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1 Inledning 

Alla vet vi att Amerikas ursprungsfolk tvingades lämna de landområden som de bebott under 

tusentals år, ofta efter överenskommelser med vita som alltför sällan hölls. Hur många av oss 

har inte frågat sig, eller andra, hur detta kunde ske? Hur angloamerikanerna kunde behandla 

en folkgrupp på det sättet? Men hur många av oss har någonsin tänkt på att även de svenska 

amerikaemigranterna – att våra Karl-Oskar och Kristina – till en del bidrog till att indianerna 

tvingades lämna sina marker? 

Kring frågor om svenskamerikaner, indianer och territorier har i princip ingenting skri-

vits. Denna uppsats kommer därför att behandla möjligheterna att skriva en historia som inbe-

griper dessa punkter, utifrån en studie av den svenskamerikanska bosättningen samt innehållet 

i några källmaterial som svenskamerikanerna lämnat efter sig.  

 

1.1 Syfte 

Under G2-kursen skrev jag om kontakten mellan en svensk man bosatt i norra Kanada och de 

inuiter som levde i området under 1930- och 1940-talen1 och att jag ville fortsätta undersöka 

svenskamerikaners kontakt med och syn på Nordamerikas ursprungsfolk var självklart. Tack 

vare min handledare blev jag uppmärksammad på att trots att mycket har skrivits om den 

svenska amerikaemigrationen berör endast en liten del av detta kontakterna mellan svensk-

amerikanerna och indianerna, och tanken på att svenskamerikanerna deltog i indianernas un-

danträngande verkar inte ha fallit dessa författare in. Att överhuvudtaget ”tänka ihop emigra-

tionen med den folkomflyttning [den] förutsatte” verkar alltså omöjligt. Denna uppsats hu-

vudsyfte är således att undersöka om ”det [är] möjligt att skriva historia om den svenska bo-

sättningen i Amerika i samma historiska berättelse som den som handlar om att indianer 

tvingats lämna områden som blev det nya hemlandet för hundratusentals svenskar”2. För att se 

på möjligheterna till en sådan historia görs här en mindre studie av bosättning och vad som 

kan utläsas ur svenskamerikanskt källmaterial, tillgängligt i Sverige.  

 

1.2 Disposition 

Efter en inledning med uppsatsens syfte följer en presentation av forskningsläget, vilket för-

sökts delas upp i litteratur om bosättningen i Minnesota; om svenskar och indianer; om euro-

amerikaner och indianer; samt om indianer i tidningar och brev. Härefter redogörs kort för 

den indiangrupp som här är i fokus. Sedan följer en presentation av mina teoretiska utgångs-
                                                        
1 Ulmhed, 2009 
2 Båda citaten är tagna ur ett mail från Gunlög Fur till uppsatsförfattaren den 31 mars 2009 
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punkter, uppdelade i orsaker till amerikaemigrationen, alltså varför svenskar kom att bosatta 

sig på mark som indianerna så länge bebott; några huvuddrag ur hur vita har förstått och tol-

kat indianen; hur vita har sett på indianernas äganderätt till marken; samt om uppsatsens ord-

val och definitioner. I metodavsnittet presenteras valet av den mindre studiens undersök-

ningsobjekt upp, uppsatsens frågeställningar samt källmaterialen och användandet av dem.  

De empiriska kapitlen börjar med en kort bakgrundsteckning av händelseförloppet för 

det utvalda undersökningsobjektet. Därefter ges först en kortare genomgång av anishinaabe-

indianernas tillbakadragande respektive den svenska bosättningens utbredning och sedan görs 

en jämförelse mellan de båda gruppernas bosättning kring år 1900. Under rubriken ”Indianer i 

källmaterialet” presenteras det som har hittats i källmaterialet och som kan vara av värde för 

en undersökning kring territorier. Därefter följer en slutdiskussion, innehållande en kortare 

sammanfattning av vad undersökningen har visat samt en diskussion kring möjligheterna att 

skriva en historia om territorier som innefattar både indianer och svenskar, och ett avsnitt som 

behandlar några av mina tankar inför eventuell framtida forskning. Avslutningsvis görs en 

sammanfattning av uppsatsens frågor och resultat. 

 

2 Forskningsläge 

2.1 Kartläggningar av svenskamerikansk och indiansk bosättning  

Kartläggningar av olika etniska gruppers bosättning i USA är knappast något nytt ämne, sär-

skilt som man i de folkräkningar som genomförts var tionde år har ett tillgängligt källmaterial. 

De grupper som här är relevanta – anishinaabeg i norra Minnesota och svenskamerikaner – 

behandlas båda i They chose Minnesota, en bok som undersöker historia och bosättning av de 

etniska grupper som migrerat till staten.3 För gruppen svenskamerikaner finns dessutom kart-

läggningar som täcker hela Nordamerika, varav Helge Nelsons The Swedes and the Swedish 

settlements in North America torde vara mest känd, och studier av mer demografisk och social 

natur som begränsar sig till ett mindre område, såsom Ulf Beijboms Swedes in Chicago.4 I 

dessa kartläggningar saknas dock jämförelser av indiansk och svenskamerikansk bosättning. 

 

2.2 Litteratur om svenskar och indianer 

I den myckna populärhistoriska litteratur som har skrivits om den svenska amerikaemigratio-

nen dyker ibland indianer upp i texten, vanligen i berättelser om svenskars levnadsöden. Ex-

                                                        
3 They chose Minnesota, 1981 
4 Nelson, 1943a och 1943b respektive Beijbom, 1971 
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empel på detta är historien om ”Minnesotas förste svensk”, Jacob Fahlström, som kom att 

leva som trapper bland indianerna efter att som tolvåring blivit akterseglad vid St Lawrence-

floden i Kanada.5 Även Gustaf Unonius, Fredrika Bremers och Hans Mattssons beskrivningar 

av möten med indianer tas emellanåt upp.6 

Något som får stor uppmärksamhet i sammanhanget svenskar och indianer är siouxupp-

roret 1862. Bl.a. Ulf Beijbom, författare till flera populärhistoriska böcker om amerikaemigra-

tionen, berättar om de tretton västgötar som då dödades i en massaker i Kandiyohi county.7 En 

mer utförlig redogörelse för denna massaker ges av Lotta Johansson i Västgöta Genealogiska 

Förenings tidskrift 1994 och här får man även bakgrunden till händelsen. År 1851 sålde sioux-

indianerna 20 miljoner acre av sitt land, men ”[b]etalningen för detta uteblev, och indianerna 

svalt och frös ihjäl”. När fortfarande inget hade hänt i augusti 1862, trots att man flera gånger 

efterfrågat betalningen, tog indianerna till våld, vilket drabbade bl.a. de tretton västgötarna.8 

Albin Widén har dessutom ägnat en hel bok, Svenskarna och siouxupproret, åt att berätta om 

svenskarnas öden och äventyr under upproret på ett populärhistoriskt och detaljrikt sätt.9  

Kommentarer kring indianer och territorier förekommer mycket sparsamt i denna typ av 

böcker, men om de allmänna kontakterna mellan svenskamerikaner och indianer, som van-

ligtvis framhålls som fredliga, skrivs något mer. De flesta författare menar dock att kontakten 

mellan svenskar och indianer inte var särskilt omfattande. I t.ex. Emigranter – en bok om den 

stora utvandringen till Amerika skriver man att ”när den stora svenska utvandringen satte 

igång vid mitten av 1800-talet var indianerna redan undanträngda till prärien”.  Även om 

svenska emigranter kom i kontakt med indianer genom att de bodde i samma områden som 

dem och deltog i eller utsattes för de motsättningar som uppstod mellan vita och indianer, i 

och med de senares försök att försvara sitt land och sin existens, var kontakten alltså liten.10  

Även i den lokalhistoriska Pioneers of the Big Lake Community, Washington County, 

Minnesota skrivs att då de första nybyggarna anlände under 1860-talet var de få indianer som 

fanns i området fredliga och de bedrev en del handel med nybyggarna. Även om Big Lake 

Community låg nära gränsen mellan siouxerna och anishinaabeg, i ett konfliktområde där 

strider, i alla fall i början av den svenska bosättningen, inte var ovanliga, verkar skandinaver-

na alltså ha kunnat hålla sig utanför och hålla förhållandet till indianerna fredligt.11 

                                                        
5 Beijbom, 1986, s. 66 och 1995, s. 109; Swedes in the twin cities, 2001, s. 34; Widén, 1962, s. 18 
6 Se t.ex. Beijbom, s. 141-162 i Larsson, 1996; och Widén, 1965, s. 14-17 och s. 149-150 
7 Beijbom, 1995, s. 110; Se även Widén, 1962, s. 61-62 
8 Johansson, 1994; Om dessa och andra västgötars öden under siouxresningen 1862 se även Hultman, 1985 
9 Widén, 1965 
10 Emigranter, 1971, s. 124-125 
11 Johnson och Wahlquist, 2001, s. 2-6 
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Albin Widén berättar i Vår sista folkvandring om att svenskarna i Minnesota kom att 

”stifta bekantskap med” siouxerna i de södra delarna och anishinaabeg, vilka man kom sär-

skilt bra överens med, i de norra. Han skriver att det ”[i] brev och berättelser från ny-

byggartiden omtalas, hur även svenska nybyggare haft påhälsningar av de röda urinnevånar-

na.” Trots detta menar Widén att ”[m]ötet med de röda urinnevånarna får betraktas som ett 

pittoreskt men i stort sett betydelselöst inslag i den svensk-amerikanska historien”.12 I det 

avslutande kapitlet i sin ovannämnda bok Svenskarna och siouxupproret utvecklar dock Wi-

dén kontakterna med indianerna i Minnesota efter siouxresningen. Dessa präglas enligt Widén 

under de följande fyra årtiondena av ”ett intressant psykologiskt fenomen, en sorts massug-

gestion, indianskräcken”. Denna kunde ta sig uttryck i att man, då rykten spreds om att india-

nerna (inte bara siouxerna utan även anishinaabeg som varit, och fortsatte vara, fredliga gent-

emot nybyggarna) exempelvis dansade krigsdanser, gjorde upp försvarsplaner och byggde 

skansar eller gömde sig i skogen över natten. Denna rädsla underblåstes dessutom av att man 

var mycket medveten om att man bebodde områden som under långa tider tillhört indianerna 

och att medan bebyggelsen blev allt tätare i dessa områden tvingades indianerna ge sig av.13 

Man kan ju tycka att en mer omfattande indianskräck ändå torde visa på att en större indiansk 

befolkning fanns i området och att svenskarna i så fall hade kontakt med dem. 

En som hävdar att kontakten med indianerna var mer omfattande är H. Arnold Barton i 

sin bok Brev från löftets land. Han menar att eftersom svenskarna ofta bosatte sig på obruten 

mark kom de i kontakt med indianer och att man, även om man fruktade dem, inte verkar ha 

hyst hat eller förakt för dem, utan snarare respekt och ”sympati för deras öde”.14 

Även Ulf Beijbom menar att svenskar haft en mer omfattande kontakt med indianerna, 

särskilt under de första årtiondena av den svenska emigrationen, i efterordet till Henrik Lars-

sons bok om siouxerna, Lansens folk. Trots detta är dock både amerikabreven och utvandrar-

litteraturen ”sparsmakade med upplysningar om den röde mannen”, då man inte tycke sig 

behöva lugna de där hemma eftersom indianerna inte sågs som ett hot längre. Liksom Widén 

menar även Beijbom att de flesta invandrare i Amerika visste att marken ursprungligen tillhört 

indianerna, men att dessa drivits undan ”till förmån för den västerländska civilisationen”.15 

 

Antalet vetenskapliga arbeten som studerar kontakten mellan indianer och svenskamerikaner 

är mycket litet. Johanna Hedenquist studerar i sin magisteruppsats, En klarsynt man? – Möten 

                                                        
12 Widén, 1962, s. 60-64; Det första citatet från s. 60 och det andra från s. 64 
13 Widén, 1965, s. 149-162; Citat s. 151; Om svenskars personliga möten med indianer se även Widén, 1970 
14 Barton, 1979, s. 29 
15 Larsson, 1996, s. 141-162; Båda citaten från s. 141 
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mellan en svensk emigrant och nordamerikanska indianer under 1800-talets sista decennier, 

järnvägsingenjören Harald Fegraeus möten med indianer. Vid tidpunkten för slaget vid Sugar 

Point befann sig Fegraeus på andra sidan Leech Lake och hans berättelse om konflikten dis-

kuteras, tillsammans med lokala tidningars rapportering av densamma, således i uppsatsen. 

Hedenquist är dock mer intresserad av själva interaktionen mellan vita och indianer och Fe-

graeus syn på ursprungsfolken än av frågor om territorier.16 

Större delen av den vetenskapliga litteratur som har intentionen att undersöka förhållan-

den mellan indianer och svenskar behandlar dock interaktionen i 1600-talskolonin Nya Sveri-

ge. Svenskarna agerade där som mellanhänder i handeln mellan indianer och andra européer 

och kom att ha ett relativt fredligt förhållande till både susquehannock- och lenape-indianer.17  

Gunlög Fur har i sin avhandling Cultural confrontation on two fronts: Swedes meet le-

napes and saamis in the seventeenth century skrivit om kontakten mellan indianer och kolo-

nister i Nya Sverige och ägnar ett avsnitt åt attityderna till ägande av land. Fur visar de olika 

uppfattningar om landägande och -användande som fanns hos européer och indianer: medan 

de första hade ett absolut ägande innebar ”landägarskap” för indianerna att olika personer 

hade rättigheten att t.ex. plantera, jaga och/eller bygga på marken, inte att man ägde marken i 

sig. Landtransaktioner hade därför en annan innebörd för indianerna: man kunde överföra en 

viss rättighet till en annan person, men det innebar inte att ”ägaren” permanent förlorade om-

rådet. Detta ledde till förvirring och att det vanligen fredliga förhållandet ibland utbyttes i 

konflikter.18 Under de ca 250 år som gått från den svenska kolonins existens till den här un-

dersökta händelsen torde dock indianerna ha lärt sig hur européerna betraktade landägande.19 

Även Hans Norman skriver i ”Svenskars möte med indianer vid Delaware: Handel, 

misstro och rädsla” kring territorier i Nya Sverige och diskuterar bl.a. svenskars och indianers 

olika syn på markrättigheter och den siste svenske guvernörens försök att, på fredlig väg, be-

hålla vad man ansåg vara kolonins landområden. Norman menar att kontakten mellan svens-

kar och indianer var fredligare än mellan andra européer och indianer. Dock präglades den av 

”inslag av återkommande osäkerhet […], något som inte är att förvåna sig över med deras 

divergerande kulturmönster och levnadssätt”, till vilket landfrågor alltså hörde.20 

I ”Indians and Europeans in the Delaware Valley” ger Lorraine E. Williams en bild av 

ett mer harmoniskt förhållande mellan lenape-indianer och kolonister i Nya Sverige i frågan 

                                                        
16 Hedenquist, 1998; Mer om Fegraeus se nedan s. 40-42 
17 New Sweden in America, 1995, s. 89-120 
18 Fur, 1993a, s. 105-130 
19 Se t.ex. Banner, 2007, s. 61-62 
20 Norman, 1999, s129-154; Citat s. 144 
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om territorier. Hon menar att då svenskarna förlade sin koloni till den västra stranden av De-

laware-floden kom man inte att tvinga undan några indianer eftersom dessa redan körts där-

ifrån av susquehannockindianerna. Dessutom kan den svenska kolonin till och med ha väl-

komnats av lenape som ett skydd mot framtida attacker av susquehannocks. Hon skriver även 

att då de svenska kolonisterna aldrig var fler än några få hundra räckte landet i Delaware-

dalen till för båda folkgrupperna, som dessutom hade liknande livssätt då de svenska kolonis-

terna främst kom från skogsområden och liksom indianerna använde sig av svedjejordbruk.21  

 

2.3 Litteratur om euroamerikaner och indianer 

Om kontakterna och interaktionen mellan euroamerikaner och indianer har mycket litteratur 

skrivits och här visas endast några exempel på vad som skrivits om territorier och bosättning. 

Den brittiska, och sedan amerikanska, politiken kring indianer och ägande av land be-

skrivs i Stuart Banners bok How the Indians lost their land: Law and power on the frontier. 

Boken behandlar tiden från de första europeiska kolonierna i Amerika fram till ”allotment”-

perioden, tilldelningen av individuellt ägda jordområden kring år 1900. Banner behandlar 

både den officiella politiken och de diskussioner kring indianer och territorier som hölls samt 

hur man i praktiken kom att genomföra landtransaktioner med indianer.22 

I American Frontiers: Cultural encounters and continental conquest behandlar Gregory 

H. Nobles den återkommande växelverkan som skedde i de områden där vita bosatte sig på 

vad som var, eller nyligen hade varit, indianernas mark. Boken behandlar tiden fram till 1890, 

det år då ”the Superintendent of the Census assessed the spread of white settlement and decla-

red the American frontier ’closed’”, men som idag snarare ses som ett avslut p.g.a. besegran-

det av Sitting Bull och Ghost Dance-rörelsen.23 Nobles visar att kontakten utmed the frontier 

var mer komplex än vad dagens vanliga bild gör sken av och att det inte bara var indianer och 

den amerikanska regeringen som var involverade i markfrågorna. Exempelvis fanns även van-

liga nybyggarfamiljer som bosatt sig bortanför odlingsgränsen, på det som fortfarande var 

indianernas mark, vilka inte minst var problematiska för regeringens försök att hålla fred.24 

Michael L. Tate behandlar i Indians and emigrants: encounters on the overland trails i 

första hand kontakten mellan de indianer som bodde utefter Oregon-, California- och Mor-

monfärdlederna och de migranter som färdades utmed desamma under åren 1840-1870. Nå-

gon mer omfattande vit bosättning i dessa områden tillkom inte förrän i slutet av den behand-

                                                        
21 Se s. 112-120 i New Sweden in America, 1995 
22 Banner, 2007; Se mer nedan, s. 17-19 
23 Nobles, 1997, s. 15, s. 241; Citat från s. 15 
24 Nobles, 1997, s. 94-95 
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lade perioden, men några exempel på hur migranterna uppfattade indianernas äganderätt ges. 

