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Abstrakt 

The Promised land – A letter analysis of America letters from 1850-1870 

This essay is about the Swedish emigration to America. This essay will focus on the period 

1840-1870, where the main focus will be the american civil war, and what the immigrants 

wrote back to their relatives in Sweden. This study will also focus on the integration of 

Swedish immigrants.  

 

My main question are what did the swedes write back to Sweden during the war? And how 

did it differ from the period before and after the war?  

 

But also can a war assimilate a immigrant faster than it would be done without the war?  

 

The conclusion that has been made is that the war did help the swedish immigrants to 

integrate much faster than usually. Also the study shows that the language before the war was 

of that character that they where missing home whereas it shows that after the war it had 

completley turned around, instead of wanting to go back to Sweden, they wanted their 

relatives to come over to America.  
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1. Inledning 

”Som president John F. Kennedy och andra har påmint oss om, är Amerika en 

nation av immigranter” – H. Arnold Barton 

 
Det är en högsommardag i New York 9 juli 1838 då skeppet Rosen från Göteborg ankommer 

till hamnen. Förmodligen hade den som uppsåt att exportera viktigt stångjärn till USA, men 

med på skeppet var den nu pensionerade mönsterskrivaren Carl Friman med sina fem yngre 

söner Carl Johan, Jan Wilhelm, Adolf, Herman och Otto. Det här betydde att en omfattande 

emigration från Sverige till det nya förlovade landet Amerika hade fått sin start.1 Epoken som 

nu startade fick 1.3 miljoner människor att flytta från Sverige på mindre än 100år. Syftet med 

denna uppsats är att undersöka vad som skrev tillbaka till Sverige av de svenska emigranterna 

under det amerikanska inbördeskriget. Detta blir då personliga skildringar av kriget och dess 

effekter. På vilket sätt kriget påverkade de som åkte över före krigets början. Dessutom kan 

man se var lojaliteten låg under kriget då det inte är någon hemlighet att emigranterna var 

under kriget på Unionens och Lincoln sida, det som är intressant att undersöka i dessa brev är 

varför de var på Unionens sida. Men det fanns dessutom några få svenskar som slogs på 

konfederationens sida. Mestadels på grund av geologiska omständigheter slog de ner i stater 

som räknades senare in i konfederationen. Men det fanns också andra orsaker som låg bakom 

detta. Som andra värderingar än resten av de svenska emigranterna, då gjorde Abraham 

Lincolns politik att dessa människor inte riktigt kände att de kunde stödja unionens armé. 

 

1.1 Syfte och Frågeställning 
1. Vad skrev de svenska emigranterna i Amerikabreven under det amerikanska 

inbördeskriget? Hur skiljde sig innehållet från perioden före och efter kriget?  

2. Varför stod svenskarna mestadels på Unionens sida?  

3. Gör ett krig att det lättare går att assimilera sig till det nya värdlandet. Blir då de Förenta 

stater det nya hemlandet, eller håller man hårt i de svenska traditionerna?  

Syftet med uppsatsen blir då att se om ett krig gör det lättare för immigranterna att assimileras 

till det nya värdlandet. Om ja, kan man då också se en skiftning i immigranternas lojalitet.  

 
                                                
1 Axel Friman, Amerika  : Verklighet Och Dröm  : De Frimanska Breven Från Amerika Och Sverige 1841-1862/ 
Utgivna Av Axel Friman M.fl., Inledningen (Skara: Skara  : Föreningen för Västgötalitteratur, 2006, 2006), 9. 
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1.2 Tidigare forskning  
Amerikabreven är inte något nytt forskningsläge, tvärtom är detta ämne något som det mycket 

har forskats på. Brevanalyser av dessa brev har inte bara gjorts av svenska forskare men också 

forskare i USA. Dessa forskare har ofta ett generellt perspektiv på emigrationen. Dock har 

inte någon gjort en brevanalys av epoken inbördeskriget.  

 

Jennifer Attebery Eastham skriver i sin studie Up in the Rocky Mountains från 2007. Där hon 

analyserar brev från ett folkloristperspektiv. Hon avgränsar sin studie till immigranter i 

Klippiga bergen. Där hon utgår från vad som står i dessa brev. Hon avgränsar sig inte till 

någon tid, således blir hennes studie om vilket brevspråk som avsändaren använder sig av. 

Attebery menar att hennes studie är att se hur emigrationens väg västerut.  

 

En annan som har studerat emigration både utifrån de amerikabrev som finns och utifrån 

generell fakta är H. Arnold Barton som skrivit böckerna A Folk Divided från 1994 och boken 

Letter from the Promised Land från 1975. I böckerna redogör författaren hur emigrationen 

gick till utifrån de brev som skrevs och på det sättet kunna förklara den komplexa 

emigrationen. Breven i hans analys kommer från alla samhällsskikt, däribland förekommer 

det brev från Baroner och från drängar. Breven ger en komplicerad bild av emigration och en 

första handskildring av emigrationen från början till slut.  

 

Dessutom har många forskare generellt studerat emigrationen till Amerika. Ulf Beijbom har 

skrivit ett antal böcker om utvandringen. Där han genom dessa böcker ger en generell bild av 

både orsaker och hur denna emigration gick till. Således ger Beijboms böcker en generell 

inblick i emigrationens orsaker, vilka som emigrerade, varför de emigrerade, hur situationen i 

Sverige såg ut och de krafter i samhället som verkade emot utvandringen. Således blir också 

Beijboms forskning viktig för min C-uppsats. Dessutom har doktoranden Jimmie Engren 

skrivit sin avhandling om de arbetsförhållandena som de svenska emigranterna hade i de 

järnvägsbyggen som uppstod under 1800-talets andra hälft i Amerika, och i synnerhet Two 

Harbor i Minnesota. Denna avhandling avgränsar betydligt mycket mer än vad Ulf Beijbom 

gör i sina böcker.  Dock måste det nämnas att dessa två inte har samma ingång än vad Barton 

eller Attebery har. Då de inte är intresserade av att göra en brevanalys utan att deras forskning 

mer riktar in sig för att ge en helhetsbild av emigrationen. Sen har också populärhistoriker 

som Alf Åberg skrivit om svenskarna som deltog i det amerikanska inbördeskriget.  
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Då genom hjälp av den teori och metod som används se hur de svenska emigranterna tänkte 

och tyckte om kriget, genom det som skrevs tillbaka till Sverige. Dessutom kan man se vart 

deras lojalitet låg, om de fortfarande såg sig själva svenskar eller om de såg sig själva som 

amerikaner. Detta får då ett forskningsläge som det finns läge till vidare forskning på. Då man 

kan när emigranter assimileras in i det nya samhället. Dessutom har det inte skett någon 

forskning på vad svenska emigranter skrev tillbaka under det amerikanska inbördeskriget. 

Forskningen vid den här epoken har från svenska forskare mest handlat om hur svenskar har 

stridit för den federala armén under Lincoln. Dock har den forskningen inte varit omfattande. 

Dessutom har den svenska forskning av svenskar som stred i inbördeskriget nästintill bara 

handlat om populärhistoriska skrifter. Forskningsläget blir då bra då det redan finns mycket 

forskning kring ämnet, men inte kring svenska deltagande i inbördeskriget.     

 

2. Bakgrund  

”I Amerika vägde arbetarens röst lika tungt som miljonärens, hette det.”2 ja, landet där 

Presidenten inte kunde glömma bort varifrån han kom, och vilka som röstat på honom. De 

människor som lämnade Sverige riskerade bokstavligen allt de hade för att ta chansen till ett 

bättre liv på andra sidan Atlanten.3 

 

2.1 Orsaker till Emigrationen 
Emigrationen har sin bakgrund i fattig-Sverige Ulf Beijbom skriver i boken Mot Löftets Land 

från 1995 att 1700-talets ”frihetspolitik” genomsyrades av att de var befolkningen som också 

hade en maktposition i samhället. Kungen införde också tabellverket för att kartlägga 

medborgarna. Det var utvecklingen på landsbygden som gjorde dessa reformer möjliga. 

Reformen som alla talade om var storskiftesreformen menar Beijbom. Den gick ut på att 

bönderna kunde slå ihop sina ägor på det sättet kunde man slå ihop ägorna till en enhet, som 

gjorde att bönderna nu kunde göra en ekonomisk vinst.4 

 

Den forskning som gjorts på ämnet om utvandringen och emigrationen till Amerika, har alltid 

utgått från att den stora orsaken till emigrationen var de ekonomiska förhållanden som rådde i 

                                                
2 Ulf Beijbom, Mot Löftets Land  : Den Svenska Utvandringen / Ulf Beijbom (Stockholm  : LT, 1995  ; (Falköping  : 
Gummesson), 1995), 190. 
3 Ibid. 
4 Ibid., 11–17. 
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landet. Enligt Ulf Beijbom har denna teori nu har blivit omarbetad, istället till för att det bara 

skulle vara en ekonomisk orsak utan istället menar forskarna att det också fanns andra 

orsaker. En av orsakerna var att gemene man ställde missförhållandena som rådde i Sverige, 

mot de förhoppningarna om att få en bättre framtid i det ”förlofvade landet”.5  

 

Men det går inte heller att glömma att detta var en tid det fanns en stor arbetarklass och 

medelklass som höll till i städerna som till slut bröt sig ur ståndssamhället som präglat 

Sverige och Europa i sekler.6  Enligt Beijbom var religiösa förföljelser en omdiskuterad orsak 

till emigrationen. Det var Daniel från Kärragärde och hans kamp mot Konventikelplakatet 

som gjorde denna teori känd. Konventikelplakatet var en lag som tillät kyrkan att förfölja de 

som de såg som motståndare under dryga hundra år från mitten av 1700-talet till mitten av 

1800-talet. Dessutom menar Beijbom att sekterismen tog fart på 1830-talet och detta blev 

senare kallad för Sveriges andra reformation.7 En annan omdiskuterad orsak till emigrationen 

var det som forskare kallar för ”push and pull” effekten. Begreppet push handlar om att 

släktingar eller andra skickar brev, pengar för att familjemedlemmar och andra nära personer 

ska kunna åka över också. Pull går ut på att Amerikas dragkraft var önskan efter ett bättre liv. 

Beijbom menar att det inte kan fallet ha varit, för i början av emigrationen fanns det inga 

släktingar som kunde skicka pengar, eller för den delen brev. Detta gör att då borde 

dragningskraften till USA vara mycket större, men gemene man under den här tiden hade inte 

mycket fakta kring Amerika.8 

 

2.2 Emigration till USA  

2.2.1 1600-1844 

Men redan på tidigt 1600-tal hade emigrationen smått början. Till att börja med var det 

Delawarefloden som var de svenska Amerikafartygens destination. Intresset för Amerika har 

alltid varit stort.9 I boken A Folk Divided från 1994 menar H. Arnold Barton att Sverige var 

det sista landet av de europeiska stormakterna att bilda en koloni på den nordamerikanska 

kontinenten 1638. Men den svenska kolonin med ett par hundra kolonister från både Sverige 

och Finland blev kortlivad för redan 1655 förlorades den till Nederländerna. Som i sin tur 

förlorade det till Storbritannien 1664. Enligt Barton var det viktiga från Nya Sverige att det 
                                                
5 Ibid., 24. 
6 Ibid., 22–24. 
7 Ibid., 29–30. 
8 Ibid., 39–40. 
9 Ibid., 33. 
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spelade en stor roll för att väcka intresset för Nord Amerika.10 Sten Carlsson skriver i boken 

From Sweden to America från 1979 att kolonin existerade men det blev inte någon succé. 

Problemet var att det inte fanns någon förbindelse mellan kolonin och Sverige. Enligt honom 

var det olika svenska historiker som tillexempel Amandus Johnson som refererade till kolonin 

i sina skrifter bara för att kunna legitimera sin teori.11  

 

Det var människor från alla samhällsskikt, men de flesta var antingen adelsmän eller 

handelsmän, som emigrerade. En av dessa var Carl Friman som kom till Amerika 1838, bara 

för att återvända till Sverige året därpå. Men det som gjorde Friman känd var att han hjälpte 

till att starta den svenska bosättningen i den amerikanska mellanvästern.12 En annan emigrant 

var Gustaf Unonius som anlände till Wisconsin 1841 med hustru.13 

2.2.2 1845-1854 

De flesta var bönder som försökte komma ifrån fattigdomen hemma på sina gårdar. Men 

under denna period ser vi också en skiftning i demografin. Det var inte längre medelklassen 

eller aristokratin som flyttade över. Sten Carlsson menar att denna orsak har bidragit mest till 

att teorin om emigrationen skulle vara ekonomisk. 14Det var genom amerikabrev som 

människor blev övertalade att åka över. Brev från sådana som Peter Cassel som skrev att i 

Amerika kunde de få ett drägligt liv och slippa fattigdomen i Sverige.15 Direkt efter att breven 

kommit till Sverige, flyttade flera hundra östgötar till Amerika.16 H. Arnold Barton skriver i 

boken Letters from the Promised Land från 1975 att det 1841 kom en ny lag som tillät 

svenskar att emigrera utan kungens tillåtelse, vilket gjorde att emigrationen tog fart.17 

2.2.3 1854-1900 

Den guldrush som gjorde Kalifornien populärt 1849 upphörde tvärt 1854. Dessutom 

drabbades USA samma år av en koleraepidemi. Vilket gjorde att emigrationen upphörde tvärt 
                                                
10 H Arnold Barton, A Folk Divided  : Homeland Swedes and Swedish Americans, 1840-1940 / by H. Arnold 
Barton, Studia Multiethnica Upsaliensia: 10 (Uppsala  : Univ.  ; Stockholm  : Almqvist & Wiksell International 
[distributör], 1994  ; (Förenta staterna), 1994), 5. 
11 Harald Runblom and Hans Norman, From Sweden to America  : A History of the Migration / Ed.: Harald 
Runblom and Hans Norman  ; a Collective Work of the Uppsala Migration Research Project, Studia Historica 
Upsaliensia: 74 (Uppsala  : Acta Univ. Upsaliensis  ; Minneapolis  : Univ. of Minnesota P., 1976  ; (Uppsala  : A & 
W), 1976), 114. 
12 Ibid., 115–116. 
13 Beijbom, Mot Löftets Land  : Den Svenska Utvandringen / Ulf Beijbom, 35. 
14 Runblom and Norman, From Sweden to America  : A History of the Migration/Ed.: Harald Runblom and Hans 
Norman  ; a Collective Work of the Uppsala Migration Research Project, 116–120. 
15 Barton, A Folk Divided  : Homeland Swedes and Swedish Americans, 1840-1940 / by H. Arnold Barton, 17. 
16 Beijbom, Mot Löftets Land  : Den Svenska Utvandringen / Ulf Beijbom, 36. 
17 H Arnold Barton, Letters from the Promised Land  : Swedes in America, 1840-1914 (Minneapolis: Univ. of 
Minn. P. for the Swedish pioneer historical soc., 1975), 16. 



