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Abstrakt 

 

The Swedish Newspapers relationship with the Swedish emigration to Amerika 

between 1901-1904. -An argumentative analysis of the Swedish newspapers´ oppinions 

about the emigration in 1901-1904, with a hint of nationalism. 

 

The Swedish emigrants, in 1901-1904, were displeased with their home country, so they 

moved to America with hope to find a better life. Even though they were displeased 

they still had a great love for their home country and tried to either create a “new 

Sweden” (the Swedish-Americans), or they traveled back to their families, hopefully 

with savings big enough to buy their own home.  

Sweden did not have a homestead act like the Americans did, which probably is the 

biggest reason to the emigration.  

There was also the question of each individual’s right to vote. When you got American 

citizenship, you received the right to vote. The right to vote, as a reason to the 

emigration, was discussed in the Swedish newspaper. Some articles claimed that there 

were areas in Sweden with little political influence that had a lower emigration rate, in 

comparison to areas with a larger political influence. However, not only did you receive 

the right to vote, but you also get a home for free, thanks to the The Homestead, which 

later on became a national symbol for Sweden. A little red cottage with a stone wall 

around the land. The feeling for nationalism grew as this symbol alongside the Swedish 

national theme came along. There were of course other reasons, such as the strict laws 

of military service at the age of 20. As the laws got more serious, the emigration got 

higher.  

 

My purpose behind this thesis was to find out what the oppinions was from two 

Swedish newspapers about the great emigration to America that took place between the 

years of 1901-1904. It was two newspapers from each political opposites, and a total of 

35 articles was found and used. To make the material manageable, I had to set up a few 

keywords. That way I could select a few headlines, instead of reading them all. Then I 

presented the newspapers´ arguments in four kategories. The same four kategories are 

used to discuss the possibilities and problematics behind the arguments. The point 

behind this study is to show how the nationalistic arguments are presented in the 

newspapers.  
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1 Inledning 

 

Mellan 1851 till 1905 utvandrade drygt en miljon personer från Sverige till främst 

Amerika, Kanada eller Tyskland.1  Utvandringen skedde under tre emigrationsvågor 

1868–1872, 1880-1893 och 1901-1910.2 Frågan varför så många utvandrade har 

intresserat forskarna och några av de vanligaste förklaringarna har inriktats mot faktorer 

som utlovade bättre tider i andra länder eller att förhållandena såg mörka ut i Sverige. 

Detta förklaras med ”push and pull” faktorer. Det innebär att det måste finnas negativa, 

eller s.k. ”push” faktorer i det land man befinner sig i. När en emigration sker måste det 

även finnas positiva faktorer, eller s.k. ”pull” faktorer i det nya landet. De olika 

faktorerna kan vara ekonomiska, sociala eller politiska svårigheter i det ursprungliga 

landet, samtidigt som det motsatta finns i det nya landet, vilket leder till utvandring.3 

Enligt ett sådant synsätt måste det föreligga dåliga tider i Sverige och samtidigt goda 

sådana i Amerika för att folk skulle emigrera dit. Det var ett flertal år i Sverige, 

nämligen mellan 1850-60 samt 1867-69, med missväxt och torka,4 och Amerika lockade 

med möjlighet till egen jord. I Amerika utlovades ett gratis medborgarskap och även 

billig, om inte gratis, odlingsbar jord för den som emigrerade till det förlovade landet. 

Detta erbjudande kallades för ”Homestead act” och kom 1862. Kravet var dock att 

immigranterna skulle bli Amerikanska medborgare och på fem år ha arbetat upp denna 

mark till ett jordbruk de kunde leva på, innan marken blev deras.5 För att motverka 

denna lockelse till egen jord infördes i början av 1900-talet egnahemsförordning samt 

stöd till egnahemslån. Därmed underlättades möjligheten att starta upp mindre 

jordbruk.6  

En annan faktor som drev män att emigrera var värnplikten. Många manliga ungdomar 

utvandrade innan de fyllt 20 år, som var värnpliktsåldern. Tanken var att hålla kvar 

ungdomarna för att hjälpa till i jordbruket fram till värnplikten, men effekten blev 

istället att utvandringen ökade.7 

Släktingar, vänner och bekanta som redan befann sig i Amerika kunde locka både 

                                                 
1 Emigrationsutredningen – betänkande. 1913:33 
2 Ulf Bejbom Amerika Amerika! Sidan 51 
3 Push and pull factors of international migration: a comparative report. 2000 ed. (2000). Luxembourg: 
Office for Official Publications of the European Communities: sidan 3 
4 Beijbom, Amerika, Amerika: sidan 18 
5 Ljungmark, Lars, Swedish Exodus: sidan 52 
6 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/egnahemsr%C3%B6relsen?i_h_word=egnahem (2014-05-06)  
7 Kälvemark, reaktionen mot utvandringen: 1972:128 
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genom förbetalda, ”pre-paid”, biljetter för resan till Amerika och genom att berätta om 

sina framgångar. Dessutom kunde de tidigare utvandrarna, s.k. ”Yankies”, erbjudas fri 

resa hem och tillbaka till Amerika om de förde med sig fler emigranter.8 

Det fanns även agenter som annonserade i tidningar och försökte locka så många som 

möjligt att emigrera. 

Det fanns ett missnöje i Sverige och samtidigt fanns det mycket hopp och många 

möjligheter i Amerika. Men emigration var ett stort steg att ta. Jag tror att folket ändå 

hade en stor kärlek för sitt fosterland.  Mellan 1851-1930 hade nästan 1,2000,000 

personer utvandrat, och endast 200,000 av dessa reste hem till den familj de lämnade 

kvar i Sverige.9  

Trots missnöje och dåliga tider var svenska myndigheter måna om att minska 

emigrationen. Enligt Lars Ljungmark skrevs mycket negativt om emigrationen i de 

svenska dagstidningarna och utvandrarna sågs som förrädare. Samtidigt fanns det 

tidningar som tog tillfället i akt och skrev om emigrationen som ett medel för protest.10 

Det fanns även tidningar skrivna av svenska utvandrare t.ex. ”Svenska Amerikanaren” 

och ”Hemlandet”. Dessa två tidningar kan betraktas som utvandringsagenter genom att 

där publicerades artiklar och annonser om hur positivt det var i det nya landet. 11 

Dessa två Svensk- Amerikanska tidningar är ett tecken på att även om man bodde i 

Amerika var man mån om att fortfarande kalla sig svensk, eller Svensk- Amerikan. Man 

månade om sin svenskhet.12 

En anledning till varför jag tycker detta område är intressant är för att jag själv 

härstammar från en torparfamilj. Min fars morfar var en av sju söner i sin familj, och 

var också den enda som stannade kvar i Sverige. Med detta kunde jag inte låta bli att 

ställa mig frågan om varför alla dessa arbetsdugliga svenska ungdomar valde att 

utvandra.  Jag blev också intresserad av vilka argument för och emot emigrationen som 

förs fram i svenska dagstidningar ur ett nationalistiskt perspektiv.  

 

                                                 
8 Hans Norman, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/emigration/161950?i_h_word=emigrationen 2014-
05-06 
9Hans Norman, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/emigration/161950?i_h_word=emigrationen 2014-05-
06 
10 Ljungmark, Swedish Exodus. 1996:45 
11 Ljungmark, Swedish Exodus. 1996:46 
12 Ljungmark, Swedish Exodus. 1996:115- 122 
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1.1.1 Syfte:  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka argument för och emot emigration, 

samt om det finns några nationalistiska argument, som framfördes i svenska 

dagstidningar mellan åren 1901-1904. Vid denna tid var emigration ett faktum med 

omkring en miljon som redan lämnat landet. Här fanns också återvändare som är 

intressanta att se närmare på, hur det berättades om. Nationalismen var utbredd. 

Egnahemmet blev en nationalsymbol vid början av 1900-talet, vår nationalsång samt 

institutioner som Skansen etablerades strax före sekelskiftet 1900. Det kan därför vara 

intressant att analysera argumenten för och emot emigration utifrån ett nationalistiskt 

perspektiv.  

 

2 Tidigare forskning:  

 

Forskning om den svenska utvandringen till Amerika är omfattande, men få studier har 

inriktats mot nationalistiska undertoner i argumentationen för och emot emigration. 

Däremot finns det en hel del forskning om vilka som utvandrade, varifrån och vilka 

orsaker som låg bakom. Nedan redogör jag för den forskning som finns om reaktionen 

mot utvandringen. Det är i första hand den politiska aktiviteten omkring 

emigrationsfrågan som jag lyfter fram.  

 

2.1.1 Reaktionen mot utvandringen: 

 

Alla kunde inte utvandra. Det gällde inte bara i Sverige, utan även i stora delar av 

Europa. Enligt Ann-Sofie Kälvemark så är det svårt att avgöra vilket land som hade den 

striktaste politiken mot utvandring13. Hon menar att Sverige är relativt 

emigrationsvänligt med tanke på att regeringen inte ville ha allt för stränga lagar mot 

utvandringen. Anledningen till det är helt enkelt att man var väldigt måna om sina 

Svenska medborgare, inte bara mot de som eventuellt kom att utvandra, utan även mot 

de som ville återvända till sitt fosterland. Utvandringsförbudet gällde för dem som hade 

                                                 
13 Kälvemark, reaktionen mot utvandringen: 1972:15 
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häktningsorder, värnpliktiga ungdomar, människor som försökte fly från sin 

försörjningsplikt gentemot sin familj, minderåriga utan målsman.14  

Sedan 1880-talet hade man talat om värnpliktskatt, men den infördes inte förrän 

1901/1903. Denna skatt innebar att om man ville utvandra skulle man betala en summa 

för antalet år man hade kvar att göra av sin värnplikt. Man hade en tanke om att den 

som utvandrade troligen hade en god fysisk kapacitet och därmed en god chans till att 

förbättra sin ekonomiska situation. Genom att Sverige gick miste om god arbetskraft 

som dessutom kunde försvara riket om det blev krig skulle den värnpliktige mannen i 

samband med utvandringen ersätta staten för de ekonomiska resurser som investerats på 

utbildning och fostran.15 Med andra ord ville staten få tillbaka de pengar som spenderats 

på individen eftersom investeringen som gjorts inte skulle komma riket till godo.  

Från 1880 fram till 1901 diskuterades huruvida en utökad värnpliktstjänst skulle hindra 

utvandringen för ungdomar. En åldersgräns på 20 år sattes, då man enligt lag var 

tvungen att göra värnplikt. Däremot kunde ungdomar under 20 år utvandra utan några 

krav. Den utökade värnpliktstjänstgöringen kan dock ha lett till en ökad utvandring16. 

Eftersom att det var olagligt med utvandring för värnpliktiga, var det många som tog sig 

till Köpenhamn, norska hamnar eller andra ställen utanför landets gränser för att ta sig 

till Amerika17. Enligt emigrationsutredningens betänkande kände staten till denna 

olagliga utvandring.18  

 

Det var inte bara till att hoppa på ett skepp för att kunna utvandra till Amerika. Det 

förekom att folk blev lurade att köpa falska biljetter, eller att de inte fick stiga i land vid 

sitt destinationsmål p.g.a. att de saknade ett flyttningsbevis. Därför tillkom det en 

utvandrarförordning 1860 för att skydda utvandrarna. Senare uppdaterades denna 

förordning i flera omgångar till sent 1890-tal. Fartygen skulle t.ex. hålla en god 

säkerhet, ha gott om utrymme, mat och rena förhållanden.  Enligt denna 

utvandringsförordning var utvandringsagenter tvungna att skriva ett kontrakt med 

utvandrarna, och detta gick inte att bryta såvida inte utvandraren saknat 

utvandringsbevis.  

Det blev en kompromiss mellan utvandrare och agenter. Agenterna fick tillåtelse till fri 

verksamhet, men de var tvungna att skriva kontrakt. För utvandraren innebar detta en 

                                                 
14 Kälvemark, reaktionen mot utvandringen: 1972:15- 16 
15 Kälvemark, reaktionen mot utvandringen: 1972:70- 72 
16 Kälvemark, reaktionen mot utvandringen: 1972:68- 69 
17 Kälvemark, reaktionen mot utvandringen: 1972:66 
18 Emigrationsutredningen – betänkande. 1913:20  
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säker hemfärd för resenären ifall något fel skulle inträffa vid slutdestinationen. 

Utvandraren var även tvungen att ha ett utflyttningsbevis. Enligt utrikespolitiken fick 

inte sjuka, gamla, brottslingar eller personer som kunde framstå som en belastning för 

det nya landet få utvandra, och att de skulle stoppas av agenterna innan resan 

påbörjades.19 

Utflyttningsbevisen fanns till för de som inte var i värnpliktstjänsten och skulle visas för 

utvandringsagenten innan ett kontrakt skrevs. Det var i regel präster från den församling 

som utflyttningen skulle ta akt som skrev ett flyttningsbetyg 20. 

Såhär beskriver Ann-Sofie Kälvemark motivationen till flyttningsbevisen.   

