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Forord.

år fira Nord-Amerikas Förenta Stater fyra-
hundraårsminnet af den amerikanska konti-
nentens upptäckt, i år om någonsin är det
skäl att såväl kasta en blick tillbaka öfver
dessa fyrahundra års historia som att taga
en öfverblick öfver de resultat i kultur det
amerikanska folket under denna tid uppnått.
Det är en sådan skildring följande sidor afse
att lämna — för så vidt en dylik öfverhufvud-
taget är möjlig. Inom ett så oerhördt vid-
sträckt område som den nordamerikanska

republikens, där lefnadssätt och seder äro så olika som de måste
vara det på grund af den stora skilnaden i klimat och lifsvilkor,
träffar man på så många egendomliga drag, så många skilda
klasser och typer och så många olikartade naturförhållanden,
hvilka själffallet också betinga andra olikheter, att ett helt män-
niskolif knapt vore nog för att studera det hela i alla dess mång-
faldiga skiftningar — och ett annat als icke för mycket för att
gifva en fullt åskådlig och detaljtrogen bild af det sedda. Ett
sådant värk är det icke afsikten att här söka åstadkomma, endast
att gifva en öfversikt af den unga, jätteväldiga republikens ut-
veckling på olika områden jämte en samling bilder från olika
delar däraf, skildringar af sådant författaren själf sett och upp-
lefvat under många och långvariga resor i olika trakter, där han
uppehållit sig länge nog för att tilltro sig att hysa en åsikt och
uttala ett omdöme.
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För trettio år sedan talade man i Förenta Staterna blott om
norden och södern såsom republikens olika delar och därtill lade
man såsom något hälft sagolikt den stora, vilda och föga kända
västern och alt ännu lefver föreställningen, att denna indelning
fortfarande gäller, kvar hos en hel del folk. Men under de år,
som förflutit sedan secessionskriget har en del af den dåvarande
västern trädt fram i första ledet och afsöndrat sig till ett väl
särskildt helt, hvilket på goda grunder kunde benämnas Nord
Amerikas centrum och i själfva värket är dess hjärta. Så oer-
hördt hastig har denna de centrala staternas utveckling varit
att redan nu befolkningscentrum i Unionen ligger inom denna
del däraf och på samma gång äfven största delen af national-
rikedomen. Fabrikerna i de östra staterna kunna förlora i värde
och grufvorna ute i västern sina, men de tusenmila prärierna och
de bördiga floddalarna i centralstaterna stiga i värde för hvarje
år, med hvarje tunland, som lägges under plog och med hvarje
tusental, hvarmed befolkningen ökas. De hundratal miljoner, som
Californias, Montanas, Colorados och de andra bärgstaternas guld-
och silfvergrufvor frambrakt, krympa samman till en obetydlighet
i jämförelse med de tusental miljoner odlingen af jordenafkastat,
och af dessa tusental miljoner alstras största delen i de centrala
staterna, de, hvilkas hufvudstad utgöres af världsutställnings-
staden Chicago. Icke ens i Amerika själft hade man gjort värk-
ligen klart för sig huru långt detta centrum redan hunnit i
materiell utveckling och därför drog man smått medlidsamt på
munnen då Chicago på fullt allvar gjorde anspråk på att få
Columbiutställningen förlagd till Michigansjöns stränder. Men
så mycket större blef också öfverraskningen då staden trädde
fram med en så gedigen guldrustning att den redan i första
anloppet i grund slog sin medtäflarinna, själfva Amerikas metro-
polis, New York.

Det var som hade man med ens fått ögonen öpna och vid-
öpna ännu därtill, för det faktum att landets centrum icke mera
ville spela rollen endast af rikedomskälla för spekulanterna, järn-
vägskungarna och industribaronerna i östern utan äfven gjorde
anspråk på en ställning såsom betydande faktor för egen del.
Dessa centrala stater kunna därför så att säga begynna en ny
tidräkning från världsutställningsåret, ty den frigörelse från de
östra staternas kvasi-förmynderskap, som tog sig uttryck i och
genom utställningens förläggande til] Chicago, i strid med den
östra metropolens önskan och trots dess mäktiga inflytande, kom-
mer otvifvelaktigt äfven att bära frukt för framtiden. Den tid
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är oåterkalleligen förbi, då centralstaternas förbindelser med den
öfriga världen måste uppehållas genom New York, och det syn-
liga tecknet därpå är det nationernas möte, som i år eger rum i
centerns hufvudstad, den unga miljonstaden vid Michigan.