  
 

 
10 

från Sverige och andra länder. 1855-56 upptog emigrationen för en kort period, men det var 

en ”isolerad emigrationsuppgång”18 På grund av att Sverige drabbades av missväxt vilket 

medförde att emigration tog ny fart även för en kort period. Den fick ett abrupt slut på grund 

av att USA gick 1857 igenom sin första ekonomiska tillbakagång.19  

 

Det amerikanska inbördeskriget påbörjades 1861, vilket medförde att emigrationen minskade 

avsevärt mycket. Men den ökade i korta isolerade omgångar mycket till hjälp av att den 

amerikanska regeringen hade fått igenom ”the homestead act”.20 The Homestead act var en 

varaktig attraktion. Vilket var enligt Beijbom ett försök av Lincolnadministrationen att sprida 

ut emigrationen till andra stater, då de flesta emigranterna ställde sig på Unionens sida. 

Homestead Act gällde alla invandrare som blivit amerikanskamedborgare samt bott i landet i 

fem år. Då gav den amerikanska regeringen 65 Acre land, helt gratis om individen levde i det 

geografiska område som skulle kallas för Homestead triangeln. Vilket var från Mississippi 

floden och Missouri i söder till Kanadas gräns i norr. Dock fanns det stora bristerna med 

systemet och ett var att emigranterna sällan hade pengar att köpa det som behövdes på gården 

menar Beijbom.21  

 

Direkt efter inbördeskriget fick emigrationen ett uppsving, då antalet emigranter ökade 

kraftigt, Dock hade den amerikanska ekonomin och att enkelt starta eget företag som 

dragningskraft hade dött ut. Den största orsaken var att det rådde ett nytt nödår med missväxt 

och andra missförhållanden i Sverige. Det handlade inte längre om pull faktorer utan mest om 

push faktorer, menar Sten Carlsson. För emigranterna var illa tvungna att lämna Sverige, för 

att få ett bättre liv i ett annat land.22 

2.3 Amerikanska Inbördeskriget 1861-1865 

2.3.1 Generella orsaker till inbördeskriget  

Under det amerikanska inbördeskriget dog det mer amerikanska soldater än under något annat 

krig som USA har varit med om. Det var ett krig som var både hemskt och nödvändigt enligt 

många militärhistoriker. En av dem är John Keegan som skriver i sin bok The American Civil 

                                                
18 Beijbom, Mot Löftets Land  : Den Svenska Utvandringen / Ulf Beijbom, 40. 
19 Ibid. 
20 Runblom and Norman, From Sweden to America  : A History of the Migration / Ed.: Harald Runblom and 
Hans Norman  ; a Collective Work of the Uppsala Migration Research Project, 121. 
21 Beijbom, Mot Löftets Land  : Den Svenska Utvandringen / Ulf Beijbom, 67. 
22 Runblom and Norman, From Sweden to America  : A History of the Migration / Ed.: Harald Runblom and 
Hans Norman  ; a Collective Work of the Uppsala Migration Research Project, 120. 
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War från 2010 att det var ett krig som till slut skulle ena republiken. Men det var också ett 

krig som skulle dela landet i en nord del och en syd del.23  

 

En orsak var slaveriet som var djupt rotat i sydstaternas tradition. Efter frihetskriget hade de 

flesta staterna norr om Maryland avskaffat slaveri, förhoppningen var att samma sak skulle 

ske med staterna söder om Maryland, vilket det inte gjorde. Keegan menar att slaveriet inte 

bara var lönsamt utan det var också en symbol för rikedom och välfärd. Det var slavägare som 

dominerade sydstaternas politik (sydstaterna brukar vara benämningen på de stater som 

fortfarande tillät slaveri, nordstaterna är då benämningen på de som var kvar i unionen, och 

hade avskaffat slaveri), att då nordstaternas politiker försökte få syd att avskaffa detta sågs 

som en stor förutmjukelse.24 James MacPherson menar i boken Battle cry of Freedom: The 

Era of Civil War från 1988 att en av orsakerna till splittringen var Kansas som ansåg andra 

delstater kränka deras suveränitet, detta kallades då för bleeding Kansas.25 Populärhistorikern 

Alf Åberg menar i boken Svenskarna under Stjärnbaneret från 1994 att 1861 hade nio stater 

och South Carolina bildat en konfederation där Richmond, Virginia var huvudstad och att 

presidenten blev Jefferson Davies.26 Davies var för slaveri, och tidigare senator för staten 

Mississippi. Som redan 1848 ville att USA skulle tillförskaffa Kuba för att fortfarande kunna 

köpa fler slavar.27  

 

MacPherson menar att det var själva visionen som de vita sydstatsmännen försökte kämpa för, 

de menade att var en rättighet att kunna äga en annan människa. Dessutom om alla slavägare 

skulle gå ut i krig skulle slavarna ändå bara fly över till den andra sidan.28 Keegan menar 

också att president Abraham Lincoln (President över De Förenta staterna) inte trodde på att 

svarta och vita skulle vara jämlika utan han menade att vita var en överlägsen ras, men han 

menade också att de svarta skulle ha samma lagliga rätt, dessutom skulle de ha samma 

tillgång till ett just rättsväsende och vara jämlika inför lagen. Således skulle de också ha 

samma rätt till den politiska makten som de vita hade. Detta var inte något som befolkningen i 

                                                
23 John Keegan, The American Civil War (New York: Vintage, 2011), 13, https://itunes.apple.com/se/book/the-
american-civil-war/id452982779?mt=11. 
24 Ibid., 40–51. 
25 James M MacPherson, Battle Cry of Freedom: The Civil War Era, Oxford History of the United States (New 
York: Oxford University Press, USA, 1988), 211, https://itunes.apple.com/se/book/battle-cry-freedom-civil-
war/id838763945?mt=11. 
26 Alf Åberg, Svenskarna under Stjärnbaneret  : Insatser under Nordamerikanska Inbördeskriget 1861-1865 
(Stockholm  : Natur och kultur, 1994  ; (Lund  : Btj-tr.), 1994), 18. 
27 MacPherson, Battle Cry of Freedom: The Civil War Era, 153. 
28 Ibid., 1285. 
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sydstaterna tyckte var bra menar Keegan.29 MacPherson menar att slaveriet var den stora 

orsaken till kriget, då de flesta i nordstaterna menade att det inte gick att försvara slaveriet: 

 

If all men were created equal and endowed by the creator with certain inalienable rights 

including liberty and the pursuit of happiness, what could justify the enslavement of 

several millions of these men (and women)?30  

 

Men han påpekar att det också fanns andra orsaker som till exempel att under första delen av 

1800-talet steg befolkningssiffran avsevärt mycket, det gjorde att det krävdes ett större 

livsrum. Dessutom hade industrialismen kommit till Amerika det medförde att jordbrukare 

bytte sitt fokus från att odla mest för egen vinning till att odla för den breda marknaden, då 

kom jordbrukaren själv i andra hand, vilket gjorde alla förändringar skeva. Enligt författaren 

var det inte bara kampen mellan de vita slavägarna och de svarta slavarna som var problemet 

utan också att invandringen, i den första gruppen invandrare fanns det en stor protestantisk 

grupp, i ett tidigt USA som till störst del var katoliker. Detta gjorde att spänningen ökade 

mellan dessa grupper med.31 

2.3.2 Det amerikanska inbördeskriget ur ett svenskt perspektiv  

Till en början stödde svenskarna det demokratiska partiet till, detta på grund av att 

alternativen inte var särskilt emigrantvänliga. Demokraternas slavvänlighet ogillade, vilket 

medförde att svenska emigranter slutade rösta på dem menar Beijbom. När Abraham Lincoln 

blev president 1861 (som var republikan), blev han omtyckt på engång av svenskarna. En av 

orsakerna var att han kom från Illinois området och dessutom hade hans son fått sin 

utbildning från en svensk pastor. Dessutom menar Beijbom att "Lincoln hade dessutom rykte 

om sig att gilla svenskar".32 Detta gjorde att när väl kriget utbryter 1861 blev Lincolns 

uppmaning till svenskarna att de skulle hjälpa till att försvara sitt nya fosterland, vilket 

svenskarna välkomnade. Beijbom menar att det aldrig har funnits en sådan stor offervilja 

mellan svenskar och amerikaner som under inbördeskriget. 3000 svenskar deltog i kriget och 

detta var imponerande då det bara fanns cirka 20000 svenskar i hela landet under tiden.33  

 

                                                
29 Keegan, The American Civil War, 81–ff. 
30 MacPherson, Battle Cry of Freedom: The Civil War Era, 29. 
31 Ibid., 35–37. 
32 Beijbom, Mot Löftets Land  : Den Svenska Utvandringen / Ulf Beijbom, 192. 
33 Ibid., 192–193. 
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Beijbom menar också att intresset var högt i Sverige, vilket ledde till att den svenska 

regeringen gick ut med en varning att inte åka till ett krigsdrabbat land. De flesta svenskarna 

hamnade i helsvenska kompanier menar Beijbom då de ordinarie regementena ogillade att ha 

utlänningar i sina kompanier. Beijbom menade att uppbackningen från de svenska 

emigranterna var stor att det under kriget bildades olika svenska garden.34 En av orsakerna var 

belöningen på 400-600 dollar, vilket för en fattig emigrant var mycket pengar menar Åberg.35 

Både Beijbom och Åberg menar att svenskarna hade en viss betydelse för krigets utgång. 

Svenskar som John Ericson och John Dahlgren hade båda hjälpt unionens flotta att bli den 

avgörande orsaken till vinsten som skulle komma 1865.36 
 

 3. Material, Avgränsning & Urval 

I det här kapitlet kommer jag att förklara vad för material jag har använt, och vilket urval och 

avgränsning jag har gjort.  

 

3.1 Litteratur 
Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning, som baseras på en brevanalys av brev från 

åren 1850-1870. Jag kommer att använda mig utav redan tidigare forskning. I bakgrunden 

kommer mesta delen av min forskning att bestå av Ulf Beijbom som har vigt sitt liv åt att 

forska om just den svenska emigrationen till Amerika. Dessutom kommer jag att använda mig 

av Alf Åbergs böcker Svenskarna under stjärnbaneret. Sen kommer jag att använda mig utav 

Harald Rundblom och Hans Norman som är redaktörer i antologin From Sweden to America: 

A History of the Migration. Dessutom kommer jag också använda H. Arnold Bartons bok 

Letters from the Promised land.  

 

För att förklara det amerikanska inbördeskriget har jag använt mig utav ledande forskare och 

litteratur från Amerika. Som till exempelvis John Keegan som skrivit The American Civil 

War: a Military History och James M. MacPhersons Battle Cry of Freedom: The Era of Civil 

War. James M. MacPherson är professor emeritus i Historia på John Hopkins University och 

riktar in sig på inbördeskriget. Sir John Keegan är en militär historiker från England. Dessa 

kommer att ge en generell förståelse för kriget, vilka orsakerna var och vad kriget fick för 
                                                
34 Ibid., 193. 
35 Åberg, Svenskarna under Stjärnbaneret  : Insatser under Nordamerikanska Inbördeskriget 1861-1865, 29–30. 
36 Ibid., 58, 142. 
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följder. För att få ett svenskt perspektiv på kriget har jag använt mig av Alf Åbergs 

Svenskarna under Stjärnbaneret från 1994 och Ulf Beijboms Mot Löftets land från 1995.  

 

I min teori kommer jag att använda mig utav böckerna Up in the Rocky Mountains av Jennifer 

Attebery Eastham. Dessutom kommer jag att använda mig utav Letter writing as a social 

Practice som David Barton och Nigel Hall har skrivit Dessa teoretiker är ledande i sitt fält 

och har en teori hur man ska göra en brev analys. I min assimilationsteori har jag utgått från 

två professorer i Sociologi.  Där den ena är Min Zhou som skrivit artikeln Segmented 

Assimilation från 1997, och Susan K Brown och Frank D Bean som skrivit artikeln 

Assimilation Models, Old and New från 2006. I klassteorin har jag använt mig av boken Det 

sociala landskapet från 2003 av Göran Ahrne, Christine Roman och Mats Franzén.  

 

3.2 Breven 
Då detta är en kvalitativ undersökning är det inte antalet brev som är det viktigaste utan 

innehållet blir allt viktigare. De flesta breven är redan tryckta och på både gammalsvenska 

men också på ett mer modernt språk. Detta gör att det blir lättare att tyda breven, och mindre 

risk att det blir något missförstånd. Jag har använt mig utav 5 samlingar av tryckta och 

publicerade brev. Dessa 5 samlingar ger till slut 37 unika brev att analysera. Detta är då ett 

urval jag har gjort då Emigrantinstitutionen har av politiska och ekonomiska problem beslutat 

att lägga ned sin verksamhet 2013. Detta gör att det blev komplikationer då 

Emigrantinstitutionen har den klart största samlingen av Amerikabrev.  

3.2.1 Carl Frimans brevväxling 37 

Jag har använt mig av Carl Frimans brevväxling från 1841 till hans död 1862. Brevväxlingen 

består av 50 tal brev mellan Carl Friman och hans söner. Jag har valt att analysera 9 av dessa 

varav ett brev skickades från Sverige till Amerika. Det som gör deras brevväxling till en god 

bild av emigrationen är att se hur mycket de känner till om samtiden. Breven belyser epoken 

före och under inbördeskriget 1843-1862. Aktörerna i breven:  

Carl Johan Friman (8 brev) 

Byter senare namn till John Freeman, han är 17 år när han anländer till Amerika 1838. Han 

anses vara god, stark och pålitlig. Carl Johan är den som får någon typ av utbildning, då han 

hinner gå till skola tills han är 17 år.  Han är som sina bröder arbetarklass.38  

                                                
37 Friman, Amerika  : Verklighet Och Dröm  : De Frimanska Breven Från Amerika Och Sverige 1841-1862/ 
Utgivna Av Axel Friman M.fl., 2006. 
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Wilhelm Friman (3 brev) 

Byter senare namn till William Freeman, han var 14 år när han anländer till Amerika. När 

guldrushen i Kalifornien når sin topp är William där. William och Hermann är två av sönerna 

som egentligen inte får någon utbildning alls. Men Barton som skrivit inledningen till 

brevsamlingen menar att han är sonen som har livlig fantasi, och han är intellektuell.39  

Adolf Friman, Affärsman (1 brev) 

Byter till en mer anglosaxisk stavning av sitt namn till Adolph och som sina bröder byter han 

också till en mer amerikansk stavning av efternamnet till Freeman. Han är 11år när han 

anländer i Amerika. Han och Otto (som hela brevväxlingen är frånvarande) är de två som får 

en bra amerikansk utbildning. Detta visar sig vara lönande då han blir en god affärsman.40  

 

Frånvarande av sönerna är som sagt Otto, Pehr Magnus (flyttar aldrig till Amerika), och 

Hermann som anses vara det svara fåret i familjen. Han skriver ett brev, då vet fadern att han 

lever i alla fall. Dessutom är det för Hermann skull som Carl åker tillbaka till Sverige 1839. 