Det var inte ovanligt att indianer begärde betalning för korsandet av deras land och användan-

det av deras resurser, vilket kunde ske t.ex. genom att kräva en avgift vid broar över större 

vattendrag. Många migranter betalade indianerna den efterfrågade summan, medan andra såg 

”the charge as virtual highway robbery” och vägrade betala då priserna ofta ändrades och i 

migranternas tycke kunde vara orimligt höga. Många tyckte sig inte vara skyldiga att kom-

pensera indianerna med gåvor eller pengar för de resurser, i form av gräs, trä och mindre djur, 

som de begagnade sig av under resan då indianernas land ansågs tillhöra det amerikanska fol-

ket, och man var dessutom mer bekymrad för sin egen fortlevnad än för indianernas.25  

I Buried Indians: Digging up the past in a Midwestern town undersöker Laurie Hovell 

McMillin sin hemstad Trempaleaus historia och attityder gentemot indianer i samband med en 

kontrovers kring äktheten på några indianska plattformshögar. Författaren visar att de indianer 

hon har talat med antar att dessa har gjorts av deras förfäder. Många av de euroamerikanska 

invånarna har dock svårt att erkänna några mer indianska gravhögar eller djurformade högar 

än de som man kommit ihåg genom den ”lokala mytologin”, och man kan inte tänka sig att 

det finns någon kunskap av värde om den egna marken som man själv inte besitter. Trots att 

man hittar pilspetsar och annat som tyder på att indianer bebott området separerar man ofta 

uppgifter om indianer och vita – historia handlar om vit bosättning, medan indianer saknar 

skriftliga dokument och därmed historia. Genom att ”[w]hite settlers brought with them Euro-

pean conceptions about the nature of agriculture, private property, settlement, and civiliza-

tion” som inte stämde överens med indianernas användande av marken kunde man bortse från 

de senare och se landet som tomt. Ett tänkande där indianerna försvann och de egna idéerna 

om historien får överhanden och även om indianer fortfarande finns i området kan standard-

synen, om att indianerna fanns där men ”disappeared into the mist”, bli den gällande.26  

Kring just anshinaabeg och mark har Melissa L. Meyer skrivit i The White Earth Trage-

dy: Ethnicity and dispossession at a Minnesota Anshinaabe reservation, 1889-1920. Denna 

bok fokuserar främst på förhållanden mellan ”fullblodsindianer” och indianer med både indi-

anskt och euroamerikanskt ursprung under ”alltoment”-perioden, vilket gör dess innehåll 

mindre relevant för den här undersökningen. Boken tar dock även upp anshinaabegs tidigare 

historia och hur politiken kom att medföra ett minskat landområde för dem.27 

 

                                                        
25 Tate, 2006, s. 33, s. 40-41, s. 51, s. 74, s. 88-89; Citat från s. 33  
26 Hovell McMillin, 2006; Det första citatet från s. 15 och det andra från s. 246 
27 Meyer, 1999 
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2.4 Litteratur om indianer i tidningar och brev 

Om bilden av Indianen i amerikanska tidningar handlar John M. Cowards The newspaper 

Indian: Native American identity in the press, 1820-90. Att indianerna framställdes i dålig 

dager under perioden är självklart då historier om våldsamhet, grymhet och massakrer tog 

överhanden över återgivningar både av komplicerade konflikter och av samarbete och ömse-

sidig respekt. Bilden av indianerna var dessutom förenklad, då man för att spegla Amerikas 

framstegs- och civilisationsideologi använde sig av endimensionella och lättförståliga indian-

representationer där de sociala och kulturella skillnaderna gentemot amerikanerna förstorades. 

Pressens etnocentriska indianbild byggde på århundraden av rasism, stereotyper och felinfor-

mation, men Coward menar att de inte bara repeterade dessa utan faktiskt medverkade till att 

skapa den indianska identiteten och den ”doublemindedness”, med den ädle respektive den 

vilde indianen, som finns i den amerikanska kulturen.28  

Coward visar att den typ av indiankrigsrapportering som kom att bli standard under 

andra halvan av 1800-talet uppstod under amerikanska inbördeskriget, nämligen krigsrepor-

tern vars främsta uppgift var att före konkurrenterna leverera dramatiska ögonvittnesrapporter 

som lockade läsare. Att hastighet blev viktigare än noggrannhet, och att reportrarna delade de 

euroamerikanska idéerna om indianerna, ledde knappast till en djupare förståelse av ur-

sprungsfolken. Bilden av Indianen påverkades även av att tidningarna i sina försök att till-

fredsställa läsarna utökade den korta information man fått via telegram med spekulationer och 

möjliga förklaringar utifrån sin ensidiga tolkningsram kring indianer och krig. Från 1870-talet 

och framåt kom dock mer indianvänliga tankar att leta sig in i tidningarna, även om de ameri-

kanska värderingarna fortfarande var de som gällde.29  

I artikeln ”The Swedish-Americans and the Sioux: How an immigrant group viewed one 

particular Indian tribe” har Ulf Jonas Björk undersökt hur den svenskamerikanska pressen 

“dealt with the conflict-laden relationship between whites and Native Americans in the United 

State”. I Sverige var, i slutet av 1800-talet, den romantiserade bilden av den ädle vilden den 

dominerande, tack vare s.k. indianböcker. Björks studie av nyheter visar dock att emigranter-

nas syn på Indianen istället var påverkad av amerikanska kulturella värderingar, och att den i 

mycket liknar den amerikanska nyhetsrapporteringen. Tidningarnas bild var sålunda, i våra 

ögon, minst sagt nedvärderande, även om siouxerna ibland tillskrivs mer positiva egenskaper 

än bara grymhet och barbari.30 

                                                        
28 Coward, 1999, s. 5, s. 10-13, s. 38 s. 191 
29 Coward, 1999, s. 129-130, s. 132, s. 139, s. 199 
30 Björk, 2009 
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Johanna Hedenquist undersökte i sin kandidatuppsats, Emigranter Brev Indianer: Varför så 

lite skrivet? 1860-1870, omnämningar av indianer i brev i samband med siouxupproret 1862. 

Utifrån detta kunde hon konstatera att antalet berättelser om indianer var mycket få, trots att 

många under siouxernas uppror själva torde ha behövt lämna sina hem, känt någon som gjort 

det eller t.o.m. ha tagit emot andra som var på flykt. De omnämningar av indianer som före-

kom var vanligtvis ”schablonmässigt formulerade” med bilden av indianer som vil-

da/ociviliserade och mindre begåvade. Att omnämningarna är så få tror Hedenquist kan för-

klaras (om man inte hade en minimal kontakt med indianer) genom att man inte vill oroa fa-

miljen därhemma eller påverka deras eventuella planer på att resa. Hedenquist skriver också 

att de grupper som borde ha haft störst kontakt med indianer, såsom guldgrävare, trappers 

samt skogs- och järnvägsarbetare, kanske skrev mer sällan hem. De som levde närmare india-

ner, t.ex. var gift med en, kanske behövde fjärma sig från tidigare normer och värderingar för 

att klara det nya livet och därmed även bröt kontakten med hemmet. Dessutom har hon en, för 

den här uppsatsen, relativt intressant hypotes om att nybyggarna kanske inte skrev hem om 

indianerna eftersom de kände skuld för att de bodde på mark som tidigare tillhört ursprungs-

folken och inte ville se de problem man bidrog till att skapa.31 Om så var fallet är dock svårt 

att verifiera eller motbevisa, om inte ett större antal brev tar upp frågor kring indianer och 

territorier och visar att tesen inte stämmer.  

I Up in the Rocky Mountains: Writing the Swedish immigrant experience har Jennifer 

Eastman Attebery undersökt dispositionen av och innehållet i ett antal svenska emigrantbrev. 

Av dessa är det dock endast i ett fåtal som man refererar till indianer, antingen vid möten med 

dem eller som en metafor för den egna förvandlingen i de västliga delarna av det nya landet.32 

 

3 Indianer i USA:s svenskstat 

Minnesota är för oss välkänt som den stat som kom att få den största befolkningen med 

svenskt ursprung, år 1910 bodde nästan en femtedel av alla svenskfödda här (122 428 av totalt 

655 20733). Vad som är mindre känt är vilka som bebodde området innan de första euroameri-

kanerna anlände.  

Ett flertal indiangrupper har levt, och lever, i området, men de största är dakotasiouxer 

och anishinaabeg. Dessa två grupper levde ursprungligen inte i Minnesota utan möttes här 

runt år 1700, efter att siouxerna flyttat till området från en vistelseort i mellanvästern och ani-

                                                        
31 Hedenquist, 1997, s. 39-41 
32 Eastman Attebery, 2007, s. 45 respektive s. 111-115 
33 Norman och Runblom, 1980, s. 229 
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shinaabeg, som i många år stannat på östra sidan av Lake Superior, fortsatte sin västliga mi-

gration som börjat vid den amerikanska östkusten. Förhållandena dem emellan var till att bör-

ja med fredliga, men i och med den konkurrens om resurserna som pälshandeln medförde 

kom de istället att bli fiender.  De två grupperna rivaliserade bl.a. om delvis samma landom-

råden och för att få ett fredligare område enades regeringsagenter och indianer tillsammans 

om en demarkationslinje mellan deras områden år 1825.34 

Trots att anishinaabeg vid denna delning fick ett något större område35 är det oftare sio-

uxerna som nämns i samband med de svenska emigranterna, då det främst var på deras mar-

ker den första bosättningen i Minnesota skedde36. Under de sista årtiondena av 1800-talet kom 

dock allt fler vita, och däribland svenskar, att bosätta sig längre norrut, på vad som varit ani-

shinaabeindianernas territorier.37 I denna uppsats kommer fokus att ligga på anishinaabeg, 

även om den geografiska avgränsningen främst är hela Minnesota.  

 

3.1 Anishinaabeg 

Vid européernas ankomst till Nordamerika var anishinaabeg en av de största indiangrupperna 

på kontinenten och bebodde ett stort område främst norr om Lake Superior och Lake Huron. 

Därifrån kom de alltså i slutet av 1600-talet att expandera ytterligare in i västra Saskatchewan 

och söderut i Michigan, Wisconsin, Minnesota och North Dakota.38 Här kommer att presente-

ras några grunddrag i levnadssättet hos de sydvästliga anishinaabeg, som bebodde Minnesota 

och Wisconsin.  

Anishinaabesamhället var klasslöst, jämlikt och individualistiskt, utan starkare organisa-

tion. Genom olika förmågor eller prestationer kunde man dock erhålla mer prestigefyllda po-

sitioner som krigsledare, civil ledare eller schaman. Anishinaabeg organiserade sig själva i 

grupper bestående av några familjer, ca 20-50 personer, vilka hade ett sociopolitiskt samarbe-

te och samlades för bl.a. krigföring och religiösa ceremonier.39 

De sydvästliga anishinaabeg levde ett delvis nomadiskt liv som utgick från en sommar-

by och sträckte sig som längst ca 50 miles (ca 80 km40). Under sommaren ägnade man sig 

främst åt att fiska och samla mat i form av nötter, frukt och bär samt åt en del odling. Tidigt 

på hösten bosatte sig några familjer tillsammans vid vildrisfälten för att gemensamt skörda 

                                                        
34 They chose Minnesota, 1981, s. 17-19 
35 Se Bilaga 2 
36 Se t.ex. They chose Minnesota, 1981, s. 20-21 
37 They chose Minnesota, 1981, s. 23, s. 257 och s. 259 
38 Waldman, 2006, s. 66; Ritzenthaler, 1978, s. 743 
39 Ritzenthaler, 1978, s. 753 
40 http://www.convertworld.com/sv/langd/Mile.html (090525) 
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och bereda riset. Under vintern flyttade man till områden där man jagade t.ex. hjort, älg och 

björn samt fångade mink och bisamråttor i agnade fällor. På senvåren samlade ett antal famil-

jer sig för att tappa sockerlönnar på sav. Även om man på vissa platser hade mindre odlingar 

av majs, bönor och squash under sommaren förlitade man sig alltså till större delen på sam-

landet av växter, samt på jakt och fiske. Eftersom norra Minnesota och Wisconsin till största 

delen var skogstäckta bestod den materiella basen främst av trä, bark och växtfibrer. Man an-

vände t.ex. björkbark för att täcka wigwams och göra förvaringsbehållare och kanoter.41 

Den euroamerikanska pälshandeln kom naturligtvis att förändra livet för anishinaabeg, 

men inte i särskilt stor utsträckning. I slutet av 1800-talet levde man fortfarande på samma 

sätt, med en knappt förändrad säsongscykel, och inte ens tilldelningen av privata landlotter till 

indianerna på reservaten från 1889 och framåt kom till att börja med att påverka detta.42 

 

4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Orsaker till den europeiska amerikaemigrationen  

Att så många européer valde att lämna Europa för att bosätta sig i Amerika, på mark som till-

hört eller fortfarande tillhörde ursprungsfolken, har en mångfald orsaker. De vanligaste skälen 

till emigration efter 1820 brukar tillskrivas förändringarna i Europa. En kraftig befolknings-

ökning i samband med den industriella revolutionen och förändringar inom jordbruket skapa-

de en stor grupp jordlösa arbetare. Missväxter, svält och arbetslöshet i ett stort antal länder 

ledde till att människor fick lämna sitt land och sin kultur bara för att överleva. Förutom dessa 

anledningar fanns en uppsjö av personliga skäl att emigrera, såsom missnöje med förhållan-

dena i hemlandet och/eller en vision av ett förlovat land på andra sidan Atlanten.43  

Att så många valde Amerika har naturligtvis också mer än ett skäl. På andra sidan At-

lanten hägrade både stora landområden, bättre löner, social jämlikhet och frihet. När några 

från ett visst område väl befann sig i Amerika uppstod snart kedjemigration för att familjer 

och vänner närde en önskan att återförenas med de emigrerade och/eller för att amerikafararna 

skickade hem pengar och biljetter för att familjen skulle komma efter. Att en viss nationalitet 

bosatt sig på ett ställe innebar även att de som inte hade familj eller bekanta i USA emigrerade 

då de i de etniska stadsdelarna och orterna ”could hope to find a refuge while becoming fami-

liar with the language and the customs of the New World”44.  

                                                        
41 Ritzenthaler, 1978, s. 746-749 
42 Meyer, 1994, s. 394-396 
43 Detta och nästa stycke utgår från They chose Minnesota, 1981, s. 4 
44 They chose Minnesota, 1981, s. 4 
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4.2 Att förstå indianerna ur ett europeiskt och euroamerikanskt perspektiv 

Västvärldens bild av Indianen kan inte sägas vara något annat än komplicerad, inte minst för 

att den är beroende av vitas fundamentala uppfattning av sig själva och har förändrats i takt 

med dess skiftningar. Här kommer några grunddrag i vitas tänkande kring indianer att tas upp. 

Förståelsen av en annan kultur utgår alltid från den egna kulturen, något man aldrig kan 

undkomma. En beskrivning av en annan kultur är således aldrig objektiv eftersom man, när 

man försöker förstå det annorlunda, gör en tolkning som är ”totally dependent on one’s own 

language, one’s own body, one’s own resources of tradition and powers of articulation.”45 I 

fallet Amerika och indianerna är det tydligt att man försökte integrera det nya i en kontext 

man hade vetskap om, genom att jämföra den nya världen med t.ex. den europeiska antiken.46 

De två huvudkriterier som kom att användas i dömandet av indianerna var dessutom kristen-

dom och civilisation och då indianerna inte levde upp till de föreställningar européerna hade i 

frågan kom de naturligt att ses som underordnade och underutvecklade.47  

I europeiska möten med andra kulturer definierar man ofta den andre som särskild och 

främmande i förhållande till den vite, ofta med dikotomin vi-de.48 I fallet indianer kom de att 

ses som antitesen till den vite, som stod för civilisationen, och på så sätt kunde indianer och 

civilisation aldrig vara förenligt. Så länge indianen inte tog till sig civilisationen och upphörde 

att vara indian var han, som människa, dömd att försvinna. Något som ju hade bevisats av att 

indianerna dog av sjukdomar och krig i takt med att de vita bredde ut sig.49   

Européernas världsbild och föreställningar ledde till att de ofta misslyckades med att 

förstå eller uppskatta delar av indianernas levnadssätt50 och indianerna kom att tillskrivas, 

såsom etniska minoriteter idag ofta görs, ”undesirable characteristics and assignment to infe-

rior social positions”51. Exempelvis sades indianska män vara lata och overksamma eftersom 

de ägnade mycken tid åt jakt och fiske, medan kvinnorna tvingades sköta det tunga arbetet 

med t.ex. odlingar. Européerna förstod inte att jakt och fiske, som för dem var rekreations-

sysslor, bidrog till att förse indianerna med föda och var en del av deras överlevnadsstrategi.52 

Trots att de minst tvåtusen olika indiankulturerna som bebodde Amerika vid européer-

nas ankomst sinsemellan kunde vara mycket olika, och man i Europa hade kunskap om det, 

                                                        
45 America in European consciousness, 1995, s. 168; Encountering the other(s), 1995, s. 2-3; Citat från Encoun-
tering the other(s), 1995, s. 3 
46 Om jämförelserna se America in European consciousness, 1995, s. 79-87, s. 111 och Fur, 1993b 
47 Berkhofer, 1978, s. 10, s. 13 
48 Berkhofer, 1978, s. xv 
49 Berkhofer, 1978, s. 29-30 
50 Nobles, 1997, s. 32 
51 Castles och Miller, 2006, s. 33  
52 Nobles, 1997, s. 32-34 
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kom de alla att kallas indianer och tillskrivas liknande egenskaper, ofta nedvärderande. För 

européerna var det inte ovanligt att generalisera och använda kollektiva termer och stereoty-

per i beskrivandet av människor, från både andra kontinenter och den egna, för att underlätta 

förståelsen, även om man hade kunskap om dem.53  

Den förförståelse inför och de förväntningar på indianerna som den europeiska och eu-

roamerikanska kulturen gav var dock inte lika för alla, vissa ”såg mer”. Glenda Riley menar i 