 

”Man ville inom prästerskapet komma tillrätta med de 

otillfredsställande förhållanden under vilka emigrantstatistiken fördes 

och den otillförlitlighet i statistiken, som detta gav upphov till. Från 

militärt håll påtalade man möjligheterna för värnpliktiga att utvandra 

utan prästbetyg och ville genom en skärpning av kontrollen över 

utvandrarna sätta stop för detta.” 21 

                                                                       

Det fanns inte bara negativa känslor inför utvandringen. Enligt en motion från C. A. 

Sjöcrona som presenteras i Emigrationsutredningen, anses det som en fördel att skicka 

emigranter till Amerika för att införskaffa sig ny kunskap22.  

Från ett utlåtande i Riksdagen 1906 såg man det som en fördel att ge statsmedel, vilket 

man antagligen har gjort tidigare också, för att utöka, stödja och höja de industriella 

näringarna, för att stimulera till en bättre ekonomi. Sett utifrån ett längre perspektiv kan 

den bättre ekonomiska tillvaron i riket ge större chanser för att minska utvandringen.23 

 Det är inte så svårt att tänka sig att teknologin hos både industrin samt jordbruket var 

en ”pull-faktor”, vilket innebar att man kunde producera mer med mindre arbetskraft, 

och även förbättra kvaliteten för sina varor. Studier utifrån strukturer och 

strukturfragment visar att människor flyttar oftast från ett mindre utvecklat land till ett 

mer utvecklat land, i detta avseende Sverige till Amerika. 24 

 
                                                 
19 Kälvemark, reaktionen mot utvandringen: 1972:31- 33 
20 NE, Rune Bunte 2012-04-02 
21 Kälvemark, reaktionen mot utvandringen: 1972:40 
22 Emigrationsutredningen – betänkande. 1913:19 
23 Emigrationsutredningen – betänkande. 1913:31 
24 Sune Åkerman, Red. Ann-Sofie Kälvemark. Utvandring – Den svenska emigrationen till Amerika i 
historiskt perspektiv: 1973:22- 23 
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2.1.2 Teknisk utveckling:  

 

De svenska ingenjörerna hade en stor effekt vad gällde Sveriges utveckling efter 

emigrationsvågorna. Pär- Olof Grönberg har skrivit en avhandling som heter ”Learning 

and Returning” som handlar om dessa svenska ingenjörer som färdats till Amerika. Det 

visade sig i hans undersökning att dessa människor var väldigt mobila, men dessa 

ingenjörer är något som kallas ”target migrant”, som betyder att dessa ingenjörer hade 

som avsikt att emigrera under en viss period. Det var med andra ord avsiktligt att 

emigrera till Amerika för att lära sig om ny teknik, för att senare färdas tillbaka till 

Sverige och implementera det i hemlandet. Mängden ingenjörer som återinvandrade till 

Sverige berodde på deras sociala, geografiska bakgrund och utbildning. Den 

högutbildade från ett högt socialt ursprung och som är född i storstäder var de som hade 

högst återinvandring. Men utländska erfarenheter höjde de mindre utbildade de med 

mindre social ursprung, men att de hög utbildade med utländsk erfarenhet var de som 

lyckades nå en högre nivå av förvaltning. 25 

Beroende på vad det är för typ av ingenjör är det skillnad på varifrån Sverige fick sina 

erfarenheter till maximal potential. Per-Olof menar att Tyskland var duktiga på det 

elektriska, England utmanade Amerika inom ingenjör industrin, och Amerika 

dominerade inom stål och järn. Per-Olof hade gjort sina studier på fyra svenska 

industrier, nämligen ASEA, Boliden, Fagerstas och Sandvikens expansioner. Det är 

med dessa han kom fram till att med de Amerikanska erfarenheterna togs en tredjedel 

upp av ledarpositionerna, medan en tiondel hos gruvarbetarna. 26 

 

2.1.3 Nationalism och egnahem:  

 

Reaktionen mot utvandringen har generellt varit negativ. Delvis för företagsägare, 

jordbrukare och delvis privatpersoner samt politiker. Den negativa inställningen hör 

samman med nationalism. Enligt Nationalencyklopedin beskrivs begreppet nationalism 

på följande sätt: 

 

                                                 
25 Grönberg, Per-Olof, Learning and returning: return migration of Swedish engineers from the United 
States, 1880-1940: 2003:2 
26 Grönberg, Per-Olof, Learning and returning: return migration of Swedish engineers from the United 
States, 1880-1940: 2003:2 
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”[…] tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, 

nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade 

värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och 

intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter 

största möjliga politiska oberoende. Det sistnämnda antas i sin tur 

bara kunna uppnås genom kontroll av ett territorium, företrädesvis en 

suverän stat.” 27 

 

I en ”suverän stat” kan man inte ha en stor del av sitt folk som utvandrar p.g.a. 

missnöje. Därför passade det bra att driva en egnahemspolitik tillsammans med 

”svenskhet” som befruktade varandra - då den röda stugan med hägn som blev en 

symbol för nationsbygget, som Nils Edling skriver i ”Det fosterländska hemmet”.28. 

Under andra hälften av 1800-talet florerade nationalistiska strömningar i hela Europa. 

Denna kärlek för sitt land gav upphov till officiella symboler som betraktas som 

nationalism. Att positiva och kärleksfulla känslor för fosterlandet fanns hos folket är 

mycket troligt. Man har sina förfäder, sin familj samt nära och kära där man växte upp. I 

slutet av 1800-talet försvenskades Sverige genom bl.a. flaggan, nationalsången, Skansen 

och hembygdsrörelsen29. Både flaggan och nationalsången är dock äldre än 1890-talet, 

men företeelserna blev vid denna tid nationalistiska symboler för Sverige30. 

I Amerika var ”homestead act” från 1862 en pull-faktor. Den innebar att om man 

betalade sin registreringsavgift för att bli Amerikansk medborgare fick man 64,7 hektar 

ouppodlad mark från staten.31 Sverige tog till sig denna idé och började med sin 

egnahempolitik. För Sverige och deras version av homestead act innebar det ett 

egnahem, som är en socialvetenskaplig term för mindre bostadslägenheter där endast 

ägaren av jorden bor. Ägaren i detta fall är arbetaren och hans familj. Villorna som 

ingick i dessa egnahem-ideal var på 2 – 3 rum och kök, men kunde även omfatta sju-åtta 

rum. 32 Däremot var mängden mark att odla på betydligt mindre än vad Amerika erbjöd 

sina emigranter. Ett småbruk i Sverige tillgav de bebodda 10 hektar odlingsbar jord 33.  

Just egnahemsfrågan var viktig för kampen mot utvandringen. Att motverka 

missförhållanden och dämpa missnöje gjorde egnahemmet till ett nationellt 

                                                 
27 Rune Johansson. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/nationalism 2014-05-07 
28 Edling, Nils. Det fosterländska hemmet. 1996:26 
29 Edling, Nils. Det fosterländska hemmet. 1996:26 
30 Edling, Nils. Det fosterländska hemmet. 1996:414 
31 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/homestead-act 2014-05-12 
32 Edling, Nils. Det fosterländska hemmet. 1996:32 
33 Edling, Nils. Det fosterländska hemmet. 1996:37 
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räddningsprojekt, där hem, familj och fosterland blev ett instrument för ideologisk 

uppfostran. 34  

Man använde 1902 retoriska frågor som ”Vad har stataren att försvara och på vilken 

grund vilar hans fosterkärlek”, som tyder på hur viktigt det är för varje svensk att ha ett 

eget hem som finns i sitt kära land 35. 

Egnahemprojektet var ett stort, om inte det största, medel för att hämna emigrationen. 

När egnahemslånet tillkom 1904 hade, efter fyra årtionden, drygt 110 000 egnahemslån 

inrättats36. 

 

2.1.4 Brev från utvandrare: 

 

Orsakerna till Sverige stora utvandring var, som nämnts ovan (förutom att svenskar 

reser för att inhämta kunskap inom industri eller annat dylikt), värnplikt, 

utvandringsagenter, dåliga löner, svårt att bli jordägare och dåliga förutsättningar för 

jordbruken. I emigrationsutredningen bilaga 7 finns en samling med brev från svenska 

utvandrare som berättar om sina historia, men också trots att de lämnat det även hur 

mycket de älskar sitt fosterland.  

En man med initialerna C.B, som utvandrade 1870, från Uppsala berättar om sin familj 

och deras levnadsvillkor. Hur han har fått söka jobb utanför sitt hem på koppargruvor 

där han inte tjänade mer än vad som räckte till billig mat.37  

Han begav sig till Amerika för att hitta bättre jobb. Och på grund av sin tidigare 

erfarenhet i Sverige då han hade sin egen verkstad fick han ett bra jobb i Amerika där 

han jobbade i 19 år, även om han inte kunde tala engelska så bra. Vid sina senare år, 

med sin tredje fru, begav han sig tillbaks till sitt ”kära Sverige” 38. 

Det är tydligt att denne man hade kärlek för sitt hemmaland, och har antagligen längtat 

tillbaks för att se sina hemmatrakter åter igen. Men det är inte den enda utvandraren som 

visar stor kärlek till Sverige. En man med initialerna M.N, från Östergötlands län, 

skriver att när han kom till Amerika så saknades det svenska klimatet, och med det 

                                                 
34 Edling, Nils. Det fosterländska hemmet. 1996:348 
35 Edling, Nils. Det fosterländska hemmet. 1996:349 
36 Edling, Nils. Det fosterländska hemmet. 1996:386 
37 Emigrationsutredningen, Emigrationsutredningen. Bil. 7. 1908:131 
38 Emigrationsutredningen, Emigrationsutredningen. Bil. 7. 1908:132 
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menar han språk, seder och bruk som han ansåg främmande. ”Om Amerika hade det, så 

tror jag det vore det bästa land på jorden.” 39.  

 

2.1.5 Sammanfattning: 

 

Reaktionen mot utvandringen var i många fall negativa. Industri och jordbruk blev av 

med arbetsdugliga unga karlar, värnplikten gjorde att människor utvandrade olagligt 

genom agenter från andra länder. Men kanske p.g.a. detta började man tänka mer på 

Sverige som nation, och kärleken för landet. En strävan för en suverän stat och en 

enhetlighet bland folket. Enligt Nils Edling växte den nationalistiska andan i de 

åtgärdsprogram emot utvandringen, vilket är särskilt tydligt i egnahemspolitiken. Fler 

nationalistiska symboler etablerades och i dagspressen fördes kampanjer mot 

utvandringen. Men det absolut viktigaste med Sveriges kamp mot utvandringen var 

egnahemsprojektet. Det blev ett instrument som kom att symbolisera det svenska 

idealet. Ifall Sverige skulle hamna i krig hade man p.g.a. egnahemsidealet något att 

försvara, till skillnad från då man tvångsbodde hos andra främlingar. Man hade heller 

inte längre någon anledning att resa till Amerika när man kunde få samma sak i Sverige 

som det erbjöds i Amerika.  

Men hur tydliga är dessa nationalistiska tendenser i svenska dagstidningar? Kan man 

urskilja argument där tidningarna var för eller emot utvandringen p.g.a. de 

nationalistiska tankarna?  

Med den politik som Sveriges politiker, företagare och medborgare skapade för Sverige 

gjorde att fler möjligheter öppnades inom landet, istället för att behöva söka hoppet i ett 

annat land. Därför behövdes nationalismen, och därför har jag gjort denna studie.  

 

3 Frågeställning: 

 

Mina frågor är som följande: 

 Vilka argument förs fram i svenska dagstidningarna om emigrationens 

nytta och faror? 

 På vilket sätt lyfts en svensk nationalism fram i argumenten?  

 

                                                 
39 Emigrationsutredningen, Emigrationsutredningen. Bil. 7. 1908:133- 134 
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4 Avgränsningar: 

 

Jag har valt att läsa två svenska dagstidningar under perioden 1901-1904. Ursprungligen 

ville jag undersöka dagstidningarna under en längre period. Det kunde vara en 

undersökning som sträkte sig mellan 1860 -1920. Men anledningen till varför det blev 

1901-1904 var p.g.a. tidsbrist. Dessutom kände jag att dessa fyra år kunde vara en bra 

tid att börja på. Eftersom emigrationsutredningens betänkande började, och 

publicerades, inte långt efteråt. Hur tidningarna skriver angående emigrationen mellan 

1901-1904 kan ha lett till att emigrationsutredningen påbörjades.  

 

I de två svenska dagstidningarna letar jag efter argument som förs angående 

emigrationen till Amerika som något negativt respektive positivt i en nationalistisk 

anda. Det viktigaste är att föra fram argumenten, att det tillkommer en tolkning för 

nationalism är ett sidospår. Anledningen till det är att det viktigaste är inte den 

nationalistiska åsikten, utan att tidningarna har en åsikt. Nationalism är såklart en viktig 

teoretisk aspekt. Nationalismen är, återigen, inte det största fokuset i denna uppsats.  

 

Med hjälp av Nils Edlings tidigare forskning har jag förstått vikten bakom 

egnahemsprojektet lyfter upp detta ämne är viktigt för min studie. Jag har försökt att 

leta efter och svara på egnahemsfrågan. Detta gjorde jag genom kungliga bibliotekets 

hemsida. De hade tillgång till olika svenska dagstidningar digitalt. Problemet var att det 

inte fanns tillräckligt med information om egnahem i de tidningarna. Förslagsvis kan 

egnahemsfrågan vara en framtida studie eftersom den är viktig för emigrationen till 

Amerika.  