Det man vet om Hermann är att han tog värvning i den amerikanska armén i det mexikansk-

amerikanska kriget. Han ändrar dock stavningen på sitt namn till Herman.41  

3.2.2 George M Stephensons brevsamling 42 

Stephensons brevsamling är inte samma som Axel Frimans. I denna samling är det inte bara 

en brevväxling utan flera. George M Stephenson var professor i Historia på University of 

Minnesota. Han har gjort tre olika brevsamlingar. Breven i hans samling varierar mycket. 

Urvalet som han gjort att det har varit gediget, dessa brev har jag analyserat. Från Letters 

Relating to Gustaf Unonius (tre brev) Breven belyser epoken före min analys från 1841-1850. 

Jag har valt att belysa vem Gustaf Unonius var då han var en viktig person för de svenska 

emigranterna. Urvalet i de tidiga breven har varit att påvisa Gustaf Unonius kändisskap. Från 

Typical America Letters (tio brev) som belyser emigrationens andra våg från 1859-1869. Mitt 

urval från det här verket är att belysa Olagus (senare Oliver) och hans fru Mary Helen 

                                                                                                                                                   
38 Axel Friman, Amerika  : Verklighet Och Dröm  : De Frimanska Breven Från Amerika Och Sverige 1841-1862/ 
Utgivna Av Axel Friman M.fl., Breven (Skara: Skara  : Föreningen för Västgötalitteratur, 2006, 2006), 10,12. 
39 Friman, Amerika  : Verklighet Och Dröm  : De Frimanska Breven Från Amerika Och Sverige 1841-1862/ 
Utgivna Av Axel Friman M.fl., 2006, 10,12. 
40 Ibid. 
41 Ibid., 9–10, 12. 
42 George M Stephenson, “Typical America Letters,” 1922, Yearbook of the Swedish Historical Society of 
America, 1921–22 (1922): 52–98; George M Stephenson, “Hemlandet Letters,” 1909-[1925], Yearbook of the 
Swedish Historical Society of America, 1922–23 (1922): 56–152; George M. Stephenson, Letters Relating to 
Gustaf Unonius and the Early Swedish Settlers in Wisconsin (Rock Island, Ill.: Augustana Historical Society, 
1937), http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/WI.LettGustaf. 
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Stephanson. Från Hemlandet Letters (sex brev) är att belysa de människor som ville ha sina 

brev publicerade i en tidning. Till tidningen Hemlandet som gavs ut i Amerika var ett forum 

för amerikabrev, detta tilltalade både tidningen och dess läsare.43  

Aktörerna:  

Gustaf Unonius, Präst (2 brev) 

Var en av de människor som blev mest känd av emigranterna, då tidningen Aftonbladet 

publicerade många av hans krönikor och brev. Han var känd för att alltid hjälpa till om han 

kunde. 44 Gustaf Unonius kom till Amerika 1841, med sin Fru.   

A.M. Jönsson (1 brev)  

Anlände till New York 1843, där han tog följe med Hermann Friman till Wisconsin.45  A.M. 

Jönssons och Unonius brev är hämtade från Letters Relating to Gustaf Unonius.  

Olagus Stephanson, bonde & Mary Helen Stephanson (10 brev)  

Olagus Steffansson byter namn till Oliver Stephanson, anländer till Amerika 1849. Dessvärre 

är det nog det enda vi vet om honom. Mari Helen träffade Olagus efter att de kommit till 

Amerika, hennes svenska namn var Maria Johnson, hon anlände till Amerika 1858. Vi vet 

inte riktigt när hon anlände till Amerika. Breven är hämtade från ”Typical America Letters”  

Olof Brink, arbetssökande (1 brev) 

Kom till Amerika 1865, utan att en enda krona i fickan. Han var en av dem som satsa allt på 

ett enda kort.46 

Andreas Andreen, luthersk präst (1 brev) 

Det vi vet är att Andreen är en präst, och missionär som har vigt sitt liv att hjälpa de som inte 

kunde hjälpa sig. Han kom till Amerika någon gång mellan 1853-185, han höll sig i trakten 

kring eller i New York. Dessutom var han tidningen Hemlandets fasta krönikör. Aktörerna 

från Hemlandet letters är rätt vaga, Gustaf Fridolph vet vi inte heller mycket om, mer än att 

de var i Amerika 1865. Det finns inte mycket bevis som avslöjar vilken person som döljer sig 

under Signatur A.L. Det man vet är att de kommer från olika samhällsskick.47  

                                                
43 Stephenson, “Hemlandet Letters,” 56. 
44 Gustaf Unonius to Östgötha Correspondenten, “Brev 6: Chicago 1850: Unonius,” Chicago, USA, (July 30, 
1850), s.1: http://tinyurl.com/n9gwart s.2:http://tinyurl.com/o36kqy2 s.3:http://tinyurl.com/occttpf. 
45 A.M Jönsson to Familjen, Genom Aftonbladet, “Brev 3: Wheatland 1843: Jönsson,” Wheatland, USA, 
(December 9, 1843), s.1: http://tinyurl.com/qjs456q, s.2:http://tinyurl.com/qbguetk s.3:http://tinyurl.com/o4c3y9t 
s.4: http://tinyurl.com/og6xk88 s.5:http://tinyurl.com/nwbonq7. 
46 Olof Brink to Kusin Olof i Iowa, “Brev 25: Virginia 3/9 1865: Brink,” Virginia, USA, (September 3, 1865), 
s.1:http://tinyurl.com/kexxqmx s.2:http://tinyurl.com/ns5cr3g. 
47 Stephenson, “Hemlandet Letters.” 
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3.2.3 H. Arnold Bartons brevsamling48  

H. Arnold Bartons brevsamling (sju brev) är liknande som George M Stephensons. Barton 

själv som är Professor Emeritus i Historia på Southern Illinois University, många av breven 

som tas upp i denna brevsamling är densamma som George M Stephenson redan skrivit ned. 

Den är dock inte lika välgjord utan han radar upp breven, och låter dem vara som de är. Därav 

blir det många brev där mottagaren inte kommer med. Urvalet som han har gjort är klassisk, 

där många typer av människor skriver. På det sättet får det också en större bild av 

emigrationen utifrån många perspektiv. Brevsamlingen belyser perioden 1856-1867. Dessa 

brev analyserar jag från hans samling Aktörer:  

Axel Adelswärd, Baron (1 brev) 

Var egentligen ingen emigrant, utan hade skickats av regeringen till Amerika för att se hur de 

gjorde med järnvägslinjerna 1856. Hans titel var baron, och han var en svensk ingenjör.49 

Jonas Wallengren, Prästson (2 brev) 

Var son till en pastor, anlände till Amerika 1856. Han var en berest herre som under sin tid i 

Amerika hann med att bo i Mississippi, reste till Kalifornien, Nevada och Syd Amerika.50  

Oscar Malmborg, Soldat (2 brev) 

Kom från Gotland, och anlände till Amerika 1846. Var en före detta svensk militär, han 

fortsatte karriären som militär under det mexikansk-amerikanska kriget. Under inbördeskriget 

blev han befordrad till överstelöjtnant i Unionsarmén. När breven skrevs var han i Göteborg 

för att uppmuntra emigrationen.51  

August Carlsson (A.C.) Warberg, Soldat (2 brev) 

Var en yrkesmilitär som anlände till Amerika 1861 för att antagligen bara ta värvning i 

Nordstaternas armé. När kriget sen är slut, då flyttar han tillbaka till Sverige.52 

Måns Hultin, Läkare, Journalist, Författare (1 brev)  

Måns Hultin var skeppsläkare på ångskeppet Ernst Merck som fungerade som ett 

emigrantskepp, han anlände till Amerika 1846. Han var författare, journalist och doktor, 

under sitt jobb så antecknade han ned många emigranthistorier.53  

                                                
48 H Arnold Barton, Letters from the Promised Land  : Swedes in America, 1840-1914 (Minneapolis: Univ. of 
Minn. P. for the Swedish pioneer historical soc., 1975). 
49 Ibid., 79. 
50 Jonas (J.M) Wallengren to Brodern Janne, “Brev 10: Lyons 30/6 1858: Wallengren,” Lyons, Iowa, USA, (June 
30, 1858), s.85-86. 
51 Nils Johansson, “Oscar var öfverste i amerikansk tjänst,” Dagstidning, Oscar var öfverste i amerikansk tjänst, 
(August 25, 2009), http://www.helagotland.se/noje/default.aspx?articleid=5472804. 
52 Barton, Letters from the Promised Land  : Swedes in America, 1840-1914, 1975, 94. 
53  “Måns H Hultin,” Lexikon, Svenskt biografiskt lexikon, accessed June 9, 2014, 
http://sok.riksarkivet.se/SBL/Presentation.aspx?id=13873. 



  
 

 
18 

August Andrén, Bonde (1 brev) 

Var en bonde från Halland, som i Amerika jobbade på järnvägen i Nebraska.54 

 

3.3 Avgränsning och urval 
Min uppsats kommer att avgränsas till en kort epok i historien, och kommer inte att kunna 

generalisera hela emigrationen. Min avgränsning gör jag vid 1850-1870, det är åren när 

inbördeskriget var i full gång. Detta gör att studien går in på både kulturhistorik, och lite 

militärhistoria. Det centrala i uppsatsen kommer att vara personliga skildringar av kriget, och 

hur dessa personer assimilerades in i det nya amerikanska livsstilen. Detta är också en naturlig 

avgränsning då 1850 kommer emigrationen igång på allvar och fler och fler människor 

utvandrar från Sverige. Dessutom ger det en bild om hur det var innan kriget, och dessutom 

efter kriget.  

3.3.1 Urval  

För att kunna tala om mitt urval, måste man också se till det urvalet som författarna till dessa 

brevsamlingar själv tagit. Då blir urvalet dubbelt, först måste jag ta hänsyn till de urval som 

författarna gjort, för att sen göra ett nytt urval. Barton och Stephensons urval den är välgjord, 

och väluttänkt, dock missar den att ta tillvara på genusaspekten av urvalet. Då de flesta brev 

som blivit publicerade av dem, är männen den största gruppen av författare till breven. Dock 

måste man ta hänsyn till vilken historisk period som dessa levde i. George M Stephenson 

växte upp i en period där kvinnorna knappt ännu fått rösträtt, där kvinnor fortfarande ansågs 

som omyndiga. Barton som är ett par år yngre än sin kollega, växte också upp i en 

mansdominerad värld.  

 

Det urval som jag har gjort har både varit på grund av tillgängligheten, men inte minst på 

grund av att de som skriver kommer från samhällets alla skick. Det ger då en omfattande bild 

av vad som egentligen hände. Bilden blir vinklad och opartisk, men breven skildrar 

emigranternas vardag. Måste också understryka att Emigrantinstitutionen är stängd i Växjö 

gör att det inte alls finns samma rikliga material kvar.  Detta gör att urvalet också begränsas, 

då tillgängligheten inte blir densamma. Mitt urval gjorde jag så att jag ville få med så många 

samhällsskick som möjligt. Desamma gäller män och kvinnor för att få det bredaste 

materialet. Som jag skrev i kapitel 2. Bakgrund att emigrationen inte bara var en företeelse för 

bara en samhällsklass, utan att nästintill alla samhällsklasser var representerade. Men 
                                                
54 Barton, A Folk Divided  : Homeland Swedes and Swedish Americans, 1840-1940 / by H. Arnold Barton, 51. 
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ekonomin spelar roll då en som har riskerat allt borde det bli tuffare att leva. Det gör att 

urvalet måste spegla vad som egentligen utspelade sig.  

4. Teori 

En teori behövs på grund av att analysen ska kunna få den uppmärksamheten som denne 

behöver. Då behövs vissa avgränsningar i vilken teori som man kan använda. David Barton 

och Nigel Hall menar i boken Letter Writing as a Social Practice från 2000 att ett brev är 

både mångsidigt och skiftande och att man kan via ett brev förmedla både ett utbud som är 

stort och litet. Barton och Hall menar att ett brev kan användas till mycket och kan lämna 

efter sig många svar till eftervärlden.55 

4.1 Brev som socialpraktik 
Även om de brev som kommer att analyseras i denna studie är vad man kan betrakta som 

historiskt källmaterial, menar Barton och Hall att det går att påvisa att dessa brev är av social 

karaktär. Målet med analysen blir då istället att förstå varför brevet skrevs och vilken 

betydelse den har i det sociala samhället.56  

4.1.1 Texten  

Författarna menar att brev har en form av ”deixis”.57 Detta gör att det finns olika sätt att 

referera till både läsaren och avsändaren, men också olika sätt att referera till tid och rum. 

Detta sker genom att den som skriver breven guidar läsaren genom texten. Tid och rum 

kommer in i bilden genom att det ofta finns en förskjutning i tiden mellan att det skrivs och att 

det läses upp.  Här och nu för avsändaren blir inte densamma som här och nu för mottagaren. 

Men de menar också att det är mer komplext att analysera ett brev, för det kan ha ett större 

värde än bara innehållet utan man måste se vilken historisk period den tillhör. Dessutom 

måste man analysera den sociala profession som brevskrivning är.58 

4.1.2 Aktörerna i brevet  

Enligt författarna kan man inte analysera ett brev utifrån bara texten, utan att det finns andra 

kriterier som måste falla in i analysen. Ett kriterium är de aktörer som finns i brevet. Inom 

brevskrivningen finns det distinkta roller. Först har man avsändaren och mottagaren. De 

menar att relationen mellan avsändaren och mottagaren är en mer eller mindre maktrelation, 
                                                
55 David Barton and Nigel Hall, Letter Writing as a Social Practice, Studies in Written Language and Literacy, 
0929-7324  ; v. 9 (Philadelphia: John Benjamins Pub., 2000), 1. 
56 Ibid., 5. 
57 Ibid., 6. 
58 Ibid., 6–7. 
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dessa relationer inte heller är jämställda eller jämlika. Detta sker genom den typ av hälsning 

som brevet har, hur själva brevet är utformat, om det är ett informellt eller formellt. De menar 

att historiskt sett har det utvecklats nya roller när man talar om brevskrivning.59  

 

Där ingår iden om att det finns en som skriver brevet (avsändaren) och en som läser brevet 

(mottagaren). Men de menar att forskningen har för mycket försökt analysera relationen 

mellan och inte det som betyder något vilken är kunskapen och den praktiska förmåga som 

det kräver för att kunna fortsätta den här professionen.60 Således att göra en brevanalys 

beskriver mycket mer än bara brevskrivning som profession utan man lär sig mycket om 

andra litterära stilar. Som till exempel olika medium eller för den delen olika mästerverk som 

bibeln, som från början var en rad brev.61 

 

4.2. Vernacular Writing 
Av allt material som finns om den svenska emigrationen är brev det som sticker ut menar 

Jennifer Attebery Eastham som är Professor på Idaho State University i engelsk folklore. Hon 

har skrivit boken Up in the Rocky Mountains från 2007. Att av den enkla anledning att av allt 

material som finns är det brev som det finns mest av. Författaren menar att man kan se ett 

mönster när brev skrivs för en privat angelägenhet. Dessa brev kan man se skrivna i ett 

inhemskt och ibland regionalt språk. Attebery menar att brevet ofta har ett informellt innehåll. 