Women and Indians on the frontier att kvinnor som reste västerut förändrade de medhavda 

föreställningarna om indianerna, då de som kvinnor ”also labored under a set of images and 

preconceptions of females in the nineteenth century that influenced and shaped their views of 

American Indians”.54 På så sätt ligger en förklaring till en djupare förståelse i den strukturella 

position som betraktaren befinner sig i, vilket även Gunlög Fur tar upp i både ”Konsten att se” 

och ”Andreas Hesselius, Pehr Kalm och synen på indianer”. Hon menar att en position i mar-

ginalen av det europeiska samhället i Nordamerika inte behöver betyda att man befinner sig i 

utkanten, utan att man är i en skärningspunkt mellan två kulturer där man kan ha överblick åt 

två håll och röra sig mellan dem. Fur vill till den marginaliserade positionen även lägga ett 

personligt intresse med en nyfikenhet på och en öppenhet för det oväntade och annorlunda 

som befriar från den egna kulturens ”tvångströja” och tillåter att man ”ser mer”.55 

 

4.3 Euroamerikanerna och indianernas mark 

Vid ankomsten till Amerika mötte européerna landområden i överflöd, och människor som 

levde på dessa på ett sätt som skilde sig från européernas användning av mark och deras syn 

på ägande av den. I Europa hade man ett landägande där “a person could possess legal title to 

a piece of land and use and exploit it as he or she saw fit”. Indianerna däremot ”believed that 

land, like other resources such as air and water, belonged to everyone, that individuals or 

groups might hold temporary stewardship over the land but that it should be respected and 

treasured for future generations”56. Frågorna kring hur man skulle se på indianernas ägande-

rätt var åtskilliga. Många indiangrupper förde ett nomadiskt, eller seminomadiskt, liv 

och/eller ägnade sig åt såväl jakt som odlande, och ansåg själva att landet var i deras ägo och 

fullt nyttjat. I jämförelse med europeiskt landanvändande, där man hade rättighet till den mark 

man kunde bruka, var dock samma mark tom och obrukad, varför européerna ansåg sig kunna 

göra anspråk på den. I de fall där man ansåg landet vara sparsamt bebott och underanvänt 

                                                        
53 Berkhofer, 1978, s. 3, s. 23-25 
54 Riley, 1984, s. xiii-xiv; Citat s. xiii 
55 Fur, 1997; Fur, [under utgivning] 
56 Båda citaten från A history of world societies, 2007, s. 846 
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kunde det ”be shared by the Indians with the ‘higher’ uses of the Europeans without harm to 

native economy and lifestyles, and perhaps to their improvement”. Synen på indianerna som 

verkliga landägare kom dock att ta överhanden, till stor del för att euroamerikanerna själva 

tjänade på att köpa landet framför att ta det med våld.57 

Under större delen av den koloniala tiden köptes indianernas mark av alla, från nybyg-

gare till kolonialmakt. Efter att kriget med Frankrike och indianerna hade avslutats 1763 kom 

britterna dock att förbjuda alla andra landtransaktioner än de som skedde mellan indiangrup-

per och regeringen. Man hoppades att detta skulle föra med sig fredligare relationer med ur-

sprungsfolken, men spänningarna snarare ökade med de nybyggare som fortsatte flytta väs-

terut och som inte längre kunde köpa den mark som de bosatte sig på för att hålla förhållandet 

till indianerna fredligt. Dessutom hade nybyggarna allt oftare med sig synen på land och na-

turresurser som fria för den som först tog dem och på indianerna som ett hinder för den egna 

bosättningen. Regeringen hade inte tillräckliga trupper för att hindra dessa nybyggare utan 

tvingades köpa upp det land de ockuperade.58  

Att landtransaktioner begränsades till vissa aktörer efter 1763 kom att få inverkningar 

på synen på indianernas äganderätt till marken. Tidigare hade landägare härlett sina markrät-

tigheter från indianerna, vilket nu blev irrelevant eftersom alla landtitlar härstammade från 

kronan. Indianernas äganderätt kom att ses som mindre än angloamerikanernas, en sorts and-

raklassens ägande, när de inte länge hade rätten att sälja till den de önskade, men de ansågs 

fortfarande vara ägare till marken.59  

Efter den amerikanska revolutionen övergav man de första åren den brittiska policyn att 

köpa marken för att istället se all mark tillhörande indianerna som, och beslagta den som, er-

övrat land. Indianerna hade alltså nu förlorat de landområden de tidigare ägde genom kriget 

med det nybildade USA. I slutet av 1780-talet återtog man dock den tidigare formen av frivil-

liga avtal för att minska spänningarna i förhållandet till indianerna, och för att det sparade 

både liv och pengar att köpa marken. Nybyggarna fortsatte således att tränga in på indianernas 

mark och regeringen fick köpa densamma. Den enda stora förändring som egentligen skedde 

var att man istället för att avtala vilket område indianerna sålde nu bestämde gränserna för det 

område de skulle få behålla.60 

 Synen på indianernas rätt till marken kom under början av 1800-talet genomgå en dras-

tisk förändring, från äganderätt till besittningsrätt – indianerna levde nu på mark som den 

                                                        
57 Banner, 2007, s. 39-40, s. 46; Berkhofer, 1978, s. 120-121; Citat Berkhofer, 1978, s. 120-121 
58 Banner, 2007, s. 85, s. 89, s. 98, s. 103 
59 Banner, 2007, s. 107-109 
60 Banner, 2007, s. 112-114, s. 121-124, s, 128, s. 129-134, s. 139 
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amerikanska regeringen ägde, men lät dem använda. Denna förändring skedde utan att man i 

det euroamerikanska samhället uppmärksammade det och hade bl.a. sin grund i att man trodde 

att indianerna aldrig varit bönder, vilket underlättade ny bosättning eftersom man kunde se 

landet som utan ägare. I och med att man såg indianerna som nomadiska jägare som saknade 

äganderätt till land blev de möjligt att minska indianernas landområden och se det som en 

fördel för indianerna – med mindre landområden skulle indianerna tvingas bli jordbrukare och 

få ett bättre liv.61 

Denna förändrade syn kom att leda till att man, utan att ha indianernas medgivande vil-

ket officiellt egentligen krävdes, kunde genomföra både förflyttningar av dem och placera 

dem i reservat, land som regeringen valt ut åt dem.62 När så inte heller reservaten förvandlade 

indianerna till jordbrukare i någon större utsträckning, samtidigt som efterfrågan på mark 

bland vita blev allt större kom man återigen att ändra politiken. Nu skulle varje indian tilldelas 

ett privat ägt landområde, s.k. allotment, vilket skulle hjälpa dem att assimileras in i det ame-

rikanska samhället och bli civiliserade. Även detta kom att visa sig bli en katastrof för indi-

anskt landägande då alltmer av deras mark köptes upp av vita.63 Kring 1898 var dock allot-

ment-förfarandet fortfarande ganska nytt och de konsekvenser det skulle ge hade ännu inte 

uppenbarat sig i större skala. 

 

4.4 Ordval och definitioner 

Ett problem man ställs inför när man behandlar Nordamerikas ursprungsfolk är vad man ska 

kalla dem. Begreppet indian är en europeisk benämning som är starkt färgat av de föreställ-

ningar européer haft om dessa folkgrupper.64 För många ger begreppet en rent stereotyp bild 

som enbart visar ”de bisonjagande ryttarfolken på västerns prärier” medan ”[d]e märkliga 

skogskulturernas folk […] har kommit i skymundan”.65 I svensk litteratur finns även andra 

uttryck såsom Amerikas ursprungsfolk eller ursprungsamerikaner och översättningar av det 

engelskspråkiga ordet Amerindians i form av amerinder eller amerindianer, som enligt boken 

Amerikas indiankulturer blivit den vetenskapliga beteckningen66. Här, liksom i större delen av 

den svenska litteraturen på området, används dock indian framför de mer otympliga ovan-

nämnda begreppen. I de fall jag använder Indian (med stort I) syftar jag på stereotypen. 

                                                        
61 Banner, 2007, s. 150, s. 153, s. 159, s. 167 
62 Banner, 2007, s. 205, s. 230, s. 236-237 
63 Banner, 2007, s. 253-254, s. 260, s. 278-287 
64 Berkhofer, 1978, s. 195 
65 Linderholm, 1983, s. 7 
66 Amerikas indiankulturer, 1998, s. 9 
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Nämnas bör också att jag, liksom jag inte använder begrepp som rödskinn och vilde för 

att beskriva indianer, inte heller använder stam eller band, eftersom de, för mig, för med sig 

negativa konnotationer. Istället används indiangrupp/er eller enbart grupp/er. 

Den indiangrupp som här behandlas är mest känd som ojibway i Kanada och chippewa i 

USA, det senare en förvanskning av det första, som båda syftar på en rynkad söm på deras 

mockasintyp. Själva kallar de sig anishinaabeg (anishinaabe i singular och som adjektiv), vil-

ket, liksom många andra indiangruppers namn på sig själva, har översatts till ”Indian person” 

eller ”First people”.67 Här används det senare begreppet bortsett från i citat.  

I uppsatsen används begreppet svenskamerikan och här syftar detta på alla de svenskar 

som befann sig i USA samt de vars föräldrar, en av dem eller båda, var födda i Sverige, även 

om större delen av de som här behandlas var födda i Sverige. Synonymt med svenskamerikan 

används även svensk, bortsett från under stycket ”Bosättning kring 1898” där svensk endast 

innebär svenskfödd och ej inbegriper de som är födda i USA av svenska föräldrar. I uppsatsen 

påträffas även begreppet Svenskamerika, vilket inte ska ses som en geografisk enhet, utan som 

en etnisk och kulturell sådan. Beijbom menar att kanske 300 000 vuxna identifierade sig med 

denna gemenskap kring 1910 då den ”svenska invandrarkulturen” nådde ”sin blomningstid 

[och] maximalt berörde 1,3 miljoner människor”.68 Vilka emigrerade svenskar som ansåg sig 

tillhöra Svenskamerika är dock svårt att veta idag och här används begreppet betydligt vidare, 

som en tänkt gemenskap som innefattar alla med ett svenskt ursprung. 

Dessutom bör sägas att med begreppet Amerika åsyftas här USA. 

 

5 Metod med undersökningsobjekt, frågeställningar och material 

5.1 Valet av undersökningsobjekt 

Att skriva en historia om bosättning och territorier i Svenskamerika som inkluderar både 

svenskar och indianer är ingen lätt uppgift, särskilt inte då det som tidigare skrivits om den 

svenska emigrationen och kontakten mellan svenskar och indianer knappt berör ämnet. För en 

komplett historia krävs både kartläggning av bosättning och berättelser om territorier från 

båda sidor. Att göra detta i en uppsats som endast omfattar femton högskolepoäng är dock 

knappast görligt och därför är denna uppsats endast ett försök till att påbörja arbetet med att 

undersöka vad de i Sverige tillgängliga källmaterialen kan avslöja.  

                                                        
67 Waldman, 2006, s. 65-66; Meyer, 1999, s. xiv; Se även Englund och Svenström, 1974, s. 46 samt Reading 
beyond words, 1996, s. 242 och s. 330 
68 Beijbom, 1986, s. 217-218 
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För att tidsmässigt avgränsa detta undersökande arbete valdes i början av uppsatsarbetet 

följande tre händelser utifrån Albin Widéns Svenskarna och siouxupproret: 

- Under sommaren 1878 var indianskräcken utbredd i västra Wisconsin och när några hundra 

anishinaabeg samlades vid Big Wood Lake för en dans gick rykten om förestående indian-

överfall vilket ledde till att svenskarna gömde sig i en närliggande skog under en natt. India-

nerna var dock inte fientligt inställda och ”de voro ledsna över det osanna ryktet”69. 

- I januari 1891 ryktades om krigsdanser vid Lake of the Woods i norra Minnesota och många 

emigranter flydde från sina hem, men även här var anishinaabeindianerna vänligt inställda. 

- I oktober 1898 kom dock en sammandrabbning mellan amerikanska trupper och anishinaa-

beg att utkämpas vid Leech Lake i centrala Minnesota, kallad slaget vid Sugar Point.70  

Det visade sig ganska snart att sammandrabbningen vid Leech Lake fick användas för 

undersökningen. Den första händelsen fick väljas bort då Svenska Emigrantinstitutet inte har 

ett större antal brev förrän från 1890-talet och representativiteten för ”vanliga människors” 

rapport om, eller nonchalerande av, det hela därmed minskar drastiskt. Indianoroligheterna 

vid Lake of the Woods valdes bort då de inte genererade mer än två mindre notiser i de Min-

neapolisbaserade Svenska Folkets Tidning och Minneapolis Veckoblad om att bosättarna bett 

om vapen och ammunition för att skydda sig mot indianer som ägnade sig åt krigsdanser.71 

Slaget vid Sugar Point var den enda händelse som gav några större tidningsrubriker, och dess-

utom finns alltså händelsen beskriven i brev från en svensk72. Undersökningen avgränsas så-

ledes till Minnesota och tiden kring slaget vid Sugar Point, alltså åren 1898-1899.  

 

5.2 Frågeställningar 

Denna uppsats huvudfrågeställningar är: 

• Vilka möjligheter finns att med material tillgängligt i Sverige kartlägga den svenska 

bosättningen i förhållande till den indianska? 

• Vilka möjligheter finns att undersöka synen på bosättning och indianernas rätt till ter-

ritorier utifrån en svenskamerikansk synvinkel i källmaterial tillgängligt i Sverige? 

För att försöka besvara dessa frågor har arbetet alltså avgränsats till en mindre undersökning 

av bosättning och av vad som framkommer om svenskamerikanernas syn på indianer och 

landområden i det material de har lämnat efter sig, i samband med de oroligheter bland ani-

shinaabeindianerna som förekom hösten 1898. Denna studie utgår från nedanstående frågor. 
                                                        
69 Widén, 1965, s. 159 
70 Widén, 1965, s. 156-160 
71 Minneapolis Veckoblad, 11 februari 1891; Svenska Folkets Tidning, 28 januari 1891 
72 Om brevskrivarens skildring se Hedenquist, 1998, s. 45-48 
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För den första huvudfrågan: 

• I vilken mån bodde svenskamerikaner i närheten av områden som anishinaabeindia-

nerna hade rättighet till kring år 1898? 

För den andra huvudfrågan: 

• Förekommer berättelser om slaget vid Sugar Point i de olika källmaterial som de 

emigrerade svenskarna har lämnat efter sig? 

• Om slaget vid Sugar Point behandlas, tar man då upp indianernas rätt till territorier 

som en orsak till det? Om så är fallet, vilka eventuella åsikter framför man? Om inte, 

vilka andra orsaker tar man upp? 

• Görs några andra hänsyftningar till landområden och bosättning i det utvalda källma-

terialet i andra sammanhang än slaget? 

 

5.3 Kartläggningen av bosättning 

Den första undersökningspunkten handlar alltså om bosättning kring 1898, och undersökning-

ar av olika etniska gruppers bosättning i Minnesota har, som vi sett, redan gjorts. Min jämfö-

relse av indiansk och svenskamerikansk bebyggelse utgår således från de tidigare studierna 

They chose Minnesota och The Swedes and the Swedish settlements in North America. 

Ur den senare har två kartor hämtats: en som visar Minnesotas counties år 1900 (Bilaga 

1) och en som visar den svenska befolkningen i procent av den totala för år 1900, i områden 

som omfattar ett eller fler counties (Bilaga 4). Den senare kartan bygger på de amerikanska 

folkräkningarna för år 190073. 

Ur They chose Minnesota har hämtats en karta som visar anshinaabereservatens gränser 

för år 1980 (Bilaga 2), men då gränserna knappt har ändrats sedan 187574 torde inte detta vara 

något större problem. Härur är även tagen en karta som visar den svenskamerikanska befolk-

ningen, i procentuell andel av den totala för år 1905 (Bilaga 5). Tillsammans med Nelsons 

karta över den svenska befolkningen har alltså dessa två använts för att jämföra de landområ-

den som indianerna hade rättighet till kring 1898 i förhållande till den svenskamerikanska 

bosättningen. Då kartan över Minnesotas svenskar i They chose Minnesota anger den procen-

tuella andelen för betydligt mindre områden än Nelsons karta har denna kommit att spela en 

större roll i min jämförelse, trots att den behandlar år 1905 och Nelsons 1900.  

Förutom kartorna har i jämförelsen även använts tabeller på Minnesotas svenskar förde-

lade på counties (Bilaga 6), antalet anishinaabeindianer fördelade på grupper (Bilaga 7) och 
                                                        
73 Nelson, 1943b, under “Sources and comments to the maps” (karta 36) på de inledande sidorna 
74 Se nedan, s. 30 
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antal anishinaabeg bosatta i reservat (Bilaga 8), vilka alla kommer ur They chose Minnesota. 

Den statistisk som förekommer i den boken bygger på de amerikanska federala folkräkning-

arna (utfördes varje decennium från 1790), Minnesotas folkräkningar (gjorda en gång per år-

tionde 1865-1905) och rapporter från United States Immigration and Naturalization Service.75  

Ett problem med att använda statistik, eller kartor som bygger på statistik, för att fast-

ställa en etnisk grupps bosättning är att informationen i de amerikanska folkräkningarna och 

rapporterna kan skilja sig åt, både mellan varandra och mellan rapporterna. Uppgifterna sam-

lades fram till 1960 in av folkräknare som gick från dörr till dörr för att samla in uppgifter om 

hushållen enligt ett formulär som ändrades beroende på folkräkningsbyråns önskemål. De 

uppgifter som förekommer är således både beroende av de uppgifter som gavs till folkräkna-

ren och hur denne skrev ned dem. Exempelvis kan uppgifterna om nationalitet variera bero-

ende på räknarens kunskaper om t.ex. språk och världsgeografin.76 Jämförelser mellan olika 

kartor och tabeller som visar en svenskamerikansk befolkning kan därmed ge olika resultat 

och ett fåtal exempel på detta kan ses mellan kartorna över Minnesotas svenska befolkning 

(Bilaga 4 och Bilaga 5). De skillnader som här framkommer mellan dessa kartor beror dock 

snarare på framställningssättet än på statistiska fel. 