 

5 Disposition:  

 

Materialet kommer att innehålla en redogörelse för de två utvalda svenska 

dagstidningarnas historia, och vilken politisk inriktning de hade/har. Detta är följt av 

metodredovisning, under samma rubrik, som förklarar hur jag har gått till väga när jag 

analyserade materialet. Metoden säger även hur jag har gått till väga inför 

argumentationsanalysen.  

Men en metod är inget utan en teori. Därför kommer teori och perspektiv efter material 
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och metod så man förstår vad jag har för angreppssätt när jag hanterar materialet. Jag 

har valt en teori då nationalistiska argument om emigrationen genomsyrar de två 

svenska dagstidningarna, och kommer att presentera dessa i ett separat kapitel. Under 

denna redogörelse skriver jag ut argumenten och dela upp dom i fyra kategorier, som 

senare kommer att analyseras utifrån teori, problematic och möjligheter. Avslutningsvis 

finns en sammanfattning tillgänglig som ett försök att koppla ihop hela uppsatsen.  

 

6 Material och metod: 

 

Mitt källmaterial kommer att bestå främst av det urval av tidningar mellan år 1901-

1904, nämligen Aftonbladet och Social-demokraten och deras artiklar som handlar om 

emigrationen. Vid 1885 skapades Socialdemokraten av August Palm, i samarbete med 

Axel Danielsson, och var en arbetarpress 40.  

Socialdemokraten var i samtid med ”Arbetet” de första exemplen i svensk 

tidningshistoria som hade en strikt politisk partipress. När ett brott, eller en 

olyckshändelse skedde, tog socialdemokraten sin chans att påpeka att detta var det 

kapitalistiska och borgerliga samhällets natur. Men efter några tiotals år började 

tidningen minska med de politiska materialen. 41  

Också vid 1880-talet började man få inspiration från de amerikanska tidningarna, och 

införde ett rubriksystem, och använde sig av den amerikanska intervjumetoden. 42  

Aftonbladet skapades av Lars Hierta 1830, men den hette inte aftonbladet från början, 

namnet Aftonbladet togs 1852 43. Tidningen var en moderat-liberal partipress från 1852, 

och vid 1856 var tidningen i den ledande ställningen inom den liberala pressen. 44  

Denna uppsats använder en argumentationsanalys av texter från två svenska 

dagstidningar.  

Meningen är att genom denna metod, ska jag kunna hitta argument för det 

nationalistiska perspektivet. Det kan vara argument som talar för utvandringen till 

Amerika, av olika anledningar som t.ex. utvidga de svenska gränserna och skapa ”ett 

nytt Sverige”. Om det ska vara en argumentationsanalys behöver det också vara 

                                                 
40 En svensk presshistoria. Holmberg, Oscarsson, Rydén.1983: 94- 95 
41 En svensk presshistoria. Holmberg, Oscarsson, Rydén.1983: 95 
42 En svensk presshistoria. Holmberg, Oscarsson, Rydén.1983: 96 
43 Grundad 1830 av Lars Johan Hierta.1999:5 
44 Grundad 1830 av Lars Johan Hierta.1999:7 
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argument som talar emot utvandringen, och det är där den nationalistiska andan kommer 

synas. 

För min underökning gjorde jag upp ett urval av ord som skulle finnas i rubriker i de två 

svenska dagstidningarna. Det kunde vara ord som t.ex. ”Utvandringen”, 

”Emigrationen”, ”Sverige i Amerika”, ”Svensk-Amerika” eller annat dylikt. Under 

tiden jag letat genom dags-tidningarna har jag lyckats hitta några strö-artiklar som 

kommit till användning. När jag sett ett nyckelord i rubriken läste jag genom artikeln 

ifall den kan komma till användning. Detta innebär att jag i fortsättningen fått leta efter 

liknande rubriknamn, dock är det inte alla artiklar som ger något resultat. Dessa artiklar 

har haft rubriknamn som t.ex. ”Svenska kulturen”, ”Bref från Amerikanska vestern”, 

”Litet om Amerika förhållanden” eller annat dylikt. Utöver detta, är jag inte mer än 

människa och kan ha missat en eller annan artikel, men anser mig själv ha gjort ett 

noggrant jobb.  

Med de rubrikvalen för min undersökning har 16 artiklar från Socialdemokraten, och 19 

artiklar från Aftonbladet använts för att få fram resultaten. Fler har hittats med de 

sökord, men har filtrerats bort p.g.a. icke-relevant information. Dessa 35 artiklar 

kommer att delas upp och redogöras i fyra kategorier, Ekonomi, politik, debatt: 

levhandsförhållandena i Amerika och Kultur, under ”redogörelse” kapitlet. Kategorierna 

har skapats för att lättare få fram och förstå argument från de två Svenska 

dagstidningarna. Vad dessa kategorier innebär redogörs i samma kapitel.  

Sammanfattningsvis har jag alltså gjort en argumentationsanalys på material som jag 

hittat ifrån två svenska dagstidningar. Jag har letat efter nationalistiska argument 

angående den Svenska emigrationen till Amerika. För att göra materialet hanterbart 

valdes rubriker ut genom nyckelord. Hade jag läst varje rubrik hade det tagit för lång tid 

och det är inte säkert att det hade blivit ett bättre resultat. De artiklar jag läst ska jag 

redogöra i fyra kategorier. Dessa skall också diskuteras utifrån möjligheter och 

eventuella problem i samma kategorier. Avslutningsvis skall jag ha svarat på mina 

frågeställningar genom mina tolkningar av materialet.  
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7 Teori och perspektiv: 

 

Arne Jarrick och Olle Josephson skriver i boken ”Från tanke till text” att ett utvalt 

teoretiskt perspektiv prövas via praktiska undersökningar. En teori genom empiriska 

prövningar ger insikt som andra teorier inte kan. 45 

Det teoretiska perspektivet denna uppsats använder, är ett nationalistiskt perspektiv för 

analysering av två svenska dagstidningar angående emigrationen från Sverige till 

Amerika. Det finns många begrepp som kan krångla till förståelsen för vad nationalism 

betyder. Jag kommer att förklara vad patriotism och etnonationalism är för att urskilja 

begreppen, som gör det lättare att förstå min infallsvinkel för denna uppsats. För att 

klarifiera vad jag menar med detta, är att förklaringen av patriotism och 

etnonationalism, i det kommande stycket, används enbart för att urskilja begreppet 

nationalism. Jag gör detta för att visa vad mitt teoretiska tillvägagångssätt innebär. Med 

andra ord, detta är en studie av nationalistiska argument, inte etnonationalistiska, och 

inte heller patriotiska.  

 

Walker Connor förklarar, i sin bok ”Ethonationalism – the quest for understanding”, 

skillnaderna mellan begreppen på följande sätt:  

 

”[…]we begin by noting that nationalism and patriotism refer to two 

quite distinct loyalties: the former to one´s national group; the latter 

to one´s state (country) and its institutions. […]But in the world 

containing thousands of ethnonational groups and less than two 

hundred states, it is evident that for most people the sense of loyalty to 

one´s nation and to one´s state do not coincide.” 46  

 

Nationalism handlar om lojalitet gentemot nationens folk, inte mot nationens 

institutioner till skillnad från patriotism. Det kan dock finnas fler etniska grupper i en 

nation. Etnonationalism, till skillnad från nationalism, är man lojal mot sin etniska 

grupp. En person kan tillhöra en minoritetsgrupp, som t.ex. det samiska folket, men i 

denna uppsats handlar det om tillhörighet för det svenska folket.  

                                                 
45 Jarrick, Arne & Josephson, Olle. Från tanke till text: en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter, 
2010: 41 
46 Connor, Walker, Ethnonationalism: the quest for understanding, Princeton Univ. Press, Princeton, N.J., 
1994:196 



  
 

14 

Craig skriver i sin bok ”The Heritage of World Civilization” at Nationalism var som 

störst under 1800-1900 talet och var den ledande kraftfullaste politiska ideologin i 

Europa i början av 1900-talet. Nationalism, med politisk inriktning, är där en nation 

består av folk som har slått följe genom banden av gemensamt språk, historia och 

tradition samt kultur, och som också borde ha en gemensam regering.47 Under 1800-

1900 talet använde nationalister ord som ”nationskod”48 som innebär, till exempel, om 

man samlar Italienare under ett enat Italien kommer det att främja ekonomi och 

administrativ effektivitet.49 

Vilka etniska grupper får lov att kalla sig för en nation? I teori kan vilken etnisk grupp 

som helst göra anspråk på en nation, men nationskoden förhindrar detta. Man måste 

kunna försvara sin nation, erövra andra för att sprida sitt nationella språk och sin kultur. 

Man ska kunna ha en stabil ekonomi och man ska dela en historia specifik för just den 

folkgruppen.50  

Denna uppsats har en nationalistisk inblick, där svenskar som utvandrat har en längtan 

efter sitt moderland och sin grupptillhörighet (förfäder, familj, religiös tillhörighet, 

landets miljö och struktur o.s.v.), och inte dess institutioner. Det är lite problematiskt 

ifall man ska ha en etnonationalistisk infallsvinkel, eller en nationell. Jag tänker på de 

svenskar som emigrerat och blivit en minoritetsgrupp i Amerika, det vill säga Svensk-

Amerikaner. Dessa skulle jag vilja påstå är etnonationalistiskt. De känner en lojalitet till 

sin egna etniska bakgrund, inte till någon nation eller dess institutioner. Samtidigt är de 

svenskar, som fostrats i Sverige, med svensk bakgrund som emigrerat, och mer eller 

mindre längtar tillbaka till sitt hemland. Jag definierar och använder inte ordet 

patriotism med anledningen till att Svenskarna emigrerade p.g.a. missnöje mot sina 

institutioner i hemlandet. Men nationen och dess folk saknar utvandrarna. Därför 

använder jag begreppet nationalism i denna uppsats. Hade jag använt en 

etnonationalistisk infallsvinkel under denna uppsats, hade jag varit tvungen att använda 

Svensk-amerikanska dagstidningar istället för de Svenska.  

Det jag vill undersöka är hur de två utvalda svenska dagstidningarna pratar om 

emigrationen utifrån ett svensk- och svenskhetsperspektiv. När artiklarna analyserats 

har jag utgått ifrån att dagstidningarna har en vilja för att värna om de svenska 
                                                 
47 Craig, Albert M. (red.), The heritage of world civilizations. Vol. 2, [Since 1500], Teaching and learning 
classroom ed., Brief 4th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 2009:589 
48 Craig använder ordet ”nationhood” – Hemsidan ”folketslexikon” tolkar det som ”nationskod”.  
49 Craig, Albert M. (red.), The heritage of world civilizations. Vol. 2, [Since 1500], Teaching and learning 
classroom ed., Brief 4th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 2009:590 
50 Craig, Albert M. (red.), The heritage of world civilizations. Vol. 2, [Since 1500], Teaching and learning 
classroom ed., Brief 4th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J., 2009:590 
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medborgarna och om den svenska nationen. Det kan vara om att hitta anledningar till att 

svenskarna inte ska utvandra till Amerika, anledningar att stanna kvar och kämpa för sin 

nation, för att få Sverige att växa istället för andra länder.  

 

8 Redogörelse: 

 

I följande kapitel redogörs de två svenska dagstidningarnas argument för eller emot 

emigrationen, och har delats in i fyra kategorier. Detta har gjorts för att det ska vara 

lättare att hantera materialet och deras argument. Det blir också lättare att tillämpa 

analysen som kommer efter redogörelsen. En förklaring eller motivering till varför just 

dessa fyra kategorier känns orelevant, det viktiga är att använda och visa vilka 

kategorier som använts. 

Vissa artiklar (de flesta) är beskrivande nyhetsartiklar med blandade ämnesområden. 

Kategoriseringar har gjorts utifrån vilka ämnen och dess centrala argument artiklarna 

handlar om. Det kan t.ex. pratas om ekonomi och dess kostnader, men samtidigt om 

bevarandet av det andliga bandet mellan svenskar och svensk-amerikaner. Det är här 

som min första fråga kommer att besvaras: Vilka argument förs fram i svenska 

dagstidningarna om emigrationens nytta och faror? 

 

8.1.1 Ekonomi:  

 

Detta stycke innehåller fyra beskrivande nyhetsartiklar, det innebär två artiklar från 

Aftonbladet och två från Socialdemokraten.  

Med ekonomi har det enbart med emigrationen att göra, dess kostnader eller dylikt, och 

inte om t.ex. Amerikas ekonomiska uppsving. Inställningen till emigrationen är negativ, 

och man anser att det är något man bör bekämpa. Det kommer att kosta mycket pengar, 

men det är ingenting i jämförelse med den nationalförlust, d.v.s. de unga och starka som 

emigrerar, som emigrationen orsakar. 

 

Socialdemokraten publicerade en artikel utifrån en annan tidning, nämligen ”Ny Tid”. 