Med det menar hon att det går att se vilka relationer författaren har till mottagaren genom att 

bara läsa brevet. Detta menar hon passar perfekt in på de svenskarna som kom till Klippiga 

bergen och träffade andra kulturella och etniska grupper som amerikans mexikanare, indianer 

och mormoner:   

 

This is a particularly important and interesting consideration for Swedes in the Rocky 

Mountains West, who were sundered from Sweden, whose interaction with the Swedish 

Midwest was filtered through popular media, and who came into contact with 

Americans of varying backgrounds (including American Indians), with avariety of 

other immigrant groups, with various religious groups (especially Mormons)62 

 

                                                
59 Ibid., 7. 
60 Ibid. 
61 Barton and Hall, Letter Writing as a Social Practice. 
62 Jennifer Eastman Attebery, Up in the Rocky Mountains: Writing the Swedish Immigrant Experience (U of 
Minnesota Press, 2007), 12. 
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Jennifer Attebery Eastham beskriver detta fenomen som ”vernacular writing”63 vilket betyder 

att ett brev som är skrivet som en privat angelägenhet, och inte menat att andra ska läsa. Men 

brevet får också ett språk som är mer folkligt. Innehållet i dessa brev är ofta informellt där 

brevskrivarna till exempel uttrycker sig i privata angelägenheter som till exempel hur de ska 

klara av sin ekonomi, hur de ska klara av vintern och så vidare. Eftersom dessa brev inte är 

skrivna som ett historiskt material, som exempelvis ett historiskt uppslagsverk, vill man som 

läsare veta mer om personen än vad personen själv vill säga i breven. Läsaren vill tillexempel 

läsa om hur skrivarens relationer är, om de är bra eller dåliga. Om relationen till dennes äkta 

hälft är dåligt eller bra för den delen, eller bara få veta hur det dagliga livet ser ut. Väldigt få 

brev avslöjar dessa saker och de gör det för att den som brevet är skrivet till inte behöver veta 

dessa saker.64 

 

De personliga emigrantbreven innehåller en viss kontext, och till en viss mån liknande alla 

andra brev. Attebery menar att breven innehåller vad man kan tro att de ska innehålla, 

vardagsproblematik, hur det går att vänja sig till ett nytt språk. Vissa saker understryks mer 

och vissa mindre. Det är detta mönster som emigrantbreven följer, Attebery menar att det 

ibland inte finns stora skillnader mellan ett emigrantbrev och ett email. Hon grundar detta på 

den informella kontexten som gör att det finns ett mönster som alla typer av brev följer.65 

Attebery menar att ett privat brev inte är en magisk process utan att ett brev inte behöver vara 

ett mästerverk så länge som både författaren och den som får brevet är nöjd. I en brevanalys 

betonar författaren vikten med signaturerna och hälsningsfraserna. Detta speglar då vilken typ 

av relation som författaren har till den som till slut ska få brevet. I emigrantbreven finns det 3 

olika sätt att starta ett emigrantbrev vilket är ”kära (dear) or älskade (beloved) or hjärtligt 

älskade (dearly beloved)”66 detta gör att man då kan se vilket typ av brev det är som har 

skrivits.   

 

Men också vilken vikt som brevskrivaren ställer i själva brevet. Det är själva starten i brevet, 

sedan måste den följa att jag/vi mår bra.67 Enligt Attebery kan även ett brev börja formellt 

med uttryck som kära eller älskade mynnar dessa brev snabbt ut i ett informellt brev. Detta på 

grund av att skrivklimatet såg ut som det gjorde under 1800-talet. Dessutom speglas den 

                                                
63 Ibid., 1. 
64 Ibid., 4–5. 
65 Ibid., 18–21. 
66 Ibid., 22. 
67 Ibid., 22–23. 



  
 

 
22 

svenska medelklassens teori och traditioner i emigrantbreven. Varje brevskrivare har sin egen 

stil, dock menar Attebery att deras traditioner och värderingar lyser igenom i brevet. Det 

märks på sättet de skriver brevet, hur de använder personliga ting och sådant som är viktigt 

för brevskrivaren och familjen. Allt detta spelar stor roll i hur ett emigrantbrev skrivs.68  

 

Således menar Attebery att författaren av brevet har talförmågan utan att riskera att bli 

avbruten. Men Attebery skriver också att svenskar historiskt inte tagit denna förmåga på 

allvar som alla andra, utan svenskarna skrev på ett sätt som kan likna tur tagande samtal. Där 

man skrev en sak för att sedan gå över till något annat. Enligt författaren är det den svenska 

sociala jämställdheten mellan avsändaren och mottagaren. Attebery kallar dessa för ”dialogic 

structure”.69 Dialogic structure eller dialogisk struktur är någonting som skapat av när många 

författare frågar sina läsare för att sedan själv svara på frågan. Dessutom menar författaren att 

brevskrivare brukar använda sig av idén om att det ska finnas en rörelse mellan författare till 

läsaren om att det ska finnas en ram med små delar som bildar en ”alternating dialogue like 

prose”70 dessa ramar blir då principer som kommer i krig med varandra. Sedan får många 

brev tematiska länkar som regelbundet förekommer under de brevsamlingar som författaren 

kallar för ”idé kluster”71 dessa ämnen förflyttar sig fram och tillbaka mellan Sverige och 

Amerika. Där brevskrivarna försöker länka det viktigaste i brevet, vilket kan vara arbetet, 

ersättning för arbetet och så vidare. Det kunde vara fraser som jag arbetar varje dag där detta 

då är ett ledmotiv menar Attebery. Således delar detta vilken arbetsmoral brevskrivaren hade, 

allt för att skapa ledmotiv till frågor som kretsade kring brevskrivaren själv.72  

 

När man applicerar vernacular writing i brevskrivning ser man ytterligare tre olika karaktärer 

i emigrantbreven. Dessa framkommer inom traditionellt muntlig kunskap. Då det ofta 

används antingen genom metaforiska- eller metonymiska bilder. Till exempel när 

brevskrivaren använder sig utav ett bildligt språk, där denne ger en beskrivande bild får 

läsaren att känna sig som att denne själv upplever själva händelsen, detta är då per definition 

metonymisk. Dock kan detta ha en motsatt betydelse när man till exempel tar upp 

hälsosamma arbetsförhållanden mot ohälsosamma. Ofta uttrycks detta i ett strukturerat 

                                                
68 Ibid., 24–28. 
69 Ibid., 29. 
70 Ibid., 30. 
71 Ibid., 31. 
72 Ibid., 30. 
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formelspråk som guds gåva och gåvan av gud således blir då formelspråket i breven bibliska. 

För att kunna förtydliga något används dessa fraser för att låta mer konkret, och konsekvent.73  

 

Brevskrivandet influeras således mycket av det folkliga språket som innefattar ”vernacular 

writing” vilket i sin tur har influerats stort av muntligheten, där muntliga historier skrivs ned. 

Där författarna använder sig av epitet och skapar dessa berättelser genom egna erfarenheten 

och för den delen andras erfarenheter också. Epitetet det gamla landet för Sverige eller det 

fria landet för Amerika, och den vilda västern för den nya regionen. Detta menar Attebery att 

detta går att tolka som deras inställning till det nya landet och regionen och vice versa. För att 

skapa dessa måste brevskrivarna gå ifrån den ordinära diskursen av brev, den är oftast 

ingjuten med listor, hälsningar och så vidare. Där författarna minimalt skapar karaktärer som 

rör sig igenom åtgärder om än en kort rad som är förfluten i tid, där kombinationen mellan 

detta och handling ger ett tema som är både central och har värde för publiken. Således menar 

författaren att det finns tre funktioner i denna teori: ”character, value, and event”.74 Dessa 

menar författaren är de viktigaste punkterna när det kommer till muntliga berättelser.75   

 

När det talas om personliga erfarenheter i första person form, då är det en anekdot. En 

anekdot i tredjepersons form kännetecknar antingen en person, händelse eller en plats genom 

ombud. Således är det någon som berättar genom andra personer, denna typ av berättelseform 

skiljer från den personliga erfarenhets historier. Då en anekdot ofta är underutvecklat, och 

fragmatiska. Författaren menar att det är en form av skvaller, som kan liknas med formlöshet. 

Att berätta på detta sätt, är det väsentlig karaktär och värde som är det viktiga, då kommer 

händelser i andra hand. Berättelser är inte ovanligt i emigrantbreven, och det är inte heller ett 

skrivande praktik. Men författaren menar att brevskrivaren visst bryter sig in i 

historieberättande, till den graden att den får en omedelbar förhöjning för läsaren. Men 

ämnena de skiljer sig åt, men alla har något gemensamt att det är högst personliga 

erfarenheter. Detta gör att motivationen blir att släktingar, vänner kan hålla kännedom om vad 

som händer, och vilka verksamheter och så vidare som rör brevskrivarens liv.76  

 

 

                                                
73 Ibid., 32–33. 
74 Ibid., 33. 
75 Ibid., 32–33. 
76 Ibid., 32–34. 



  
 

 
24 

4.3 Assimilationsteori  
För att kunna tala om min andra fråga, måste det finnas tydliga ramar vad en analys ska följa. 

För de svenska emigranterna var det viktigt att integrera och assimilera sig till det 

amerikanska samhället. Det finns många som har skrivit dessa teorier.  Alejandro Portes och 

Rubén G. Rumbaut som båda är sociologer har skrivit boken Immigrant America: A portrait 

från 2006. Att ofta assimilationsteorier går ut på att immigranterna först flyttar ihop för att 

sedan sprida ut sig över landet. Författarna menar då att immigranterna blir mer och mer som 

de amerikanska urinvånare som använder mycket spatial rörlighet. De författarna menar att 

immigranterna då smälter in i värdlandets värderingar och levnadssätt. Men de menar också 

att det inte går att se på det svart eller vit, utan att det är mer komplext. Assimilationen 

tenderar att gå lättare om den spatiala rörligheten är densamma över många generationer.77  I 

Oxford Bibliographies skriver Harvard doktoranden Van C. Tran rapporten Assimilation att 

det är viktigt med assimilations teorier på grund av att det inte bara går att se hur en 

immigrant har assimilerats till samhället men också att det går att se om mönster bildas. Tran 

menar att assimilation inte bara går åt ett håll. Assimilationen har även konsekvenser för 

värdlandet, då det kan bli skiftningar i både kulturella och etiska värderingar. Men den 

kommer också att potentiellt påverka värdlandets politik, religion och ekonomi. Enligt Tran 

finns det två stora teorier om assimilationen av immigranter. Där den ena är den linjära 

assimilationen och den andra är den segmenterade assimilationen.78 

 

Min Zhou som är professor i sociologi på University of California som skriver i artikeln 

Segmented Assimilation: Issues, Controversies, and Recent Research on the New Second 

Generation från 1997 att den klassiska sociologiska förklaringen till immigrantens adaption är 

assimilation. Den har genom historien följt med som den själva definitionen av en immigrants 

integrering. Hon menar att det centrala i en assimilationsteori är att det måste vara naturligt 

för en immigrant att integreras så mycket till sitt nya värdlands värderingar att denne då 

glömmer bort vilka värderingar fanns i det gamla värdlandet. Den här teorin ger då ett 

ramverk om hur andra generationens invandrare assimileras till det nya värdlandet.79 Den 

andra omfattande assimilationsteorin är den som de kallar för linjär eller straight-line 

assimilation. I Migration Policy Institute (MPI) som är en icke vinstdrivande organisation 
                                                
77 Alejandro Portes and Rubén G. Rumbaut, Immigrant America: A Portrait (University of California Press, 
2006), 61–62, http://books.google.se/books?id=jNtXaPn9oDUC. 
78 Van C. Tran, Assimilation, November 21, 2012, http://www.oxfordbibliographiesonline.com/display/id/obo-
9780199756384-0101. 
79 Min Zhou, “Segmented Assimilation: Issues, Controversies, and Recent Research on the New Second 
Generation.,” International Migration Review 31, no. 4 (1997): 975–976. 
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skriver professorerna i sociologi vid University of California att immigranter följer en linjär 

linje som inte viker sig en tum. Det är genom tid aspekten som gör att immigranten blir 

assimilerad, alltså genom tid så finner denne vilka normer, värderingar, etiska regler som 

denne måste befatta sig med. Således säger denna teori att de som har varit längst i värdlandet 

lyckas bäst.80  

 

Gordon Miltons nya version av straight-line assimilation går ut på att assimilationen sker i 

olika steg, ungefär som en trappa, där det första steget är att få en bra kontakt med det 

samhället som immigranten hamnar i. För att det sedan kommer att ske ett gränsöverskridande 

giftermål. Således börjar också immigranten att relatera till de värderingar som finns i 

värdlandet. Miltons teori har dock kritiserats för att vara för generaliserande.81 Dessa teorier 

är då viktiga för min uppsats då den visar på hur man kan analysera assimilationen av de som 

skriver amerikabreven.  

4.4 Klassteori 
För att på riktigt kunna analys amerikabreven, måste det också finnas en klassteori. Detta på 

grund av att det inte fanns en gemensam klass som åkte över till Amerika, utan alla 

samhällsklasser fanns med på den långa resan, allt från bönder i Småland till adeln som levde 

på toppen av deras liv. Klassteori kan förklaras på många sätt, det jag har tänkt använda är av 

en samhällsklass-teori. Människors klasstillhörighet beror nästan alltid på vilket yrke de har, 

man kan visst sätta in betydelsen av familjen, men som både Weber och Marx menar är att det 

är arbetet som formar individens livsvillkor menar Göran Ahrne, Christine Roman och Mats 

Franzén i boken Det sociala landskapet från 2006.82  

 

Författarna menar att klass är betingat till det arbete som individen har i samhället. Klassteori 

utgår oftast från en marxistisk syn, men nästan aldrig alla aspekter av marxismen.83 Marx 

menar att det blir svårt för en individ att göra en klassresa utan att den klass som individen 

hamnar i blir ofta den klassen som denne kommer att representera livet ut. Men det 

framkommer att det inte är omöjligt för någon att göra en klassresa, även om detta är svårt. 

Båda använder sig av den klassiska samhällsklassteori således menar de att det finns en 

arbetar klass, en borgarklass och en överklass (där adeln, prästerskap ingår). Således kommer 
                                                
80 Susan K Brown and Frank D Bean, “Assimilation Models, Old and New: Explaining a Long-Term Process,” 
October 1, 2006. 
81 Ibid. 
82 Göran Ahrne, Christine Roman, and Mats Franzén, Det Sociala Landskapet  : En Sociologisk Beskrivning Av 
Sverige Från 1950-Talet till Början Av 2000-Talet (Göteborg: Korpen, 2003), 67. 
83 Ibid., 68–67. 
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min klassanalys att ingå i den analys som kommer att göras av breven. Detta ger ett till 

verktyg till vad som egentligen står i breven som skrevs före under och efter det amerikanska 

inbördeskriget.   

