den allmänna kassan. Några
personer hafwa talat om att bilda en sådan förening, men på liberalare grundsatser, sa att
arbetaren skulle få sin andel, och att han ej skulle wara en religions-sekts twång underkastad.
Det blefwe då en rent demokratisk förening.
De som hafwa känska för obemedlade likar, samt önska att göra något godt, och hafwa
förmågan att utföra det, hafwa här ett widlyftigt fält att föranleda egen och tusendetals
medmenniskors lycka och belåtenhet.

NATURALISATION
Jag har förut yttrat mig om denna punkt, men will här egna den ett särskildt omnämnande.
Med naturalisation förstås medborgarerätts erhållande. Medborgarerätt bör hwarje person,
som fyllt 21 år, begära, och det uti landstigningsorten, om denna är belägen i Förenta Staterna,
till exempel uti NewYork, Boston, Philadelphia eller någon annan större hamn, eller och uti
första stora stad, der tid och omständigheter det medgifwa, ty i NewYork kostar det endast 25

58

cents (46 sk. swenskt ungefär) men uti landet måste en advokat anlitas, och förf. fick
derigenom bekosta 25 r:dr utom resor och tidsförlust.
Den som will blifwa medborgare i Förenta Staterna skall, wid domstol, tillkännagifwa sin
afsigt, genom en skriftligen ingifwen och undertecknad edlig försäkran, hwari han afsäger sig
all tro och lydnad till den förra regering, hwars undersåte han warit, och erkänna Förenta
Staternas konstitution och regering, hwarpå ett bewis meddelas honom (eller henne, ty äfwen
hustrur och ogifta qwinnor öfwer 16 år böra göra detsamma). Det kommer sällan eller aldrig
ifråga, hwad fruntimmerna angår men lagen är emellertid den, att de skola såwälsom mannen
afswärja sin trohet till sin förra regering. Detta sker, ifall mannen dör före hustrun,i hwilket
fall hon eger rätt att behålla egendomen. De ogifta få rättigheter lika med infödda fruntimmer,
hwarföre uti NewYork många både gifta och ogifta fruntimmer iakttaga detta
försiktighetsmått.
Hwilka äro förmånerna af naturalisation?
I korthet: alla fri- och rättigheter, som den infödde amerikanaren har eller får, med få
undantag.
För att blifwa president eller vice president fordras att wara infödd amerikanare, och att hafwa
warit 14 år boende inom Förenta Staterna. Dessa äro de enda undantag.
Staten Tennessees konstitution säger: Hwarje fri hwit man, 21 år gammal och medborgare af
Förenta Staterna, som sex månader före wal warit boende uti det distrikt, der han will votera,
har rättighet att afgifwa sin röst; äfwenså alla kulörta männer (negrer eller blandade) 21 år
gamla, som hafwer rätt att wittna emot hwita personer; de hafwa nemligen också rätt att
votera.
Det will säga, så snart en emigrant har inför wederbörlig domstol förklarat sin afsigt att blifwa
medborgare af Förenta Staterna och derpå fått bewis, eger han rättighet att, efter 6 månaders
wistande på ett ställa, votera, med undantag af röstningarne till president och vice president.
Fem år efter den dag, då man fått första bewiset, anmäler man sig inför domstolen, förewisar
det och styrker med någon Amerikanare att man ett år wistats inom staten; då meddelas
borgarebref, och man är i och med detsamma walbar till statens tjenster. Efter 7 års wistande
efter första bewisets erhållande, är man walbar till ledamot i lagstiftande församlingen
(legislaturen) i den stat der man bor; och efter 9 år kan man wäljas till ledamot af kongressen i
Washington. Den som är medborgare (citizen) uti en stat, är i och med detsamma medborgare
i hela unionen.
De som uraktlåtit att wid ankomsten, eller under tre års tid, uttaga första bewiset, få göra det
efter dessa tre år, och aflägga då ed att de warit tre år uti Förenta Staterna; twå år derefter
kunna de blifwa fullkomliga medborgare; men innan de uttagit den första attesten anses de
såsom utlänningar och kunna ej enligt lag besitta fast egenom, eller votera; hwarföre det är
högst nödwändigt, att wid ankomsten genast anmäla sig till första bewisets utbekommande.