Denna artikel heter ”Utvandringen” och utgavs den 24:e april 1903. Man hade 

konstaterat att förra veckan (från då artikeln publicerades) hade drygt 1200 unga friska 

svenskar lämnat landet för att ta sig till Amerika. Det beskrivs som om dessa ungdomar, 
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mellan 18-25 år gamla, var glada att få åka iväg, som om de blivit befriade från något 

tungt och hårt. 51  

Anledningen till att dessa unga arbetare flyttar till Amerika beskrivs på följande sätt: 

”De allra flesta af dessa, som ge sig ut mot okända öden, ha jagats ur landet på grund 

af de rent af vidriga förhållanden, under hvilka småfolket och då särskilt lönearbetarna 

lefva. Och många, många af dessa senare jagas med våld ur landet.” 52.  

Exakt vad skribenten menar med ”våld” redogörs dock inte. Men skribentens avsikt 

med denna artikel, i min egen tolkning, är att försöka hindra dessa unga svenska 

människor från att emigrera. Skribenten menar att kapitalismen råder även där, och att 

möjligheterna är lika stora att lyckas i hemlandet som i Amerika. 53 

 

Det är de smarta och unga människorna som utvandrar. Sverige blir något som en 

artikel kallar för ”barnens och gubbarnas land”. Denna artikel, ”Hur emigrationen 

åderlåter landet”, skrevs den 21:e Juli 1904. Till skillnad från alla föregående artiklar 

som skrivit om dessa konsekvenser, alltså de unga reser och de gamla stannar i 

hemlandet, går denna artikel genom statistik för hur många gamla och barn som finns i 

landet mellan 1860-1901. 

Det är alltså gott om gamla och barn i Sverige. Med detta menar skribenten att det 

saknas människor i åldrarna mellan 15-50. Höjdpunkten av invånare med dessa åldrar 

räknas till 462 per 1000 i hela landet under år 1903. Andra länder och Sverige förr, 

räknades upp till 500 per 1000 invånare.54 

Men de gamla, alltså de med ålder 80 och uppåt, har också ökat. Som jag tolkar det har 

antalet gamla ökat, från år 1860-1901, från drygt 19.330 till 58.000. Bara under 1901 

gick ökningen från 54.778 till 58.025. 55 

Dessa gamlingar är inte kapabla att försörja sig själva, och antalet barn (10-20 år gamla) 

som finns kvar gör det inte lättare vad gäller skola och utbildning 56. ”Vårt land går mot 

ruin med stora steg – de maktägande se det och låta det gå.”, säger skribenten.57 

                                                 
51 Socialdemokraten, 24 april 1903. 1001187286. Göteborgs universitetsbibliotek kurs‐ och 
tidningsbiblioteket. 
52 Socialdemokraten, 24 april 1903. 1001187286. Göteborgs universitetsbibliotek kurs‐ och 
tidningsbiblioteket. 
53 Socialdemokraten, 24 april 1903. 1001187286. Göteborgs universitetsbibliotek kurs‐ och 
tidningsbiblioteket. 
54 Socialdemokraten, 21 juli 1904. 1001273850. Göteborgs universitetsbibliotek kurs‐ och 
tidningsbiblioteket. 
55 Socialdemokraten, 21 juli 1904. 1001273850. Göteborgs universitetsbibliotek kurs‐ och 
tidningsbiblioteket. 
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Den 16:e november 1903 lanserades en artikel under rubriken ”En diskussion om 

emigrationen.” Denna artikel är ett gott exempel på att tidningen och det svenska folket 

har uppmärksammat utvandringsströmmarnas konsekvenser. Artikeln beskriver bland 

annat att den ekonomiska förlusten p.g.a. utvandringen uppnås till 800- 900 miljoner 

svenska kronor som lämnat landet och tagit sig till Amerika. Det är en summa man 

kommit fram till, genom uppfostranspengar (drygt 1000 kronor per person) plus 

genomsnittet 80 kronor som varje emigrant tagit med sig som fickpengar. 58 Samtidigt 

som att mycket pengar skeppas över från Sverige till Amerika tillsammans med 

utvandrarna, tvivlar man på att det andliga bandet mellan utvandrare och Sverige skall 

hålla. Detta står det i artikeln med tanke på att Svensk- Amerikanarna inte kan motstå 

den amerikanska assimilationsförmågan i längden. 59 Skribenten i artikeln nämner att en 

utredning bör göras. Man vet alldeles för lite vid denna tid om hur emigranterna har det 

i Amerika. Om vad det är som gör det bättre på amerikansk mark än hos Sverige, och 

därför föreslår skribenten att arbetare och arbetsgivare bör skickas till Amerika och 

undersöka saken, för att göra Sverige bättre60.  

 

Tidigare artiklar om förslaget för en undersökning har lanserats i Aftonbladet. En artikel 

som lanserades den 23:e oktober 1903, med rubriknamnet ”Mot emigrationen. – Ett 

förslag till undersökning”, tar ytligt upp vilka undersökningar som ska göras. De man 

skickar för undersökningen skulle väljas av folket självt. Det skall vara en jämförelse 

mellan det gamla och nya landet, med avsikt att göra Sverige bättre än Amerika. 

Dessutom skulle representanterna för undersökningen ta tillvara på uppslag, tekniska 

eller finansiella anordningar. En sådan undersökning skulle, enligt artikeln, kosta 

enorma mängder pengar, men som dock är litet i jämförelse med den nationalförlust 

utvandringen avger. 61 

 
                                                                                                                                               
56 Socialdemokraten, 21 juli 1904. 1001273850. Göteborgs universitetsbibliotek kurs‐ och 
tidningsbiblioteket. 
57 Socialdemokraten, 21 juli 1904. 1001273850. Göteborgs universitetsbibliotek kurs‐ och 
tidningsbiblioteket. 
58 Aftonbladet, 16 november 1903. 1001273123. Göteborgs universitetsbibliotek kurs‐ och 
tidningsbiblioteket.  
59 Aftonbladet, 16 november 1903. 1001273123. Göteborgs universitetsbibliotek kurs‐ och 
tidningsbiblioteket. 
60 Aftonbladet, 16 november 1903. 1001273123. Göteborgs universitetsbibliotek kurs‐ och 
tidningsbiblioteket.  
61 Aftonbladet, 23 oktober 1903. 1001273123. Göteborgs universitetsbibliotek kurs‐ och 
tidningsbiblioteket. 
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8.1.2 Kultur:  

 

Begreppet ”kultur” kan betyda många olika saker, och för att förstå artiklarnas 

argument, och varför de artiklar delats in i denna kategori, kan det vara bra att förklara 

vad som menas med ”kultur”. Enligt Bonniers svenska ordbok betyder begreppet 

”kultur” för: ”[…] människors sätt att leva, tänka o. verka inom ett visst område o. vid 

en viss tid”[…] 62. Under samma stycke står det om ”kulturarv” på följande sätt:”[…] 

kulturarv det bestånd av idéer, upplevelser, värderingar osv. som har tagit sig uttryck i 

vår kulturs historia o. som är mer el. mindre gemensamt för de flesta av oss”[…]63.  

Artiklarna som avser detta stycke är beskrivande nyhetsartiklar som talar om en skola i 

Amerika. Det är en svensk-amerikansk skola som anses ha en stor koppling hos det 

andliga bandet mellan svenskar och svensk-amerikaner. Inställningen till emigrationen 

blir positiv p.g.a. denna skola. Artiklarna talar inte om emigrationen och tar ingen 

ställning till frågan, men förstärkandet av det andliga bandet mellan svenskar och 

svensk-amerikaner är en tydlig positiv reaktion.  

 

Den kärlek utvandrarna har för sitt fosterland är stor. En artikel visar tydligt hur mycket. 

Det är en artikel som lanserades 1901 den 11:e juni och dess rubrik är ”Sverige i 

Amerika”. Artikeln berättar om ett tal som hölls av en Svensk- Amerikan vid en 

bankett för Hugo Wickström. Wickström var Jämtlandspostens redaktör och befann sig 

i Chicago mitt i sin jorden-runt resa. Det var i hans tillvaro som denna bankett hölls i 

hans ära. Talet handlade om kärleken för fosterlandet. Alla svensk- amerikaner, precis 

som de svenska landsmännen, har en hemlängtan, och att känslan för ett fosterland finns 

tillgängligt i både tid och rum. Att det finns ett fosterland där Svensk- Amerikaner har 

med svensken en lika del äger ett gemensamt fosterland i förhållande till språk, 

historiska minnen och nationell karaktär. Världshaven är ingen gräns mellan nya och 

gamla landet, och kärleken för ”den utvalda bruden” (Amerika) inte utesluter kärleken 

för modern Svea. 64 

Enligt en artikel som lanserades på Aftonbladet den 20:e april 1901 fanns det just då 

närmare två millioner svensktalande människor. Artikeln, vars rubriknamn är ”Stöd åt 

                                                 
62 Malmström, Sten, Györki, Iréne & Sjögren, Peter A., Bonniers svenska ordbok, 9., [rev.] uppl., Bonnier, 
Stockholm, 2009: 315 
63 Malmström, Sten, Györki, Iréne & Sjögren, Peter A., Bonniers svenska ordbok, 9., [rev.] uppl., Bonnier, 
Stockholm, 2009: 315 
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den svenska kulturen i Nordamerika. – Ett upprop till den svenska allmänheten.”, 

talar om en skola som finns i Amerika, och som verkar ha en stor betydelse. Skolan 

heter Augustana Collage & Theological Seminary och finns i Rock Island, Illinois. Till 

en början var skolans första mål att utbilda präster, men har efter att efterfrågan av 

präster minskat börjat med en allmän utbildning. Enligt artikeln har denna skola den 

högsta betydelse för bevarandet av svenskhet i de svensk-amerikanska områdena. 65 

 

Den svensk- amerikanska skolan Augustanas president, Dr Gustaf Anderson höll ett tal 

angående ifall det finns eller bör finnas en Svensk- Amerikansk kultur. Artikeln 

”Svensk- Amerika och dess kulturarbete” lanserades den 2:a Mars 1903, och berättar 

att Amerikas samt Sveriges kultur är av Germansk kultur, och därför delar kulturerna ett 

blodsband. Krocken mellan två kulturer innebar inte att en ny litterär kultur uppkom. De 

svenska traditionella kulturella berättelserna som necken, tomtar, älfvudansen eller 

annat dylikt användes fortfarande av Svensk- Amerikanarna, i samtid med de 

amerikanska författarna som t.ex. Edgar Poe. Någon ny Svensk- Amerikansk litteratur 

har, enligt presidenten Anderson, inte hittats ännu. 66 

 

I en artikel som skrevs 1901 den 6:e november under rubriken ”Svensk- Amerikanska 

festligheter- Den nya presidenten vid Augustana College installeras” skrivs om ett 

universitet (Augustana College) som grundats i Amerika med svenska influenser, att en 

ny president för skolan skall installeras. Det var en annan tidning vid namn ”Gamla och 

nya Hemlandet” som uppmärksammade detta evenemang. Evenemanget beskrivs av 

skribenten som något svenskt, eftersom den 17:e oktober samlades läroverkets musikkår 

och marscherade med gulblåa band på bröstet och svenska studentmössor. 67  

 

Aftonbladet har ett stort fokus om denna skola. Skolan nämns flera gånger i flera 

artiklar, och verkar vara en stor bindningspunkt mellan det nya och gamla Sverige. Men 

kanske är skolans tillkomst p.g.a. bevarandet av gammal kultur och tradition. I en artikel 

som skrevs 1903 den 26:e februari under rubriken ”Svenskarna i Nordamerika – De 

Svensk- Amerikanska kyrko- och skolförhållandena”, tyder på skolans tillkomst 

p.g.a. missnöjet att anpassas in till en anglosaxisk kultur, som råkar vara majoriteten i 
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Amerika. Svensk-amerikanarna har dock haft sin rätt att värna om sin svenska kultur, 

och religionsfriheten gjorde det möjligt att skapa skolan. 68 

 

Den 29 april skriver Aftonbladet, under rubriken ”Den svenska kulturen i 

Nordamerika”, att skolan inte riktigt blivit ett universitet. Svenska kvinnor och män 

har skrivit under att ett bidrag skall införas till högskolan Augustana69. Bidraget nämns 

också i en artikel ett par år senare. Den 14:e februari 1903 under rubriken ”Sverige i 

Amerika” har man fortfarande problem med insamling för bidraget. Enthusiasmen är 

dock lika hög som den var 1901, viljan att upprätthålla broders bandet mellan nya och 

gamla hemlandet.70 Bidraget ligger på 100 000  och har som avsikt att upprätthålla 

broders bandet, men även för att införskaffa en svensk professor i högskolan. Det anses, 

i båda artiklarna, en plikt från medborgarna i Sverige att stödja det nya Sverige. I 

Sverige har man länge beklagat utvandringen, men nu kan – eller borde – man se 

kolonierna som en förstärkning för den svenska kulturen. 71 

 

År 1903 skriver Aftonbladet, den 4:e september, om ”Ett svenskt nationalmonument i 

Amerika”, och även här med hänvisningar till den Svenskamerikanska tidningen 

”Gamla och nya Hemlandet”. Monumentet skall fungera som ett minnesmärke för de 

första emigranterna, och deras ättlingar, som satte sina fötter i Delaware, Pennsylvania 

och New Jersey. Författaren föreslår, enligt Aftonbladet, att på ena sidan av 

monumentet skall det finnas en text på engelska under Förenta staternas sköld, och på 

den andra sidan skall det finnas ”instruktioner” av guvernör Johan Prints på svenska. 72 

En hel del symbolik skall finnas på detta monument. Det skall finnas en odalbonde som 

röker fredspipa med en av Delaware indianernas hövdingar, en adelsman med tre-kronor 

symbolen, porträtt av Gustav II Adolf och Kristina, med inskriptioner som ”Kolonien i 

Amerika är en juvel i Sveriges konungakrona”. 73 
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8.1.3 Debatt – Levnadsförhållandena i Amerika: 

 

Detta stycke innehåller olika artiklar vars tidigare emigranter berättar om hur det är att 

leva i Amerika. Dessa artiklar diskuterar inte mot varandra från person till person. 