Det snabba hopandet af rikedomar i de centrala staterna och
det däraf härflytande begäret att i alla afseenden stå på egna
fötter, hafva naturligtvis betingat en utveckling, som i många
stycken är olik den i östern. En knappast femtioårig kultur kan
själffallet icke te sig lika som en seklergammal, isynnerhet om
denna senare varit förnuftig nog att taga ändå äldre föredömen
till mönster, i stället för att af ungdomlig skrytsamhet söka ställa
upp nya normer och stifta nya lagar. Och aldeles färska rike-
domar kunna icke hos sina egare ingjuta förädlad smak och
värklig, förfinad förmåga att njuta af rikedomens goda lika hastigt
som lusten därtill, utan måste orsaka mångahanda företeelser af
lindrigast sagdt egendomligt socialt slag. Alt detta gör att lifvet
i de nya, hastigt rika vordna staterna i den del af Unionen, som
ännu för några år sedan benämdes västern, företer så många i
öeronen fallande olikheter mot detsamma i de östra, kuststaterna,
att förhållandena i dessa nya trakter måste skildras såsom en
helhet för sig.

Till desssa två stora delar — östern och centern — komma
de gamla sydstaterna, de vilda trakterna i den alt ännu glest
befolkade och torftigt odlade västern och slutligen staterna vid
Stilla Oceanen, det rika California, det bördiga Oregon och fram-
tidsstaten Washington. De tre sistnämda höra i så många af-
seenden tillsamman och skilja sig åter i många andra så skarpt
från hela den öfriga Unionen att de fordra sin skilda afdelning
lika väl som staterna närmast öster om dem, de enda som numera
göra skäl för benämningen „den vilda västern". Och sydstaterna
slutligen, där rasskilnaden alt ännu värkar så mycket att hvita
och färgade icke ens kunna förmå sig att åka i samma järnvägs-
och spårvagnar, där före secessionskriget den herskande kastens
lefnadssätt tillät en utveckling af förfinad kultur, sådan man i
de öfriga delarna af Unionen aldrig ens drömde om, och där
efter kriget alla förhållanden blifvit så omöjligt intrasslade att
man först på den alra senaste tiden begynt hoppas att någonsin
kunna få dem värkligt ordnade igen, dessa sydstater kunna icke
afhan dias i sammanhang med någon af de andra delarna såvida
läsaren skall få ens hälst tillnärmelsevis riktig föreställning om
deras egendomligheter.

För tat rätt förstå det närvarande är någon kunskap om det
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förflutna nödvändig, därför har inledningvis en Öfverblick Öfvei
Förenta Staternas historia meddelats såväl som en del data ui
de enskilda staternas föregående utveckling. Och för att rätt
kunna fatta väldigheten af den ncrdamerikanska republikens till-
gångar och utsikter för framtiden äro en del uppgifter af statis-
tisk natur af nöden, om de ock af en eller annan läsare kunna
betraktas såsom ett ledsamt inkräktande på läsvärdheten. I
mångt och mycket befarar författaren att hans intryck af förhål-
landena i Nordamerika komma att stöta dem för hufvudet, hvilka
fotat sina åsikter om den stora republiken på vanliga turist-
skildringar därifrån, eller hvilka själfva under mera eller mindre
kortvariga resor tagit en öfverblick öfver saker och ting. På
sådant sätt når man en föreställning vanligen blott om de ljusaste
och bästa sidorna af alla förhållanden, men hos den som under
åratal lefvat i ett främmende land och därunder kommer i berö-
ring med olika klasser af dess befolkning, blir i de flesta fall
uppfattningen en annan. Bildens såväl dagrar som skuggor bli
bättre fördelade och man riskerar mindre att se endast i ljust
eller endast i mörkt — såvida man öfverhufvudtaget als eger
förmåga att se och att bedöma det sedda.

Chicago i januari 1893.