 

5. Metod 

Analysen kommer att bli en kvalitativ brevanalys. Men för att kunna analysera behövs en 

metod. Johanna Ledin och Ulla Moberg skriver i boken Metoder i Kommunikationsvetenskap 

från 2010. Kapitelförfattarna menar att genom att studera samhället förstår vi de texter vi läser 

mycket lättare. Texter är enkelt förklarat ett system av tecken och bokstäver. På samma sätt är 

då ett brev enkelt talat ett papper med bokstäver på. Författarna menar att det är när man 

blandar dessa bokstäver med varandra och bildar ord och meningar att det blir då som också 

texten blir mer komplicerat och komplext.84 

 

En textanalys behöver inte omfatta en eller annan typ av studier. Således kan den vara både 

kvantitativ och kvalitativ. För att kunna göra analysen måste man ställa frågor till texten. Som 

tillexempel Vad handlar den om? Vad betyder texten? Då brevet är ett verktyg för författaren, 

och är menad att någon läser den blir kontexten viktigt. Den är viktig på grund av 

intertextualiteten menar författaren. Vilket handlar om samspelet mellan texten och 

deltagarna. De menar att en text inte är ensam utan att det är en ”länk i en kedja av tidigare 

och framtida texter”.85 Det betyder att brevskrivaren berättar något som redan har sagts eller 

har en relation till något som redan har sagts för att sen skriva ner det. Således är 

intertextualitet något som upprepas både muntligt och skriftligt. Dessutom är intertextualitet 

en gren av rekontextualisering, vilket lägger mer vikt på vilken dialog som förs fram i texten. 

Är dialogen en vägs eller är det en två vägs dialog. Men författarna menar också att det 

viktiga i en textanalys är att se vilken form av text det är. Ett blogginlägg kan te sig 

annorlunda än vad ett brev gör. Enligt kapitelförfattarna följer de här uttrycken tanken om att 

det en text är flerstämmig. Således vill den typen av texten få andra komma till tals, via 

tankar, idéer som skrivs på ett underförstått sätt. Interaktion i en skriven text fungerar som ett 

samspel och växelverkan. Det är viljan att samarbeta och att förstå.86 

                                                
84 Johanna Ledin and Ulla Moberg, “Textanalytisk Metod,” in Metoder I Kommunikationsvetenskap, vol. s. 153–
178 (Metoder i kommunikationsvetenskap Lund  : Studentlitteratur, 2010), 153. 
85 Ibid., 153–154. 
86 Ibid., 157–158. 
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Detta är ofta svårt att applicera i en analys av ett brev, då det är sällan den uppenbara som 

skrivit, utan ofta en externpart. Då emigrantbrev oftast är skrivna av avsändaren blir 

interaktion som textanalytiskt verktyg svårt att applicera på emigrantbrev. Interaktion används 

ofta i textanalyser när det kommer till direktreklam, där externa parter får komma till tals, och 

har i sin expertis att formulera olika slående uttryck och begrepp. Då brev är i allra högsta 

grad ett kommunikationsverktyg är det viktigt att förstå relationen mellan avsändare och 

mottagare viktig. 87 Då brev inte är menade som ett massutskick tenderar 

relationsuppbyggandet inte bli dåligt. Språket är en relationsbyggande verktyg, då brev är en 

text som väcker känslor hos mottagaren, och inte minst ett emigrantbrev som inte skickades 

ofta. Kapitelförfattarna menar att man måste i en analys tänka sig likadant. Öppnar texten upp 

för dialog eller är den stängd. Är texten skriven på det sättet att det skapar en reaktion på 

mottagaren. Då det är ett brev markerar den vem som den är menad till oftast. Dessutom 

måste man bejaka om texten är sammanhängande, och meningsfull på en individuell nivå men 

också på ett kollektiv nivå.88 

 

Kapitelförfattarna menar att det är högt motsägelsefullt att ska en modell för textanalys. På 

grund av att när man analyserar text ska man göra det förutsättningslöst. Detta gör man 

genom att öppna olika dörrar, ställer frågor och iakttagelse som undersöks vidare. När det är 

klart öppnar man en annan dörr, och fortsätter med samma sak igen, således begränsar en 

modell det arbetet. Då blir en modell överflödig då ett brev är olika varandra. Dock menar 

Ledin och Moberg att det går att få hjälp med ingångar till texten.89  

 

Man måste ha en idé om var man vill komma. Således ska studien vara objektiv, och 

öppensinnad. Detta menas inte att det ska utesluta studiens egna idéer och kreativitet. 

Dessutom måste den som gör en textanalys beskriva kommunikationssituationen med detta 

menas att det viktiga är vilket språkligt uttryck som används. Detta används för att beskriva 

den språkliga känslan i texten. Vilket man gör genom att fråga vissa frågor, vad det är för 

verksamhet som texten behandlar, således måste man bejaka vilka värderingar som finns i 

brevet.90 Enligt Ledin och Moberg blir det viktigt att se vilken typ av världsbild som 

författaren själv vill att läsaren ska få. Om texten är meningsfull måste den hålla på både en 

global och lokal nivå. Detta genomförs av att vi skapar oss en övergripande bild av vilken 
                                                
87 Ibid., 159–160. 
88 Ibid., 157–159. 
89 Ibid., 160. 
90 Ibid., 161–163. 
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slags av text det är vi läser i den här studiens fall blir det ett brev. På lokal nivå menas det att 

vi då studerar vilken typ av funktioner som texten har. Dessutom ser man vilket samband det 

finns mellan teman och proportioner. Kapitelförfattaren ger ett exempel när de menar att ett 

stycke som börjar med en kärnmening som utvecklas vidare i stycket. En mening börjar oftast 

med det kända (temat) menar Moberg och Ledin för att sluta med en ny. Detta kallas för 

remy, bryts detta mönster blir betydelsen någon annan.91   

 

6. Analys  

I det här kapitlet kommer jag att analysera de breven som jag har valt. För att i nästa kapitel 

presentera resultatet.  

 

6.1 Brev från före det amerikanska inbördeskriget 1850-1860 
De brukas säga att de första emigranterna till Amerika från Sverige som kom sent 1830-tal 

och början av 1840-talet var Carl Frimans och hans 5 söner,92 och Pastor Gustaf Unonius som 

själv kom till New York 1841.93  Dessa två herrar var kända bland tidiga svenska emigranter, 

de två skildras i ett brev skrivet av A.M. Jönsson som emigrerade 1843. Där han skriver att 

det tar tid att få den informationen som han behövde få av sina vänner, och att han inte fick 

samma information av dem som han fick av Unonius och Friman.94 När inbördeskriget 

kommer närmare minskar korrespondenterna avsevärt mycket. Men utvandrarbreven under 

1840- och 1850-talet inte bara mörka utan vissa var också positiva. Axel Adelswärd var en 

baron som regeringen skickade till landet för att se hur järnvägen byggdes i USA skrev 8 maj 

1856 att hans resa var väldigt bra och att han hade en trevlig tid i Amerika.95   

 

Gustaf Unonius var en unik figur, och blev snabbt en fadersgestalt för många emigranter som 

kom till honom för råd, och hjälp. I ett brev daterat till 30 juli 1850 skriven till Östgöta 

                                                
91 Ibid. 
92 Friman, Amerika  : Verklighet Och Dröm  : De Frimanska Breven Från Amerika Och Sverige 1841-1862/ 
Utgivna Av Axel Friman M.fl., 2006, 9. 
93 Stephenson, Letters Relating to Gustaf Unonius and the Early Swedish Settlers in Wisconsin, 40–52; Gustaf 
Unonius to Aftonbladet, “Brev 1: Milwaukee 1841: Unonius,” Milwaukee, USA, (oktober 1841), 12 sidor., s.1: 
http://tinyurl.com/oeakz9j Sista sidan: http://tinyurl.com/pcwxep6. 
94 A.M. Jönsson to Familjen, Genom Aftonbladet, “Brev 3: Wheatland 1843: Jönsson”, Wheatland, USA, 
(December 9, 1843), 4 sidor., s.1: http://tinyurl.com/qjs456q, s.2:http://tinyurl.com/qbguetk 
s.3:http://tinyurl.com/o4c3y9t s.4: http://tinyurl.com/og6xk88 s.5:http://tinyurl.com/nwbonq7. 
95 Barton, Letters from the Promised Land  : Swedes in America, 1840-1914, 1975, 79–81; Axel Adelswärd to 
Modern, “Brev 7: Niagara Falls 1856: Adelswärd,” Niagara Falls, Canada, (May 8, 1856), 3 Sidor. 
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Correspondenten om hjälp att hitta en anhörig i Sverige då en familj just har kommit till 

Amerika och behöver hjälp att ta sig därifrån. Då mannen i familjen dör, sedan dör sonen i 

familjen. Då lämnas mamman med två unga barn själva utan några medel att försörja sig. Då 

han är en av de första emigranterna själv, och på grund av att han ofta får sina brev 

publicerade i Aftonbladet.96 

Det framkommer ur de flesta breven att det att transitionen till den nya amerikanska livsstilen 

inte gick som en dans på rosor. Men att ett krig skulle vara oundvikligt är något som i breven 

uttrycks med försiktighet. Redan 1856 skriver Wilhelm Friman som bytt namn till William 

Freeman att han tror det kan komma att bli krig i Kansas, då de fria staternas folk inte kan se 

på när slavstaterna fortsätter att driva sin slavpolitik. I brevet visar han tydligt sin politiska 

ställning, han har dessutom döpt sitt nyfödda barn till Fremont efter republikanernas 

presidentkandidat.97Det talas om att Salt Lake området inte vill vara kvar i unionen, att det 

pågår förhandlingar. Jonas Wallengren skriver i ett odaterat brev från 1858 att slaveri och 

mormoner inte borde få existera. Men han menar också att de fria husmän som levde i 

slavliknande förhållande i Sverige hade mycket jobbigare än de svarta slavarna i USA.98  

 

Ur Carl Frimans brevväxling ser man en annan bild av emigrationen som mer speglar att 

levnadsstandarden var dålig. Barton kallar den här perioden för pionjärernas tid.99 Även om 

breven från 1850-1860 handlar om välmående och är välskrivna handlar de också om mindre 

positiva ting som till exempel att ”[engelsmännen] mördar de stackars indianerna värre än 

vildar; de binder dem framför kanoner och skjuter dem sedan i bitar.”100 Det framkommer i 

breven att de är fientliga emot Europa och 1859 skriver Adolph Frimans att ”det är bara en 

orsak för oss att taga del i det och det är en kränkning av vår handel med Slav-hanteringen; de 

norra skulle slåss för de förra och de sydliga för de senare.”101 

 

Detta skrevs i ett stycke som handlade om Europa skulle dras in i ett krig, och om det skulle 

betyda att USA med skulle göra det. Men det känns som att de redan vet om att det 

                                                
96 Unonius to Östgötha Correspondenten, “Brev 6: Chicago 1850: Unonius,” 2,5 sidor. 
97 Friman, Amerika  : Verklighet Och Dröm  : De Frimanska Breven Från Amerika Och Sverige 1841-1862/ 
Utgivna Av Axel Friman M.fl., 2006; William Freeman to Familjen, “Brev 8: Iowa 9/11 1856: William 
Freeman,” Iowa, USA, (November 9, 1856), 2 Sidor., 1 sida: 96-97. 
98 Wallengren to Brodern Janne, “Brev 10: Lyons 30/6 1858: Wallengren,” 2 Sidor. 
99 Barton, Letters from the Promised Land  : Swedes in America, 1840-1914, 1975, chap. 1. 
100 William Freeman to Carl Friman, “Brev 9: Okänd plats 6/9 1857: William Freeman,” Okänd plats, 
(September 6, 1857), 2 sidor: 103-104. 
101 Adolph Freeman, “Brev 12: Bloomfield 6/6 1859: Adolph Freeman Översättning: Engelska till Svenska: 
Axel Friman,” Bloomfield, Wisconsin, USA, (June 6, 1859), 3 sidor: 109-111. 
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förmodligen inte är möjligt att komma ifrån ett inbördeskrig.102 Men detta gällde klart inte 

alla, utan vissa levde fortfarande i ett stadium där välmående florerade, där var det nya 

hemlandet är i fokus. Mary Jonson som skrev till sina föräldrar 7 maj 1859 att hon inte alls 

ville vara i Sverige. Då hon hade förlikat sig med tanken att aldrig mer kunna prata med sina 

föräldrar igen.103 Carl Frimans söner Adolph och Johns brev verkade 1859 att vara skrivna på 

knackig svenska. ”Jag är så Skrämd att jag icke haver skrivit before. […] Min hustru var sjuk 

fyra weckor Jag var sjuk med inflamation of the Stomach for fem weckor och [doktorerna] 

trodde jag skulle dö”.104 Troligtvis var det på grund av att emigranterna vande sig mer och 

mer att använda engelska som sitt primära språk, då svenskan inte längre behövs svalnar den 

snabbt. Men breven under den här första perioden handlar mest om hur det är och att deras 

hälsa väl är. Konversationen handlar också om politik och den börjar avvika från att till en 

börja rösta demokratiskt till att nu gå över till republikanerna.105 

 

6.2 Brev från under det amerikanska inbördeskriget 1861-1865 
När nord och syd drabbas samman 1861 är inbördeskriget i fullgång. Carl Friman börjar bli 

gammal. I brevväxlingen mellan honom och hans barn är man orolig för faderns hälsa. Fadern 

själv verkar vara orolig för sina söner och deras barn dessutom verkar fadern vara hatiskt mot 

sydstaterna:  

 

Äfven mina barn i Amerika hafva slitit ganska mycket ondt. Måtte de på sina äldre dar 

med de sina få lefva i ro, och ej störas af slitningarne i Söder, Slafstaterna ha aldrig 

gjort de fria Staterna annat än ondt. Skilsmessan från dem är en vinst, i vet och man bör 

skjuta efter dem med båda händer.106 

 

Det intressanta är att Frimans barn tycks ha lyckats få sin fader på samma sida i kriget. 

Sönerna väntar på att svara fadern, det verkar som att de är oroliga för faderns hälsa och inte 

                                                
102 Ibid. 
103 Stephenson, “Typical America Letters,” 1922, 53–54; Mari Jonson (Stephanson) to Familjen i Edshult, “Brev 
11: Mt. Pleasant 7/5 1859: Jonson,” Mt. Pleasant, Iowa, USA, (May 7, 1859), 1 sida, 
s.1:http://tinyurl.com/lzf79cw, s.2: http://tinyurl.com/l4khpxr. 
104 John Freeman to Carl Friman, “Brev 13: Bloomfield 8/6 1859: John Freeman,” Bloomfield, Wisconsin, USA, 
(June 8, 1859), 1 sida: s.111-112. 
105 John Freeman to Carl Friman, “Brev 5: Wheatland 13/2 1848: John Freeman,” Wheatland, Wisconsin, USA, 
(February 13, 1848), 3 sidor: s.53-57; John Freeman to Föräldrarna, “Brev 6: Wheatland 28 Nov 1848: John 
Freeman,” Wheatland, Wisconsin, USA, (November 28, 1848), 2 sidor:s.57-59. 
106 Carl Friman to William Freeman, “Brev 16: Skara och Helleberg, Sverige 4/5 1861: Carl Friman,” Skara och 
Helleberg, Sverige, (May 4, 1861), 2,5 Sidor., 2,5 sida: 112-113. 
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vill då oroa honom. Men de kan inte längre vänta att dela med sig av kriget, även om det är 

dåliga nyheter:  

 

vi har nu 685 000 man i fält, men har inte gjort mycket åt att slå ned Upproret — alla 

våra Generaler tycks vara för bra betaIda att slå ned sjafveriet, så dom gör ingenting. 