 

5.4 Källmaterial från svenskamerikaner 

För att studera svenskamerikanernas syn på indianernas rättigheter har gjorts en kvalitativ 

läsning av svenskamerikanska tidningar och brev från emigranter. Tidningarna valdes ut då de 

gav alla som inte själva påverkades av upproret en bild av vad som hade hänt, och som både 

speglar den då rådande synen och påverkade den, och breven då de är mer personliga doku-

ment, även om de ofta cirkulerade i hemsocknen i Sverige77. Dessutom har ett fåtal reseberät-

telse skrivna av män bosatta i Sverige studerats, för att se om de överhuvudtaget uppmärk-

sammar frågan och om de i så fall kan säga något om huruvida författarna delar svenskameri-

kanernas bild.  

En typ av källmaterial som lämnats utanför är levnadsbeskrivningar och -berättelser, 

vilket främst beror på svårigheterna att finna något som behandlar just tiden kring 1898. Någ-

ra samlingar av livsberättelser har undersökts under arbetets gång, men de har inte gett något 

av värde för en undersökning kring indianer och territorier.78 

                                                        
75 They chose Minnesota, 1981, s. 593 
76 They chose Minnesota, 1981, s. 593-595 
77 Se t.ex. Beijbom, 1995, s. 84 
78 Anna Olsson skildrar sina barndomsminnen i En prärieunges funderingar, 1919, och berättar om familjens 
möten med indianer och sin egen rädsla för dem (s. 13-16 och s. 119-121). [Fotnoten fortsätter på nästa sida.] 
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I de fall då begreppet källmaterialet/n används i undersökningen refererar detta till tid-

ningarna, breven och reseskildringarna. 

 

5.4.1 Svenskamerikanska tidningar 

De första nyhetstidningarna på svenska i USA kom ut under 1850-talet och var till största 

delen organiserade av präster som ville befrämja sitt religiösa samfunds inflytande över 

svenskbygderna. Under de följande åren startades många fler tidningar, med både politiska, 

ideella och andra syften, men många försvann efter bara ett fåtal nummer. Det totala antalet 

utgivna tidningar och tidskrifter i Svenskamerika angavs 1956 vara 832, men enligt Ulf Beij-

bom ”bör [detta] nedbringas till ca 650 om man tar hänsyn till den ofrånkomliga dubbelregi-

streringen i denna djungel av namnbyten, tidningsfusioner och ändrade utgivningsorter”.79 

Tidningarna, som vanligtvis kom ut en gång i veckan, innehöll nyheter både från det 

amerikanska samhället och från hemlandet (vanligtvis regionala snarare än nationella), nyhe-

ter om händelser bland svenskamerikanerna samt om aktiviteter i de kyrkliga samfunden och 

andra svenskamerikanska föreningar. Denna blandning av nyhetsinnehåll hjälpte läsarna ”in 

their transition from one country to another, preparing them for life in America, while at the 

same time allowing them to retain a sense of their national origins”. Nyheterna om andra 

svenskamerikaner synliggjorde emigranterna för varandra och skapade en känsla av samhö-

righet. Den svenskamerikanska pressen har vanligtvis setts som ”a rather serious-minded in-

stitution” men tidningarna innehöll, förutom nyheter och reklam, även läsarbrev samt inslag 

av mer underhållande karaktär såsom noveller och roliga historier.80 Här är det dock enbart 

nyheterna från det amerikanska samhället som har undersökts.  

De här undersökta tidningarna har begränsats av det material som är åtkomligt vid 

Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. Därför kom de tidningar som gavs ut i Minnesota att be-

                                                                                                                                                                             

I uppsatssamlingen The will to succeed: Stories of Swedish pioneers, 1948, behandlas bland andra Ornäs 
Anna, som utvandrade 1870. Hon kom att lära känna de indianer som fanns i närheten av deras nybygge och 
ansåg att indianerna hade samma rättigheter som alla andra (”Leather Hinges”, s. 17-27; Om Ornäs Anna se även 
Widén, 1965, 152-154).  I några av de övriga uppsatserna i boken görs några kortare omnämnanden av kontakt 
med indianer (Se s. 37, s. 94, s. 103 och s. 153). 

Folke Hedblom återger i Svensk-Amerika berättar, 1982, delar av de intervjuer han gjorde med svenskameri-
kaner under 1960-talet. Här förekommer kortare berättelser om indianer, men dessa handlar främst om tillfällen 
då indianer har hälsat på i berättarens föräldrar och far- eller morföräldrar i stugan eller liknande (se t.ex. s. 50, s. 
78, s. 118 och s. 150-153).  

Anders Johanssons Amerika – dröm eller mardröm, 1996, bygger på intervjuer gjorda av författaren i början 
av 1980-talet med emigrerade svenskar eller barn till emigrerade svenskar och fokuserar främst på ”baksidan” av 
1900-talets Svenskamerika. I två av de återgivna intervjuerna nämns indianer: av en man som tillsammans med 
sin hustru flyttade till Alaska och fick indianer till grannar (s. 56) och av en man som i förbifarten nämner de 
”nergångna” ursprungsfolken (s. 78). 
79  Beijbom, 1995, s. 172-179; Blanck, 1997, s. 129-131; Widén, 1962, s. 136; Citat från Beijbom, 1995, s. 179 
80 Björk, 2000; Björk, 2001; Björk, 2004; Båda citaten kommer från Björk, 2004, s. 205 
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gränsas till fyra stycken: Minnesota Stats Tidning, Minneapolis Veckoblad, Svenska Folkets 

Tidning samt Duluthposten. Förutom dessa undersöktes även rapporteringen i två av de större 

och mer spridda svenskamerikanska tidningarna: Svenska Amerikanaren och Nordstjernan.  

Den stora mängden svenskspråkiga tidningar som har getts ut i USA gör att information 

om tidningarnas t.ex. politiska och/eller religiösa sympatier ofta inte omnämns i litteratur på 

området. Den Chicago-baserade ”frisinniga” Svenska Amerikanaren (1876-) kom med tiden 

att bli en mycket välläst tidning i hela det svenskspråkiga Amerika, då den ”existed in an en-

vironment that offered a variety of cultural activities, both secular and religious” och ”ex-

pressed its opinions in all matters that concerned the Swedish-American community and acted 

as a representative for the Swedish-Americans”.81 Den liberala östkuststidningen Nordstjer-

nan startades 1872 och var mycket framgångsrik till mitten av 1900-talet. Att Nordstjernan 

gavs ut i New York och hade en nära kontakt med svenska emigranter, och Sverige, gav den 

en starkare hemlandsorientering än övriga stora tidningar.82 Av de fyra Minnesotabaserade 

tidningarna torde Minnesota Stats Tidning och Svenska Folkets Tidning vara de mest kända. 

Den senare gavs ut i Minneapolis och St Paul åren 1881-1927 och var en av de många fram-

gångsrika icke-kyrkliga tidningarna.83 Minnesota Stats Tidning startades 1877 som en världs-

lig tidning, men köptes fem år senare upp av den augustanavänliga Skaffaren, som dock bytte 

namn till det mer säljande Minnesota Stats Tidning 1895.84 De andra två, mindre kända, tid-

ningarna är Duluthposten, kring vilken ingen information har kunnat hittas i litteraturen, samt 

Minneapolis Veckoblad, som började som Svenska kristna härolden 1884 men bytte namn 

188785 och som beskriver sig själv som en ”[k]ristlig och politisk tidning”. 

 

5.4.2 Amerikabrev 

Emigrationen till Amerika innebar att man förlorade möjligheten att personligen möta vänner 

och familj när man önskade, men tack vare brev kunde man utöka ”the oral culture left behind 

                                                        
81 Beijbom, 1980, s. 58; Beijbom, 1971, s. 288-301; Williams, 1993, s. 151-152; Citat från Williams 
82 Beijbom, 1986, s. 171 
83 Beijbom, 1986, s. 170 
84 Beijbom, 1986, s. 169-170; Augustanasynoden bildades 1860 som en samlingsorganisation för trettiosex 
svenska och tretton norska luthersk-evangeliska församlingar, vilka till stor del hade sin grund i den lågkyrkliga 
väckelserörelse som då förekom i Skandinavien. Trots att norrmännen kom att lämna synoden för ett eget sam-
fund år 1870 kom den att växa kraftigt under dess första fyra decennier både geografiskt och ifråga om med-
lemsantal (från 3700 medlemmar 1860 till 210 000 år 1900) och medlemsförsamlingar (1920 bestod synoden av 
1250 församlingar). Organisationens kärna var de relativt självständiga församlingarna, men man hade ett flertal 
gemensamma institutioner såsom barnhem, sjukhus, äldreboenden och utbildningsinstanser, som vanligtvis sköt-
tes på regional nivå, samt en gemensam bok- och tidskriftsutgivning. Källa: Blanck, 1997, s. 39-43 
85 http://runeberg.org/display.pl?mode=facsimile&work=nfap&page=0149 (080430) 
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in Sweden” och behålla kontakten.86 Kring sekelskiftet 1900 skickade varje emigrant i medel-

tal fyra brev årligen, av alla de miljoner brev som skickades till Sverige har dock endast ett 

mycket litet antal har sparats för eftervärlden.87 Huruvida de brev vi har tillgång till är repre-

sentativa för alla frågor, såsom kring indianer och territorier, kommer vi aldrig att få veta.  

De brev som här har genomsökts efter kommentarer om indianoroligheter eller mark-

frågor är de som finns vid Svenska Emigrantinstitutet (SEI) och som skrevs i Minnesota under 

den senare hälften av 1898 och den första av 1899. I de fall då det finns brev från en avsända-

re från första halvan av 1898 och sista av 1899 men inga från den tidigare angivna perioden 

har även dessa lästs. Trots att detta innebar en undersökning av 73 brev ur 36 samlingar fanns 

särskilt mycket att hämta i dem och därför har även tre dokumentsamlingar undersökts. Tack 

vare Christina Persson, arkivarie på SEI, fick jag även kännedom om fyra andra brev där indi-

aner nämns och dessa har undersökts även om de inte är skrivna i Minnesota kring 1898.  

De här undersökta breven stämmer bra överens med den beskrivning folkloristen Jenni-

fer Eastman Attebery ger av de svenska emigrantbreven i Up in the Rocky Mountains: Writing 

the Swedish Immigrant Experience. De personliga breven är till största delen utformade på 

samma sätt och fraser och ämnen återkommer i brev efter brev. Breven börjar med en öpp-

ningssektion där skrivaren tackar för det senaste brevet och informerar läsaren om sin goda 

hälsa och önskar adressaten detsamma. Därefter följer huvuddelen där sådant som nyheter om 

familj och vänner, ekonomi, arbete och aktuella händelser tas upp. Denna del är ofta organise-

rad så att ämnen som berör brevskrivaren själv behandlas först och sedan sådant som handlar 

mer allmänt om samhället i USA och Sverige. Breven avslutas med hälsningar och välönsk-

ningar till familj och vänner.88 

Många uppgifter, som en nutida läsare skulle tycka borde vara med eller önska att så var 

fallet, lämnas utanför i breven. Man berättade om vissa händelser eller ämnen, som ofta hade 

med den egna situationen att göra, istället för att skriva om hela vardagslivet. Därför saknas 

ofta information om t.ex. brevskrivarens känslor, upplevda kulturskillnader och de egna in-

tressena. Detta var dock uppgifter som ”[t]heir audience of close contemporaries did not need 

or want […], being much more concerned with the simple contact provided by personal letters 

and the news that everyone across the Atlantic was in good health and faring well”.89 

Emigrantbreven tillskrivs ofta en funktion av personlig propaganda och en viktig faktor 

bakom utvandringen. Man menar att brevskrivarna med förskönande och optimistiska be-

                                                        
86 Eastman Attebery, 2007, s. 7 
87 Beijbom, 1980, s. 35 
88 Eastman Attebery, 2007, s. 2, s. 7, s. 17-18, s. 28, s. 39 
89 Eastman Attebery, 2007, s. 2, s. 4-5, s. 18-19; Citat s. 5 
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skrivningar syftade till att påverka fler från hemorten att komma till Amerika.90 Johanna He-

denquist skriver dock att denna syn ”överskattar brevskrivarnas förmåga att faktiskt se vad de 

eventuellt bör skriva, för att få största möjliga utdelning” och menar att breven som propa-

ganda skulle kunna vara en efterkonstruktion som härstammar från Emigrationsutredningen.91 

Den positiva bild av landet som gavs i många brev berodde nog i många fall, snarare än på 

propagerande, på att man inte ville oroa dem där hemma med sina problem och lidanden. Så-

dana inslag blev dock med tidens gång, och emigrationens minskade förpliktelser, allt vanli-

gare i breven hem. Att breven ändå var optimistiska är troligt med tanke på att ”utvandrarna, 

som bundit sig för att leva [i Amerika], var […] angelägna att rättfärdiga sig” och inte visa att 

man hade det sämre än andra utvandrare.92 Såsom Anders Johansson skriver så framstår bre-

ven ”ofta som ett medel för att motivera utresan och sitt eget liv” i ett försök att övertyga både 

sig själv och mottagaren om att man lyckats. Amerikabreven är helt enkelt inte representativa 

för hela Svenskamerika, då de fokuserar på det positiva och då ”[d]et finns anledning att tro 

att den som verkligen misslyckades över huvud taget [sic] aldrig skrev hem”.93  

 

5.4.3 Reseberättelser 

Förutom materialet från svenskamerikanerna valdes alltså även ut fyra svenska reseskildringar 

skrivna kring 1898, utifrån bibliografin Möten i tid och text94. Tyvärr har jag dock inte har 

haft möjlighet att läsa E. J. Kärrströms Bland Yankees och indianer. 

Den tidigast skrivna reseberättelsen är, senare predikanten för Missionsförbundet95, C. 

W. Gilléns Minnen från mina resor genom Norra Amerikas Förenta Stater och Canada från 

1897. Denna resa rör sig över stora delar av Nordamerika och författaren ägnar särskild upp-

märksamhet åt sådana förhållanden som skiljer sig från de svenska, som exempelvis mormo-

nismen, kineskvarter och indianer. Varför resan företas får vi dock inte veta. 

I Ögonblicksbilder från en tripp till Amerika från 1901 berättar August Palm (1849-

1922), som är mest känd som socialdemokratisk pionjär och agitator, om den resa han genom-

förde efter en inbjudan av Scandinavian club of the Socialist Labour Party i Providence, Rho-

de Island, att besöka dem och deras systerklubbar.96  

                                                        
90 Se t.ex. Beijbom, 1980, s. 35; Norman och Runblom, 1980, s. 189; och Widén, 1962, s. 40 
91 Hedenquist, 1998, s. 20-21 
92 Barton, 1979, s. 24, s. 122-123; Citat s. 24 
93 Johansson, 1996, s. 176-179; Båda citaten från s. 178 
94 Hedenquist och Stenbacka, 2000, s. 96-97 
95 http://runeberg.org/display.pl?mode=facsimile&work=biblblad/1928&page=0016 (090505) 
96 Se “Preface to the Electronic Edition” på http://runeberg.org/palmtrip/ (090504) och Bra Böckers Lexikon 18, 
1988, s. 94 
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Den sista reseskildringen är Paul Peter Waldenströms Nya färder i Amerikas förenta 

stater. Waldenström (1838-1917) var en centralgestalt för frikyrkligheten kring sekelskiftet 

1900 och bildade, efter en utbrytning från Evangeliska fosterlandsstiftelsen 1878, Svenska 

missionsförbundet.97 Waldenströms resa till USA 1901 skedde efter en inbjudan från Yale 

University, Connecticut, att bevista deras 200-årsfirande och under resan passade han även på 

att föreläsa om Sverige för svenskamerikaner och predika i olika missionskyrkor.98   

Reseskildringar är en bred genre med både vetenskapliga och litterära texter och dessut-

om en gammal litteraturform som uppkom redan under antiken, ”i alla dess former, från jour-

nalistisk rapport till ren fantasiresa”.99 De här undersökta reseberättelserna är återgivningar av 

författarens upplevelser av Amerika och vilka upplevelser man väljer att fokusera på är högst 

individuellt. Resorna är främst möten med en kultur som framställs som liknande den egna, 

vilket särskilt gäller för de två nedersta författarna som främst rör sig i Svenskamerika, medan 

Gillén alltså inriktar sig på de, för en svensk, lite mer annorlunda inslagen i den amerikanska 

kulturen. 

 

6 En bakgrundsteckning av slaget vid Sugar Point 

Slaget vid Sugar Point kallas ibland det sista indiankriget, men trots det är det inte särskilt 

känt och mycket lite har skrivits om det. Följande redogörelse bygger på William E. Matsens 

artikel ”The battle of Sugar Point: A re-examination”.100 

I april 1898 fördes anishinaabeindianen Bug-O-Nay-Ge-Shig inför rätta i Duluth, ca 100 

miles (ca 160 km101) öster om hans hemvist vid Leech Lake, anklagad för illegal sprittillverk-

ning, men då bevisen var otillräckliga friades han. Det hela slutade med att han själv, liksom 

många andra indianer, fick ta sig hem från Duluth till fots då han saknade pengar, och med en 

övertygelse om att han aldrig skulle ”fall into the grasp of the white judicial system again”102. 

I mitten av september samma år greps han igen, tillsammans med en annan indian vid namn 

Boon-Day-Shkong, för att vittna i en annan rättegång om illegal sprittillverkning. De lyckades 

dock rymma vid tillfångatagandet med hjälp av de närvarande indianerna, som var uppretade 

på både de vitas vana att gripa indianer för minsta lilla orsak och på att skogshuggarbolag stal 

                                                        
97 Bra Böckers Lexikon 24, 1990, s. 172 
98 Waldenström, 1902, s. 1-2, s. 4 och t.ex. s. 139-140 
99 Bra Böckers Lexikon 19, 1988, s. 243 
100 Matsen, 1987, s. 269-275 
101 http://www.convertworld.com/sv/langd/Mile.html (090525) 
102 Matsen, 1987, s. 270 
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träd på Leech Lake-reservatet. Under den tredje och fjärde oktober gjorde man försök till att 

övertala de bägge indianerna och deras räddare att överlämna sig, dock utan något resultat.  