K. Z.
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Montezuma, atzekernas monark.



Atztekiska fornlämningar.
1, 2, 3, 4. 7- Skulpturer i sten. 5, 6, tempelruiner, 8. Atztekiskt mynt.



i.

Öfverblick af Förenta Staternas historia.
1. Den nya världens upptakt. 2. Kolonisationstiden. 3. Revolutionen och dess

orsaker. 4. Tiden intill inbördeskriget: 5. Inbördeskriget. 6. Tiden efter
inbördeskriget.

1. Den nya världens upptakt

It, som med visshet är kändt af Amerikas hi-
storia inbegripes under de fyra århundraden,
som förflutit sedan Columbus landsteg på
den västindiska ön Guanahani, det öfriga är
höljdt i tidens dunkel, hvilket i den nya värl-
den är så tätt och djupt att väl knappast nå-
gonsin en glimt af ljus kommer att genom-
tränga det och belysa de antaganden veten-
skapen gjort rörande den amerikanska kon-
tinentens förtid. Man vet att Incas i Syd-
amerika nått en hög grad af kultur och bil-

dat ett mäktigt rike, hvars civilisation i många stycken var öfver-
lägsen den i det dåvarande s. k. civiliserade Europa, men de
spanska eröfrarne förstörde i grund det konstrikt hopfogade
Incariket och vårdade sig icke om att taga vara på folkets tradi-
tioner därom, så att numera mycket litet är kändt om det mäk-
tiga samhällets organisation. I Mexiko mötte Cortez Atztekernas
väl disciplinerade härsmakt och lärde känna ett folk, som förmått
upprätta en i hvarje enskildhet med de europeiska fullt jämför-
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lig, ordnad statsbygnad, men de mexikanska krigarne måste vika
för spaniorernas öfverlägsna beväpning och mera vetenskapliga
krigskonst och „b.arbarernas", hedningarnas, kultur ansåg man
det vara ett Gudi behagligt värk att tillintetgöra. Däraf finnas
haller icke många spår kvar och historien har mycket litet att
förmäla om atztekerväldet, om dess rika städer och egendom-
liga, idoga och välmående folk.

Alra värst är det dock i Nordamerika, där inte ens namnet
numera är kändt af det förhistoriska folk, som lämnat spår af
sin kultur strödda litet hvarstädes öfver hela den nordamerikanska
kontinenten. Europa härjades och brändes ju en gång af Gother,
Vandaler och Hunner, som förstörde en stor del af de civilisa-
tionens minnesmärken, hvilka under föregående århundraden
rests, men de lyckades dock icke förstöra alt under sina tåg mot

Förhistoriska grafhögar, nära Little Rock, Arkansas.

den civiliserade västern, icke nog för att omöjliggöra vetsnska-
pens arbete att foga länk till länk, blad till blad i Europas ut-
vecklingshistoria. I Nordamerika däremot har indianen, som där
spelat den ödeläggande barbarens roll, så fullständigt utfört sitt
värf att icke ens såsom en dunkel saga någon upplysning om
det folk, som före honom bebodde landet, trängt ned till oss.
Från mexikanska bukten ända upp till stränderna af Superiorsjön
har man funnit spår af dessa Nordamerikas förhistoriska inne-
byggare: väldiga, af stenar och jord ofta med mycken skicklighet
uppförda grafhögar, i hvilkas inre man funnit skeletten af dem,
till hvilkas ärade minne högarna rests, och jämte skeletten, vapen,
prydnader af koppar, brons och silfver, stenredskap samt —

egendomligast af alt — persiska och romerska myntstycken. Det
på såväl själfva grafhögarna som 2^å de i desamma funna före-
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målen nedlagda .arbetet bevisar tydligt nog att indianernas före-
gångare i Nordamerika stått på en långt högre kulturståndpunkt
än dessa och däraf torde man kunna sluta att de gått under i
kampen mot de fysiskt starkare, mera krigiska rödskinnen. Men
hvarifrån de kommit och på hvilket sätt de stått i förbindelse
med folken i den gamla världen, därom vet man intet.