Artiklarna är kategoriserade hur levnadsförhållandena upplevs i Amerika. Det är också 

tydligt att det är avsikten hos berättarna i artiklarna, som en varnande röst eller för att 

försvara emigranterna - ska man emigrera till Amerika eller inte? Här har också 

kvinnornas förhållanden infogats.  

 

En partivän till socialdemokraten har skickat ett brev, som publicerades i tidningen den 

28:e mars 1903, och hamnade under rubriken ”Bref från Amerikanska vestern.”. Det 

är en avsändare med initialerna ”R.M”74 som skrivit brevet.  

Det handlar om hur avsändaren upplever sin vistelse i Amerika, om hur 

omständigheterna är vad gäller både jobb och levnadsvillkor. Avsändaren skriver bl.a. 

att vara typograf är svårt för en Svensk emigrant. Anledningen är att man måste inneha 

goda kunskaper av det Engelska språket. Däremot finns det goda möjligheter i 

skräddarbranschen, eller i.a. f. i västra Amerika.75 

En arbetare i Pocatello, en småstad som brevsändaren håller till, har i regel två och en 

halv dollar om dagen. En hyra ligger på sex till åtta dollar i veckan, och ville man köpa 

en kostym så kostade det drygt 15-20 dollar76. Låt oss då säga att en arbetare jobbade 

sex dagar i veckan, söndagen som vilo- och helgdag, då tjänar en arbetare 15 dollar i 

veckan. Det betyder att man har drygt sju till nio dollar kvar efter hyran. Sen får man 

räkna på kläder, mat och annat tillköp som går till sitt hem.  

Av de 10.000 invånare som finns i Pocatello, består det mest av japaner och kineser. 

Asiaterna sysselsätter sig med restaurang arbete, och ”negrer” (ordval från artikeln) är 

för det mesta uppassare och kockar. Det finns många olika folkslag. Majoriteten av de 

religiösa inriktningarna är katoliker, mormoner, metodiker och baptister, och alla har 

sina egna kyrkor. De politiska inriktningarna består av republikaner och demokrater, 

socialisterna är inte så stora i västra Amerika ännu.77  
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Den 20:e Juli 1901 publicerades en artikel med rubriknamnet ”En varning för tanklös 

emigration”. Det är en kvinna med initialerna ”A.S-g”, återigen en partivän till 

tidningen, som skriver om arbetstillstånden i Amerika.  

En hyra i Amerika går vanligtvis på tre-fyra dollars i veckan, men inom möss- och hatt 

industrin tjänar arbetare bara 5-6 dollars i veckan. Detta är enligt henne nära på 

svältgränsen. 78  

Några andra missnöjen är att det förekommer strejker på industrierna, vilket oftast inte 

löser sig. Därför skapas ett fack som ibland lyckas höja lönerna. Men trotts dessa 

löneökningar förekommer det, enligt skribenten, arbetslöshet även i Amerika. Och i 

New York verkar det som att kvinnorna tjänar mer som tjänsteflickor än som 

industriarbetare. 79  

 

En artikel som skrevs den 6 september 1903, av ”Bloomsfield H-y. B”, har en positiv 

bild av Amerika. Rubriken heter ”Litet om Amerika förhållanden”, och handlar om 

levnadsförhållandet i Amerika.  

Skribenten menar att man inte tjänar så dåligt i Amerika så som man gör i Sverige. 

Möjligheterna att gå i fina kläder är betydligt lättare, oavsett kön80. Vad gäller 

skillnaden i hyror och bostadstillgängligheter är det större chans att klara sig i Amerika. 

För i Stockholm råder det brist på bostäder och hyrorna är höga. I Amerika, däremot, 

kan man leva både billigt och bra. Dessutom verkar det som om ju längre västerut man 

kommer, desto bättre blir levnadsvillkoren.81  

Däremot kan man inte känna sig vidare säker med sitt arbete i Amerika, menar 

skribenten. Det är tydligen en stor växlande anställning där. Den ena veckan har man ett 

jobb, och den andra har man fått sparken. 82  

Om huruvida man skall flytta till Amerika skriver skribenten såhär:  

 

”Ja, låt oss säga om Amerika, att har man arbete, är man skötsam och 

yrkesarbetare, så får man det bra mycket bättre här än i Sverige. Men 
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kan man intet yrke och saknar kapital, stanne då hemma. Och 

personer med skolunderbygnad ha tydligen ringa praktisk nytta af den 

i detta land, där hvarje gren af mänskligt arbete är öfversvämmat af 

tusentals sökande.” 83 

                                                                                               

För att klara sig i Amerika, ger skribenten några råd till det svenska folket innan de ger 

sig av. Det är råd som t.ex. att se till att ha ett gott kapital sparat, ta reda på adresser till 

bekanta. Man skall heller inte lita på någon annan än de bekanta, annars blir man bara 

utnyttjad. 84 

Under ett tidigare skede har det nämnts att specialister ska skickas från Sverige för att 

lära sig ett och annat om teknik och levnadsförhållanden som finns i Amerika. 

Socialdemokraten har lanserat en artikel den 25:e juli 1903 med rubriknamnet 

”Rövarhistorierna om Amerika”. Ernst Skarstedt heter skribenten, och är inte positivt 

ställd till dessa s.k. ”specialister”. Dessa specialister, eller ”överklass-snobbar” som 

Ernst kallar dom, har enbart studerat svensk-amerikanarna med ögon från kupéfönstren 

eller från hotellsalongen. Han menar på att man måste tala med folket, och vilka vet bäst 

om tillvaron än en svensk-amerikan själv? 85 

Ernst nämner en och annan specialist som skrivit uppsatser om deras studier i Amerika. 

En av dom är en kvinna vid namn Cecilia Milows, som påstår (men information från 

kristliga jungfruföreningar) att antalet fallna svenska kvinnor är större än kvinnor från 

andra länder. Detta hade en föregående specialist, en man vid namn d: r Sundbeck, 

redan konstaterat och vågar tillägga att de flesta svenska tjänsteflickor vänder sig till 

prostitution. Detta hade han fått för sig genom en källa från en kvinnofiende i New-

York, istället för att tala med tjänsteflickorna om deras förhållande. 86 

Cecilia nämner också i sin uppsats att bland svenskar finns lungsoten mer än bland 

andra nationer. Detta menar Ernst är helt fel, och att det antingen kan bero på att Sverige 

är ett värre lungsotsland, och att de medför sig sjukdomen när de färdas till Amerika. 87 
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Ännu en av de missnöjda kan läsas i Aftonbladet med artikelnamnet ”Utsikterna för 

Amerikaemigranter- Ingen fri jord!” 1903 den 1:e juli. Det är en norrman som 

berättar hur svårt det är att få tag på land i Amerika. Han beskriver att de flesta norrmän 

reser till Amerika för att få sig en del av ”Onkel Sams farmer”, men att de goda i 

överflöde har tagit slut, kvar står bara den marken med dålig brukbar jord. Det finns, 

enligt norrmannen, inte en ledig acre i Illiois, Iova, Wisconsin, Minnesota, eller Nord 

och Syd Dekota. Istället skall man ta sig till Alaska, men det är en farlig och lång väg 

att gå för en utvandrare. Norrmannens poäng med sin insändning av sitt brev är att man 

borde klara sig lika bra hemma som i Amerika. Man får inte längre sin mark, man måste 

köpa den, och det kostar drygt 2400 dollar för 160 acres.88  

Vad gäller Alaska som artikeln nämner, att den är farlig, beskrivs genom en annan 

artikel. Oftast tog man sig till Alaska för att gräva guld. Under rubriken ”Jakten efter 

Guld – Svenskarna i Alaska” står det att vägen till Alaska är farlig. Några förlorar sina 

hundar, och får därmed släpa sina slädar själva, vissa svälter och vissa fryser ihjäl. Och 

enligt skribenten är det inte ens vidare mycket guld i Alaska. 89 

 

En artikel med rubriken ”Nöden och våra landsmän i Amerika”, lanserad 1903 den 

31:e januari av Aftonbladet, skriver kort och gott om hur det gick till med 

Amerikafebern. Orsakerna känner vi redan till, men det som är av intresse i denna 

artikel är inte dess orsaker. De som utvandrat har betraktats som landsförrädare av 

många i Sverige, denna artikel försvarar de som utvandrat. Skribenten med initialerna 

”–e –n” säger att de som utvandrat hade hellre stannat hemma om de hade kunnat, men 

på grund av missväxt och dåliga jordbruk samt arbetsförhållanden var lyckan bättre i 

Amerika. 90 

Ytterligare en utvandrare skriver om förhållandet i Amerika med en insändning från en 

dansk ingenjör till tidningen ”Verdens Gang”. Denna artikel uppmärksammades av 

Aftonbladet och redogör den i sin egen tidning den 6:e augusti 1903. Rubriken heter 

”En varnande röst från Amerika” och handlar om de dåliga förhållandena som finns i 

Amerika.  

Dansken, som artikeln handlar om, är en utbildad elektrotekniker, och är inte glad över 
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att han fått börja om med sin karriär i Amerika. De erfarenheter han hade i sitt land har 

ignorerats och han tjänar inte så mycket som han tycker han borde. Detta innebär en 

löning på 8-15 dollars i veckan. Dessutom verkar det vara svårt att hitta jobb. Dansken 

hade sökt jobb hos 80-90 firmor i New York, men kom på att det är där det kommer in 

mest utvandrare och som också söker jobb där. Chansen för ett jobb är därmed litet. Han 

säger att det är hjärtslitande att se sina landsmän i nöd, att inte hitta något jobb efter att 

ha spenderat alla sina pengar för att få chansen i Amerika. 91 Däremot vill skribenten 

påstå att om man är duktig på att teckna så kan man få en ganska hygglig löning i 

Amerika, men kan man teckna utan tekniskt intresse, istället jobba inom ett 

”sch[h]ablonmässigt arbete”, kan nog Amerika vara något för honom. 92 

 

En kvinna skriver med varnande röst till Aftonbladet den 8:e juni 1903. Denna kvinna 

har varit i Amerika sedan december 1902, och betraktar sig erfaren av att vara ”grön” i 

Amerika, och skriver med varnande röst till de kvarvarande kvinnorna i Sverige som 

ännu inte påbörjat resan. Artikeln heter ”Hur svenska tjänarinnor ha det i Amerika – 

Ända till 15 timmar arbetsdag” och berättar om hennes tid i Amerika. Berättaren 

menar på att det är svårt att klara sig i Amerika som tjänarinna, speciellt om man inte 

klarar språket. Hon har under 5 månader haft 4 jobb. Det har varit jobb som involverat 

att stryka, laga frukost åt ett flertal rum och herrskap. Det har varit hos arbetsfolk, en 

doktorsfamilj och ett höghus på fyra våningar med källare och annat dylikt. Den senast 

nämnda har hon varit tvungen att jobba från kl 06. 00 till kl 21.00 och dessutom 

stressigt under dessa timmar. Ingen tog hänsyn till sysslorna, och hon var tvungen att 

vara till pass på minuten för varje person. Det fjärde jobbet var ett städjobb, på tre 

våningar med ändlösa korridorer samt 12 rum med 2 badrum93. Med tanke på hennes 

erfarenheter skriver hon följande: ”Men hvarför skall Sveriges ungdom utsätta sig för 

alla de mödor och svårigheter, som möta dem här, då de godt kunna bärga sig hemma, 

sedan lönerna äfven där blifvit betydligt förbättrade?” 94  

Hon menar också på att det är en ytterst liten skillnad i värde mellan dollarn och den 

svenska kronan, det går lika bra att slösa bort pengarna på kläder och nöjen i Amerika 

som i Sverige och deras valutor. Den enda fördelen, berättar hon, att bo i Amerika är att 
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kunna spara ihop tillräckligt med dollar, att man senare åker hem till Sverige och växlar 

om valutan till svenska kronor. Men hur många svenskar kan spara?, frågar hon, 

eftersom det inte tillhör ”nationallynnet”.95 

 

8.1.4 Politik: 

 

Under denna underrubrik finns sex beskrivande nyhetsartiklar samt tre ledarartiklar från 

Socialdemokraten, och fyra beskrivande nyhetsartiklar från Aftonbladet, som beskriver 

och diskuterar politik utifrån utvandringsämnet. Det pratas om utvandringens orsaker, 

förslag till åtgärder, varför kvinnorna utvandrar o.s.v.   