Kriget kostar oss omkring 2.000.000 dollar per dag.107 

 

Där de uttrycker sin ilska över inbördeskriget, för att sedan gå över till en större oro för 

republikens vidare fortsättning. Således ser de inte ljust på framtiden, de skriver så här:  

 

Far jag tror inte att det någonsin vill bli ett Förenta Staterna igen, så länge slaveriet 

existerar. Om vi slår dem nu så kommer Södern snart åter, när de ser en ny bra chans; 

så våra barn kanske måste slåss med dem igen. Jag skulle tro att England måste ge sig i 

gräl med oss. På något sätt är de starka för Södern och önskar att Unionen spricker.108 

 

Detta är troligtvis på grund av att de är oroliga på grund av att inbördes krig aldrig får ett slut 

som. Men de är också oroliga för hur det ska gå för dem, immigranter som de är kanske inte 

har mest att säga till om. Dessutom anklagas också Sydstaterna för att den järnvägslinjen och 

telegrafen är försenade till Kalifornien. Till råga på allt är de dessutom rädda för att Englands 

ska komma och anfalla dem, men William är mestadels redan amerikansk och börjar bli 

patriotisk:  

 

De är rädda att vi blir dem för starka. Nåväl — låt dem komma, vi skall slå dem, men 

det kommer att bli ett hemskt krig, Men 20.000.000 friska män i de norra staterna, som 

reser sig som en man, om vi gå i krig med England.Vi skulle kunna ha en million man i 

fält om fem månader.109 

 

Hans språk tyder på att han är på väg att förlora svenskan. Detta är vanligt om personen i 

fråga är amerikansk, men William är fortfarande en immigrant som kom till Amerika. Detta 

gör att det blir anmärkningsvärt att det inte tar längre tid för honom att integrera in i den 

amerikanska livsstilen. Men fortfarande mitt under kriget hinner de att skriva om välmående. 

Troligtvis hinner Carl Friman läsa brevet, för 1862 dör Carl Friman som blev 80år gammal. 

                                                
107 William Freeman to Carl Friman, “Brev 19: Bloomsfield 12/1 1862: William Freeman,” Bloomfield, 
Wisconsin, USA, (January 12, 1862), 2 sidor: s.116-118. 
108 Ibid. 
109 Ibid. 



  
 

 
32 

1861 var det sista gången barnen fick höra av sin far, och troligtvis fick Carl läsa det sista 

brevet som William skrev.110  Medan andra brevskrivare är mer optimistiska, och inte minst 

A.C. Warberg.111 Då det var på grund av friheten de kom till Amerika, och då kunde inte 

slaveri och frihet leva sida vid sida. Detta kan man också se i A.C. Warbergs brev att han är 

lycklig av att blivit bjuden till Vita Huset och att träffa presidenten Abraham Lincoln.112 

 

Att få svara på frågor gällde inte bara i brev, utan man ser med att de svenskar som redan har 

åkt hem att de får dagligen frågor om vad som händer över Atlanten. En av dem är Oscar 

Malmborg som vistades en kort tid i Sverige för att rekrytera arbetare till sitt område för 

Illinois Central Railroads räkning. I breven verkar det som han förstår läget och hur stort 

kriget kan bli och att det kan bli problem för hans företag.113 Brevet som är daterat till 1861 är 

i början av kriget. I nästa brev skriver han att han har gjort alltför att förbättra den offentliga 

bilden i länder som är starkt emot slaveri.114  

 

Men inte alla brev innehåller någonting om kriget. Troligtvis för att de inte vill oroa sina 

anhöriga. De talar hellre om vardagliga ting som tillexempel att kon dog så de var tvungna att 

köpa en ny.115  Olagus Stephenson skriver i sina brev att somrarna var väldigt torra och 

varma, och att detta gjorde att deras skörd inte blev bra, men kriget lämnar han utanför. När 

han väl gör det är det om att det är billigt att köpa land på grund av att det är många män som 

deltar i kriget. Detta skriver han i ett brev daterat till 1863 alltså två år in i kriget. I hans brev 

är han mindre intresserad av generell politik.116  

 

Det är svårt att hitta brev under perioden som inbördeskriget varade, vilket gör att de brev 

som kom fram till Sverige blir viktiga. 1864 skriver Oscar Malmborg att han håller på att göra 

sig redo för attack. Han skriver nämligen från fronten, Slaget om Richmond skulle snart börja. 

                                                
110 Ibid. 
111 Barton, Letters from the Promised Land  : Swedes in America, 1840-1914, 1975, 94. 
112 A.C Warberg to Okänd, “Brev 18: Washington Oktober 1862: Warberg,” Washington D.C. , USA, (Oktober 
1862), 2 sidor., 1 sida: 96-98 Hämtad ur Barton, 1975: 94-96. 
113 Oscar Malmborg, “Brev 14: Göteborg 9/3 1861: Malmborg,” Göteborg, Sverige, (March 9, 1861), 2 Sidor: 
89-91. 
114 Oscar Malmborg, “Brev 17: Göteborg 10/6 1861: Malmborg,” Göteborg, Sverige, (June 10, 1861), 1/2 Sida: 
91-92. 
115 Olagus Stephanson and Mary Helena Stephanson to Föräldrarna och Släktningar, “Brev 15: New Sweden 
14/3 1861: Stephanson, O,” New Sweden, Iowa, USA, (March 14, 1861), 2 Sidor., s.1: 
http://tinyurl.com/qceknd6, s.2: http://tinyurl.com/nffxts4. 
116 Oliver (Olagus) Stephanson to Föräldrar och släktningar, “Brev 20: New Sweden 28/11 1863: Stephanson, O 
Översättning George M Stephenson,” New Sweden, Iowa, USA, (November 28, 1863), 2 sidor., 
s.1:http://tinyurl.com/pg8a2vm s.2:http://tinyurl.com/nfs9jyj  . 
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Han är väldigt partisk, och kallar sina soldatkamrater för hjältar.117 Tre år in i kriget skriver 

Mary Stephenson som är fru till Olagus som nu använder sitt engelska namn Oliver fullt ut, 

att kriget börjar bli ledsamt men är inte orolig över att veta att det finns en stor risk att Iowa 

kommer invaderas:  

 

Och vi vet intet hur länge vi får sitta i frid och ro för de säger att de ämnar sig åt lova 

men jag bekymrar mig intet möket däröver för om vi skulle få käna vad krig är så har vi 

intet annat förtient och den Gud bevarar han är utan fara.118 

 

 Kriget nämns i olika sammanhang beroende på vem som skriver. 1864 jobbade Måns Hultin 

som en doktor på ångskeppet Ernst Merck. Där han möter en grupp kontraktsarbetare från 

Sverige, dessa människor enligt honom var mindre än människor de talade sällan om Amerika 

och nämnde aldrig sitt hemland. Han menar att utåt äter de, dricker, dansar, sover och ser på 

skepp som passerar, men inåt är de full av tro och hopp.119 Kriget tar slut 1865 och det året 

skriver Mary Stephenson till sin pappa än en gång. Men nämner inte alls kriget, eller hur 

utgången blev. Istället ligger svårigheten i om de ska stanna kvar i USA eller om de ska flytta 

tillbaka till Sverige. Vilket Mary inte alls ser som ett alternativ, då hon menar att de har en 

mycket högre levnadsstandard än vad många svenskar i Sverige har.120 Den Lutheranska 

pastorn Andreas Andreen som just kommit fram till New York skriver om de svenska 

emigranter som han hade sett må allmänt dåligt, och var undernärda, detta är ett utdrag från 

tidningen Hemlandet som publicerade ett utdrag från Andreen 20 september 1865:  

 

På Wards-Island ligga en mängd sjuka; somliga hafwa dött, twå qwinnor hafwa födt 

barn och en af de båda barnförderskorna lär nu wara död, men jag har ej hunnit besöka 

dem sedan (jag har omkring sex mil dit).121 

 

 Det mesta som skrevs var sådant som inte handlade om kriget. Olof Brink skrev till sin Kusin 

3 september 1865. Hans brev börjar liknande som andra emigrantbrev börjar väldigt artigt. 

Han hade anlänt till Amerika, utan en enda krona på sig. Brink var på väg till Iowa men blev 
                                                
117 A.C Warberg to Okänd, “Brev 23: Richmond Oktober 1864: Warberg,” Richmond, Virgina, USA, (October 
1864). 
118 Mary, Helena Stephanson, “Brev 22: New Sweden 2/8 1864: Stephanson, M,” New Sweden, Iowa, USA, 
(August 2, 1864), 1,5 sida., s.1:http://tinyurl.com/ojb5fv9 s.2: http://tinyurl.com/q3bghub. 
119 Måns Hultin to Okänd, “Brev 21: New York 1864: Hultin,” New York, USA, (1864), Utdrag ur bok:101. 
120 Mary, Helena Stephanson to Jonas P. Zackrisson, “Brev 24: New Sweden 15/6 1865: Stephanson, M,” New 
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121 Andreas Andréen to sin Fabror genom tidningen Hemlandet, “Brev 26: New York 5/9 1865: Andréen,” New 
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lurad att åka till Virginia istället skriver att ”Ja, slafwarne äro fria, men wi äro nästan slafwar i 

deras ställe”122 Brink skrev således inte på grund av medmänsklighet utan på grund av att han 

själv ansåg att de emigranter som levde i Virginia hade det riktigt dåligt. Dessutom är han arg 

då han har blivit grundlurad av en välklädd herre som det står i brevet:  

 

Ingen förtjenst fanns der att tillgå; men då kom der en svensk herre och lofwade oss 

arbete. Han war så fin och så snäll samt lofwade att låta oss följa med honom och få 

förtjenst. Platsen skulle wara så nära Iowa, att wi kunde resa dit på 3 eller högst 4 

timmar. (Iowa war min bestämmelseort) Wi skulle således lätteligen kunna komma dit. 

Men i dess ställe förde han oss till de södra staterna.123 

 

 Det var inte på grund av att medmänsklighet han skriver att slaveriet är dåligt. Utan det 

verkar att han skriver detta på grund av rädsla, och bitterhet.  

 

6.3 Brev från efter det amerikanska inbördeskriget 1866-1870 
Efter kriget började brevskrivning och emigrationen att ta fart igen. Direkt efter kriget 

fortsätts det att skrivas likadant som under kriget, och före kriget. Oliver och Mary 

Stephenson fortsätter att vela om att flytta tillbaka till Sverige eller inte.124 Innehållet i brevet 

ändrar sig inte mycket, mer än att de blir fler och fler människor som kommer till Amerika 

med Amerikalinjen. Det som händer i Sverige att det under dessa år råder en missväxt, som 

gör att många prövar lyckan i Amerika istället då de har lite att förlora på att åka över.  

mycket att magasinet Hemlandet annonserar om att det finns nya nybyggen som tar sin fart 

under slutet av 1860-talet.  I ett brev daterat till 1 maj 1866 skriver Gustaf Fridolph att det 

finns företag som specialiserar sig på nybyggen i Iowa.125 

 

Men kriget lyser fortfarande med sin frånvaro i breven, även om det råder fred i landet skrivs 

det inte mycket om kriget. Olagus (Oliver som är hans anglosaxiska namn) skriver mycket om 

Sverige, och om att flytta dit, men det ser mer ut som att han vill att föräldrarna och svär 

                                                
122 Brink to Kusin Olof i Iowa, “Brev 25: Virginia 3/9 1865: Brink,” 1 sida. . 
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föräldrarna säljer sin gård i Sverige och flyttar till Amerika.126 Inte heller pratar man om 

politik, det enda politiska som talas i breven är om de indianer som de möter när de till 

exempel arbetar med att lägga järnväg, allt djupare in i outforskat territorium. Indianskräcken 

var nästintill värre än vad skräcken för någonting annat var. I August Andréns brev skrev han 

att han hade köpt en pistol, men hans kompis menade att en pistol inte räcker till.127  

 

Dock är brevskrivarna förvånade att vad de kallar ”utvandringslusten”128 är stor. De kallar 

Sverige för det ”gamla älskade fädnerslandet”129 Signaturen A. L beskriver i brevet att det är 

på grund av att regeringen har fått för mycket makt, de ser inte annorlunda på arbetare och 

slavar. Dessutom menar han att allmogen har blivit för dyr, han menar att de nobla männen i 

Stockholm inte vill mista sina ”slafwar”130 och att arbetaren skulle ”hängas upp och piskas 

tills utvandringslustan gick ur oss”131 detta målar upp en bild att redan 1866 fanns ett 

motstånd mot utvandringen till Amerika.  

 

I ett brev till tidningen Hemlandet skriver en postman att skriva på engelska: ”icke begagna 

engelska ord i sina bref, ty de mera skada än gangna”132 S.M. Körling skriver detta från 

Kristdala, som är liten bygd i Kalmars län. Oliver Stephenson skriver till sin svåger i ett brev 

daterat till 5 februari 1869 att han är välkommen till det fria landet. Dessutom skriver han 

också att svågern bara behöver se till att komma till Mt. Pleasant kommer han att ta hand om 

allt annat.133  

 

I Oliver och Mary Helena Stephensons brevväxling med sina familjer blir det tydligt att de 

vill ha sina respektive familjer över till USA.  Efter krigsslutet skrivs det i vartenda brev att de 

önskar att sina familjer kommer över till USA, på grund av att de är bättre i Amerika, det fria 

landet. Saknaden av familjen blir för mycket, och när det blodiga inbördeskriget är slut finns 

                                                
126 Stephanson to P. Zackrisson, “Brev 29: Mt Pleasant 15/12 1866: Stephanson, O översättning George M 
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det inga egentliga riskfaktorer att ta över sin familj. Dessutom är det naturlig känsla att vilja ta 

hand om sin familj, och föräldrar när de blir gamla.134   

 

7. Resultat 

De flesta av breven i denna uppsats är informella, och menade att familjen skulle läsa, de 

flesta av dessa brev var inte menade att 150 år senare bli analyserade av studenter, forskare, 

professorer och dylikt. Således var nästan alla brev tänkta som privat angelägenhet, två 

personer som hade konversation över brev. Men ofta blev de publicerade redan då i tidningar, 

eller för den delen upplästa för stora folksamlingar. Därför blir det svårt att tolka och 

analysera vilket resultat dessa privata brev ger.  