Ett antagande är att från Asien
väderdrifna kustfartyg därifrån
medfört de första innevånare Ame-
rika egt, ett annat att det näs,
som fordom sannolikt förenade
Asien och Amerika, men sedermera
genom någon naturrevolution sänk-
tes i djupet och lämnade plats för
Behrings sund, tjänat såsom väg
för invandrare. Och ett tredje för-
sök att förklara förekomsten af eu-
ropeiska och asiatiska mynt i för-
historiska amerikanska grafvar, ut-

Grafhög föreställande en orm,
i Ohio.

göres af en hånvisning till den mytiska kontinenten Atlantis,
hvarom redan den grekiske lärde Herodotos talar, den stora, af
en mörkhyad folkras befolkade ön, som låg någonstädes mellan
Afrikas västra och Sydamerikas östra kust och sedan enligt
sagan sjönk i oceanens djup.

Någon tillförlitlig utredning af dessa spörsmål kommer veten-
skapen troligen aldrig att kunna förebringa, om man ock kan
vänta högst intressanta resultat af de forskningar, hvilka som
bäst pågå bland minnesmärkena af de förhistorika folken, och
därför kan Amerikas historia icke sägas begynna tidigare än med
värlsdelens upptäckt af Columbus. Ty hvarken berättelserna om
nordmännens färder till „Vinland" eller om de ändå tidigare före-
tagna, mera eller mindre sagolika, resorna till landet väster om
oceanen ega någon synnerlig betydelse annat än såsom antyd-
ningar om den stora upptäckt, som var att göra. Inom några
få år försvunno ända till spåren af nordmännens kolonier och
småningom till och med alla traditioner om dem, ehuru det visst
är möjligt att Columbus hört något om dessa och att detta i
någon mån bidragit till hans beslut att företaga sin vågsamma
resa.

Att han ieke hade ens den ringaste föreställning om tillvaran
af en ny värlsdel är kändt och var det endast för att om möjligt
finna en ny sjöled till Indien som Columbus förmådde Spaniens
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herrskare att utrusta en upptäcktsexpedition. I Europa hade
medeltidens oro och ständiga krig efterträdts af en period af
relativt lugn, hvarunder handel och näringar, konst och veten-
skap begynte lefva upp igen, medan den alt ännu fort] efvan de
starka äfventyrslustan gaf sig luft i djärfva resor till aflägsna,
okända länder. De återkomna resenärerna hade underbara ting
att förtälja om de sagolika rikedomarna i Indien, i Kina och i
Japan, köpmän, föga mindre djärfva än resenärerna själfva, följde
dessa i spåren och utvecklade småningom en altmera storartad
handel med Orienten och denna handel tog sin väg med kara-
vaner öfver Asiens fastland till kusten af Röda hafvet, med fartyg
öfver detta, sedan med kameler till Nilen oeh längs denna till
Medelhafvet och Italien, som då förmedlade så godt som all
handel med österlanden. Men denna väg var oerhördt lång och
mödosam, hvarför också alt som längs densamma hemtades till
Europa blef oskäligt dyrt. Finnandet af en sjöled till Indien
och den öfriga, ännu mera aflägsna, Östern blef därför en af
tidens viktigaste frågor, hvilken tog det första steget mot sin
lösning i och genom vetenskapens utredning om att jorden var
ett klot, icke en platt skifva såsom man förut förestält sig. Däraf
följde själffallet att en resa rundtorn jordklotet var möjlig och
bland dem, som med entusiasm omfattade den nya sanningen
med alla dess konsekvenser, var också genuesaren Christoforo
Colombo, livars efter äfventyr och utmärkelse törstande sinne
fyldes af en brännande åtrå att företaga en resa västerut öfver
oceanen för att sålunda nå Asiens ostkust.