Lagen säger: ”Om en man ej hunnit bekomma sitt medborgarebref före sin död, och har
hustru och barn efter sig, hafwa dessa full medborgarerätt och privilegier, då de aflagt den ed
som lagen föreskrifwer.
Men enka och barn efter en som dött efter det han erhållit sitt medborgarebref, äro fulla
medborgare genom honom, likwäl med den inskränkning, att alla barnen skulle warit under 21
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år gamla då brefwet erhölls. Barn som födas utom Förenta Staterna af en fader som är full
medborgare wid födseln, äro ansedda såsom medborgare af Förenta Staterna. Alla qwinnor
som blifwa naturaliserade enligt nuwarande lagar, gifta eller som gifta sig med en
medborgare, äro ansedda såsom egande fulla medborgerliga rättigheter.

WINODLING OCH SMULTRONPLANTERING I TENNESSEE
En Hr Longworth i Cincinnati har, efter femtio års wistelse inom staten, och under hela denna
tid, fortsatt spekulation med winodling, och kommit till en ofantlig förmögenhet, så att han är
millionär, icke efter svensk mening att ega en million, ty han eger flera millioner dollars,
förwärfwade genom winodling, som han drifwit i största skala, icke allenast sjelf, utan genom
en stor mängd andra, som arrenderat jord åt honom, under förbindelse att årligen plantera en
wiss mängd acres med winrankor, för att sedermera kunna betala arrendet med win.
Samma spekulation återstår ännu för utwandrare till de orter hwarifrån kommunikation till
kulturländerne förefinnes, då likwäl nybyggaren icke skulle följa denna spekulation i sin
helhet, utan så, att han, för egen del, och på sin egen nyköpta jord, anlade winplantering.
Staten Tennessee lämpar sig för detta ändamål förträffligt. Winrankan trifwes der särdeles
wäl. Det erhållna winet är godt, wäl icke så, att det kan betalas så högt som i Ohio, men också
kostar jorden, i första handen, en obetydlighet, icke en hundradel af hwad man får betala för
jord i den sistnämnda staten.
En man wid namn Axt från Rhentrakten, har haft en spekulation med winodling, som lyckats
honom förträffligt i Tennessee och på många andra orter. Genom långwarig erfarenhet af
planteringen och drufskörden på en mängd ställen hade han kommit till stor praktisk
skicklighet. Denne man har redan en längre tid anlagt wingårdar åt andra, deribland, under
åtta års tid, åt personer i staten Tennessee och i söder om denna stat belägna länder, och
lyckats utmärkt wäl. Han uppgör kontrakter, i hwilka han förbinder sig att plantera en acre
land, lemna plantor (cuttings), sätta ut dem, tillse allt arbete (som likwäl bekostas af
jordegaren), beskära winrankorna och bereda winet, samt underwisa egaren eller den han
sätter i sitt ställe, om allt som tillhör hela handteringen. Widare förbinder han sig att för
hwarje acre answara för 1,500 swenska kannor win wid första skörden, som infaller på tredje
året. Å andra sidan fordrar han 2,400 r:dr swenskt för hwarje acre, att betalas under 3 år, med
en tredjedel, eller således 800 r:dr, om året, men om skörden icke skulle gifwa 1,500 kannor,
får jordegaren innehålla de sista 800 riksdalerne, eller också skall Axt sköta wingården till
dess den lemnar sagda myckenhet. Detta sista alternativ beror af bestämningen wid
kontraktets uppgörande. Men ganska sällan lärer det händt att detta qvantum icke blifwit
skördadt på tredje året, men ganska ofta lär skörden stigit till 1000 a 1,300 kannor mera.
Dessa tillfalla då Axt sjelf.