7.1 Breven före det amerikanska inbördeskriget 1850-1860 
De första emigranterna som åkte över var försökskaniner. Vissa fick de småningom rätt bra, 

där vissa gjorde karriär i olika företag, militär och så vidare. Breven har både en informell och 

en formell vinkling, där välmående är det största ämnet, och saknade av sina anhöriga, det är 

det som går före politik och krig. I Carl Frimans brevväxling blandades allt det där i ett brev 

som är daterat till 1843 skriver Carl Johan (som ännu inte bytt namn) att brodern Hermann 

inte ännu kommit, och de undrar hur det är med honom.135 1840-talet går snabbt förbi då 

breven där är privata och inte mycket skrivs.  Men assimilationen börjar på en gång för de 

fyra sönerna som stannar kvar när fadern lämnar dem och åker tillbaka till Sverige med sonen 

Hermann. Det sker oftast genom att språket börjar bli sämre, och att engelska ord börjar 

komma in i breven. De flesta börjar också förlika sig snabbt med tanken att inte åka hem igen. 

Det skiljer sig då med de breven som skrivs under kriget och efter kriget, där kriget knappt 
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Stephanson to Familjen, “Brev 32: Freeport 3/11 1867: Stephanson, M,” Freeport, Iowa, USA, (November 3, 
1867), 1 sida. , s.1: http://tinyurl.com/mfx9e2k, s.2: http://tinyurl.com/mxyux6n s.3: http://tinyurl.com/ndx9ztm; 
Mary, Helena Stephanson to Familjen, “Brev 34: Mt. Pleasant Juni eller Juli 1868: Stephanson, M,” Mt. 
Pleasant, Iowa, USA, (July 1868), 2 sidor. , s.1:http://tinyurl.com/pyzyohs s.2:http://tinyurl.com/pfjc3go 
s.3:http://tinyurl.com/nkwb2k6; Oliver (Olagus) Stephanson and Mary, Helena Stephanson to Familjen, “Brev 
35: Mt. Pleasant 13/1 1869: Stephanson, O & M,” Mt. Pleasant, Iowa, USA, (January 13, 1869), 2 brev på 2 
sidor var. , s.1:http://tinyurl.com/nkwb2k6 s.2: http://tinyurl.com/nnml2f8; Mary, Helena Stephanson to C.W. 
Larson, “Brev 36: Mt. Pleasant 5/2 1869: Stephanson, M Översättning George M Stephenson,” Mt. Pleasant, 
Iowa, USA, (February 5, 1869), s.1: http://tinyurl.com/pd93g4c s.2: http://tinyurl.com/phhmrx6. 
135 Carl Johan Friman to Carl Friman, “Brev 2: Wheatland 1843:Carl Friman,” Wheatland, Wisconsin, USA, 
(September 23, 1843), 2 sidor: s.42-44. 
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nämns i breven till sina anhöriga.  man kan dra slutsatsen att de emigranter som kom i den 

första vågen, alltså före det amerikanska inbördeskriget assimilera sig snabbare än de som 

kom efter 1850. Ta till exempel Carl Frimans söner assimilerar de snabbt in i den 

amerikanska livsstilen. Det kan man tyda redan i breven som daterats till 8 januari 1847 alltså 

mindre än 9 år efter dem anlände i Amerika, i brevet börjar William att skriva på engelska och 

John avslutar på svenska.136   

 

Dessutom kan man tyda i breven före inbördeskriget att de mestadels går att applicera på 

Atteberys teori om att ”Vernacular Writing”. Där språket går från att vara bra till att bli sämre 

och sämre. För att ta ett exempel är Adolph och John Freemans brev ett sådant. 137 Det går 

kanske inte att säga att dessa brev går från bättre till sämre, utan att språket glöms bort. Detta 

är inte i sig något unikt, då det är även idag lätt att glömma bort ett språk som man inte talar 

dagligen. Men som Miltons teori säger att språket är det främsta verktyget till att integrera och 

assimilera någon.   

 

Då de flesta av breven inte handlar alls om politik utan handlar mer om privata ting. Där 

Frimans brevväxling står ut, som en mer unik händelse. Det som skrivs istället perioden före 

kriget är hur bra det är i Amerika, hur de mår, och att det går bra. Men den visar också en bild 

av att det är ett luftslott. Som till exempel breven mellan Olagus Stephansson, Hans fru och 

deras respektive familj där de både säger att allt är bra, men är på väg att flytta hem. 138 

Således handlar alla brev om familjeärenden, vissa går in på politik, men de flesta lägger inte 

mycket vikt i det politiska. Då det tar lång tid för ett brev att komma fram, blir det inte många 

brev varje dag. Pratades det om politik var det gärna hur mycket bättre Amerika var än det 

gamla Sverige, epitet som det gamla landet för Sverige och det nya landet eller det fria landet 

när de talar om Amerika. Där de gamla får stå för de giriga, och där de nya är friheten.  Det 

blir också viktigt med vem som är avsändare och vem som är mottagare. Detta kallas för en 

social brevskrivning som Hall och Barton. De menar att brevskrivning är en 

maktdemonstration, där många av breven i den här studien också hjälpte till att locka fler och 

fler svenskar över Atlanten ibland på falska grunder, där någon också tar ansvar för det:  

                                                
136 John Freeman and William Freeman to Föräldrarna, “Brev 4: Wheatland, Wisconsin 8/1 1847: William o 
John,” Wheatland, USA, (January 8, 1847), 3 sidor: s.49-52. 
137 Freeman, “Brev 12: Bloomfield 6/6 1859: Adolph Freeman Översättning: Engelska till Svenska: Axel 
Friman”; Freeman to Friman, “Brev 13: Bloomfield 8/6 1859: John Freeman.” 
138 Jonson (Stephanson) to Familjen i Edshult, “Brev 11: Mt. Pleasant 7/5 1859: Jonson”; Stephanson and 
Stephanson to Föräldrarna och Släktningar, “Brev 15: New Sweden 14/3 1861: Stephanson, O.” 
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Pappa skall inte införa uti Tidningar våra brev, ty Svenskarna när de kommit hit och 

inte finner det så bra som de hade förmodat, säger att våra brev har narrat dem hit! Jag 

råder icke någon att komma eller inte att komma, så kan de inte skylla på mig.139 

 

Vilket visar det att dessa brev kan användas på många sätt, och trigga igång sådant som inte 

alltid är bra. Aftonbladet, och tidningar i Sverige som med jämnan publicerade amerikabrev 

hjälpte också till och den amerikafeber som uppstod var lika mycket tidningars ansvar. Vilket 

också John talar om redan 1843 i ett brev daterat till den 23/8, där han säger till sin far att han 

inte vill ha breven publicerade då det skapar förväntningar som är orealistiska hos de som är 

på väg att emigrera.140 

 

7.2 Breven under det amerikanska inbördeskriget 1861-1865 
Det går att säga att kriget kom i andra hand i de breven som denna studie menar. Detta i sig 

kan då betyda många saker. Assimilationen kanske inte gick lika snabbt, då man visste om 

kriget, men troligtvis inte ville skriva om det. Eller kunde vara så enkelt som att man inte ville 

oroa sina anhöriga. Då kan man säga att det bygger på en maktrelation mellan avsändaren och 

mottagaren, där relationen bygger på balans. Således tar inte avsändaren med allt. Men det 

kan vara simpelt att man inte vill koncentrera sig på det negativa utan tar hellre upp positiva 

aspekter av sitt liv. Då sina anhörigas välmående är ett viktigare ämne, då de flesta aldrig mer 

får se eller prata med sina familjer igen. Dessutom blir också det viktigare att visa att deras 

resa inte var förgäves, utan att de faktiskt själva blivit framgångsrika. Vilket man kan se i 

Olagus och Marys brev från kriget,141 där nämns kriget bara kort, desamma gäller för de flesta 

av breven, om kriget nämns så är det som Olof Brinks brev från 1865 att ”[ja], slafwarne äro 

fria men wi äro nästan slafwar i deras ställe”.142 Således visar breven som skickades under 

kriget, egentligen ingenting, då det sällan talade om kriget. Men det visar på samma gång 

allting, då det blir viktigt att förstå att det fanns viktigare saker att skriva om. Det man kan 

tyda utifrån breven är att det finns en identitetsskapande karaktär i breven. Följer man 

brevväxlingen kan man se hur detta är sant och hur en ny identitet skapas. Från att gå från att 

vara osäkra, inte mycket att säga till om, till att bli säkra, politisk och världsmedvetna och i 
                                                
139 Friman to Friman, “Brev 2: Wheatland 1843:Carl Friman.” 
140 Ibid. 
141 Stephanson to Föräldrar och släktningar, “Brev 20: New Sweden 28/11 1863: Stephanson, O Översättning 
George M Stephenson”; Stephanson, “Brev 22: New Sweden 2/8 1864: Stephanson, M”; Stephanson to P. 
Zackrisson, “Brev 24: New Sweden 15/6 1865: Stephanson, M.” 
142 Brink to Kusin Olof i Iowa, “Brev 25: Virginia 3/9 1865: Brink.” 
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vissa fall framgångsrika. Exempelvis kan man ta Carl Frimans söner som nästan alla bytte 

efter ett tag i Amerika både förnamn och började stava efternamnet på ett amerikanskt sätt. 

Wilhelm blev William, Carl Johan blev John, Friman blev Freeman och så vidare.  

 

Breven som sändes under krigsåren hade ofta ett bildligt språk vilket tenderar att gå rakt 

igenom min studie som en röd tråd. Det som var gemensamt för breven som skickades under 

inbördeskriget var att de gick efter de olika politiska värderingar som just då rådde i landet. 

Det går att tolka att många av breven delade moraliska och etiska aspekter som tillexempel 

frågan om slaveriets icke vara eller vara. Dessutom skiljer sig vilken position i samhället som 

de olika brevskrivarna har. En doktor kommer inte skriva samma saker som en bonde gör. 

Dessutom finns det en del anekdoter i de emigrantbrev som tillhör den här perioden. 

Livsberättelser är inte ovanliga alls när de kommer till emigrantbreven i uppsatsen. Troligtvis 

är det lättare att skriva något positivt än att ta upp Amerikas blodigaste krig. Då är det lättare 

att skriva till sina anhöriga om hur mycket olika grödor kostar, medan man lägger kriget 

därhän.  

 

7.3 Breven efter det amerikanska inbördeskriget 1866-1870 
Det som skrivs efter inbördeskriget, är inte alls mycket annorlunda än det som skrevs före 

inbördeskriget, men nu är man mer säker på vem man är och varför man är där. Som Olagus 

brev från 15/12 1866 där han föreslår att familjen ska sälja gården och flytta till Amerika.143 

Dessutom börjar man locka till sig mer och mer svenskar att åka över till Amerika under den 

här perioden och emigrationen får ett uppsving. Men man kan se att detta förundrar en del och 

alla är inte glada över utvecklingen.144 Breven får en annan karaktär, tar man familjen 

Stephenson som i vartenda brev efter kriget på något talar om att föräldrarna och familjen ska 

komma över. Det ideal som var starkt i Sverige går det att tolka i breven att dessa blir allt mer 

svagare.145  

 

Det går också att tolka breven i de kulturella och religiösa traditioner som de har med sig från 

Sverige är svårare att upplösa, som till exempel den lutherska tron var viktig för nästan varje 
                                                
143 Stephanson to P. Zackrisson, “Brev 29: Mt Pleasant 15/12 1866: Stephanson, O översättning George M 
Stephenson.” 
144 Signatur A.L to Tidningen Hemlandet, “Brev 28: Melrose 16/8 1866: A.L”; E Norelius to Redaktören av 
Hemlandet, “Brev 33: Göteborg 12/5 1868: Norelius,” Göteborg, Sverige, (May 12, 1868), s.1: 
http://tinyurl.com/mlxbjjm s.2: http://tinyurl.com/m39xl7k. 
145 George M Stephenson, “Typical America Letters,” 1922, Yearbook of the Swedish Historical Society of 
America, 1921–22 (1922): 81–98. 
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emigrant. Vilket var en av orsakerna till att många åkte över. Antalet brev till tidningarna 

ökade också, reklamen för Amerika blev allt större efter kriget. Brevskrivandet i sig ändrade 

sig inte efter kriget utan karaktären gjorde det. Efterkrigstiden blev istället mer patriotisk. 

Som Olagus Stephenson skriver i ett brev att det är förnedrande att se hur Sverige har kommit 

att bli. Att landet har stora skulder, ett järnvägssystem som är byggt med engelska lån. Medan 

detta inte skulle kunna pågå i Amerika.146 Det går då att tolka det som att patriotismen hos de 

svenska emigranterna föddes efter det amerikanska inbördeskriget, inte då för det gamla 

värdlandet utan för det nya hemlandet.  

 

Det går också att tyda i studien efter inbördeskriget att antalet förvånade högre positionerade 

emigranter i samhället är över den stora utvandringen. De använder bibliska uttryck för att 

beskriva utvandringen, uttryck som ”Exodus”,147 således blir då uttryck som exodus en 

metafor för hur viktigt utvandringen var då när det hände. Det var inte bara bibliska uttryck 

som skrevs, utan även annat bildligt språk som till exempel ett brev daterat 16/8 1866 som 

skriver så här om utvandringen: ”En herre i Stockholm sade, att wi borde hängas upp och 

piskas till utvandringslusten gick ur oss”.148 

 

8. Diskussion  

Man kan tolka resultaten som Hall och Barton menar att ett brev kan analyseras på. Att det 

går att analysera brev som socialpraktik. Men att det då också blir en avgränsning för att 

kunna applicera analysen på teorin. Det kan bli en stor avgränsning när man bara tar med 

cirka 20 år i en period där över 1.3 miljoner svenskar emigrerade från Sverige till Amerika. 

Detta utgör 23 % av den svenska befolkningen. Emigrationen startade i Sverige sent 1830-tal 

och tidig 1840-tal. Genom att avgränsningen blir stor blir det svårt att generalisera utifrån 

svaren. Resultatet blir då mer tendensvisande än generaliserat.  