De styrkor som fanns i området, tjugo soldater från tredje infanteriregementet tillfälligt 

stationerade vid Walker, den enda vita bosättningen vid Leech Lake, var inte tillräckliga för 

någon militär aktion och den 4 oktober sändes ytterligare 80 män från samma regemente till 

Walker. Morgonen efter begav sig 77 soldater, under ledning av kapten Wilkinson och gene-

ral Bacon, med ångbåt från Walker på den västra stranden till Sugar Point på den nordöstra, 

för att arrestera Bug-O-Nay-Ge-Shig och de tjugo indianer som hjälpt honom fly. Nästan di-

rekt fångades en av de senare in, men den grupp om 25 män som sändes ut för att söka efter 

ytterligare rymlingar mötte ingen framgång och återvände snart till sin landstigningsplats.  

Av det som sedan hände finns två versioner. Enligt Bacon kom en oerfaren rekryt av 

misstag att avlossa ett skott, vilket ledde till att indianerna, som gömt sig i undervegetationen 

runt den röjda yta där soldaterna befann sig, trodde sig vara attackerade och öppnade eld. En-

ligt ättlingar till de anishinaabeg som deltog i slaget öppnade indianerna dock inte eld förrän 

Bacons soldater började skjuta på en indiankvinna i en kanot. Oavsett hur slaget började slu-

tade det med att Bacon fick se sig besegrad med sex döda soldater, varav kapten Wilkinson 

var en, och tio skadade. Dessutom hade fyra av de civilpersoner, såsom reportrar och personal 

från Indianbyrån, som följt med på expeditionen skadats och en dödats. Till skillnad från sol-

daterna klarade sig indianerna, som senare visade sig bara ha uppgått till nitton män, undan 

med varken dödade eller sårade.  

Bland den vita befolkningen kring Leech Lake spred sig en fruktan för en utökad upp-

resning, men stridigheterna begränsades till Sugar Point och den 5 oktober. Den tionde samma 

månad anlände kommissionären för Indian Affairs och efter en veckas förhandlingar lyckades 

han övertyga anishinaabeledarna att överlämna de som hjälpt Bug-O-Nay-Ge-Shig att fly, 

men Bug-O-Nay-Ge-Shig själv undvek ännu en gång att arresteras. 

 

7 Bosättning i Minnesota 

7.1 Indianernas tillbakadragande 

Fram till de första vita bosättarnas ankomst till Minnesota 1837 tillhörde hela den blivande 

staten, bortsett från två mindre landområden, siouxerna och anishinaabeg.103 De första mer 

omfattande indianska landavträdanden till USA skedde alltså 1837 och de första vita kunde då 

                                                        
103 För karta över indianernas landavträdanden se Bilaga 2 och för anishinaabegruppernas traditionella vistelse-
områden se Bilaga 3. 
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slå sig ner i ett triangelformat område mellan Mississippi och St. Croix-floden. Tio år senare 

avträdde anishinaabeg ytterligare områden väster om Mississippi som var tänkta för indian-

grupperna Winnebago och Menominee, vilka dock aldrig bosatte sig där.104 

Från 1850-talet spred sig den euroamerikanska bosättningen norrut och indianerna fick 

avstå avsevärda delar av sitt territorium. För de olika anishinaabegrupperna reserverades 

landområden: Grand Portage-anishinaabeg behöll ett område i nordöstra Minnesota; Fond du 

Lac-gruppen vid St. Louis River, väst om Duluth; Mississippiindianerna fick reservat vid Po-

kegama-, Sandy-, Rabbit-, Gull- och Mille Lacs-sjöarna; Winnibigoshish vid sjön med samma 

namn; och pillagerindianerna fick områden norr om Cass Lake samt söder och öst om Leech 

Lake. Endast Bois Fort- och Red Lake-anishinaabeg fick behålla några större områden.105 

Under 1860-talet ökade efterfrågan på mark i Minnesota och regeringsrepresentanter 

försökte sammanföra olika indiangrupper på färre och större reservat. Ett första försök att 

samla ett antal Mississippigrupper vid Cass Lake och Leech Lake misslyckades p.g.a. avsak-

naden av lämplig jordbruksmark. Några år senare flyttade dessa grupper istället till det nybil-

dade White Earth, väster om Leech Lake.106 Många anishinaabeg var dock motvilliga att flytta 

och ett stort antal vägrade, vilket ledde till att regeringen fick ge upp sitt hopp att samla alla 

på White Earth. I början av 1870-talet fick Leech Lake-reservatet sin egen agent och gränser-

na utvidgades så att det omfattade Leech Lake, Cass Lake samt Lake Winnibigoshish, medan 

Red Lake- liksom Bois Fort-indianerna fick behålla sina reservat. År 1875 hade anishinaabe-

reservatens gränser fastslagits, och med få undantag är de fortfarande desamma.107  

I mitten av 1880-talet ändrade regeringen sin politik att samla indiangrupper på stora re-

servat under trycket att frigöra mer mark för vit bosättning. 1887 antogs Dawes Allotment 

Act, vilken innebar att alla registrerade indianer skulle tilldelas mellan 80 och 160 acres, ”for 

the ostensible purpose of engaging in farming and ranching. The unallotted lands were then 

sold to the general public”108. I Minnesota argumenterade kongressmannen Knute Nelson 

framgångsrikt året efter för att man skulle tilldela alla anishinaabeg, bortsett från de vid Red 

Lake, markområden på White Earth. Propositionen försvagades dock av att Red Lake-

reservatet fick fortsätta ägas gemensamt av de indianer som bodde där och av att andra grup-

per av anishinaabeg tilläts ta mark på de gamla reservaten istället för på White Earth. Därför, 

                                                        
104 They chose Minnesota, 1981, s. 19-20 
105 They chose Minnesota, 1981, s. 23 
106 They chose Minnesota, 1981, s. 23; Meyer, 1999, s. 42 
107 They chose Minnesota, 1981, s. 24 
108 They chose Minnesota, 1981, s. 24 
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och p.g.a. att indianerna misstrodde den amerikanska regeringen då de inte uppfyllt sina tidi-

gare löften till de olika grupperna, valde många att stanna där de redan befann sig.109  

 

7.2 Svenskamerikansk bosättning 

Minnesota är den stat som blev destinationen för den största andelen svenska amerikafarare. 

Detta hänförs ofta till att Minnesota skulle ha ett klimat som liknar Sveriges, men handlar 

snarare om att de svenska emigranterna anlände till USA när Minnesota öppnades upp för 

nybyggare och där fanns således både mark och arbetschanser. 

Den första större gruppen svenskar anlände 1851 till Chisago county från Illinois. Det 

var dock inte förrän tre år senare som antalet svenskar, från både Illinois och Sverige, blev 

större, då det började bli ont om land i Illinois och man byggde en järnväg fram till Mississip-

pi. Svensk bosättning skedde även i de närliggande Isanti county och norra delen av Washing-

ton county. Det största antalet nybyggare passerade endast området på väg söderut till mer 

produktiv jordbruksmark, men många svenskar kom att stanna i området p.g.a. att vänner eller 

familj redan befann sig där. På så sätt kom området att sedan bli det med den mest koncentre-

rade svenskamerikanska befolkningen.110 

Under de följande decennierna kom många svenska nybyggare att ta mark i eller i när-

heten av detta område, eller vid de svenska bosättningarna i Goodhue county, längre söderut. 

En del nybyggare utnyttjade 1841 års Preemption Act, vilken innebar att man kunde resa an-

språk på regeringsmark innan den var till salu och inte behövde betala för marken förrän den 

blev det. Därför kom även ett antal mindre svenska bosättningar att uppstå på kanten av Min-

nesotas prärie, i bl.a. Meeker och Kandiyohi counties.111 

Efter siouxresningen 1862 kom bosättningen att sprida sig allt snabbare, främst över det 

som varit siouxernas del av Minnesota. I och med att järnvägen spred sig över staten, vilket 

innebar arbetsmöjligheter och att vildmarken kom närmare marknader där man kunde sälja 

sina varor, kom många att bosätta sig utmed den.112 

Mellan 1880 och 1890 var antalet svenskar som anlände till Minnesota större än tidiga-

re. Många av dessa bosatte sig i gamla svenskområden eller bildade nya, men den största de-

len kom att bosätta sig i städer, särskilt i St. Paul och Minneapolis och områdena omkring 

dem. Under denna period kom många dessutom att röra sig norrut, bl.a. till Pine, Kanabec och 

                                                        
109 They chose Minnesota, 1981, s. 24; Meyer, 1999, s. 50-56 
110 They chose Minnesota, 1981, s. 249-250; Nelson, 1943a, s. 182 
111 They chose Minnesota, 1981, s. 252-254 
112 They chose Minnesota, 1981, s. 254 
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Mille Lacs counties som skogs- och sågverksarbetare, varav vissa valde att bosätta sig där 

efter att träden avverkats.113 

 

7.3 Bosättning kring 1898 

Här kommer göras en jämförelse av indianreservaten och den svenskamerikanska befolkning-

en i de counties som dessa omfattar kring år 1900, utifrån bilagorna 1-2 och 4-8.114 Naturligt-

vis fanns indianer utanför reservaten vid tidpunkten, men svårigheterna att kartlägga dem 

samt att de förmodligen inte var samlade i några större grupper har gjort att de lämnats utan-

för. Först kommer här svenskarna vid Leech Lake att studeras, men även den svenska befolk-

ningen vid de övriga reservaten undersöks för att se hur många svenskar som bodde i närheten 

av dem och kan ha fruktat en större resning efter Sugar Point.  

Leech Lake-reservatet är beläget mitt i norra delen av Minnesota, i delar av Cass, Itasca 

och Beltrami counties115, och år 1900 bodde här 1995 anishinaabeg116. År 1895 hade Cass 

county 283 svenska invånare, Itasca 210 och Beltrami 36, men under det följande decenniet 

kom antalet att öka kraftigt till 508, 967 respektive 744.117 Större delen av dessa bodde främst 

i områden som inte låg direkt på reservatets gränser. I reservatsområdet fanns endast ett fåtal 

svenskar, i det nordvästliga hörnet av Cass county var två till tio procent av befolkningen av 

svenskt ursprung år 1905. Väst om sjön, i Hubbard, liksom söder om den var något fler 

svenskar bosatta (max 10-25 %).118 Landvägen till dessa bägge områden torde ha varit så lång 

att svenskarna befann de sig på relativt säkert avstånd från det område på den nordöstra stran-

den av sjön dit oroligheterna var begränsade. Rakt över sjön ligger båda dessa områden dock 

endast ca 30 km från Sugar Point.119 Det vanligaste färdsättet för de första emigranterna i 

Minnesota var ångbåt, men från 1870-talet byggdes järnvägen ut alltmer och landtransporter 

blev vanligare än sjötransporter även på längre sträckor.120 Vi har dock sett att man vid slaget 

vid Sugar Point färdades med ångbåt, en resa som tog tre timmar i dåligt väder med höga vå-

gor121, och att indianer färdades med kanot på sjön. Avstånden till indianerna via sjön var så-

                                                        
113 They chose Minnesota, 1981, s. 260 
114 Källor till bilagorna återfinns vid respektive bilaga. I detta avsnitt refereras endast till bilagan för att underlät-
ta för läsaren att kontrollera uppgifterna.  
115 Jämför av Bilaga 1 och Bilaga 2 
116 Bilaga 8: Sammanräkning av posterna Mississippi Bands At White Oak Point Leech Lake Res.; Pillager 
Bands At Cass and Winnibigoshish Lakes, Leech Lake Res.; samt Leech Lake At Leech Lake, Leech Lake Res. 
för år 1900. 
117 Bilaga 6 
118 Bilaga 5 
119 Jämför längdskalan på Bilaga 1 med Bilaga 5:s markeringar av de diskuterade områdena. 
120 They chose Minnesota, 1981, s. 7 
121 Matsen, 1987, s. 272 
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ledes inte särskilt stora och ett utökat uppror skulle ha drabbat även svenskarna, vilka liksom 

den övriga vita befolkningen torde ha fruktat ytterligare attacker från indianerna. 

White Earth ligger väster om Leech Lake och täcker hela Mahnomen county och mindre 

delar av Becker och Clearwater, ett område på ca 50 gånger 50 kilometer.122 Här hoppades 

man alltså kunna samla alla anishinaabeg, men år 1900 hyste reservatet endast 3801 av de 

7498 anishinaabeg som bodde på reservatsområden i Minnesota123. I Becker var år 1895 883 

svenskar bosatta och 1905 hade ytterligare 75 tillkommit, medan Clearwater saknade svensk 

befolkning 1895 men tio år senare bestod den av 530 personer. Mahnomen saknade helt 

svenskfödda invånare fram till 1930.124 På White Earth finns endast några mindre områden 

där ett fåtal svenskar bor och på det hela taget är bosättningen även omkring reservatet ganska 

sparsam – antalet svenskar av den totala befolkningen är mellan tio och tjugofem procent.125 

Red Lake-indianerna, som år 1900 uppgick till 1350 personer126, hade erhållit rätten att 

gemensamt och utan tilldelning få behålla sitt landområde127, beläget norr om White Earth 

och Leech Lake, i Beltrami och Clearwater counties128. Som vi sett hade både Beltrami och 

Clearwater en ytterst liten svenskamerikansk befolkning 1895 som fram till 1905 ökade kraf-

tigt. Större delen av denna befolkning var dock bosatt utanför reservatsgränserna. Precis öster 

om Red Lake-sjön samt söder om reservatet finns två områden där den svenska befolkningen 

uppgår till mellan tio och tjugofem procent, men i övrigt är den mycket sparsam.129 

Nett Lake är, liksom de reservat som behandlas nedan, betydligt mindre än de ovan-

nämnda. Reservatet är beläget i norra Minnesota på gränsen mellan Koochiching och St. Lou-

is county.130 Medan Koochiching inte har några invånare med svensk bakgrund enligt folk-

räkningen under perioden, har St. Louis drygt 9000 år 1895 och ca 2000 mer tio år senare.131 

De svenskar som bodde i dessa counties hade främst sina hem längre söder- eller norrut, även 

om det ca 25-30 km sydöst om reservatet finns ett område med 25-50 % svenskar.132  

                                                        
122 Jämförelse av Bilaga 1 och Bilaga 2 
123 Bilaga 8: Antalet anishinaabeg på White Earth är en sammanräkning av posterna Mississippi Bands Removals 
on White Earth Res.; Mille Lacs Removals on White Earth Res.; Gull Lake, on White Earth Res.; White Earth;  
Pembina Band, on White Earth Res.; Pillager Bands Removals on White Earth; Leech Lake Removals on White 
Earth Res.; Otter Tail, on White Earth Res.; samt Fond du Lac Band Removals on White Earth Res. för år 1900. 
Antalet anishinaabeg boendes på reservat är en sammanräkning av posterna Mississippi Bands; Pembina Band; 
Pillager Bands; samt Fond du Lac Band för år 1900. 
124 Bilaga 6 
125 Bilaga 5 
126 Bilaga 7 
127 Meyer, 1999, s. 198 
128 Jämför Bilaga 1 och Bilaga 2 
129 Bilaga 5 
130 Se Bilaga 1 och Bilaga 2 
131 Bilaga 6 
132 Bilaga 5; Längdangivelsen är en jämförelse mellan Bilaga 1:s skala och Bilaga 5:s uppgifter. 
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Grand Portage-reservatet ligger allra längst nordöst ut i Cook county, vid Lake Superior 

på gränsen till Kanada.133 Nelsons karta visar att hela 10,1 % av befolkningen i detta område 

var svenskfödda.134 Kartan i They chose Minnesota visar dock inte några svenska bosättnings-

områden135, något som beror på att den svenska befolkningen här inte bestod av fler än 52 

personer 1895 och 153 1905136, vilket torde ge mindre än två personer per kvadratmile.  

Reservatet vid Fond du Lac ligger däremot i mer ”svensktäta” områden, på gränsen mel-

lan St. Louis och Carlton.137 Som vi sett hade St. Louis en ganska stor svensk befolkning, 

främst i de södra områdena och därmed i närheten av Fond du Lac. I Carlton är 1146 svenskar 

bosatta 1895 och 1743 ett decennium senare.138 I det nordöstliga hörnet av reservatet är den 

svenska delen av befolkningen 25-50 % och även precis på den nordöstra reservatsgränsen 

och bara några kilometer söder om reservatet finns två områden där 25-50 % är svenskar.139 

Det reservat som ligger närmast de traditionella svenskområdena är Mille Lacs, i norra 

Mille Lacs county, ca 20 km väster om gränsen till Kanabec.140 Antalet svenskar var här år 

1895 877 och 1905 1437,141 eller 15,9 % år 1900142. I hela södra delen av countyt, ca 20 km 

från reservatet och längre söderut, är den svenska befolkningen tät, med ett område där 75-

100 % är svenskar. Även i norra delen, vid reservatet, finns dock en del svenskar, 25-50 %.143 

De flesta anishinaabereservaten i Minnesota är belägna långt från de svenska befolk-

ningskoncentrationerna i t.ex. Chisago, Isanti och Kanabec counties. Bortsett från vid de 

mindre Mille Lacs-, Fond du Lac- och Grand Portage-reservaten, var den svenska andelen av 

befolkningen, enligt Nelson, sex procent eller lägre i de counties där reservaten var beläg-

na.144 Just där oroligheterna sker 1898, på östra stranden av Leech Lake, finns ingen svensk 

befolkning, men på reservatsområdet finns ett fåtal, liksom väster och söder om detsamma. 

Kring, och på, de andra reservaten, bortsett från Mille Lacs, är den svenskfödda befolkningen 

ganska sparsam, men det finns områden med en tätare svensk befolkning i närheten av alla 

utom Grand Portage. En del svenskar fanns alltså så nära att de skulle kunna haft kontakt med 

indianer, och kunnat bli påverkade av en eventuell utökad resning.  