All Columbi entusiasm förmådde dock till en början icke
öfvertyga någon om utförbarheten af hans plan och själf saknade
han medel att utrusta en expedition af sådan omfattning. Ader-
ton år måste han gifva sig till tåls innan drottning Isabella af
Spanien, sedan han förgäfves anhållit om understöd på flera andra
håll, lät förmå sig att ställa till hans förfogande tre små fartyg,
Santa Maria, Pinta och Nina, af hvilka endast det förstnämda
var däckadt. Den 3:dje Augusti 1492 afseglade Columbus med
dessa 2}å väg mot det okända, ocli först efter mera än två må-
nader, hvarunder inga motgångar förmådde nedslå hans fasta
tillförsikt, eller hanske rättare hans fanatiska hopp, anlände rese-
närerna till den nya världens yttersta utpost, den lilla, västindiska
ön Guanahani, den de under stormande jubel togo i besittning
för Spaniens räkning. Tyvärr hafva dock anteckningarna om
denna ös läge — såvida nämligen sådana någonsin blefvo gjorda

gått förlorade, så att numera olika åsikter äro rådande om
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hvilken af de otaliga öarna i den västindiska arkipelagen det var,
som först upptäcktes. Columbus antog naturligtvis att han nått
en ö utanför Asiens ostkust, ja, var så öfvertygad därom att han
då han något senare landade på Cuba, sände en budbärare till
en höfding i det inre af ön, under förmodan att denne var ko-
nungen af Tartariet, hvarom han hört talas — och Hayti antog
han vara det af kung Salomon omtalade landet Ophir!

Först under en senare resa kom Columbus fram till Amerikas
fastland, men ända till sin död i glömska och fattigdom förblef
han i öfvertygelsen att han nått Asien, en öfvertygelse, som de-
lades af hela hans samtid ända tills Balboa år 1513 öfver land
trängde fram till Stilla Hafskusten och sålunda ådagalade att det
var en ny världsdel, som upptäckts, icke blott en okänd del af
en gammal. Men detta oaktadt förbigick man vid benämnandet
af denna värlsdel den värklige upptäckaren och gaf densamma
namn efter en annan italiensk resande, Amerigo Vespuccio, hvilken
offentliggjorde de första skildringarna af den nya världen och
dess folk, skildringar, genom hvilka han i så hög grad ådrog sig
den lärda världens uppmärksamhet att en tysk vetenskapsman,
som med stort intresse läst hans skrifter, föreslog namnet „Ame-
rica" för de nyupptäkta länderna, ett namn, som inom kort vann
almänt burskåp.

Columbi framgångar sporrade upptakts- och äfventyrslusten
hos Europas folk till det yttersta så att under de följande årtion-
dena alt talrikare skaror af resande och afventyrare strömmade
till Amerika, om hvilket alt mera underbara saker och ting kommo
till världens kunskap. Ponce de Leon drog år 1812 ut för att
finna den eviga ungdomens källa, hvilken enligt sägnerna skulle
vara belägen i ett af de nyupptäkta länderna, och landade i
Florida, så kalladt emedan han landsteg där på påskdagen — på
spanska „Pascua Florida". Följande år trängde Balboa med ett
fåtaligt följe af djärfva afventyrare genom urskogarna på näset
vid Darien, söderom Panama, och såg Stilla Hafvet utbreda sin
majestätiska yta så långt blicken nådde, ovedersägligt bevisande
att Amerika var en själfständig kontinent. Cortez kämpade sin
väg fram till Montezumas rike och röfvade atztekerkonungens
omätliga skatter, medan Pizarro i Peru störtade Incas gamla
välde och sände hem till Spanien skeppslast på skeppslast af
guld och silfver. Det blef en alinän täflan om att först hinna
fram till någon okänd trakt af den nya världen, hvilken antogs
ega många länder lika sagolikt rika som de, därifrån spaniorerna
hemtade sina skatter.
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En venetianare, Jean Cabot, undersökte en del af Nordame-
rikas kuster, men Henrik VIII af England, i hvars tjänst Cabot
var anstäld, fäste så liten uppmärksamhet vid såväl hans som
hans sons, Sebastian Cabots, resor och upptäckter i samma trakter,
att ingenting till en början blef tillgjordt för att försäkra Eng-
land om en del af den nya världsdelen. Spanjoren de Soto
genomtågade under förloppet af några år hela det område, som
nu upptas af staterna Georgia, Alabama och Mississippi, tills
han själf fann sin graf i Mississippiflodens böljor, och florentina-
ren Verazzani, i tjtinst hos kung Erans I af Frankrike, under-
sökte kusterna af de nuvarande Nord Carolina och New Jersey
samt besökte under denna resa äfven den plats, dar New York
sedermera uppstod. Han benämde denna del af Nordamerika
„Nya Frankrike" och gjorde anspråk därpå för sin konungs räk-
ning, medan längre norrut Cartier upptäckte St. Lawrencefloden
och seglade längs denna så långt inåt landet som till det nuva-
rande Montreal samt tog landet i besittning på Frankrikes väg-
nar. Dessa upptakter ingåfvo den berömde franske amiralen
Coligny tanken att i Amerika upprätta ett stort franskt kolonial-
välde, där de i hemlandet förföljda hugenotterna kunde finna en
tillflykt och några expeditioner i
sådant syfte utsändes äfven till de
nya länderna, men sedan Coligny
mördats förföll planen. En af
dessa expeditioner anlade St. Au-
gustine i Florida, Nordamerikas
äldsta stad, men stridigheter med
spaniorerna, hvilka gjorde anspråk
på eganderätten till denna del af
landet, omintetgjorde de fran-
ska kolonisationsplanerna i dessa
trakter.