 

8.1 Breven före det amerikanska inbördeskriget 1850-1861 
Före det amerikanska inbördeskriget visar resultatet att de första emigranterna som åkte över 

var försökskaniner till det som skulle komma. Vissa gjorde de bra, och fick till slut det bra, 

                                                
146 Stephanson to P. Zackrisson, “Brev 29: Mt Pleasant 15/12 1866: Stephanson, O översättning George M 
Stephenson.” 
147 Norelius to Redaktören av Hemlandet, “Brev 33: Göteborg 12/5 1868: Norelius.” 
148 Signatur A.L to Tidningen Hemlandet, “Brev 28: Melrose 16/8 1866: A.L.” 
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men att de fann lyckan på en gång var bara en myt. Vilket också kan tydas i breven, Olof 

Brink skriver att han hade rest utan en penny i fickorna, Gustaf Unonius berättar 1850 att han 

möter en kvinna som inte ens har råd att åka hem, Andreas Andréen missionären skriver i 

tidningen Hemlandet att han möter dagligen fattiga immigranter.149  

 

Analysen och resultatet visar på att framställningen av breven var ofta fylld med positiva 

uttryck, då de inte ville skriva negativt om det nya värdlandet. Man kanske känner att även 

om det är kärvt ekonomiskt menar emigranterna att de fortfarande hade det bättre ställt än 

hemma i Sverige. Vilket man också kan se på både Carl Frimans och George M. Stephensons 

brevsamling. Således blir det att även om de klagar så känner det till slut att det inte är någon 

idé att åka tillbaka.150 Dessutom måste man utgå från de aktörer och roller som uppstår i 

breven. Analysen visar att det skiljer sig mycket om det är mannen eller om det är frun som 

skriver brevet. Mannen tar rollen som berättar de praktiska gärna om hur gården sköts, vilken 

ekonomi de har och vilken politik de tycker är bra i Amerika. Tyvärr är det svårt att hitta man 

o fru brev, de breven som är sparade är ofta män som skrivit. Men ser man till Olagus och 

Mary Stephanson ser vi också en bild där han pratar ofta om hur det går med skötseln av 

gården och Mary skriver om hur de mår och så vidare.151   

 

Dessutom visar resultatet att assimilationen var snabb till en början, men visar att innan kriget 

saktas assimilationen och integreringen ned. Lojalitet tar en längre tid att bygga upp, och den 

tiden finns inte innan inbördeskriget. Ser man detta ur en folkloreteoretisk synsätt kan man 

tolka det som att värderingar och ideal som emigranten har skaffat i Sverige lever under en tid 

kvar och på så sätt lyser dessa moraliska, etiska och religiösa värderingar igenom.152 

Dessutom visar svaren att de som åkte över i den första vågen under 1840 tal att de 1850 hade 

en annan förhållning till det nya landet. Detta kan då vara på grund av att dessa människor 

som emigrerade hade ett starkt religiöst förhållningssätt och redan hade höga tankar om 

Amerika, som ett land som kunde leva upp till deras ideal. Resultatet kan också tolkas som att 

de familjära tingen slår ut de politiska. Detta på grund av att de visste att alla brev inte var 

bara en privat angelägenhet, utan kunde också publiceras i någon av de stora dagstidningarna 

                                                
149 Unonius to Östgötha Correspondenten, “Brev 6: Chicago 1850: Unonius”; Brink to Kusin Olof i Iowa, “Brev 
25: Virginia 3/9 1865: Brink”; Andréen to sin Fabror genom tidningen Hemlandet, “Brev 26: New York 5/9 
1865: Andréen.” 
150 Jonson (Stephanson) to Familjen i Edshult, “Brev 11: Mt. Pleasant 7/5 1859: Jonson.” 
151 Stephanson and Stephanson to Föräldrarna och Släktningar, “Brev 15: New Sweden 14/3 1861: Stephanson, 
O”; Stephanson, “Brev 22: New Sweden 2/8 1864: Stephanson, M.” 
152 Attebery, Up in the Rocky Mountains, 24–28. 
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hemma i Sverige. Detta kan då också tolkas som vernacular writing att istället för att brevet 

skulle ha en politisk förankring har den istället en privat förankring där familjen välmående 

kommer i fokus. Således visar då resultatet att breven istället handlade om hur familjen 

mådde, eller hur bra det gick för dem själva.153  

 

Analysen och resultatet visar att de emigranter som åkte över till Amerika under den första 

vågen på 1840-talet är mer patriotiska för sitt nya land än de som kommer till Amerika under 

1850-talet. Vilket också Carl Frimans brevväxling visar på en gång. 1848 är dags för 

presidentval i Amerika och detta talas det om starkt, där John tar detaljerat upp vilka 

kandidaterna var och varför dessa ska vinna.154 De talar om vårt detta kan man tolka som att 

olika epitet har födds fram hos de som åkte över tidigare. Epitet som det gamla landet och det 

nya landet ställs mot varandra. Vilket tenderar att visa vilken förhållning de har gentemot det 

nya och gamla. 

 

 

8.2 Breven från under det amerikanska inbördeskriget 1861-1865 
När det amerikanska inbördeskriget bryter ut visar det sig genom att man ställer sig på en 

sida. Dessutom vågar nämna det i ett brev till sina anhöriga när de redan vet att de oroar sig 

för en. I Atteberys teori menar hon att detta kan ses som en typ av historieberättelse, där de 

förklarar vad som händer för sina anhöriga.155 Detta kan man då se genom att analysera 

breven, William Freeman börjar sitt brev 1862 till sin far så här: ”Jag har väntat med att 

skrifva, så att jag skulle ha några uppmuntrande nyheter från kriget, men de har ännu inte 

gjort något”.156 Man kan dock inte generalisera det, då de flesta faktiskt avstod att skriva från 

kriget. Det kan såklart bero på fler anledningar än just att de inte ville oroa sina anhöriga i 

Sverige.  

 

Resultaten visar att det inte går att generalisera om emigranterna har bytt lojalitet till ett annat 

land. Men på samma grunder går det att se en tendens att de som kom i den första vågen 

tenderar på att ha hellre har ett amerikanskt intresse än ett svenskt under själva inbördeskriget. 

                                                
153 Ibid., 18–21. 
154 Freeman to Föräldrarna, “Brev 6: Wheatland 28 Nov 1848: John Freeman.” 
155 Attebery, Up in the Rocky Mountains, 32–33. 
156 Freeman to Friman, “Brev 19: Bloomsfield 12/1 1862: William Freeman,” 116. 
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Vilket man också kan se i Carl Frimans brevväxling.157 Detta kan bero på att det är som 

Attebery menar att de svenska emigranterna snabbt startade att bli integrerade till den 

amerikanska livsstilen. Där de snabbt försökte göra av sig med de svenska traditioner som de 

ändå tog med sig till Amerika. Dessutom hade de snabbt förlikat sig med tanken att de aldrig 

mer kunde se familj, släkt o vänner som de hade kvar i Sverige.158 Medan resultatet visar att 

de emigranter som åkte över efter 1850-talet kommer dessa händelser i andra hand. Resultaten 

visar att för dessa är privata angelägenheter viktiga hur det har det i Amerika, hur deras skörd 

ser ut, och hur de ska klara av ekonomin, eller det kalla vädret under vinter. Vilket Olagus och 

Marys brev också visar.159  Vilket Attebery menar i teorin är för emigranten viktigare än det 

politiska spelet som händer runt omkring denne. Detta lyser då igenom att de inte riktigt vill 

ha något att göra med den amerikanska livsstilen. Breven visar också att det fanns en viss 

hemlängtan till en början för de emigranter som kom under 1850-tal. Dessutom skrevs det i 

breven att alla mådde bra var både avsändaren och mottagaren nöjd, och inte behövde oroa 

sig. Vilket man då också kan se i teorikapitlet.160  

 

8.3 Breven efter det amerikanska inbördeskriget 1866-1870 
Efter inbördeskriget visar analysen att de brev som skrevs blev allt mer patriotiska, man ville 

tillexempel visa på att det var faktiskt bättre i Amerika än i det gamla Sverige. Attebery 

menar att detta sker ofta genom epitet som det gamla landet (Sverige) och Det fria landet 

(Amerika).161 I breven visar sig detta genom förargelsen vad Sverige hade kommit att bli. 

Detta gör inte heller att de känner att de vinner på att flytta tillbaka till Sverige, utan tvärtom 

vill de istället att de anhöriga som fortfarande är kvar i Sverige ska flytta till Amerika. Vilket 

till exempelvis dessa brev visar.162 Vilket kan tolkas som att deras inställning till Sverige har 

ändrats, således också för Amerika. Resultatet blir då intressant eftersom att kriget då faktiskt 

hjälper till att integrera de svenskar som både kom till Amerika på 1840-talet och de som kom 

senare på 1850-talet. Enligt Barton och Hall går detta att analysera genom att se kontexten. 

Skrivs det i ett brev att det är bättre här, litar mottagaren på det. Således går det att tolka 

                                                
157 Freeman to Friman, “Brev 19: Bloomsfield 12/1 1862: William Freeman”; Freeman to Friman, “Brev 13: 
Bloomfield 8/6 1859: John Freeman.” 
158 Attebery, Up in the Rocky Mountains, 18–21. 
159 Stephanson to Föräldrar och släktningar, “Brev 20: New Sweden 28/11 1863: Stephanson, O Översättning 
George M Stephenson”; Stephanson and Stephanson to Föräldrarna och Släktningar, “Brev 15: New Sweden 
14/3 1861: Stephanson, O”; Stephanson, “Brev 22: New Sweden 2/8 1864: Stephanson, M.” 
160 Attebery, Up in the Rocky Mountains, 30–34. 
161 Ibid., 32–33. 
162 Stephanson to P. Zackrisson, “Brev 29: Mt Pleasant 15/12 1866: Stephanson, O översättning George M 
Stephenson”; Signatur A.L to Tidningen Hemlandet, “Brev 28: Melrose 16/8 1866: A.L.” 
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analysen på flera sätt, det går att tolka det som att avsändaren då lockar över mottagaren till 

Amerika, på grund av att avsändaren vill att mottagaren kan få ett bättre liv. 

 

Således går det också att tolka svaret som att det rådde stor förvåning när fler och fler åkte 

över till Amerika. I tidningen hemlandet ser man också att emigranterna visste att svenskar 

som inte åkte över var mycket kritiska till emigrationen. Dessutom kan breven tolkas som att 

det fanns de som tyckte att emigrationen var ett förfärligt fenomen, opinionen i Sverige verkar 

också vara less på att breven allt mer skrivs på engelska, vilket gör det svårt för dem att förstå. 

Vilket dessa brev visar. 163 Dessutom finns det en tendens efter kriget att de svenska 

värderingar efter ett tag försvinner eller blandas in i nya värderingar som grundar sig på den 

nya amerikanska livsstilen.164 Vilket kan också synas i breven, där små detaljer ofta visar 

detta, som att Olagus glömmer bort vem han skriver med och signerar brevet som Oliver 

vilket han är snabb på att förtydliga att det är hans anglosaxiska namn, men detta tyder på att 

hans svenska namn håller på att tyna bort.165 Analysen visar också på att assimileras på ett 

annat sätt, och det är att emigranterna gärna tar en ny identitet. Olagus blir Oliver, Wilhelm 

blir William, Friman blir Freeman. Men analysen visar att det var inte bara genom namnen 

som ändras traditionerna och språket ändras med.166  

 

Brevens kontext skiljer sig anmärkningsvärt lite, det enda som skiljer är att man inte försöker 

få över sina anhöriga. Analysen visar på att det finns en viss längtan att få träffa sina 

anhöriga, även om man i många fall förlikat sig med tanken att aldrig få se dem igen. Men det 

är längtan som lyser igenom i breven, att för första gången få träffa sina svärföräldrar, 

svågern, modern, fadern, bror, och syster. Attebery menar att detta var på grund av att breven 

inte var sakliga, Således inte formella utan de var motsatsen till det. Det som lyser igenom är 

då inte längtan utan vilken relation som brevskrivaren hade med läsaren.167 I samma kapitel 

menar då Attebery att de som formulerade breven var duktiga på att ta fram vad som var 

viktigt för familjen att veta.168 Dessutom visar också analysen att breven innehåller mängder 

av metaforiska bilder, som ofta var religiösa. Ett bildligt språk är då en bra sak för den då 

målar upp en berättelse av vad som sker över på den sidan. Detta går då hand i hand med 

                                                
163 Signatur A.L to Tidningen Hemlandet, “Brev 28: Melrose 16/8 1866: A.L”; Körling to Redaktören av 
Hemlandet, “Brev 38: Kristdala 24/8 1869: Körling.” 
164 Attebery, Up in the Rocky Mountains, 24–28. 
165 Stephanson and Stephanson to Familjen i Sverige, “Brev 31: Mt. Pleasant 28/5 1867: Stephanson, O & M.” 
166 Barton and Hall, Letter Writing as a Social Practice, 6–8. 
167 Attebery, Up in the Rocky Mountains, 4–5. 
168 Ibid., 24–28. 
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Atteberys teori om att detta ger läsaren en känsla av att denne har varit med om det som 

beskrivs. Då blir läsningen per definition metonymisk.169  

 

Dessutom kan man se att de kristna värderingar i breven stannar kvar och är en av de få saker 

som emigranterna tar med sig från Sverige som också stannar kvar tiden de är i Amerika. 

Detta menar då Attebery att breven låter mindre informella utan breven blir istället mer 

konkreta och konsekventa.170 Slutligen kan man säga att den tidigare forskningen inte har 

behandlat detta ämne, det blir alltså svårt att falsifiera den tidigare forskningen, eller komma 

fram med något nytt. På samma sätt går det inte heller att verifiera den. Studien kommer fram 

till att krig för människor närmare varandra, men att det inte är huvudorsaken till den 

assimilation som pågick under emigrationen. Assimilationen skulle i ändå ske, dock skulle 

den ta längre tid. Den kommer med fram till att det fanns viktigare saker än krig att skriva om. 

Det kan bero på flera faktorer till att de inte skrev mycket om kriget.  

9. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att emigrantbreven visar att det som utvandrade inte är en 

samlad grupp, utan de är enskilda individer som på 1800-talet utvandrade på grund av olika 

anledningar. I början var det mer en religiös övertygelse och förhoppningar om ett bättre liv 

som gjorde att man satsade allt på ett kort. Även idag 2014 kan man se den emigration som nu 

mestadels sker till Sverige från andra länder är densamma, alltså hoppet för ett bättre liv. Det 

amerikanska mottot som är skrivet i den amerikanska självständighetsförklaringen:  

 

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are 

endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, 

Liberty and the pursuit of Happiness.§2 

 

Emigrationen i sig är ett komplext ämne. Attebery menar att den fortsatta forskningen på 

amerikabreven ger nya förståelser för emigrationen i sin helhet. Således finns det alltid andra 

ingångsvinklar när det kommer till den svenska emigrationen till Amerika. Dessutom kan 

man också säga att uppsatsen visar på att det finns någon typ av integrering när det nya landet 

är upptaget med ett krig, då ett band bildas mellan de som har gått igenom det. Detta kan man 

se i resultatet att det har skett någon typ av assimilering under det amerikanska 

                                                
169 Ibid., 28–33. 
170 Ibid. 
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inbördeskriget. Då innan kriget har emigranterna hemlängtan, och är nära att redan på 1850-

talet att välja att åka tillbaka till Sverige. Medan konversationen efter kriget i stället handlar 

om att få dit de anhöriga som de lämnade kvar i Sverige. Det gör att det är en total svängning 

av var lojaliteten ligger. Det går från längtan för sitt gamla land, till att tycka att det nya landet 

är mycket bättre. Sammanfattningsvis kan man säga att lojaliteten är något som går vidare. 

Med en sådan hemsk händelse som ett krig gör att avstånd mellan människor minskar. Vilket 

gör att assimilationen blir mycket lättare att genomföra. Dessutom går dessa människor från 

att vara på det lägsta skiktet i samhället, till att bli en bidragande samhällspelare. Jag tycker 

att det finns mycket kvar att forska om när det kommer till vad som det stod i Amerikabreven 

under kriget. Tiden har varit en begränsning, vilket gör att det blir svårt att ta ut 

undersökningen till den nivå som jag tycker den förtjänar.  
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