                                                        
133 Jämför Bilaga 1 och Bilaga 2 
134 Bilaga 4 
135 Bilaga 5 
136 Bilaga 6 
137 Jämför Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 5 
138 Bilaga 6 
139 Bilaga 5 
140 Se Bilaga 1 och Bilaga 2. För längdangivelsen jämför längdskalan på Bilaga 1 och informationen på Bilaga 5. 
141 Bilaga 6 
142 Bilaga 4 
143 Bilaga 5 
144 Jämför Bilaga 2 och Bilaga 4 
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8 Indianer i källmaterialet  

8.1 Rapporteringar om slaget vid Sugar Point i tidningar 

Alla de här undersökta tidningarna tar upp oroligheterna vid Leech Lake i två eller fler num-

mer. Deras versioner av vad som hände och antalet skadade skiljer sig något åt, särskilt under 

de första dagarna då man inte riktigt visste vad som skett, och innehåller liksom vanliga rap-

porteringar i de amerikanska tidningarna både fel och överdrifter145. Vad de vanligtvis lägger 

störst vikt vid är dock vilka orsaker som de ansåg låg bakom upproret och det är även här de 

skiljer sig från varandra. 

Den 6 oktober skrev Duluth Posten att indianerna vid Cass Lake (precis norr om Leech 

Lake) ”hafva hotat att bränna upp broar och andra byggnader tillhörande den nyss fullbordade 

Crookston-Duluth-järnvägen” och att de dessutom ”illgöra sig” över att man arresterat några 

indianer för lönnkrögeri.146 En vecka senare berättar man om drabbningen och skriver då att 

 

Orsakerna till detta utbrott bland Pillager-indianerna […] härrör sig från en sedan lång tid tillbaka 

närd missbelåtenhet med det sätt på hvilket de har blivit behandlade. Den närmaste orsaken var 

denna, att regeringen ville flytta hela stammen från sitt närvarande hemvist till ödemarkerna på 

White Earth reservationen utan att ersätta den för förlusten af hemmen ock planteringar. Så försök-

te regeringens tjänstemän att arrestera flera indianer för lönkrögeri. Arresteringen gjordes visserli-

gen men regeringens ombud blefvo öfverfallna och deras fångar slössläpta [sic].147  

 

Minnesota Stats Tidnings rapporteringar om slaget är mycket sparsamma. Den 12 okto-

ber berättar man att ett mindre indianuppror skett i staten och den 19:e att det är över. Några 

möjliga orsaker därtill tas inte upp, men de anser dock att  

 

[d]et är sorgligt att det ska finnas anledningar till dylika uppror, ty helt och hållet utan orsak begif-

va sig rödskinnen nog icke ut på krigsstråt. De borde dock vid detta laget hafva lärt sig inse att de-

ras ställning icke förbättras genom att ställa till uppror. De hafva dervid ingenting att vinna och allt 

att förlora148  

 

Minneapolis Veckoblad ägnar desto mer plats åt att redogöra för slaget, vilket görs i de-

talj och med bl.a. återgivande av ”två korta telegram från brigadgeneral Bacon”. Anledningen 

till indianernas handlande skriver de ”påstås vara den, att de blifvit dåligt behandlade af ve-

derbörande Förenta Staternas tjänstemän”. Själva tycker de dock att ”säljandet af brännvin till 

                                                        
145 Matsen, 1987, s. 269 
146 Duluth Posten, 6 okt 1898 
147 Duluth Posten, 13 okt 1898 
148 Minnesota Stats Tidning, 12 och 19 okt 1898; Citat från den 12 okt 
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rödskinnen” spelade en större roll, vilket inte minst syns i uttryck såsom ”Ett nytt kapitel i 

brännvinets blodiga historia!”, vilket avslutar redogörelsen för slaget, och ”[…] det är härut-

innan såväl som vid så många andra tillfällen vi hafva att tacka den eländiga rusdryckeshand-

teringen för eländet”, som avslutar notisen ”Indianska förhållanden” i samma nummer.149 I 

tidningen från den 18 oktober skriver man om de så gott som avslutade fredsförhandlingarna 

och hänför upprorets utbrott till att ”truppernas ankomst […] retade upp indianerna” som  

 

icke hafva alltid behandlats rätt af de hvite, hvardan de voro vid dåligt humör. Men såsom vi i för-

ra numret nämnde, äro rusdryckerna den förnämsta orsaken till eländet. Om det finnes något sätt, 

på hvilket dessa nedriga hvite, som för en snöd vinnings skull emot lagen sälja eldsdrycken till in-

dianerna, kunde klämmas, så vore det väl ty esomoftast få indianerna lida på grund af denna för-

bjudna frukt.150 

 

I Svenska Folkets Tidning från den 5 oktober skriver man att 20 soldater har skickats till 

Walker p.g.a. att indianerna har dansat och att man fått underrättelser om att ”Bear-indianerna 

hafva beslutat motsätta sig arresterandet af de män mot hvilka häktningsorder blifvit utfärda-

de”. Man frågar sig ”[h]vad är det som indianerna vilja? De äro förargade på det skamlösa 

röfveri som deras skogar undergår under ’the dead and down’ timmerlagstiftningen och deras 

uppror har uppstått som en protest mot skogsplundringen.”151 I följande nummer ägnar man 

en väsentlig del av sin rapportering kring slaget åt att klarlägga orsakerna. Denna förklaring 

handlar om att man i april hade arresterat elva indianer, för att två år tidigare ha hjälpt höv-

dingen Bush Ear fly när han skulle arresteras p.g.a. att han vägrade vittna i en rättegång om en 

”skjutaffär”. De nu straffade indianerna ville att man skulle arrestera de övriga medhjälparna 

till Bush Ears flykt och dessutom han själv, vilket dock inte gjordes förrän i september, och då 

dessa blev befriade av omkring 300 indianer beslöt man ”låta indianerna förstå att sådana 

handlingar ej mer kunna tålas”.152 

Nordstjernan skriver att anledningen till oroligheterna främst ligger i att USA:s polis ar-

resterat ”en del indianer” och inkallat några som vittnen, bl.a. ”Bog-Ah-Mah-Ge-Shig”, och 

att dessa nu påstod att de själva hade fått ta sig hem från Duluth utan att man ”betala dem 

tillerkände mil penningar”. Detta bestrides av polisen, men ändå ”hafva indianarne blifvit 

uppbragte såväl häröfver som äfven öfver, att deras skog, deras områden och rättigheter i all-

mänhet blifvit illa tillgodosedde”. Tidningen skriver att dessa 

                                                        
149 Minneapolis Veckoblad, 11 okt 1898 
150 Minneapolis Veckoblad, 18 okt 1898 
151 Svenska Folkets Tidning, 5 okt 1898 
152 Svenska Folkets Tidning, 12 okt 1898 
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klagomål af indianerne gå flera år tillbaka, och man har försökt att på lagstiftningsväg ordna dem. 

Ett af de sista försöken var det af Nelson väckta förslaget, som blef lag, angående försäljning af 

timmer från indianområdet. Indianerne tyckte, att detta var alltför besvärligt och att de skulle blif-

va lidande derpå.153 

 

Redan den 4 oktober rapporterar Svenska Amerikanaren om oroligheter bland indianer-

na på Bear Island och den 11 oktober kan man bekräfta sina misstankar om sammandrabbning 

mellan indianer och militär. Den första orsak som tas upp är att indianerna fått tillgång till 

alkohol och att ”[i]ndianpolisen sjelf gick omkring berusad – och ville straffa indianerna för 

att dessa drucko! (Polisen förmodas bestå av irländare!)”, vilket ska ha lett till att ”några af-

delningar rödskinn” dragit sig undan på Bear Island. Den främsta anledningen till indianernas  

 

missnöje berodde emellertid på disponerandet af vindfällen samt nedhuggna och qvarglömda trän i 

indianernas skogsområde […] Genom ombud brukade indianerna sälja och låta afverka sin tim-

merskog samt erhöllo det af summan, som återstod efter afdrag af kommissionärer och andra. Men 

vindfällen och af afverkarne qvarglömda trän brukade halfblodsindianer och några med indianskor 

gifta hvite, s.k. ’squaw men’, tillegna sig och sälja för egen del. Detta retade de äkta rödskinnen, 

hvilka följaktligen gjort hvad de kunnat för att göra slut på dessa plundringar. Halfblodsindianer 

och ’squaw men’ ha fortsatt att försöka lura rödskinnen, och desse sistnämnde ha på allt vis sökt 

bevara sin egendom. Detta har alstrat stort hat mellan de båda partierna, och de hvite som köpt 

vindfällena och de qvarglömda stockarne af halfblodsindianerna och ’squaw’-männen, ha blifvit 

allra mest hatade af fullblodsrödskinnen, emedan det på goda grunder af de röde antagits, att de 

hvite varit hufvudorsakerna till att de röde plundrats154 

 

 

De rapporteringar av slaget och dess konsekvenser som förekommer i de svenskamerikanska 

tidningarna verkar alla till stor del bygga på de officiella uppgifter som fanns, såsom general 

Bacons telegram, snarare än på ögonvittnesskildringar. Skildringar av slaget saknas helt i fem 

av sex undersökta tidningar155, trots att fyra amerikanska reportrar följde med trupperna till 

Sugar Point och deras beskrivningar förekom i större amerikanska tidningar156. Även om de 

svenskamerikanska tidningarna inte har den krigsrapportering Coward presenterar återfinner 

man i dem den bearbetning av nyheter, med bl.a. spekulationer och möjliga orsaker, som han 

                                                        
153 Nordstjernan, 13 okt 1898 
154 Svenska Amerikanaren, 11 okt 1898 
155 Endast Svenska Folkets Tidning återger den 12 oktober en version av slagets förlopp 
156 Matsen, 1987 
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menar förekom på tidningsredaktionerna.157 Exempelvis återfinns i två tidningar rubriker som 

torde ha skrivits för att locka fler läsare och där det är tydligt att man förstorar och vinklar 

uppgifterna: 

 

Krig med rödskinnen. 

Förenta Staternas trupper angripas från ett bakhåll. 

Major Wilkinson och flera soldater beto i gräset.158 

 

Indian-krig 

Uppresning bland Chippewa Indianerna i Minnesota. 

Sex af Minnesotas trupper stupade och fjorton sårade. 

Sex indianer fallna.159 

 

Där spekulationerna syns bäst i de svenskamerikanska tidningarna är dock i de delar av 

rapporteringen som är mest intressant för den här uppsatsen – de orsaker till slaget som man 

erbjuder läsaren. Som vi sett tar nästan alla upp fler än en anledning och att indianerna be-

handlades på ett sätt som berättigade deras missnöje är för de flesta uppenbart. Den anledning 

som Matsen lägger störst vikt vid, indianernas upprördhet över godtyckliga arresteringar, tas 

upp i tre tidningar, men det är bara i en av dem som Bug-O-Nay-Ge-Shig nämns. En orsak 

som av Matsen inte ens nämns är förekomsten av brännvin bland indianerna, vilket kort tas 

upp av Svenska Amerikanaren, men som i den kristliga och politiska Minneapolis Veckoblad, 

som vi kan tro var för nykterhet, blir huvudförklaringen.  

Den förklaring som här är mest intressant, men som Matsen lägger mindre vikt vid, är 

de vitas behandling av indianernas markområden. Duluth Posten skrev den 6 oktober att indi-

anerna var upprörda över en nyligen byggd järnväg. Varför ges ingen förklaring till, men vi 

får väl förmoda att den inkräktade på vad indianerna såg som sina områden. I det följande 

numret hänför man istället oroligheterna till att myndigheterna vill förflytta indianerna från 

Leech Lake till White Earth utan att ersätta det de skulle lämna efter sig.  

De övriga tidningar som tar upp rätten till mark gör dock detta i samband med frågan 

om skog. Att hugga ”dead and down”-timmer ansågs av bl.a. Indianbyrån vara ett utmärkt sätt 

för indianska män att göra sig en inkomst. Snart kom dock ”[p]rominent cultural brokers of 

mixed descent and Euroamericans who had married into the tribe […att bli] able to monopol-

                                                        
157 Coward, 1999, s. 139; Se ovan s. 12 
158 Svenska Folkets Tidning, 12 okt 1898 
159 Minneapolis Veckoblad, 11 okt 1898; Om antalet stupade indianer skriver man i artikeln att ”siffran är ej 
ännu bekant”. 
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ize applications to cut dead and down timber.” De flesta av dessa anlitade timmerhuggarfir-

mor, som i sin tur kunde anställa indianer som således enbart fick lönen för arbetet och inte 

kunde tjäna mer på att t.ex. bearbeta träet. Något personalen på indiankontoren dock inte såg 

som ett problem.160 Att det ändå fanns en medvetenhet i det amerikanska samhället om förfa-

randet som ett problem ser vi i de undersökta tidningarna.  

Både i den Chicagobaserade Svenska Amerikanaren och i den Minnesotautgivna Svens-

ka Folkets Tidning tar man upp timmerpolicyn som en orsak till slaget vid Sugar Point. Den 

senare menar att upproret är indianernas protest mot vad tidningen kallar ”det skamlösa röfve-

ri som deras skogar undergår under ’the dead and down’ timmerlagstiftningen”. Svenska 

Amerikanaren skriver att indianernas upprördhet gentemot vita bottnar i att halvblod och vita 

män gifta med indiankvinnor lurat dem för att själva tillägna sig deras timmer. I båda dessa 

tidningar visas att indianernas situation inte var deras eget fel utan snarare beror på yttre fak-

torer som de inte kan kontrollera - lagstiftningen respektive halvblodsindianer. 

En annorlunda inställning till problemet finner man i östkusttidningen Nordstjernan. 

Här konstaterar man att indianerna är upprörda då deras rättigheter inte tillgodosetts, men att 

man försökt lösa problemet via lagstiftning om timmerförsäljning, vilket indianerna dock 

tyckte ”var alltför besvärligt”. Detta får väl snarast tolkas som att tidningen tycker att reger-

ingen har gjort så mycket den har kunnat, men att indianerna är för lata för att vilja lägga ned 

lite arbete för att förbättra sin egen situation. Nordstjernans inställning liknar således indian-

kontorens syn på policyn som en möjlighet för indianerna. 

 

8.2 Indianer i breven 

Trots att slaget vid Sugar Point ledde till rubriker i tidningarna så uppmärksammas det endast 

av en brevskrivare (vilket behandlas nedan).161 En förklaring till avsaknaden av upplysningar i 

breven kan ligga i deras funktion och innehåll. Brev syftade vanligtvis till att hålla kontakten 

med familjen och de upplysningar som man fann värdefulla, och som tas upp i så gott som 

alla undersökta brev, handlar främst om familj och vänner i både Amerika och Sverige samt 

om de egna förhållandena och hur familjen i Sverige har det. I de fall nyheter från USA tas 

upp är det utan undantag om det krig med Spanien som uppstod när man på Kuba revolterade 

mot en inkompetent spansk administration och där USA gick in på Kubas sida.162  

                                                        
160 Meyer, 1999, s. 83, s. 210; Citat s. 210 
161 De brev som har undersökts kring 1898 är samtliga i källförteckningen bortsett från 1:4:2:C (2), 9:11:17 (33) 
samt 10:2:17:B (4-5). Breven anges med samlingsnumret och med brevnumret inom parantes.  
162 Se t.ex. 10:3:1:A (14-15, 18), 22:6:10:E (38) och 22:16:3:M (10); Kort om kriget se A history of world socie-
ties, 2007, s. 845 
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I några av breven framgår att även familjen hemma i Sverige läste de svenskamerikans-

ka tidningarna163 och då dessa tidningar i vissa områden i Sverige ska ha varit mer spridda än 

de svenska164 så torde i många fall inga nyhetsrapporteringar från USA behövts i breven. Som 

en svensk emigrant bosatt i Minneapolis skriver: ”Jag har ej hvad man säger några storslagna 

nyheter att åmtalla. Jag tänker att ni igenåm tidningspressen hveta om alla förhållanden röran-

de krigsförhållanden med Spanien och Cubianerna.”165 

I ett fåtal brev skriver man om t.ex. en järnväg som byggts i närheten eller om staden166. 

Det är dock bara en beskrivning som säger något som synen på land före-efter bebyggelsen: 

 

Her i Graceville korsa två jernväga från söder i nor och öster i vester. Stadplatsen [?] var för kring 

20 år sedan vilda prärien, men nu är her civilisation och en ganska liflig affärsplats di mesta är ir-

ländare, endast 2 svenska familj. […] så är Electric belysning, telephone, vattenvärk med med [sic] 

ledninge, för eldsläkning och för hus behof m.m. dem har her i Graceville nästan allting såsom i 

större städer i Östern, utom milionärer och Street Cars167 

 

I detta brev, från Olof O. Olson till svärföräldrarna, framgår tydligt den amerikanska synen på 

marken: euroamerikansk bebyggelse betyder civilisation i motsats till den ”vilda prärien”, 

som, vi får tro, var mark som tillhört indianerna.  