Engelsmännen å sin sida gjorde
också upprepade försök att vinna

Amiral Coligny.

fast fot i Nordamerika. Frobisher seglade under drottning
Elisabeths regering in i Baflins bay och proklamerade hela lan-
dets besittningstagande för Englands räkning, medan senare den
berömde Francis Drake seglade rundt Kap Horn och längs Ame-
rikas västkust så långt norrut som till det nuvarande Oregon.
Och i Virginia, så kalladt till jungfrudrottningens af England
ära, sökte sir Walter Raleigh grunda en koloni, hvilken dock
snart gick under, äfven den. Inga andra än spaniorerna, Arne-
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rikas första upptäckare, lyckades under de första etthundra åren
därefter fatta fast fot norrom Mexiko och äfven de egde blott
tvänne svaga hållpunkter i de obetydliga städerna St. Augustine
och Santa Fé, i det nuvarande Colorado. Man hade ännu icke
i Europa lärt sig inse att också andra delar af den nya världen
än de länder, där ädla metaller kunde vinnas, voro värda att taga
vara på och därför gjordes, sedan den första upptäktsfebern
småningom lagt sig, endast oregelbundna och svaga försök att
tillgodogöra sig äfven andra de nyupptäckta ländernas rikedomar.
Först under förra hälften af sextonhundratalet begynte man, i
följd af några lyckade handelsresor till Nordamerika, få ögonen
öpna för storleken af landets resurser och för dess därpå beroende
betydelse såsom kolonisationsfält.



2. Kolonisationstideii.

rån England gjordes det första alvarliga för-
söket i större skala att kolonisera Nordame-
rika, under James I, hvilken meddelade pri-
vilegier på handeln i nya världen samt på
kolonisationen däraf åt tvänne s. k. kompa-
nier, hvaraf det ena erhöll den södra hälften
af alt land från Kap Fear till Passamaquoddy-
viken, det andra den norra hälften däraf, och
till förekommande af alla stridigheter mellan
de båda kompanierna och deras kolonister
förklarades en etthundra engelska mil lång

sträcka mellan deras områden för neutralt territorium. Söder
om de engelska besittningarna, hvilka tillsammantagna benäm-
des Virginia, låg det spanska området Florida och norrut Nya
Frankrike.