Vad gäller kvinnorna och utvandringen till Amerika finns det artiklar i Aftonbladet som 

beskriver och beklagar över hur lite fokus de emigrerande kvinnorna har fått i frågan om 

att hindra utvandringen. Artikeln heter ”Den kvinnliga emigrationen och dess faror. – 

Kan något göras för att minska dessa?” och lanserades 5:e maj 1903. Enligt artikeln 

ska de flesta kvinnor som emigrera vara mellan 15-25 år gamla. En person vid namn 

Gertrud Adelborg hade fått äran att hålla ett inledningsföredrag på ett diskussionsmöte i 

K. F. U. M: S hörsal. Där skall hon ha yttrat sig om att de emigrerande kvinnorna kunde 

delas in i två kategorier, den ena där kvinnorna dragits ut ur landet genom falska 

annonser eller falska agenter. Den andra kategorin beskrivs som äventyrslystna kvinnor. 

De falska annonserna har varit till för att locka till sig unga flickor i osedligt syfte. Det 

bästa för kvinnorna vore ändå ifall de färdades med en bekant, för att undvika att bli en 

del av den vita slavhandeln. 96 

Gertrud talar också om vad man ska göra för att hindra den kvinnliga utvandringen. 

Förslagsvis vill hon att stat och kommun ska ställa upp mer för kvinnan. Kvinnor och 

män har rätt till samma folkskoleutbildning och de har båda tillträde till folkhögskolor. 

Däremot har männen tillgång till lantbruksskolor och ”motorisskolor”97, men kvinnorna 

har inga praktiska skolor. Något måste göras menar Gertrud, dessutom är kvinnans 

kärlek till egnahem så stor att den kan bidra till mycket i kampen mot utvandringen. 98 

Men enligt en artikel i Aftonbladet så nämns ytterligare en anledning. Artikeln går 

under rubriken ”Kvinnan som utvandrare – intressanta iaktagelser” och som 

lanserades 11:e mars 1904. Artikeln säger att kvinnorna har sina egna skäl, bortsätt från 
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männens vars skäl är att hitta arbete, nämligen att få det jämställt mellan könen. I 

Amerika är kvinnan så jämställd att hon t.o.m kan få ha portnyckel på sig. Artikeln tar 

upp ett ytterligare exempel. När de skandinaviska kvinnorna når Amerikas hamnar ser 

man alltid kvinnorna bära på väskor, med barnen hängandes i kjolarna på mammorna, 

medan männen går tomhänta. 99 

En kvinna, som blivit intervjuad av ”Verdens Gang”, och dess artikel publicerades i 

Socialdemokraten med rubriken ”Hvarför tjänsteflickan reste till Amerika.” den 5:e 

december 1903, berättar om varför just hon reste till Amerika. Det var för att hon 

upplever ett förakt i Sverige, både mot kvinnor och mot de lägre klasserna. Hon tycker 

bl.a. att pigor inte får det de förtjänar. Det är ett slitsamt yrke jämfört med en flicka som 

jobbar i en mjölkbutik, eller på en bagarbod.100  

Skulderna till föraktet mot pigor ligger, enligt kvinnan, delvis hos pigorna själva. 

Eftersom de föraktar yrket och ståndet. Den andra delen av skulden ligger hos männen, 

som tycker att med pigor är det inte så noga. De kan tycka att pigorna kan gå offentligt i 

sina arbetskläder, och därmed respekterar de inte kvinnornas känslor. 101  

Hon påpekar också en brist i artigheten. Det kan t.ex. vara vid tilltal så kan det höras 

”du”, vilket inte skulle ske från en affärsman till biträdet 102. 

 

I ett tidigare skede har det nämnts att en orsak till utvandringen i allmänheten har skett 

p.g.a. saknaden av rösträtt. För många kan det nog vara det skäl till varför de 

utvandrade, men enligt en artikel med rubriken ”Utvandringen – Dess orsaker, faror 

och bot” talas det för att så inte var fallet. Eftersom nu rösträtten vore orsaken, borde 

utvandringen vara som störst i de områden där det råder minst antal procent av folket 

som har rösträtt. 103 Skribenten säger inte vilka bygder det är, bara att det finns bygder i 

Sverige som har 3-4% av befolkningen med rösträtt, och i andra där det finns 9-10 %. 

Därför menar skribenten att då borde utvandringen vara störst i den senaste omtalade 

bygden. Detta verkar inte vara fallet, enligt skribenten, snarare tvärt om.104  
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Därför talar artikeln istället om de ekonomiska orsakerna. Skribenten skriver såhär:  

 

”Genom alla tider fortgår människans sträfvan att bättra sina villkor. 

När nu en ökad samfärdsel yppar ett tillfälle att lättare förflytta sig till 

en trakt af världen, där denna sträfvan kan föra ett större antal 

människor till ett önskvärdt resultat, då tages denna utväg i anspråk 

mycket snart och i stor utsträckning. […] Så länge arbetet lönas 

bättre i Amerika än i Sverige, så länge det där går lättare än här att 

med arbete och omtanke skapa sig ett eget hem, är det givfet, att 

utvandringen skall äga en impuls[…]”. 105 

 

Denna artikel nämndes under ett senare tillfälle. Den 11:e september 1903 kommer en 

vidareutveckling av artikeln från den 31:e juli 1903. Rubriken lyder: ”Utvandringens 

botemedel – Huru kunna flytta Amerika hit?”, och är undertecknat av en person vid 

namn ”S.”. Båda artiklarna talar om att föra Amerika till Sverige för att hämna 

utvandringen. Skribenten från den 31:e juli säger: ”Vi behöfva ej påminna om det 

ständigt upprepade tal, som föres af utvandrare att om de inlagt lika mycken kraft i sitt 

arbete hemma i Sverige, skulle de stått sig lika godt där som i Amerika”106. Detta 

bygger skribenten från 11:e september vidare på, men har dock en antydan på att det 

inte är så lätt som det låter. Skribenten menar på att hade det varit så enkelt hade 

Amerika redan befunnit sig i Sverige, men ändå pågår utvandringen107. För dåligt ställt 

var det i Sverige, att man knappt har råd till egen jord eller affär. Om man skall få gifta 

sig måste man bli statare, söka jobb på industri eller hoppas på att husbonden köpte en 

jord slätt där han kunde jobba flitigt och skapa sig ett eget hem 108. Skribenten nämner 

även att han känt många från den bygd han bor, som har utvandrat och förväxlat brev 

med. Det han kommer fram till är att ingen flyttar hem till Sverige, även om dom vill, 

när de fått det bättre ställt i Amerika än i Sverige. 109 

 

En annan artikel som skrevs den 2:a maj 1903 skriver om samma företeelse. Det är en 
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artikel som går under rubriknamnet ”Amerika febern – Orsaker.”. Skillnaden är att 

denna artikel har en annan infallsvinkel på området. Det handlar alltså om orsakerna till 

varför de unga emigrerar. Den föregående artikeln nämnde bara vidriga förhållanden 

och att det jagas med våld ur landet. I denna artikel är det ett fokus på att kunna existera 

som människa.110  

Det är F. E. Elmgren som skrivit artikeln, vars ursprungligen publicerats i ”Smålands 

Folkblad”, men som även uppmärksammats i socialdemokraten. Artikeln är en 

redogörelse för en intervju Elmgren gjort med en ungdom på 26 år. Denna ungdom är 

en av dom som ska resa till Amerika för att hitta sin existens och förbättra sin ställning. 

Ungdomen har under hela sitt liv varit nykter, och har aldrig varit ute. Det närmaste han 

kommer till att vara ”ute” är att ta sig till närmaste stad, vilket råkar vara endast fyra mil 

ifrån hans bostad. Han är med i tre föreningar, nykterhetsföreningen, skytteföreningen, 

fackföreningen. Han har, enligt sig själv, inte den sämsta betalningen på hans jobb, 

snarare bland de högre lönerna. Ändå har han varit tvungen att leva ett sparsamt liv, och 

har skulder efter att ha lånat pengar för att kunna köpa sina möbler till sin bostad. 111 

Han säger såhär: ”[...] jag ser mig icke på något sätt i stånd att försörja familj här på 

mänskligt sätt, då jag icke har kunnat reda mig bättre som ungkarl.”112.  

Vad gäller rösträtten var den intervjuade skeptiskt lagd. Elmgren hade nämligen försökt 

övertala ungkarlen att stanna i Sverige, och genom facket förhandla till sig bättre 

förhållanden. Men då svarade ungkarlen att vid ett tidigare fall då järnvägsfrågan var 

aktuell, hade endast 15-20 röstat, men oavsett vad, hade dessa ynka röster inget värde 

jämfört med en storbondes 2500 röster. Han säger ”Då är det inte lönt att några 

arbetare ens försöka att delta i det kommunala - eller ens det politiska – arbetet.”113.  

 

I en artikel som publicerades den 16:e januari 1904, med rubriken ”Emigrationen 

under det gångna året”, skriver man att missnöjet i Sverige har bidragit till en 

utvandring under 1903 som uppstigit till siffrorna 29.944 114. Om utvandringen har 
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avtagit eller inte står bl.a. ”Trots att man på sistone trott sig finna att emigrationen 

något aftagit, äro dessa siffror de högsta som under de tio åren förekommit.” 115. 

Lösningen till att hindra dessa som ” öfvergifvit sitt land”, kan vara att ge dom sin 

medborgarrätt och rätten att känna sig hemma i sitt eget hem116. 

 

Det är inte bara svenskarna som emigrerar. I en artikel som publicerades den 22:e 

augusti 1904, och heter ”Emigrationen – Närmare en million emigranter från 

Sverige”, står det siffror om Europas emigration till Amerika. Det har räknats att 

Europa, från 1820 till 1903, går upp till 19.000.000 emigranter. Sverige tar sjätte plats, 

och är drygt 921.000 emigranter, med några finländare inräknade. 117 

Skribenten frågar sig här hur man bör åtgärda denna utvandring. Några exempel är 

utsträckning av medborgarrätt, ökad folkupplysning, förbättrad arbetarlagstiftning, 

högre arbetslön, men även utöka verksamheten. Även att skapa en ekonomisk nationell 

känsla är viktigt. Skribenten menar att vi måste lära oss att arbeta gemensamt, annars får 

man inte ett bra näringsliv i landet. Det räcker inte med att införa egnahem, öka 

arbetslagstiftningen eller annat dylikt. Men framförallt måste vi hitta arbete åt folket. 118 

 

En artikel som publicerades den 28 maj 1904, och går under rubriken ”En beskyllning 

mot emigrantvärfvarna – hur förhåller sig saken?”, skriver om hur den olagliga 

organisationen kan gå till väga. För att få ett utvandringsbetyg krävs ett prästämbetes 

stämpel. Med andra ord ett godkännande från prästämbetet. Detta fall handlar om att 

emigrationsagenterna använder sig av tillfälliga stämplar, från tidigare prästämbeten 

som inte längre är representativa. 119 

 

Ett annat fall av olaglig utvandring redogörs i artikeln ”Olaglig massinvandring till 

Förenta Staterna”, som publicerades den 12 december 1903. Här är det företag, ett 

gruvarbete företag närmare bestämt, som bestämmer sig för att importera fler arbetare 

utanför regeringens regler. Tydligen skall det gå att göra genom att ge invandrarna ett 
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förseglat brev, som antagligen gör att det kommer förbi kontrollerna i hamnarna. Det 

förseglade brevet skall gå till den person som tar hand om invandrarna.120   

 

Vad föreslår socialdemokraten att man ska göra för att antingen minska eller förhindra 

emigrationen? I en artikel som publicerades den 16 november 1903, under rubriken 

”Kan och bör emigrationen hämmas?”, föreslår att man skall främja egnahemssträvan 

och de små jordbrukarna. Man har nämligen räknat på att drygt 25 procent av alla 

emigranter var tidigare jordbrukare.121  

Ett annat sätt att hämma emigrationen är att öka lönen och utveckla arbetsmetoderna 

hos industrierna. Antalet som emigrerade, och som var industriarbetare, räknas till att 

vara drygt 12 och en halv procent. Det är också viktigt att alla görs lika inför lagen, och 

värnplikten borde göras mer populär.122 

 

Socialdemokraten har skrivit en serie med ledarartiklar under samma rubrik, som pågick 

i tre dagar. Serien heter ”Det fria Amerika”, och är skrivet av olika personer, alla är 

partivänner till socialdemokraten.  

Till den första artikeln, som publicerades den 11:e juli 1904, är skrivet av en man vid 

namn ”Workman”. Han är skeptisk till Amerikas rykte, vad gäller om det är så fritt. 

Det pågick då stridigheter mellan arbetare och deras rättigheter, gentemot kapitalet och 

arbetsgivare i Colorado. Arbetsgivaren, eller ”kapitalisten” som skribenten beskriver 

det, försöker minska inflytandet hos arbetarnas föreningsrätt. 123  

Skribenten använder sig av ett exempel i detta olagliga agerande mot arbetare. Det är en 

artikel som skrivits i den Amerikanska tidningen ”Columbia”. Den dåvarande 

guvernören av Colorado, ”Mr. Peabody”, hade beordrat alla arbetslösa gruvarbetare att 

de skulle vistas i det militära högkvarteret för att mätas enligt ”Bertillion-systemet”, och 

skulle bli registrerade som om de vore kriminella. 124  

Om man nekade, vilket ett drygt 80-tal arbetare gjorde, blev man arresterade av 

militären, och tvingades att promenera långa vägar. En av de som arresterades och 
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tvingades till marschen ser denna händelse i liknelsen med de ryska fångarnas marsch 

till Sibirien. En 60- åring som trillade p.g.a. den hårda marschen, fick ett slag av en 

soldat med hans gevär, vilket gjorde att han förlorade medvetandet, berättar skribenten. 