När, såsom allmännast händer, winskörden utfalller så, att egaren får sina 1,500 kannor,
erhåller han för dem 600 riksdalers öfwerskott utöfwer de 2,400 riksdaler han under de tre
åren utbetalt, emedan det lägsta priset är 2 riksdaler kannan. Derjemte har han då sin wingård
i ordning så att den icke på 50 år behöfwer omplanteras. Naturligtwis blir afkastningen
betydligare under följande år, så att egaren alltid får påräkna en afkastning af minst 3000 r:dr
per acre hwarje år. Undertiden har han lärt sig skötseln, och kan årligen plantera mera, i mån
som omständigheterna medgifwa; denna utwidgning kostar icke mer än arbetet, ty unga skott
för planteringen tager han nu ur sin egen wingård.

60

Sedan denne man widt utbredt rankans odling, kan man också inbespara de 2,400 r:dr, som
han låtit betala sig, ty man kan, af dem som redan hafwa anläggningar i full gång, underrätta
sig om sättet, och köpa sig plantor.
På Tennessee-högländerne, såsom Cumberland Mountain och Waldens Ridge, har man dest
bästa tillfälle att anlägga wingårdar. Dessa trakter äro de bäst passande för nordboens
nedsättning, ty här behöfwes ingen särskild inöfning med klimatet, emedan dessa orter hafwa
det mest tempererade och helsosamma inflytande.
Jorden på Tennessee´s höjder består af en gråaktig lera och bottenlagret af sandblandad lera,
som utan widare åtgärd begagnas till tegelslagning. Öfwerst är ett litet lager af swartmylla,
från 1 till 6 tums djup. Eken trifwes der förträfligt och förekommer ymningt, men dock icke
tätt wäxande, utan stå träden långt ifrån hwarandra. Furu finnes också till husbehof. Men der
winrankan skall odlas måste alla träd afrödjas. Höjderne äro fulla af källor och wattendrag, så
att hwar 30:de eller 40:de familj har en brunn. Källwattnet är jernhaltigt och med spår af
swafwel. Några helsobrunnar finnas också. De besökas af långwäga resande. Epidemier äro
här okända, så att orten hittills warit en tilflykt under det att smitten rasat på andra orter.
Sjukliga personer, som hitflyttat, hafwa återwunnit helsan utan att medicinera.
Ibland angenäma företeelser inom befolkningen, och hedrande i sedlighets-afseende är, att på
åtta års tid, som jag tillbragt på denna ort, intet oäkta barn blifwit födt inom den hwita
befolkningen. En i stort medwerkande orsak till detta faktum är wäl lättheten att kunna
underhålla en familj, samt friheten att arbeta i hwad som helst efter lust och förmåga. Enär
stället har så mycken treflighet af klimat, inwånare och naturförmåner, borde det wara
lockande för swenskar att der nedsätta sig. Utom de fördelar dem en person med arbetskraft
här kan tillwinna sig ehuru med ansträngning och omtanka, samt snart nog kan bli egare af så
mycken jord att han derpå har sin rikliga bergning, om också först efter några, dock få, års
mödor och försakelser, erbjuder Tennessee ojemförligt större fördelar för dem som ega
kapital. De kunna snart nog räkna på minst 50 procent på sina penningar, och efter några år
sitt kapital både fördubbladt och wida derutöfwer.
Ett bolag af swenskar med kapital borde formera sig, för att här bosätta sig, till och med om
icke alla öfwerflyttade, blott att många hitkomme, att af dem en tillräcklig och säker kontroll
kunde utöfwas. Winodlingen blefwe då det företag, som skulle gifwa dem en sådan
afkastning, som intet företag i Swerige, eller på andra ställen i Europa kunde motswara i
afseende på winst.
Man har af det föregående sett huru lätt wingårdar här anläggas, och huru lönande desse äro.
Wille man uppgöra fantastiska beräkningar, så finner man att winsterne kunde bli oerhördt
stora, helst då man grepe saken an med förenade kapitaler, för hwilka man kunde anskaffa sig
jord i tillräckligt omfång.