Ar 1807 ankrade en flotta, bestående af tre fartyg, i Chesa-
peake-bukten, i närheten hvaraf de första med dessa fartyg öf-
verförda kolonisterna kort därpå anlade den första staden i Vir-
ginia, den de enligt tidens sed sin konung till ära nämde James-
town. En af dessa kolonister, John Smith vid namn, uppsvin-
gade sig sedermera till styresman för hela kolonin och visste
genom sin sällsynta kraft och skicklighet leda densamma genom
alla motgångar och faror fram till välstånd och oberoende af
hjälp utifrån. Den rika jordmånen och det milda klimatet satte
nybyggarne i stånd att framgångsrikt upptaga kampen för till-
varan i det nya landet, isynnerhet då de i odlingen och exporten
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till Europa af tobak snart funno en rikt gifvande inkomstkälla,
hvilken i dag som är utgör den viktigaste i dessa trakter. Ryktet
om kolonins framgång lockade andra invandrare från Europa så
att det lilla samhället stadigt gick framåt, trots de blodiga in-
diankrigen, hvilka till en tid hotade att stäcka all fredlig utveck-
ling, ända tills de ■— omkring år 1825 — fördes till ett seger-
rikt slut genom indianernas fullständiga fördrifvande från hela
den näjd kolonisterna tagit i besittning. Redan några år tidigare
hade ett holländskt fartyg hemtat ett antal af tjugu negrer till
kolonin och sålt desamma till jordbrukarne, hvilka funno detta
slags arbetare så billiga att inom kort handeln med slafvar blef
en alman affär och negerslafveriet utbredde sig öfver hela södra
delen af Nordamerika. Slafhållandet blef en ytterligare rikedoms-
källa för innebyggarne i Virginia, hvilket därefter utveklade sig
så raskt att kolonin redan år 1888 egde en befolkning af femtio-
tusen själar samt utförde till England en sådan mängd tobak att
allenast skatten till regeringen för denna artikel uppgick till
etthundratrettiofemtusen pund sterling, ty för alt hvad de själfva
alstrade och exporterade lika väl som för alt hvad de importerade
från Europa måste kolonisterna erlägga skatt.

Längre norrut koloniserades landet till en början hufvudsak-
ligast af religiösa sekterister från Europa, hvilka i den nya värl-
den sökte och funno tillfälle att fritt dyrka sin gud såsom de
själfva ville, utan inblandning af myndigheter och maktlystna
prelater. Maryland, så benämdt till minne af drottning Henrietta
Maria, bebygdes först af katoliker, sedan George Calvert, lord
Baltimore, fått förläningsbref på en landsträcka norrom Potomac-
floden och proklamerat fullständig tros- och religionsfrihet i den
nya kolonin, den första plats i världen där trosfriheten blifvit
upphöjd till lag. Kolonin hade den största möjliga framgång
från första dagen af sin tillvara, men inom icke altför lång tid
hade så många anhängare af andra religionsläror strömmat dit
att katolikerna funno sig i minoriteten och till och med en tid
ledo förföljelse för sin tros skull. Är 1715 proklamerades dock
religionsfriheten ånyo och därefter fortfor kolonin att utveckla
sig lika kraftigt som förut ända till revolutionskriget.

Ännu längre norrut, i Massachusetts, grundades den första
kolonin af de världsbekanta „pilgrimerna", hvilka flytt undan
religionsförföljelserna i England. Under oerhörda svårigheter,
under svält och umbäranden af värsta slag, arbetade de sig framåt
och lyckades fatta fast fot på Amerikas jord samt småningom
där bilda ett samhälle, hvars betydelse för landets och dess fria
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republikanska institutioners utveckling icke kan skattas för högt.
Anda till år 1692 förblef denna pilgrimernas koloni omkring den
af dem bygda staden Plymouth oberoende af alla de öfriga, men
detta år' sammanslogs den med det stora samhälle, som af engelska
puritaner upprättats vid Massachusetts-bukten. År 1628 hade
deras koloni grundlagts på en plats, den de kallade Salem, under
helt annorlunda lyckliga anspicier än de fattiga och utblottade
pilgrimernas nybygge. I England egde puritanerna mäktiga och
inflytelserika vänner, af regeringen hade de erhållit rättighet att
upptaga en betydlig landsträcka och medel hade de tillräckligt
för att förse sig med boskap, hästar, redskap och alt annat nödigt
för sitt nybyggarelif. Stora skaror af deras trosförvandter ström-
made snart till från England och bräkte kolonin inom få år till
ovanlig blomstring, trots de förbittrade strider dess innebyggare
till en början måste utkämpa mot rödskinnen. Och blomstringen
inskränkte sig icke allenast till de materiella sidorna af lifvet.
Många bildade män, präster, som stodo på höjden af tidens
lärdom, krigare, väl egnade att leda försvaret mot det nya foster-
landets vilda innevånare, köpmän och handtvärkare af hög yrkes-
ställning, personer med ett ord, hvilka redan i Europa intagit
poster framom den stora massan, slöto sig till puritanernas ut-
vandring och gjorde att deras hufvudstad i Amerika, Boston,
genast intog en framskjuten ställning på bildningens område, en
ställning, den staden alt intill vår tid vetat bibehålla.