Efter det lämnades den gamle kvar i det skick som han hamnade i. Det protesterades 

såklart, men de fördrevs av soldaterna. 125  

Workman tar upp fler exempel, bl.a. att sju fackföreningsmedlemmar ”bitit gräset” efter 

en hetsjakt i staden ”Viktor”. Ett annat då 40 fackföreningsmedlemmar blivit häktade 

efter att ”[...]den prostituerade myndigheternas hejduk[...]” samlat tillräckligt med bevis 

för att häktningen kunde utföras.126   

Ett tredje fall är då en massdeportering skedde i Colorado, av myndigheten mot 

gruvarbetare. Upp till 91 arbetare ska ha deporterats utanför staten, till ett område utan 

mat och vatten. Om man hade gjort motstånd skulle man få smaka på soldaternas kulor, 

enligt skribenten.127   

Exakt varför dessa saker händer, om de nu verkligen har hänt, förklarar han inte. Varken 

bakom de sju dödade i staden Viktor, om massdeporteringen eller de 40 häktade 

fackföreningsmedlemmarna.  

Den andra artikeln i ”Det fria Amerika”-serien, från Socialdemokraten, lanserades den 

12:e juli 1904, och som föregående artikel från 11 juli 1904 är av en negativ klang till 

Amerika och dess s.k. ”frihet”. Denna skribent vidarebefordrar en artikel som han 

hittade i en Amerikansk tidning som heter ”The Pourhinta Sun”. Det är en väldigt 

ironisk artikel som består av många samhällsfrågor.  

Jag har valt ut några av dessa ironiska påståenden om Amerikas frihet. Artikeln från 

arbetartidningen börjar såhär: ”Ärade invandrare! Du vet ej vad du förlorar, du som 

icke vill bli en medborgare i vårt sköna och stora land.” 128  

 

”Här sänds vi män till fängelset om de äro fattiga och gifva dem straffarbete om de äro 

arbetslösa”  

”Här i detta goda demokratiska land betala vi af folkets pengar 5.000 dollars för att få 

en kongressman begrafven och 10 dollars för att få en arbetare nedstoppad i Jorden.”  
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”I detta sparsamma land betalar regeringen 5.000 dollars i pension till en officersänka 

samt 144 dollars i lifstidspension till soldater, som varit med i spanska kriget.”  

”Här ha vi också rätt besynnerliga värderingar af arbetet. Vi betala från 15-50 dollars 

för en katt, men bara 15 cents i arbetslön för ett dussin skjortor, som en stackars 

sömmerska syr för att tjäna bröd åt sig och sina barn.” 129 

Den tredje artikeln i ”Det fria Amerika”-serien publicerades den 13:e juli 1904 och 

kommer från Chicago, en fördetta malmöbo som skickat brev till tidningen vid namn 

”Arbetet”. Den tar upp högertidningarna i Amerika och deras agenda. Tydligen är deras 

uppgift att locka till sig så många utvandrare som möjligt. Anledningen till detta, enligt 

skribenten, är att sätta stop för fackföreningen en gång för alla. 130 

Den amerikanska arbetsmarknaden verkar inte vara så bra, i.a. f inte vad det ser ut som 

enligt denna artikel. Man kan tycka att en god arbetsmarknad bör vara ett kriterier när 

man talar om ”Amerikafeber”, eller ”det fria Amerika”.  

Men bara inom järnvägsbranshen, som är stor vid Amerikas industriella framgång, ger 

många jobb. Det verkar dock vara tillfälliga jobb utan garantier och chanser för karriär. 

Den 10 juni 1904 ska det ha avskedats 75 till 500 arbetare p.g.a. den enkla (ringa) trafik 

som finns. 131 

Det är inte bara inom järnvägarna, utan även järngjuterier och andra stora verkstäder 

som avskedar stora antal. I kontrast till hur många svenskar som emigrerar till USA, och 

dessa stora avskedningar, blir det många arbetslösa. Det var 29. 944 personer som 

flyttade till Amerika under 1903, det är drygt 1000 fler än föregående år. Arbetsgivarna 

vet om det stora antal invandrare, att ersätta någon är inga problem. Arbetare kan alltså 

klaga hur mycket dom vill, men inte få något för det. 132 

Som tidigare sagt, är det inte bara svenskar som emigrerar till Amerika. Alla länder runt 

om i hela världen söker sig dit. Det blir konkurrens om jobben. Som tillägg på det 

tillkommer det strejker som kan orsaka problem som ett dominospel. Om 

                                                 
129 Socialdemokraten, 12 juli 1904. 1001273850. Göteborgs universitetsbibliotek kurs‐ och 
tidningsbiblioteket. 
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järnvägsarbetare strejkar, går det inga tåg. Det betyder att gods eller nya arbetare inte 

kommer till och från jobben. 133  

Det är så illa ställt i Amerika, enligt skribenten, att om man går längs med de fattiga 

gatorna kan man se barn leka utan kläder och är stor saknad på mat. Skribentens 

slutpoäng, som jag tolkar det, är alltså att avråda svenskar att flytta till Amerika, i.a. f 

tills presidentvalen är avklarade. 134 

 

9 Argumentationsanalys: 

 

I det förra kapitlet redogjordes vad som stod i de två svenska dagstidningarna om 

emigrationen från Sverige till Amerika och vad de tyckte om företeelsen. Områdena 

hade strukturerats genom fyra olika kategorier, men i detta kapitel ska det som sägs i 

tidningarna problematiseras samt ses vilka möjligheter som emigrationen kan medföra. 

Det är också här min andra fråga kommer besvaras: På vilket sätt lyfts en svensk 

nationalism fram i argumenten?  

 

9.1.1 Ekonomi:  

 

Rent ekonomiskt för Sverige verkar dagstidningarna vara negativt inställda till 

emigrationen. Ett argument som förts från Socialdemokraten är ”De allra flesta af 

dessa, som ge sig ut mot okända öden, ha jagats ur landet på grund af de rent af vidriga 

förhållanden, under hvilka småfolket och då särskilt lönearbetarna lefva. Och många, 

många af dessa senare jagas med våld ur landet.”. Det artikeln säger är att det svenska 

folket har dåliga livsförhållanden, men det ger inga direkta svar på konsekvenser som 

Sverige får som ett resultat p.g.a. emigrationen. Konsekvenserna tas istället upp i en 

artikel från ett senare skede. Detta argument tyder på dess konsekvenser där Sverige 

förlorar sina unga friska och starka, medan de gamla och allt mycket yngre stannar kvar. 

Det betyder att de gamla har mellan åren 1860-1901, ökat med drygt 40. 000, och bara 

under 1901 gick ökningen upp till 3. 200. Man kan inte styra landet genom gamla och 

för unga människor. De som utvandrat, i åldern mellan 15-20, behövs i de svenska 
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industrierna och jordbruken. Man kan heller inte räkna med att de äldre ska försvara 

landet ifall det förekommer krig.  

Aftonbladet tycker också att emigrationen är negativt för Sveriges ekonomi. De har 

räknat att hela emigrationen ska ha kostat Sverige upp till 800 miljoner kronor. För 

1080 kr per emigrant kommer man upp till höga summor. Detta argument medföljer en 

artikel som kan tolkas på båda sätt. Det kan tolkas på ett negativt och samtidigt på ett 

positivt sätt. Därför beskriver jag båda scenarier. För Sveriges skull kan det innebära en 

stor vinst på lång sikt framöver. Precis som Per-Olof Grönberg har skrivit i sin 

avhandling, var det fyra företag i Sverige som växt och expanderat tack vare att det 

fanns svenska ingenjörer som fått erfarenhet och ny teknologi från Amerika. 

Aftonbladet argumenterar därför i en artikel att emigrationen inte bara är negativ, men 

också bra med tanke på att det ger en tillfällig chans för att utveckla Sverige. Detta görs 

genom att skicka studenter för att ta vara på denna teknologi som gör Amerika så 

framgångsrik.  

Den negativa synvinkeln på samma artikel är ett argument då det kommer att kosta 

Sverige ännu mera pengar. Dessutom verkar skribenten, enligt min tolkning, till artikeln 

se emigrationen generellt som en nationalförlust.  

Så på vilket sätt fram speglas nationalismen i dessa artiklar? I min tolkning är det inte 

för det svenska folkets bästa som dessa argument skapats. Det handlar om att Sverige 

skall utvecklas, det menas inom industrins technologi och kompetens. Visserligen skall 

företag erbjuda jobb åt folket, och om det går bra för företaget kanske den investerar i 

sina arbetare, och dessa arbetare får i sin tur en del av kakan. Det är dock lite för 

långsökt att det är för arbetarna dessa argument syftar på. Istället för att titta på de 

utvandrarnas behov och missnöjen, tittar man på företagarnas behov, nämligen att de 

unga och friska emigrerar. Det är med andra ord inte nationalism i form av det bästa för 

den svenska allmänheten. Det är en nationalism för en viss folkgrupp i det svenska 

samhället.  

Det går också att tolka argumenten om nationalförlust på de unga och friska som ett slag 

mot den svenska folkgruppen. Det är den generation som kommer att styra landet, och 

ta hand om de gamla när tiden befaller. De som utvandrar är också, trots allt, barn till de 

som stannar kvar i Sverige, saknaden av dessa människor var antagligen stor.  
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9.1.2 Kultur: 

 

Under denna kategori finns inget från Socialdemokraten. Det har varit svårt att tyda och 

avgöra ifall vissa artiklar skall ingå i denna kategori, istället har jag placerat de artiklar 

som har potential under politik” eller ”Debatt – Levnadsförhållanden i Amerika”. Här 

betraktas alltså bara artiklar från Aftonbladet.  

De artiklar som finns mellan 1901-1904 från Aftonbladet nämner oftast en skola som 

heter Augustana Collage & Theological Seminary och finns i Rock Island, Illinois.  

Aftonbladet kan tolkas som positivt inställda till den Svensk-amerikanska kulturen som 

blommar på andra sidan Atlanten. En artikel säger t.o.m. att både den svenska och 

amerikanska kulturen härstammar från germansk kultur, och att man därmed delar ett 

blodsband. Vissa artiklar menar också på att man ska stödja den Svensk-amerikanska 

kulturen, och Augustana skola, för att stärka banden mellan fosterland och det nya 

landet. Det är ju trots allt bröder och systrar som växt upp med svensk tradition, som 

också delas med sina förfäder även om dom bor på andra sidan jordklotet. För kärleken 

till sitt fosterland visas, i.a. f vad man kan läsa om i Aftonbladet. Det skrivs om en del 

banketter, musikkårer som marscherar med gulblåa band på bröstet, monument som 

byggs med både svensk och amerikansk text inskriberat.  

Problemet med dessa artiklar är dock att det visas inga tecken på skillnader mellan det 

gamla och nya Sverige. Det nämns i artiklarna att de behåller sina traditioner och att 

utvandrarna inte vill bli påtvingade den Anglo-saxiska kulturen. Man utvandrade inte 

från Sverige bara för skoj skull, man hade stora och allvarliga anledningar till det. Att 

de som emigrerat och bosatt sig i Amerika skulle göra samma saker där som i 

hemlandet är osannolikt.  

Möjligheterna som utvandringen erbjuder kulturellt är däremot stora. Amerika är ett 

land med många emigranter från många olika länder. Det innebär att många kulturer, 

teknologi som sprids och kommunikation världen runt som skapas. Detta kan Sverige få 

ta del av och kan i sin tur utvecklas. Religionsfriheten öppnar många val för 

utvandrarna, likaså traditioner och litterära verk kan spridas. Kanske är dagens Sverige 

och dess mångkulturella ideologi en restvara från de upplevelser som erfarits i Amerika 

vid denna tid? 

Denna kategori handlar nästan bara om etnonationalism. Det är ett fokus på den kultur 

och den folkgrupp som skapas på andra sidan atlanten. De svenska dagstidningarna 

försöker dock, enligt min tolkning, att se dom som svenskar även om de kallas för 
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Svensk-amerikaner.  

Men för de Svensk-amerikaner, verkar det som att de själva anser sig tillhöra Sverige. 

Med monument skapat tillsammans med svenska traditioner och historiska figurer, 

marscher av musikkår och blå-gula kläder ser man det väldigt tydligt – de vill tillhöra 

Sverige.  

 

9.1.3 Debatt – Levnadsförhållandena i Amerika: 

 

De artiklar som berört detta ämne är främst personer som emigrerat till Amerika, som 

berättar hur det är att leva i Amerika. Vissa ser det som något positivt, och vissa som 

något negativt. En person med initialerna ”R.M” skriver bland annat att man har t.ex. 

bara drygt 15 dollars över efter veckans hyra. Dessutom måste man ha råd till mat, 

kläder eller annat dylikt. Anledningen till att man emigrerade från Sverige till Amerika 

var av hoppet för ett bättre liv, tjäna bättre, rösträtt, religionsfrihet o.s.v. Enligt denna 

berättare verkar det bara vara problem och inga möjligheter i Amerika. Däremot menar 

”R.M” att chansen att lyckas bättre är i västra Amerika, och framförallt som skräddare.  