 

Från juni till december 1898 befann sig Harald Fegraeus, som järnvägsingenjör, på Leech 

Lakereservatet, med läger på andra sidan en vik av sjön sett från indianernas boplats vid Su-

gar Point.168 Den 6 september skriver han att de ”hvarje qväll höra deras monotona sång och 

larmet af deras trummor (”tom, tom” kallade)” och att han hade fått besök av hövdingen, som 

visat upp ett dokument på sin suveränitet.169 I nästa brev, skrivet den 9 oktober, berättar Fe-

graeus att han haft fog för sina misstankar om att indianernas dansande skulle innebära ”otyg” 

då de nu gjort uppror, men, efter att ha ”tilltyga[t] soldaterna ganska allvarsamt”, blivit slagna 

och tvingats fly mot Canada. Att han nu skriver om upproret är för att försäkra sina föräldrar, 

som om de inte redan läst om resningen i tidningarna snart kommer att göra det, att de inte 

behöver oroa sig för honom då de har soldatbeskydd och att han om en månad är färdig med 

                                                        
163 Se t.ex. 10:3:1:A (20); 10:8:12:B (21); och 9:2:12:G  (18) 
164 Se t.ex. Norman och Runblom, 1980, s. 150; Beijbom, 1995, s. 87; och Widén, 1962, s. 137-138 
165 10:3:1:A (20) 
166 Se t.ex. 10:3:1:A (17) och  29:4:13:I (15) 
167 10:2:5:B (39) 
168 Hedenquist, 1998, s. 45; 22:15 (175) 
169 22:15 (175) 
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arbetet och kan komma ”tillbaka till civiliserade trakter igen”.170 I det följandet brevet, från 

den 12 november, reviderar han slutet på slaget: ”Soldaterna fingo stryk änskönt de skräflade 

öfver sin seger. Man har ännu icke funnit en enda död indian, men en hel hop soldater fingo 

bita i gräset”. Även om det såg ut att bli ett allmänt uppror lade indianerna ”ner sina vapen 

sedan de fått försäkran af guvernmentet på, att deras rättigheter skulle bli respekterade”.  

Orsaken till upproret ligger enligt Fegraeus i  

 

att de hvite kommo in här på reservationen och höggo ner timmer utan att betala vildarne för det-

samma. Indianerna ha gjort kontrakt med åtskilliga timmerfirmor att dessa mot ett visst pris skulle 

få hugga träd, som blifvit skadade af skogseld, men icke andra, och då de ej höllo sig härtill utan 

sköflade skogen utan hänsyn, blefvo vildarne uppretade och efter flera fruktlösa försök att på god-

villig väg få slut härpå, togo de slutligen lagen i egna händer och körde ut timmerhuggarna171 

 

I nästa brev, skrivet i Duluth den 25 december, berättar han att han besökte indianernas by 

innan han lämnade Leech Lake och att de då sa ”att om icke de hvita sluta upp med att stjäla 

deras skogar, så tänkte de på att med våld köra väck dem” och även om han nu fruktar en stör-

re resning så menar han att ”[m]an kan ej klandra dem för försvarandet af sina rättigheter”.172 

Fegraeus är jägare173 och deras vistelseort innebär, redan i juni, problem då kvaliteten 

på den mat de får inte är särskilt bra och ”alldenstund vi äro på Chippewa indianernas land, 

der jagt för en hvit man är förbjuden, kan jag ej våga skjuta något vildt”174. I november blir 

dock frestelsen för stor och efter att ”hela sommaren gått och sett högvilt utan att lossa ett 

skott” gör han det nu.175 Även om marken tillhör anishinaabeg gör inte vattendragen det och i 

slutet av juli skriver han att de ”vänta med otålighet ankomsten af 1sta September, då andjak-

ten blir lofligt. Indianerna ega ej sjöarne och vi kunna midt för deras näsor gå ut o skjuta allt 

hvad änder vi vilja.”176  

Fegraeus beskriver det område han befinner sig i som vildmark177 och verkar dela synen 

på indianen som civilisationens motsats. Han använder dåtidens språk rörande indianerna och 

glädjer sig åt att få skjuta änder ”midt för deras näsor”. Han stödjer dock indianernas rättighet 

till sin mark, vilket vi sett att han skriver i samband med konflikten och vilket syns i att han, 

med undantag för vid ett tillfälle, respekterar att de djur han ser tillhör indianerna. 

                                                        
170 22:15 (176) 
171 22:15 (177) 
172 22:15 (178) 
173 Brev daterat 850303 från Gunnar Werner, som lämnat breven till Svenska Emigrantinstitutet 
174 22:15 (172) 
175 22:15 (177) 
176 22:15 (174) 
177 22:15 (173) 
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Att Fegraeus är den ende som skriver om konflikten har förmodligen sin förklaring i att 

han är den ende av brevskrivarna som befinner sig så nära konflikten och kan få uppgifter från 

förstahandskällor. En undersökning av avsändarorter på de brev som studerats i samband med 

slaget visar att de flesta kommer från södra Minnesota, på säkert avstånd från anishinaabere-

servaten.178 Ett brev är skrivet i Wiking i närheten av Red Lake, två brev har avsändarort Clo-

quet, strax öst om Fond du Lac, och ett är från Princeton, söder om Mille Lacs-reservatet men 

inget av dessa är skrivna månaderna närmast slaget.179  

Att Fegraeus är den ende som uppmärksammar slaget kan dessutom bero på att han skil-

jer sig från den större skaran av emigranter då ”[h]ans utbildning och hans persedellista vitt-

nar om att han inte var en av de som utvandrade för att klara livhanken”180. Fegraeus befinner 

sig i en position som skulle kunna anses vara i marginalen: som järnvägsingenjör är han chef 

för en del av det bygge han befinner sig på och är således inte en bland järnvägsarbetarna 

samtidigt som dessa expeditioner, och eventuellt hans ställning, gör att han inte är fullt inte-

grerad i Svenskamerika. Han verkar dessutom ha ett intresse för indianerna som skiljer honom 

från den vanlige emigranten. Hans beskrivningar av och diskussioner kring dem och deras 

levnadssätt skiljer sig från de flesta andras då de är betydligt mer omfattande.  

 

En genomläsning av tre dokumentsamlingar kring den svenska emigrationen, Pionjärer på 

prärien, Brev från löftets land och Amerikaemigrationen i dokument181 ger vid handen att 

indianer inte är något större ämne. Att man skriver något om andra etniciteter än den svenska 

är överhuvudtaget sällsynt i dessa dokument, och de fåtal diskussioner som finns behandlar 

främst karaktären hos (vita) amerikaner och afroamerikaner182. Man ska dock ha i minnet att 

dessa är utvalda brev som inte behöver vara representativa för just den här frågan. De om-

nämnanden av indianer som ändå ges prov på handlar främst om att man har mött indianer183 

eller att man befarar att de är på krigsstigen och tror att man blir attackerad av dem.184 Ett par 

exempel på synen på territorier, och indianer, ges dock.  

I en insändare till en tidning, som återges i den senare samlingen, skriver författaren att 

”[ö]demarker har gjorts till paradislunder. Urtidens bleka prärier har under de senaste sjuttio-

fem åren blivit tätt beströdda med goda hus och bördiga hemman, stora och små städer, kyr-

                                                        
178 Se Bilaga 9 
179 10:3:1:B (12); 22:6:10:E (38) och 10:3:1:A (18); 22:4:15:D (9) 
180 Hedenquist, 1998, s. 52; När Fegraeus utvandrade hade han en oavslutad ingenjörsutbildning. 
181 Isaksson, 1996; Barton, 1979; Widén, 1966 
182 Se t.ex. Barton, 1979, s. 34, s. 42,s . 111-112 och s. 287 respektive s. 79 och s. 246 
183 Se t.ex. Barton, 1979, s. 147-148, s. 255 och Widén, 1966, s. 81-82 
184 Se t.ex. Barton, 1979, s. 136, s. 149 och Widén, 1966, s. 105-106 
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kor, skolor, järnvägar och goda farvägar. Allt har kommit till genom emigranternas möda.”185 

I ett brev från 1850 berättar en i Illinois bosatt svenskamerikan att han tänker avresa till Kali-

fornien, som förut tillhört Mexico och då var ”nästan helt och hållet obebott med undantag af 

Indianska stammar som hafva flyktat af o an Derpå. Småningom har vita folkslag flyttat dit, 

så att på de sista 4-5 åren har det börjat blifva betydlig rörelse”186.  

I insändaren är det tydligt att landet tidigare varit obebott och att man inte nämner indi-

anerna skulle kunna vara ett uttryck för att man anser dem ha levt på landet på ett sätt som 

inte ger dem ägande rätt till marken. I brevet från emigranten ser vi också en bild av indianer-

na som kringflackande, utan fast bostad, vilket knappast ger dem status av invånare i området. 

 

De fyra brev, från tre emigranter, som nämner indianer, som har hittats i brevmaterialet på 

Svenska Emigrantinstitutet under arbetet, är alla skrivna av män som befinner sig västerut för 

gruvarbete. I två av de här breven handlar det om indianer på krigsstigen. Frans Oscar Frank 

befinner sig i oktober 1868 i Nevada för arbete i silvergruvor när han skriver: ”runt om oss 

vita män ser vi skocktals svarta, vilda indianare – fullständigt livsfarligt. Så vi är alltid bered-

da med skarpa vapen som vi alltid får bära på oss. Det går ingen dag förbi utan att någon bli 

mördad men med mig har de inte lyckats.”187 Gotthard, som troligen har efternamnet Johnson, 

berättar i augusti 1899 om sitt arbete vid en gruva i Arizona: ”Vi äro omkring 15 mil ute i 

bergen från Nogales det är nära gränsen till Mexico och alla som vi ser äro Indianer och Mex-

icanare. Indianerna äro i krig med Mexico men vänner till Americans.”188 Varför indianerna 

ger sig på gruvarbetarna i Nevada 1868 eller krigar med Mexico 1899 får vi dock inte veta. 

Hos den tredje brevskrivaren handlar det inte om konflikter utan snarare om skillnaden 

på civilisation och indianer. Johan Andersson Lennartz reste i november 1881 från Leadville, 

Colorado till Silver Camp, New Mexico. Lennartz resa  

 

gick från Leadville Colo, den 14 dennes, paserade Pueblo, La Junta, Las Vega and Nutt der jag 

stoppade den 17 dennes. Sedan åkte jag 16 eng. mil på kotsh (Dalleschens) om qvällen till be-

stämmelseorten. En stor del av landet är slät, en del af det är backigt och bergit. Jag såg ej något 

bebodt och odlat land här, utan vid stationerna. Indianerna har Mexico till sitt hemland för närva-

rande.189 

 

                                                        
185 Widén, 1966, s. 123 
186 Barton, 1979, s. 69 
187 1:4:2:C (2) 
188 9:11:17 (33) 
189 10:2:17:B (4) 
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Den 4 december samma år skriver han om sin nya vistelseort: 

 

Här i New Mexico, der jag nu lefver, är ej civilisationen ännu spridd. Här är lite eller intet odlat 

och bebygt. Det är ingen stat ännu, utan s.k. Teritorie, d.v.s. att landet här är villt och fritt för hvar 

och en att intaga och bebo, ingen Guvenör och inga Stätlagar som skyddar individen, utan han har 

sjelf till att försvara sig, hvars vapen är reflan och revolfren, hvilka tingästar är hvar man ständigt 

följaktiga. Indianerna har sitt hemland här såväl som i Arizona.190 

 

Lennartz är den som kanske tydligast ger oss ett exempel på den syn på landet som 

Banner menar att de nybyggare som begav sig västerut hade – att landet var fritt att bebo och 

använda enligt egen önskan191. Lennartz brev är dessutom de som tydligast visar oss skillna-

den mellan indianer och civilisation – Mexico är ”för närvarande” indianernas hemland och 

civilisationen är ej ”ännu spridd”. Trots att landet är ursprungsfolkens hem är det varken be-

bott eller odlat annat än vid de få platser där vita finns. Huruvida de indianer som bebodde 

området var nomader som inte ägnade sig åt odling är för mig okänt, men redan snart efter att 

Lennartz har nått sitt mål slår han fast att så är fallet. Lennartz skriver inte något om eventuel-

la möten med indianer, vilket torde innebära att de kunskaper om områdets indianer som han 

har kommer från andra. Kanske var indianerna bofasta eller seminomadiska men då de inte 

bebodde och nyttjade marken på samma sätt som vita antogs landet vara obebott. 

 

8.3 Indianer i reseberättelserna 

Slaget vid Sugar Point har helt undgått de tre reseskildrarna och indianer är överhuvudtaget 

inget stort ämne. Varken Waldenström eller Palm skriver i sina reseberättelser något om mö-

ten med Nordamerikas ursprungsfolk och då deras resor främst rörde sig i vissa kretsar, bland 

frikyrkliga respektive socialdemokrater, kom de förmodligen inte i kontakt med indianer.  

Även om Waldenström skriver om framväxten av flera orter och tillgången på ledig re-

geringsmark192 förekommer inte vid några tillfällen kommentarer som kan visa på någon syn 

kring indianernas innehavande av mark. 

Palm skriver i samband med sitt besök av Minneapolis och St. Paul om de bägge stä-

derna och ger då uttryck för synen på mark som tillhör indianerna som obebodd: ”För 50 år 

sedan fans ej ett hus i Minneapolis, och hela staten Minnesota var då så godt som blott en öde 

prärie och skogsland.”193 I samband med att han återger sin vistelse i Providence, Rhode Is-

                                                        
190 10:2:17:B (5) 
191 Banner, 2007, s. 98 
192 Waldenström, 1902, se t.ex. s. 285-286 och s. 312-313 
193 Palm, 1901, s. 138 
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land, berättar han dock om stadens grundare, en ”engelsk religiös utvandrare [vid namn] Ro-

ger Williams”, som anlände till Amerika 1630. Williams ådrog sig en bannlysningsbulla och 

en utvisning för att han kritiserade hyckleriet och villfarelsen i de religiösa församlingarna 

och den världsliga maktens handhavanden med religionen samt ”förklarade, att det var orätt 

att taga landet från indianerna och att den engelske kungen ej hade rätt att skänka bort deras 

områden”. Williams motsatte sig dock sin utvisning och man beslöt att arrestera honom  

 

men då man kom för att häkta honom, var han försvunnen. […] I 14 veckor irrade han omkring 

fredlös […] Ofta när han ej träffade på indianhyddor, måste han tillbringa natten i vilda skogen. 

Slutligen hamnade han i Rhode Island, där han vänligt mottogs af indianerna; här bosatte han sig 

och grundlade staden Providence. När de religiöse hycklarne och puritanerna fingo reda på hans 

vistelseort, sökte de muta indianer att mörda honom, men dessa »hedningar» visade sig mera 

mänskliga än de ofördragsamma puritanerna.194  

 

Här visar Palm en mer mänsklig bild av indianerna än vad vi överlag sett i tidningarna och 

breven, men huruvida detta är representativt för hans syn på de indianer som levde när han 

besökte landet är osäkert. Att Palm tar upp Williams, som är känd som en av få engelsmän 

som försvarade indianernas äganderätt195, torde ändå tyda på att hans åsikter kring indianerna 

inte var helt främmande för Palm. Att historien överhuvudtaget förekommer i reseberättelsen 

skulle dock kunna vara för att han, som socialdemokratisk pionjär, i Williams kamp mot reli-

giösa och världsliga ledare ser sin egen kamp mot överheten, och själv söker stöd från de 

människor som dessa tror de kan styra och använda efter egen vilja - indianerna/arbetarna. 

Den ende av de tre reseskildrarna som verkar ha mött indianer är således Gillén. I sam-

band med ett tågbyte i Ogden, strax norr om Salt Lake City, skriver han: 

 

Här funno vi ett ganska stort antal halfciviliserade indianer. De hålla sig efter banan, utbjudande 

sitt kram, hvilket oftast har en strykande åtgång och föres av främlingarne till de mest skilda delar 

af världen. Det var arbeten af horn, ben, trä m.m. Allt ganska väl och behändigt gjort. De sågo för 

öfrigt likgiltiga ut och gingo förmodligen rufvande på hämnd, ty aldrig lär väl den dagen komma, 

då vildarne glömma sina lidna oförrätter af de hvita. Stackars folk! Frånsedt deras armod och den 

vildhet, som utmärker dem, se de rätt intelligenta ut. De ha vackra anletsdrag och männen, som 

merendels hafva en reslig växt, besitta egenskaper egnade att ingifva såväl fruktan som respekt. 

Deras gång är ledig och hålningen [sic] vacker. På hästryggen är den röde mannen oöfverträffad. 

De jaga mycket och kunna stundom i fäjd med bufflar och vilda hästar, framvisa öfvernaturlig 

                                                        
194 Palm, 1901, s. 61-62 
195 Banner, 2007, s. 43-44 
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styrka och skicklighet. [...] Någon kultur bry de sig föga om och ingenting är dem ärofullare än att 

traditionelt [sic] följa sina förfäders lefnadssätt.196 

 

Gillén använder ett språk som i mångt och mycket liknar de exempel vi sett tidigare, 

men visar, liksom Fegraeus, ändå sympati för ursprungsfolken. Vid de två tillfällen då han 

skriver något om att marken tidigare tillhört indianerna är detta enbart konstateranden och 

liknar inte de kommentarer om civilisationens övertagande och liknande som vi sett tidiga-

re.197 Huruvida beskrivningen av indianernas egenskaper utgår från hans egna upplevelser 

eller ej så är den klart mer inspirerad av ”den ädle vilden” än vad de tidigare skildringarna 

varit. Detta stämmer överens med den skillnad i synen på Indianen som Björk ser mellan Sve-

riges romantiserade bild och Svenskamerikas tidningar som antar den amerikanska bilden i 

sina försök att föra sina läsare in i det amerikanska samhället.198 

 

9 Slutdiskussion 

Att kartlägga den svenskfödda befolkningen i förhållande till den indianska visade sig inte 

vara särskilt svårt kring 1900, då de flesta indianer befann sig på reservaten och det finns rela-

tivt bra kartor över svenskarna i staten. Denna undersökning visade att alla anishinaabereser-

vat, utom det lilla vid Mille Lacs, var belägna långt från de svenska befolkningskoncentratio-

nerna. På eller kring de flesta reservat fanns dock ett fåtal svenskar, vilka man kan tycka bor-

de ha påverkats, eller fruktat att komma att påverkas, av slaget vid Sugar Point.   