Författaren har sjelf, tillika med andra personer på stället, erhållit ett tillståndsbref (Charter),
af Lagstiftande församlingen i Tennessee hwilket som han, utan något lags /slags/ ersättning
will upplåta till deltagande åt landsmän. Dess benämning är : ”The East Tennessee Farming,
Grope-growing, Stockraising and manufacturing Company”. Hans afsigt är att bilda ett bolag
medelst 25 dollars aktier endast till 600 stycken, ehuru tillåtelsen gäller för ända till 12,000 st.
eller ett kapital af 1,200,000 Dollars. Tillståndsbrefwet är dateradt Nashville den 22 Febr.
1856, men på obestämd tid, således för så lång tid man behagar. Detta lemnar således
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landsmän ett förmånligt tillfälle att placera peningar. Det skulle, för ett beslut om detta
företag, endast erfordras att man afskickade ett par personer till hwilka man kunde hafwa fullt
förtroende, och lemnade dem uppdrag att på stället taga kännedom om allt och tillse huruwida
här lemnade uppgifter äro i alla afseenden enliga med förhållandet.
För ett sådant bolag gäller dessutom – och i större mån än för den enskilde, som endast hafwa
sina personliga förmågor, - att ett fullkomligt landtbruk derjemte kunde drifwas. På Waldens
Ridge odlas nu Hwete, Råg, Hafre, Bohwete, Majs, Lin, Hampa, Tobak, Potates. Äfwen
finnas fruktträd af alla slag; till och med fikonträdet gifwer här mogen frukt. Windrufwan har
jag tillräckligt omtalt, men ännu återstår en plantering som lemnar ganska lönande afkastning.
Den är smultronodling, och hwarom mera här nedan. Melonen förekommer äfwen allmänt.
Emedan smultronplantering täflar med winodlingen i fördelaktighet, will jag närmare
beskrifwa förhållandet dermed. Jag må likwäl tillägga den wigtiga anmärkningen att denna
odling icke kan företagas i stort, eller på alla ställen, då frukten icke kan förwaras, och för
möjligheten af en friskare afsättning förutsättes grannskapet med starkt befolkade orter, städer
o.s.w. – hwaremot likwäl också får erinras, att befolkningen i dessa länder tillwexer på ett sätt
hwarom man i Europa icke äger något begrepp, så att snart nog på ett ställe blir frisk
afsättning på waror, hwilkas producerande, t.ex. ett år förut icke kunde komma i fråga.
Winodligen lemnar en produkt som, rätt behandlad tillhör werldshandeln, och således har en
alldeles obegränsad afsättning. Smultronen åter, odlade i den mängd som för hwarje ort kan
afsättas, täfla i rik afkastning med den andra produkten. Men då jag talar om afsättning i
orten, menar jag likwäl icke ett så nära grannskap som t.ex. en half eller hel Swensk mil, ty
hwar man har en ångbåtshamn, eller jernwägsstation inom detta grannskap, får man utsträcka
sin afsättning många mil långt åt andra orter. Så har, t.ex. staden Chattanooga 16 Ångfartyg
och flera förgreningar af jernbanor. Till denna stad har man en swensk mil ifrån Waldens
Ridge i Tennessee höglandet.
Trädgårdsföreningen i Cincinnati tillsatte en komité som skulle utröna huru stor mängd
jordgubbar der kunde afsättas under sommaren. Enligt denna komité ´s undersökningar hade
man i den omnämnda staden, år 1846, (från den 19 maji till den 12 Juni) infört 4,150 bushels
(1,037 ½ sw. tunnor). Deribland woro, från Öfwerste Stödderi´s egendom, och såsom skörd
från en enda acre, insända smultron för 6,400 R:dr rmt., fastän han ej erhållit högre pris än 1
R:dr 16 sk. sw. för kannan.
Efter sådana uppgifter inser man wäl att odlingen är lönande. Skulle man insylta utaf denna
wara, och kunna bereda afsättning deraf, blefwe winsten ännu betydligare.