Denna bild delas inte av alla emigranter. Amerika är ett land av möjligheter, där man 

har en chans för att äga fina kläder, det är billigare hyror och det finns betydligt fler 

bostäder att hitta. Men att behålla sitt jobb ska vara svårt, ena veckan har man ett jobb, 

andra veckan letar man efter ett nytt. Problemet är dock att även om det finns gott om 

bostäder betyder det att man inte kan skapa sig ett hem. Om man alltid måste flytta för 

att ha ett jobb varje vecka.  

Inte nog med att man ständigt måste hitta nya jobb, man ska också inneha en god 

Engelska, och en tidigare karriär i sitt hemland hjälper ingenting till – man får börja om 

på nytt. Det är med tanke på dessa problem som folk gärna tycker att man lika väl 

kunnat stanna hemma och hellre arbetat lite hårdare för ett bättre liv där.  

Å andra sidan har Per-Olof Grönberg gjort sin studie och fått ett resultat där erfarenheter 

från Amerikanska karriärer, oavsett om de varit tvungna att börja om eller inte, har 

bidragit till en stor framgång i Sverige.  

Att det finns gott om hem verkar också bara vara baserat på personliga erfarenheter. 

Under alla år som emigrationen pågått från alla världens kanter, innebär det en stor 

mängd folk. Alla dessa har antagligen emigrerat för samma orsaker. Att det tar slut på 

land låter som en tidsfråga. Till en början fick man mark, och efter ett tag måste man 

köpa den. Har man inte råd, får man låna, vilket är precis som Sveriges egnahemslagar.  
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Dessa artiklar baserar sig mycket på personliga erfarenheter. Inte alla gör samma resor, 

tar samma viktiga beslut och har inte samma meriter. Vissa har mer tur att lyckas i 

Amerika, medan andra har det svårare. Grundargumentet för de som ogillar 

möjligheterna i Amerika är i.a.f. att arbetet man lägger i Amerika kan man lika väl göra 

i Sverige. Det spelar inte så stor roll om man får ett bättre liv i Amerika än i Sverige vid 

hårt arbete. Det viktigaste är att man gör Sverige en tjänst. Med andra ord, bygg upp sitt 

älskade Sverige så att våra nästa generationer får en bättre framtid.  

 

9.1.4 Politik:  

 

Något som inte visats speciellt mycket under min undersökning är kvinnorna. Det har 

funnits ytterst få artiklar som beskriver deras roll i emigrationen. Det som tidningarna 

skriver om kvinnorna i förhållande till emigrationen är att de är antingen äventyrslystna 

kvinnor, eller för att de blivit lockade med ett osedligt syfte av agenter. Men den största 

anledningen är antagligen möjligheterna som kvinnorna har i Amerika, och som inte 

finns i Sverige. Aftonbladet skriver bland annat att jämställdheten i Amerika är mycket 

bättre än i Sverige. En annan anledning har beskrivits i Socialdemokraten att ett visst 

förakt mot kvinnor har funnits i Sverige. Det kan t.ex. vara att pigor inte får det de 

förtjänar, då andra kvinnliga yrken tjänar så mycket mer och är mindre ansträngande. 

Detta säger dock inte så mycket om hur det är i Amerika. Men en kvinna har berättat att 

jobba som tjänarinna i Amerika är inte mycket bättre än i Sverige. Det är stressigt och 

ingen tar hänsyn till sysslorna, allt ska göras på sekunden och man ska vara till hands 

hela tiden, helst gärna jobba de där 15 timmarna om dagen också.  

 

I Sverige som dräng, och om han ville gifta sig, var han bunden till ifall bonden gav 

honom en slätt som han kunde arbeta upp till sitt eget hem. Eller var han tvungen att 

hitta jobb på en industri, eller bli en egen statare. Innan egnahemslagen stiftades blev 

istället valet att flytta till Amerika. Man kunde få en slätt relativt lätt (inom en viss 

period), man kunde hitta jobb (även om man kunde förlora jobbet efter en vecka) och 

man kunde därmed gifta sig när man ville. 

 

Aftonbladet skrev en artikel som redogjorde för problemet med rösträtten. Det finns 

bygder med mindre antalet invånare som har rösträtt, och som har en mindre mängd 

utvandring. Istället skyller han på de ekonomiska aspekterna, att så länge det går att få 
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ett bättre liv i Amerika än i Sverige så är det givet att många utvandrar. Detta argument 

styrks ett flertal gånger i Aftonbladet under samma år. En artikel redogörs en intervju 

med en svensk ungkarl, som säger att det inte går att bilda familj i Sverige, speciellt inte 

om man inte ens kan klara sig särskilt bra som ungkarl. Dessutom har Sverige vid detta 

skede inte stiftat egnahemsföreningen ännu, så det är ännu svårare att skapa sig ett hem 

med familj.  

 

Socialdemokraten har en annan synvinkel på de som utvandrar. De har kallat 

utvandrarna för ”de som öfvergifvit sitt land”. Men dom har några god-hjärtande 

argument, nämligen att de vill ge dessa människor som utvandrat en medborgarrätt och 

rätten att känna sig hemma i sitt eget hem. Detta skulle, enligt socialdemokraten, lösa 

alla emigrationsproblem. Men de vill inte stanna där, det räcker inte bara med ett 

egnahem. Socialdemokraten vill att vi ska jobba ihop, att skapa en ekonomisk nationell 

känsla är lika viktigt. Om man inte jobbar tillsammans så kan man inte få ett bra 

näringsliv i landet. 

 

Socialdemokraten har också varit ganska flitiga med att smutskasta Amerika. Dom har 

beskrivit om Amerika som ett land där man behandlar sina arbetare illa. Nekade man sin 

chef kunde man bli arresterad av militären, och bli tvingad att gå långa marscher. Eller 

kan man bli deporterad av myndigheten, till utanför statens gränser med brist på mat 

och vatten, och gjorde man motstånd kunde både den ena och den andra kulan avfyras.  

Andra artiklar från Socialdemokraten styrker också tidigare argument om hur svårt det 

är att behålla sina jobb. De branscher, t.ex. järnvägar, järngjuteri eller andra verkstäder, 

verkar vara bra på att avskeda människor. Ska man då hitta jobb måste man ta i 

beräkning för hur många det är som invandrar till Amerika. Konkurrensen är oerhört 

stor.  

 

Generellt skulle jag våga påstå att artiklarna utstrålar en viss acceptans till emigrationen. 

Dom tillkännager att emigrationen pågått. Även om vissa artiklar är negativt inställda 

till företeelsen inser dom att även om folket vill flytta hem igen, så stannar de kvar i 

Amerika eftersom de har det bättre ställt där än i Sverige. Kan man, i Sverige, inte reda 

sig själv så kan man inte heller försörja en familj.  

Men det man ska tänka på är alla möjligheter som emigrationen har åstadkommit. 

Sverige började tänk (i.a. f de svenska dagstidningarna) att man ska ge folket sin 
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medborgarrätt och rätten att känna sig hemma i sitt eget hem. Egnahem har tack vare 

emigrationen blivit en symbol för Svenskhet, enligt Nils Edling.  

Kvinnorna fick sin chans att påverka sin ställning i samhället, mer jämställdhet i 

Amerika resulterade till kvinnlig rösträtt i början på 1900-talet.  

Artiklar skriver också om att hämna emigrationen genom att öka lönerna och utveckla 

arbetsmetoder hos industrierna. Enligt samma artikel ska 12 % av utvandrarna vara 

industriarbetare. Man bör också göra värnplikten mer populär. Det tog dock en lång tid 

tills värnplikten togs bort (2010).  

 

Möjligheterna att emigrera till Amerika har alltså varit stora, men det finns såklart en 

och annan nackdel. Dessa nackdelar överväger dock inte att neka till resan över 

Atlanten. Själva emigrationen öppnade många möjligheter i hemlandet vid 1900-talet.  

 

Amerika och dess konstitutioner påstår sig vara liberala. Då Socialdemokraten namnger 

sina artiklar och artikelserier för ”det fria Amerika” är det av en anledning. Tidningen 

har varit ironisk, sarkastisk men även god-hjärtat. Det negativa mot Amerika är såklart 

argument för att behålla sina svenska medborgare inom Sverige, och kanske att få hem 

några som redan utvandrat. Idén är att det inte är så bra i Amerika som folk påstår, och 

det är därmed bättre i Sverige. Det positiva är tvärt emot, att det finns gott om jobb, 

även om man blir av med jobbet efter en vecka. Detta får man dock ta i beakt för ifall 

man kan skapa sitt egna hem i Amerika, även om ”homestead act” var tillgängligt.   

 

9.1.5 Sammanfattning:  

 

De två svenska dagstidningarna Aftonbladet och Socialdemokraten har skrivit drygt 35 

artiklar mellan 1901-1904 om emigrationen till Amerika. Vi vet att orsakerna till 

emigrationen har varit många. Kälvemark talar om värnplikten och politikens stora 

konsekvens till emigrationen. Det var hårda regler om värnplikten, man var tvungen 

enligt kungliga majestätiska lag att göra värnplikt vid 20 års-åldern. Det var en tid då 

hemmet behövde dessa ungdomars arbetskraft för att klara somrarna, och framförallt 

vintrarna. Ointresset för att göra värnplikten var stor, och växte sig allt större med allt 

fler tillkomna lagar och regler.  

Alla hade inte rösträtt, och inte heller kvinnor – vilket innebar en brist på jämställdhet i 

Sverige. Många svenskar som emigrerade till Amerika blev erbjudna rösträtt vid 
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medborgarskap, och en del av dom blev framgångsrika politiker, enligt Lars Ljungmark, 

och bedrev en stark liberalistisk ideologi – som kämpade för att det inte skulle vara som 

i Sverige. Aftonbladet skrev dock att rösträtten inte var en genuin orsak till 

emigrationen. Argumenten var att det fanns socknar i Sverige där mängden invånare 

som hade rösträtt hade låg emigration i jämförelse till socknar som hade hög rösträtt-

innehav och hög utvandring.  

 

Men kanske den största anledningen till emigration var Amerikas tillgänglighet på 

”homestead act” som var företrädaren till Sveriges egnahemsförordning. Alla som blev 

Amerikanska medborgare fick till en början en brukbar mark helt gratis. Men då 

tillgängligheten på mark började minska, fick man istället betala för den, vilket är mer 

eller mindre precis som Sveriges egnahemsförordning. Enligt Nils Edling blev 

egnahemmet en nationell symbol i Sverige, en röd stuga med stenmur som omringade 

sin mark.  

De svenska dagstidningarna skriver både positiva och negativa argument gentemot 

Amerika och tillgängligheten för att skapa sig ett eget hem. Oavsett om det finns eller 

inte finns gott om jobb i Amerika så kan man inte skapa sig ett eget hem, trotts 

tillgängligheten av ”homestead act”. Blir man av med jobbet efter en vecka innebär det 

att man kontinuerligt flyttar dit jobb införskaffas. När man väl fått ett jobb, måste man 

kunna överleva på sin lön. En artikel berättade att man hade 15 dollar kvar efter att 

veckohyran betalats. De svenska dagstidningarnas generella åsikt om detta är att om 

levnadsförhållandena är som dessa i Amerika kan man jobba lika hårt i Sverige och 

lyckas där istället för i Amerika.  

De svenskar som emigrerade till Amerika, kom att tillhöra en egen kultur, nämligen den 

Svensk-amerikanska kulturen. De svenska dagstidningarna försökte stödja denna kultur, 

och såg fortfarande utvandrarna som sina bröder och systrar, de kallade även området 

för ”det nya Sverige”. Augustana Collage var mycket omtalat, och den skolan visade 

mycket fosterlandskärlek i form av skapandet av monument, demonstrationer av 

musikkår som marscherar i blå-gula kläder.  

 

Jag har kommit fram till att de två utvalda svenska dagstidningar för denna uppsats har 

visat stort intresse för emigrationen. Det finns en stor möjlighet för tolkning ifall 

tidningarna är nationalistiskt inriktade till ämnet. Det har funnits en stor mängd positiva 

och negativa argument gentemot emigrationen. Om nu argumenten varit menat för det 
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svenska folkets bästa, eller för nationens institutioner har varit svårt att avgöra. Jag tror 

den mest synliga nationalism visas i de artiklar som talar om Augustana Collage. Att 

Sverige ber sitt folk att bidra sina landsmän på andra sidan Atlanten med ett bidrag, 

insamlat av det vanliga folket, visar mycket kärlek till de som utvandrat. Man får en 

känsla av att svenskar hjälper svenskar. Samtidigt är det svårt att avgöra ifall 

tidningarna är för eller emot emigrationen. För å ena sidan visar man kärlek till de som 

utvandrat, å andra sidan vill man inte ge det svenska folket ett egnahem, rösträtt, 

religionsfrihet, ekonomisk tillfredställelse eller annat dylikt. Istället för att titta på varför 

de utvandrar, beklagar man sig för att företagarna inte har tillräckligt med effektiv 

arbetskraft, och att den arbetskraften går till en annan nation.  
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