Det andra, och större, undersökningsområdet i den här uppsatsen handlade om möjlig-

heterna att säga något om synen på indianer och (deras rätt till) territorier bland svenskameri-

kanerna, vilket skulle försöka besvaras genom att undersöka några källmaterial vid tiden för 

slaget vid Sugar Point 1898. Det första studerade materialet, tidningarna, gav förutom ofta 

detaljerade redogörelser för själva slaget även en syn på vad orsakerna till detsamma skulle 

kunna vara. Man tar upp både arresteringar av indianer, alkoholproblem och indianernas 

missnöje med att vita inte respekterar deras territorier. Duluth Posten som nämner både en 

eventuell förflyttning av indianerna till White Earth och Crookston-Duluth-järnvägen ger inga 

vidare kommentarer som kan visa den egna uppfattningen. Bland de tre tidningar som tar upp 

”skogsplundringen” finner man något olika åsikter. Medan Nordstjernan verkar tycka att re-

                                                        
196 Gillén, 1897, s. 171-172 
197 På sidan 160 skriver han att Sioux City har fått sitt namn efter ”en indianstam med namnet Sioux, som ur-
sprungligen bebott dessa trakter” och på s. 257-258, när han befinner sig mellan Calgary och Edmonton i Cana-
da, skriver han att ”[i]ndianerna ha haft sina rikaste jaktmarker i dessa aflägsna trakter”. 
198 Björk, 2009 
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geringen gjort vad de kunnat och att indianerna, i alla fall till en del, har sig själva att skylla, 

anser Svenska Folkets Tidning och Svenska Amerikanaren snarare att indianerna har fallit 

offer för lagstiftningen respektive halvblod som lurar dem för att själva tjäna pengar. 

Av brevförfattarna åren 1898-99 är det enbart en som tar upp slaget vid Suger Point, 

Harald Fegraeus, vilket troligen beror på hans vistelseort samt samhällsposition och intresse 

för indianerna. Kanske har kontakten mellan svenskamerikaner och Nordamerikas ursprungs-

folk i själva verket varit obetydlig efter att de förflyttats till reservaten och Fegraeus är en av 

få som har en närmare kontakt. Inte många brev tar överhuvudtaget upp indianer och om de 

gör det får vi ytterst sällan någon kommentar som kan leda oss till synen på ursprungsfolkens 

rätt till marken. De få prov vi får på vit bebyggelses betydelse för bilden av området stämmer 

överens med den allmänna europeiska/euroamerikanska uppfattningen att indianer och civili-

sation är motsatser – civilisation innebär bebyggelse medan landet tidigare var öde- eller 

vildmark, även om indianerna faktiskt levde i området. 

I reseskildringarna tas slaget vid Sugar Point överhuvudtaget inte upp, vilket förmodli-

gen har sin naturliga förklaring i att dessa resor inte skedde under hösten 1898 och inte var i 

närheten av Leech Lake. Medan Waldenström inte säger något som kan leda oss till hans upp-

fattning i frågan ger Palm vid ett tillfälle uttryck för synen på marken som obebodd före de 

vitas ankomst. I den senares verk förekommer även en skildring av en 1600-tals ”engelsk reli-

giös utvandrare” som får hjälp av indianerna, men denna berättelse kanske snarare fungerar 

som en metafor för Palms eget liv än för hans bild av indianerna. Den ende som skriver något 

om möten med indianer är Gillén. Denne visar en mer uttalad medkänsla med indianerna, 

vilka har fått utstå lidanden och armod p.g.a. de vita, än vad som görs i det övriga materialet, 

något som kan bero på att bilden av indianen var mer romantiserad i Sverige än i Amerika.  

 

Att dra några generella slutsatser om synen på indianernas rätt till territorier bland svenskame-

rikanerna är knappast möjligt då det källmaterial som undersökts här endast är en liten del av 

den lilla del som finns bevarad från de ca 1,25 miljoner svenskar som utvandrade till Ameri-

ka199. Detta var ju dock inte heller undersökningens huvudsyfte, utan att se på möjligheterna 

att skriva om svenskamerikansk bosättning i samma historia som indianernas undanträngande.  

Att kartlägga svenskamerikansk och indiansk bosättning 1898 har visat sig inte innebära 

några större problem om man inte önskar några närmare detaljer. För tiden runt 1900 finns 

kartläggningar av den svenska befolkningen (Nelson) och även om det här saknas kartor som 

                                                        
199 Barton, 1979, s. 11 
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visar de tidiga bosättningarna finns mycket skrivet om dessa som, tillsammans med de ameri-

kanska folkräkningarna, kan hjälpa till i arbetet. För den indianska bosättningen före reserva-

tens tid finns kartor som visar vilka områden indianerna fått avstå från (They chose Minneso-

ta) och med hjälp av ingångna avtal, och eventuella räkningar av indianerna, borde man kun-

na se i vilka områden de främst uppehöll sig. 

Information om svenskamerikanernas syn på marken och rätten till den framkom bäst, 

och enklast, i tidningarna där man försöker förklara förhållandena i USA för läsarna. Även i 

breven fanns dock information att hämta, trots att denna inte var lika omfattande. I reseberät-

telserna framkom inget av större värde, vilket förmodligen är en följd av att man bara vistades 

i landet under en begränsad period och inte upplevde något som gjorde att man själv blev in-

satt i frågan. Här har levnadsbeskrivningar och -skildringar lämnats utanför undersökningen, 

men då det finns uppgifter om möten och kontakt med indianer i flera av dessa skulle uppgif-

ter kring vad som här efterfrågas troligen kunna återfinnas även i dessa200. Trots att den in-

formation som har hittats under det här arbetet inte är särskilt omfattande är jag ändå hoppfull 

och tror att en historia om svenskamerikansk och indiansk bosättning skulle kunna skrivas. 

För detta behövs dock, förutom ett betydligt mer omfattade källmaterial, ytterligare några 

punkter tas i beaktande, vilka diskuteras under följande rubrik. 

 

9.1 Inför framtida forskning 

För att skriva en historia som både inbegriper de svenska emigranterna och indianerna saknas 

här en viktig del, nämligen indianernas syn på att de trängdes undan från sina marker, och om 

så möjligt deras syn på svenskamerikanernas deltagande i detta. Den här uppsatsen har dock 

inte kunnat inbegripa även denna del på grund av dess omfattning och tidsbegränsning samt 

av bristen på material tillgängligt i Sverige.  

I fråga om svenskamerikanernas inställning till territorier och indianernas rätt till dem 

finns förmodligen mer material att hämta både i svenska arkiv och i olika emigrantarkiv, 

svenskamerikanska föreningsarkiv och liknande i USA. Sådant material som dagböcker och 

privata brev torde snarare ha hamnat i ett amerikanskt arkiv än i ett svenskt, om det lämnades 

till ett sådant vid skrivarens död. Intressant skulle även vara att undersöka brev mellan emi-

granter i USA. Om anledningen till att man inte skrev om indianerna hem till Sverige var för 

att man inte ville oroa familjen kan man ju tycka att man i korrespondens med någon som 

redan befann sig i landet, och kanske själv mött indianer, skulle kunna ta upp ämnet. Med ett 

                                                        
200 Ett exempel på det senare finns i Widén, 1965, s. 155 



49 

 

mer omfattande material, vilket enbart torde vara tillgängligt i USA, skulle man även kunna 

inrikta sig på en fallstudie på lokal nivå, liksom Laurie Hovell McMillins Buried Indians. 

Under uppsatsarbetets gång har jag märkt att den tidsmässiga avgränsning som här har 

gjorts kan vara för sen för att frågan om territorier skall vara särskilt aktuell. År 1890 förkla-

rade man ju att hela USA var bosatt och indianernas vistelseort var allt oftare reservaten. 

Dessutom kallas ju slaget vid Sugar Point ibland för ”det sista indiankriget”! De brev, som här 

undersökts, är nästan alla skrivna av personer som befinner sig på långt avstånd från indianer-

na – de är alltså inte så nära ursprungsfolken att de behöver skriva hem och lugna oroliga fa-

miljemedlemmar, såsom Fegraeus, utan kan lämna ämnet utanför. I de få brev där man skriver 

om indianer befinner man sig på arbeten utanför ”civilisationen”, där indianerna finns. Även 

om en tidigare undersökningsperiod torde innebära ett mindre källmaterial skulle funderingar 

kring marken och indianernas koppling till den kunna vara vanligare hos svenskamerikanerna 

när man fortfarande har ursprungsfolken omkring sig, eller i alla fall i närheten, än i slutet av 

1800-talet då de flesta tvingats in i reservat.  

 

10 Sammanfattning 

Uppsatsens huvudsyfte har varit att undersöka vilka möjligheter det finns att skriva en historia 

om den svenska bosättningen i Amerika i samma historia som behandlar indianernas undan-

trängande. För att undersöka dessa möjligheter har här gjorts en avgränsad studie av svensk-

amerikansk bosättning i förhållande till de territorier som indianerna hade rätt till och de 

svenskamerikanska attityderna till indianernas rätt till landområden utifrån en sammandrabb-

ning mellan amerikanska trupper och anishinaabeindianer i Minnesota 1898, kallat slaget vid 

Sugar Point. Indianernas sida av historien behandlas alltså inte i denna uppsats. 

Kartläggningen av bosättning gjordes utifrån de tidigare studierna They chose Minneso-

ta och The Swedes and the Swedish settlements in North America och de kartor och tabeller 

som återfinns häri och som visar antal svenskar respektive indianer i Minnesota samt deras 

utbredning. Denna jämförelse visade att de svenska befolkningskoncentrationerna vanligtvis 

var på säkert avstånd från indianernas områden, även om det fanns svenskar på eller i närhe-

ten av de flesta reservaten. 

För att studera svenskamerikanernas syn på frågan indianer och mark gjordes en kvalita-

tiv textundersökning av tidningar, brev och reseberättelser. Rapporteringen i tidningarna var 

relativt omfattande och även om man inte explicit tar upp synen på indianer och territorier kan 

man i de orsaker som tas upp, även om dessa till en del är spekulativa, utläsa olika åsikter om 
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frågan, här särskilt skogshanteringen på anishinaabereservaten. I breven är det däremot endast 

en person som tar upp konflikten, vilket torde bero på att endast han påverkades av den. De 

övriga kommentarer vi kan utläsa om indianer och territorier handlar om dikotomin civilisa-

tion – indianer. I reseberättelserna saknas helt referenser till oroligheterna och indianer är 

överhuvudtaget inget stort ämne och de gav således inget av större värde för den här under-

sökningen.  

För att besvara huvudfrågorna kan alltså sägas att kartläggning av bosättning torde vara 

relativt enkelt med tanke på tidigare studier och USA:s folkräkningar. Däremot kan arbetet 

med att undersöka svenskamerikanernas attityd gentemot indianernas markrättigheter bli des-

to svårare att få fram, men med ett större källmaterial, och gärna med sådant som finns i USA, 

samt en tidigare tidsavgränsning borde det ändå gå. Även om denna undersökning inte gav så 

mycket som man kunde hoppats tror jag att en historia om svensk bosättning i Amerika och 

indianernas undanträngande är möjlig att skriva, och jag hoppas på att en sådan kommer skri-

vas. 
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11 Käll- och litteraturförteckning 

11.1 Källmaterial 

11.1.1 Svenska Emigrantinstitutet (SEI) i Växjö  

Brev (Samlingsnummer med brevnummer inom parantes): 

1:4:2:C (2) 

9:2:12:G (18) 

9:8:20:C (5) 

9:11:17 (25, 27-30, 33) (Kopior av breven 

finns även i 10:4:11:F, brev 14-19) 

10:1:2:G (4) 

10:2:5:B (38-39) 

10:2:17:B (4-5)  

10:2:17:F (20) 

10:3:1:A (14-20, 22-23) 

10:3:1:B (12) 

10:3:1:C (7) 

10:4:1:A (19) 

10:4:5:D (2-3) 

10:4:12:H (7) 

10:4:16:C (19) 

10:5:5:B (9) 

10:5:11:E (6) 

10:6:4:D (1) 

10:6:9:C (1-2) 

10:8:1:D (2-3) 

10:8:4:B (2) 

10:8:12:B (20-21) 

10:16:18:E (1) 

10:17:8:C (inbundna brev: ett på s. 156 och 

ett på s. 360) 

15:14:6:C (4) 

15:17:16:C (11-12, 14) 

15:17:16:D (2) 

22:4:15:D (8-9) 

22:6:10:E (38) 

22:12:9:K (29-34) 

22:13:8 (12) 

22:13:13:F (3, 6-7) 

22:15 (172-178; Brev från arkivlämnaren 

Gunnar Werner daterat 850303) 

22:16:3:M (9-10) 

22:16:10:D (ett brev daterat feb. 20 99) 

22:16:10:E (14-15) 

22:16:10:F (6) 

29:4:13:I (15)  

29:7:14:E (1) 

 

Tidningar (på mikrofilm): 

Duluthposten 1898: 6 okt, 13 okt, 20 okt, 27 okt (12:37:1) 

Minneapolis Veckoblad 1891: 11 feb (12:33:28); 1898: 11 okt, 18 okt (12:33:32) 

Minnesota Stats Tidning 1898: 12 okt, 19 okt (12:38:14) 

Nordstjernan 1898: 13 okt (12:4:15) 

Svenska Amerikanaren 1898: 4 okt (12:9:20), 11 okt, 18 okt, 25 okt (12:9:21) 

Svenska Folkets Tidning 1891: 28 jan (12:24:2); 1898: 5 okt, 12 okt, 26 okt (12:24:8) 
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11.1.2 Tryckta källor 

Barton, H. Arnold, Brev från löftets land: Svenskar berättar om Amerika 1840-1914, Stock-

holm: Askild & Kärnekull Förlag AB, 1979 

Gillén, C W, Minnen från mina resor genom Norra Amerikas Förenta Stater och Canada 

1895-1896, Örebro: Utgifvarens förlag, 1897 

Isaksson, Olov, Pionjärer på prärien: De första utvandrarna, Stockholm: En bok för alla, 

1996 

Nelson, Helge, The Swedes and the Swedish settlements in North America i två delar: I. Text 

(a) och II. Atlas (b), Lund: Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet, 1943 

Palm, August, Ögonblicksbilder från en tripp till Amerika, Stockholm: Författarens förlag, 

1901; Finns tillgänglig på http://runeberg.org/palmtrip/ (090504) 

They chose Minnesota: A survey of the state’s ethnic groups (red. June Drenning Holmquist), 

St Paul: Minnesota Historical Society Press, 1981 

Waldenström, Paul Peter, Nya färder i Amerikas förenta stater: Reseskildringar med 190 il-

lustrationer, Stockholm: Aktiebolaget Normans förlag, 1902 

Widén, Albin, Amerikaemigrationen i dokument, Stockholm: Bokförlaget Prisma, 1966 
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12 Bilagor 

12.1 Bilaga 1: Minnesotas counties 

 

 

Källa: Nelson, 1943b, karta 31 
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12.2 Bilaga 2: Indianska landavträdelser i Minnesota samt 1980 års reservat 

 

 

Källa: They chose Minnesota, 1981, s. 19 
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12.3 Bilaga 3: Indiangrupper i Minnesota 1834 

 

 

Dakota- (sioux) och anishinaabegrupper i Minnesota 1834 

Källa: They chose Minnesota, 1981, s. 20 
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12.4 Bilaga 4: Minnesotas svenskfödda befolkning 1900 

 

 

Källa: Nelson, 1943b, karta 36 

 

 

 

 

 

 



61 

 

12.5 Bilaga 5: Svenskar på Minnesotas landsbygd 1905 

 

 

Källa: They chose Minnesota, 1981, s. 259 
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12.6 Bilaga 6: Antal svenskar i Minnesota 
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Källa: They chose Minnesota, 1981, s. 251-252 

 

12.7 Bilaga 7: Anishinaabegrupper 1843-1920 

 

Källa: They chose Minnesota, 1981, s. 21 

 

12.8 Bilaga 8: Antal anishinaabeg bosatta på reservat 1885-1920 

 

Källa: They chose Minnesota, 1981, s. 25 
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12.9 Bilaga 9: Brevens avsändarorter 

 

Brevens avsändarort och vilka counties dessa återfinns i 

Ort County Antal brev 
Cloquet Carlton 2 
Cokato Wright 1 
Duluth St. Louis 1 
Forest Lake Washington 1 
Gibbon Sibley 1 
Glenwood Pope 6 
Graceville Big stone 2 
Herman Grant 1 
Little Falls Morrison 1 
Lyon Lyon 2 
Lägret vid Leech Lake Cass 7 
Marine Mills (sågverk i Marine on St. Croix) Washington 1 
Medina Hennepin 1 
Minneapolis Hennepin 15 
Mora Kanabec 2 
Ortonville Big Stone 1 
Parkers Prairie Otter tail 1 
Princeton Mille Lacs 1 
Rockford Wright 1 
Sherburn Martin 1 
St. Clair Blue Earth 1 
St. James Watonwan 2 
St. Paul Ramsey 6 
Stanchfield Isanti 7 
Stillwater Washington 2 
Wheaton Traverse 2 
Wiking Marshall 1 
Ingen avsändarort  3 
 

De avsändarorter som här presenteras är ur de brev som är skrivna i Minnesota 1898-99, alltså 

alla brev i källförteckningen bortsett från 1:4:2:C (2), 9:11:17 (33) samt 10:2:17:B (4-5). In-

formation om i vilka counties avsändarorterna finns kommer från http://www.citytown-

info.com/places/minnesota (090518), bortsett från Stanchfield där uppgifterna kommer från 

http://minnesota.hometownlocator.com/mn/isanti/stanchfield.cfm (090518). Information om 

sågverket vid Marine Mills återfinns på http://www.mnhs.org/places/sites/mm/index.html 

(090518). 
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12.10 Bilaga 10: Sammanfattande karta  

 

Karta ritad av uppsatsförfattaren utifrån Bilaga 2, 4, 5 och 9. Uppgifter om reservatens placer-

ing kommer från Bilaga 2. De områden med tätare svenskfödd befolkning som visas på denna 

karta bygger på en jämförelse mellan Bilaga 4 och Bilaga 5 och här har markerats de områden 

som på båda bilagor visar en större andel svenskar (på Bilaga 4 avses detta de områden som 

visar 12 % eller mer och på Bilaga 5 avses de områden som innehåller flera mindre områden 

med 25 % eller mer). De områden som visar de undersökta brevens avsändaradress bygger på 

sammanställningen som återfinns som Bilaga 9. På denna karta syns dock inte Harald Fegrae-

us vistelseort, men han befinner sig på Leech Lake-reservatet, strax norr om Sugar Point. 