För att ytterligare uppmana till en sådan gemensam kolonisation eller bolag, må man betänka
hwilka fördelar här kunna hemtas af de stora betesmarkerna och den starka ladugårdsafwel
som här kan drifwas, och werkligen drifwes. När jag säger ladugårdsafwel, får det icke förstås
efter orden, ty ladugårdshus komma föga i fråga uti härwarande klimat. Man uppföder
boskap, hästar, mulåsnor, får och swin. I synnerhet äro de sistnämnda djuren förmånliga. De
föröka sig starkt och kosta föga att uppföda och göda. Hwad afsättning angår är den särdeles
betryggad och lätt, emedan uppköpare infinna sig från aflägse orter, så att man hemma på
stället, utan allt beswär, säljer mot gängse pris.
Gäss och ankor lemna änu större winst. Dessa foglar släppa fjädern twå gånger om året. I
Swerige låter man dessa dun och fjedrar förkomma, hwaremot amerikanaren, (och äfwen alla
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inwandrande) plockar dem lefwande; somliga plocka dem hwar 6:te, andra hwar 7:de och
andra åter hwar 8:de wecka, allt efter omständigheterna och när dunen äro mogna; för att weta
då dunen äro mogna utryckas några och om dessa äro torra och rena på ändan, äro de mogna,
men om någonting rödaktigt sitter fast på dem, äro de ej mogna. Om wintern låter man dem
wara, det wore ej wärdt att utbjuda i Amerika annat än ”Lefwande gås-fjäder och dun”.
Jag har nu lemnat Swenska läsare det af hwad jag sett af lifwet i Amerika samt förhållandena
med utflyttningen dit. Jag får nu allenast upprepa min warning att ingen må emigrera för att
genast få ett beqwämare lif än i Europa, men att den arbetssamme och friske, helst om han
kan ett handtwerk, gerna kan wåga försöket, under stor sannolikhet att lyckas; samt att den
weklige, med arbete och försakelser icke förtrogne bör afstå från tankar på utflyttning,
emedan han säkert i Amerika blefwe olyckligare än hemma.

BURG GJORDE ETT TILLÄGG TILL KAPITLET ”RÅD I AFSEENDE PÅ
UTRESAN ” ,DATERAT LIVERPOOL D. 6 JUNI 1858 S.J.A. BURG
Sedan jag i Hamburg gjort mig underrättad om allt hwad som till emigrationen hörer, sades
det mig att resan öfwer England war bättre för de utwandrande, jag gick då till några af
agenterne. Sharlack berömde det mycket, men priset war hos alla omkring 10 a 15 rdr mera
än på de Hamburgska fartygen, så resan till Hull och Liverpools olägenheter och extra
kostnader som ej äro obetydliga, ty då i Hamburg betalas 1 rdr om dagen för mat och logis så
kostar det i England 2 ½ a 3 rdr om dagen, så att i alla afseenden må ingen låta bedraga sig
af de många wackra förespeglingar, som agenterne för England göra uti Hamburg- förutom
det att de få sällskap med en hop Irländare som är det wärsta folk att wara i lag med, samt att
maten fås utdelad okokt och hwar och en får bedja och betala kocken särskildt för att få
maten kokt. Men då det händer att den utwandrande är twungen att resa öfwer England så
skall han resa på följande sätt (ty jag har endast och allenast rest hit för att på stället
underrätta mig om allt): Emigranten wänder sig till Hr Swalander i Göteborg, han hjelper
dem att resa direkte till Hull som kostar lika mycket som till Hamburg som är 10 a 12 rdr –
från Hull till Liverpool på jernwäg 6 rdr för emigranter, men för andra är det 10 ½ rdr
person. Uti Liverpool kunna de wända sig till Hr Nichols, N:o 2 Williamsons Square, han har
haft de flesta Swenskar och Danskar, som kommit hit, han håller ett godt bord och tager 2 sh.
6 d. (2 ½ rdr )om dagen men kan troligen göra det för bättre, som bör ske genom accord.
Priset härifrån och till Amerika warierar något men ej så mycket som i Hamburg – 3 £ till 3
½ £ är priset; de fleste utwandra i April, Maj och Juni, men från medio af Juni, Juli och
Augusti etc. äro de billigaste priserne; 3 £ kan man då beräkna, som är 55 rdr rgds. Fartygen
har jag sett, de äro beqwäma och bra inrättade. Då man är i Liverpool kan man få fartyg till
hwilken plats man will uti Amerika, nästan hwarje dag, så att man inte behöfwer wänta, samt
att man kan ej behöfwa resa med de stora emigrantskeppen som taga 5 a 600 personer, utan
man kan få andra fartyg der man är ensam på, helst om man will till någon annan plats än
New-York och Boston, t.ex. till Baltimore, eller ännu mera söder ut, till Charleston eller
Sawannah då man ämnar sig till Tennessee; derifrån till Chattanooga kostar det 6 dollars
endast och fordrar 2 a 3 dagar; detta är den billigaste wägen, men i Charleston har jag fått
löfte att få emigranter till Chattanooga för 6 dollars- då de är öfwer 50 personer, annars är
det 13 ½ dollars person. Så är min erfarenhet. Nu äro här de billigaste prisen uppgifne,
hwarföre det måste bli nödwändigt att betala Swalander för hans beswär; hwar och en måste
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lefwa, och kan icke utan betalning hjelpa personer (såsom jag gjort); hwad är att iakttaga
wid en resa öfwer England? En resande får ej hafwa mera än 50 cigarrer och något
röktobak, en boutelj med bränwin, endast detta är tillåtet; men om man ej will visitera sina
saker i Hull så afsändas de Transito, då, om det är en eller flere hundrade emigranter,
kostnaden blir densamma; en tulltjensteman tager sakerna om hand i Hull, han reser med
dem till Liverpool, lemnar dem der i tullhuset; när man är färdig att resa, skall en tryckt
inlaga ingifwas till tullkammaren med begäran att få sakerna ombord på det fartyg man skall
resa med, det går då dit under bewakning; för detta sista beswär kostar det 6 a 8 rdr för det
hela, och i Hull 8 till 12 rdr ungefär, detta måste skötas af agenten som förstår det; han tager litet
mera så att han är betald för sitt beswär. Nu har emigranten här det rätta förhållandet, men jag will
nu omtala huru det hände twenne Danskar, Frank och Asmussen från Haderslew, som woro i sällskap
med mig från Hamburg till Hull och Liverpool, för resa till Australien den 9 juni; det kostade först
nerföring till hamnen (för mig ensam) 1 rdr, så 24 sk. för nerbäring af koffert och nattsäd /?/ till en
roddbåt, så 36 sk. till roddbåtsmannen ut till ångfartyget, allt enligt fastställd taxa; för andra platsen
om bord och andra platsen jernwäg 31 ½ rdr, i Hull transport 24 sk., en dag mat och husrum 4 rdr,
(mat på fartyget eftersom man har med sig och kan äta till, wi woro nästan alla sjuka i fulla 2 dagar, 3
dagar warade resan; 3:dje klassen kostar 22 rdr ifrån Hamburg till Hull och Liverpool) transport och
åkning for oss tre 24 sk. hwardera i Liverpool. Således är det omöjligt att bestämma alla kostnader
förut denna wägen; nu till danskarne: de hade i en koffert 4 bouteljer romm, och 5 /?/ tobak såsom de
sade till agenten; denne war en jude Julius Polack, N:p 11 Wellington Street, Hull, han fordrade af
dem båda 13 sh. Eng. (det är 12 rdr) för att icke kofferten skulle blifwa öppnad, utan gå transito; och,
sade han, jag skall betala en lika summa med, ty det kostar 24 rdr – tänk nu för en koffert; - i
Liverpool har jag efterfrågat allt och det som ofwan berättats med transito-kostnaden; men nu måste
de betala 6 rdr mera för att få kofferten ut ur tullhuset till skeppet, så att de betalt ut endast för att få
den ifrån Hull till skeppet i Liverpool 18 rdr; detta är extra opåräknade utgifter; tag nu detta i akt, då
häraf synes huru emigranter blifwa behandlade; derföre måste så uppgöras uti Göteborg att sakerna
som emigranten ej behöfwer under resan ifrån Göteborg till dess han kommer ombord på fartyget
skola gå fria utan någon betalning, efter att han må så weta hwad det kostar; någon som kan engelska
bör wara med. Här är en Gouvernements Emigration office i Waterloo road, man kan anföra beswär,
om man ej blifwit rätt behandlad; resan på ångfartyg härifrån kostar 8 £ 8 d. ungefär 150 rdr, i
Hamburg alltid 160 rdr, som är 60 Preusiska Thaler – Hamburg har företrädet uti alla möjliga fall
äfwen för den kokta maten och mindre extra expenser äro der än i England; swenska emigranten will
ha sig en sup, i Hamburg kostar en kanna brännwin högst 1 rdt rgs – då jag just i dag behöfde för
medicin ½ qwarter (det är wäl 2 a 3 grader starkt brännwin af det billigaste de hafwa) det måste jag
betala med 5 ½ d. 21 sk. swenskt, hwilket blir ungefär 7 rdr kannan – ett glas dricka 6 sk. etc. Hwarje
fredag går ångfartyg från Hull till Göteborg och twärtom; men man måste hafwa en god kassa för att
resa igenom England. Ingen bör resa ifrån Swerige före Jubilligare och man får bättre ni månad; kan
afresan ske från Hamburg den 15 Juni eller den 1 Juli är bäst, det är wäder att resa uti. Det wore
underligt om ej Swalander i Göteborg kunde ställa så till att, då inga fartyg finnas uti Göteborg,
skaffa emigranterna direkte till Hull, utan att taga omwägen om Hamburg hwarigenom emigranten
förlorar betydligt med tid och penningar, då kostnaden ifrån Göteborg till Hull är nära densamma
som till Hamburg ifrån Göteborg och från Hamburg till Liverpool; således är i alla afseenden en resa
från Göteborg och från Hamburg till Liverpool direkte att rekommendera i stället för att taga den
öfwer Hamburg. Priserna i Hamburg till New-York för den 1 Juni woro 32 Pr. thaler eller 85 rdr 16
sk., och öfwer Hull och Liverpool 36 Pr. thaler eller 95 rdr 16 sk. rgs, utom 10 till 20 rdr expenser
mera öfwer England. Agenterne i Hamburg låta betala sig ungefär 70 rdr. Således kan man icke
undra på att de wilja att alla skola resa öfwer England då de hafwa 20 a 25 rdr i winst på hwar
person; - i anledning af kontrakter, kunna de detta förtjena, men ingen må tro sig ensam kunna
åstadkomma det, eller så till sådana priser. Det är nödwändigt att nämna något om wexeln äfwen här:
jag frågade på ett wexelkontor hos en jude i Lord Street hwad han wille hafwa för 5 dollar; swar: 1 £
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3 d. (1 pund 8 pence) och då han köpte, betalte han 1 £ 6., en annan som bodde ofwanföre den, wille
köpa, men gaf endast 1 £ 3 d., så stor är skillnaden så att en person må wara med som kan tala
engelska och förfråga sig på flera ställen. Således i Göteborg kan man få se i tidningarna hwad
kursen är och derefter göra sina uträkningar, ty hända kan ibland att man förtjenar på wäxla i
Göteborg; - det må emigranten se sig om. Jag får äfwen omnämna för emigranter som ämna sig till
Amerika och önska sig en oberoende ställning, och land till skänks; att land kan fås för intet uti
Tennessee på Cumberland mountain på följande sätt: från 100 till 360 personer slå sig tillsammans,
de sända ett par personer förut för att utse land och ställa i ordning för de efterkommande, desse
skola alla sätta sig ned tillsammans, fomera en by och bosätta sig der. Landet tages wanligen på
kredit; handpenningar endast betalas; landet kostar från 2 till 4 a 5 rdr, allt efter läge och godhet för
acren; detta å Cumberland mountain på följande sätt: från 100 till 360 personer slå sig tillsammans,
de sända ett par personer förut för att utse land och ställa i ordning för de efterkommande, desse
skola alla sätta sig ned tillsammans, formera en by och bosätta sig der. Landet tages wanligen på
kredit; handpenningar endast betalas; landet kostar från 2 till 4 a 5 rdr, allt efter läge och godhet för
acren; detta gjordt, så fördelas landet så, att den som will hafwa 100 acre han tager 200 – och alla
taga dubbelt mot hwad de wilja behålla; wid hwar och en koloni som bildas, komma alltid andra
emigranter och wilja sätta sig ned, samt hantwerkare och handlare af alla sorter; äfwen skrifwa alltid
emigranterne efter anhöriga; inom några år och kanske innan mera än handpenningen är betald,
stiger landet i wärde till minst dubbelt af hwad det kostat, således då jag tager 200 acre men will
behålla 100, så har jag ju dessa 100 för intet. Detta sätt att gå tillwäga är allmänt, tro icke att jag
föreslår något nytt, nej det är en gammal regel, men som sällan kommit emigranten till godo utan
amerikanaren; min erfarenhet sedan 1845 uti Amerika har lärt mig detta, ty jag har sett det göras på
flera ställen, nu kommer det endast an på swenska emigranter om de wilja hafwa dessa fördelar. De
säga att de ha ju ingen hjelp, i sådant fall erbjuder jag underteckand mig at wara behjelplig; jag har
intet land att sälja utan will köpa ilag med emigranter och sätta mig ned med dem och wara dem
behjelplig i alla afseenden och den enda betalningen eller ersättningen skall bli att jag will hafwa
flera hundrade acre land ibland dem allt efter öfwerenskommelse; och bref adresseade till mig och
portor betalt, skall swar erhållas med alla önskade upplysningar. Adress: Dr S J A. Burg,
Chattanooga Tennessee North-Amerika; äfwen fås min adress på postkontoret i Chattanooga ty jag
bor ungefär 3 mil. sw. derifrån på Waldens Ridge, der jag kan träffas. Och skall jag uppbjuda all min
förmåga att hjelpa mina landsmän i allt hwad jag kan. I Hamburg äro personer som skola komma hit
med tyskar, och troligen komma nästa år, några Risa-bor /Kisa-bor?/ till Tennessee; waren blott
eniga tillsammans och ni skolen blir wäl ersatta för edra beswär.
Liverpool d. 6 Juni 1858. S.J.A. Burg.

INNEHÅLLSREGISTER TILL BURGS SKRIFT
Denna innehållsförteckning hänvisar i vissa fall till kapitelformuleringen, i andra till särskilda
områden som Burg vill peka på och upplysa om. Man kan dock följa berättelsen via förteckningens
gång.

Råd för handtwerkare
Wetenskapliga och aesthetiska yrken
Hwart skall man utwandra?
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Utflyttningsländer i Norra Amerika, beskrifning å dess staters särskilda beskaffenhet
Gemensam kolonisation (efter Gahns/Grans plan)
Till hwilken del af Kansas bör kolonien gå?
Huru kan man beqwämligast sluta sig till sällskapet?
Minnesotah Territory
Staten Tennessee
Klimatets sundhet i Tennessee
Boskaps- och swinafwel
Winodling
Jordmån, stor fruktbarhet
Umgänge, seder och bruk
Förmän (förutskickade)
Priset på jord
Slafweriet
Dörrarne sakna lås i Staten Tennessee
Priset på landtmannaprodukter
Lefwande gåsfjäder
Resa från NewYork till Tennessee
Adresser och råd i NewYork och Brooklyn
Råd i afseende på utresan
Resa öfwer Hamburg
I jemförelse mellan resa öfwer Hamburg och öfwer England (Not.)
Resekostnader
Utwandrar-hotelet i Bremen
Förmän (förutskickade personer) nödwändige
Handpenningar för utresan
Om tjenstehjon böra medtagas
Föreningar i Amerika till utwandrares bistånd
Om wexling af mynt
Amerikanska mynt
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Hamburgs Lübecks och Preussens mynt
Ytterligare betraktelser öfwer Tennessee och Minnesotah
Förslaget att medtaga tjenstefolk från Swerige
ErikJansonisterna i kolonien Bisopshill
Naturalisation
Förmånerne af naturalisation
Winodling och Smultronplantering i Tennessee
Om ett swenskt bolag för winodling
Smultronafsättning i Cincinnati
Lefwande fjäder
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