Staten New-York bebygdes först af holländare, hvilka år
1613 bygde de första hyddorna på Manhattan ön, hvilken tretton
år senare af kolonins första guvernör, Peter Minuits, formligen
köptes af dess indianska egare. Föremål för långvariga stridig-
heter mellan holländare och engelsmän, blef New-York först år
1674 slutligen afträdt till England, men trots oroligheterna gingo
staden och trakten däromkring framåt med alt raskare steg.
Inom icke altför lång tid blef New-York Nord-Amerikas vigtigaste
handelsstad, en rang, den föga någonsin någon annan stad i
landet kommer att kunna göra metropolen vid Hudsonflodens
mynning stridig.

Utrymmet nekar oss att i detalj redogöra för gången af
Nord-Amerikas vidare kolonisering, hvilken, sedan en gång eu-
ropér bildat hela samhällen i många olika trakter längs kusten,
fortgick med alt snabbare steg och lade under sig allt vidare
sträckor af det inre landet. Endast en af de tidigaste kolonierna
vilja vi ännu beröra, den som af svenska utvandrare redan år
1638 upprättades vid Delawarefloden.
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Genom köp förvärfvade de svenska kolonisterna, hvilka med
fartygen „Kalmar Nyckel" och „Fogel Grip" gjort en sex må-
naders resa till nya verlden, en betydlig landsträcka på vänstra
stranden af Delawarefloden, en sträcka, som omfattade nästan
hela den nuvarande staten Delaware. Nybyggarne upprättade
genast ett litet fäste, hvilket de efter sin drottning kallade Fort
Christina, medan kolonin själf nämdes Nya Sverige, och därefter
vidtog omedelbart arbetet att uppodla den fruktbara näjden.
Framgång följde kolonin i alla dess företag så att redan om
några år dess materiella välstånd var säkerstäldt. Men detta
vakte bitter afund hos holländarne i New-York. De ville icke
tåla ett raskt uppblomstrande samhälle af annan nationalitet i
sitt omedelbara granskap och sökte därför på olika sätt skrämma
de svenska nybyggarne och förmå dem att draga hädan igen.
Då inga skrämskott emellertid hade åsyftad värkan angreps Nya
Sverige år 1(555 med vapenmakt. Holländarne voro fyra till fem
gånger manstarkare, troligen betydligt bätre beväpnade och hade
därjämte fördelen af att icke vara väntade af dem de anföllo
med krig. Eröfringcn af Nya Sverige blef dem jämförelsevis
lätt, men någon långvarig fröjd af sin eröfring hade de inte, ty
redan nio år därefter tvangs Holland att afträda alla sina besitt-
ningar i Nord-Amerika till England.

Endast sjutton år egde Nya Sverige bestånd såsom en själf-
ständig koloni, men långt efteråt bibehöllo dess innevånare sin
nationalitet och sitt språk, och ännu längre framåt i tiden sträckte
sig värkningarna af den samhällsanda, som rådde bland dem. Då
William Penn, den berömda grundläggaren af staten Pennsyl-
vania, år 1682 landsteg i Amerika emottogs han först af sven-
skarne vid Delawarefloden och deras välodlade fält, välbygda hus
och synbara almänna välstånd gjorde ett sådant intryck på ho-
nom att han i ett bref om förhållandena i nya världen icke finner
något som hälst att anmärka om dem, utan tvärtom i allo fram-
håller dem såsom mönster. Den rättvisa och hederliga politik
svenskarne i Nya Sverige konsekvent följt gentemot indianerna,
en politik hvilken de varit de förste att införa, hade gjort att
inga stridigheter med rödskinnen uppstått och mera än troligt
är att detta i sin mån bidrog till Penns beslut att altid och
under alla omständigheter bemöta indianerna rättvist och välvil-
ligt. Det är han som fått hela äran af att ha brutit med de
åsikter, hvilka gjort att nybyggare förut genom vinningslystnad
och hårdhet drefvo rödskinnen till blodsutgjutelse och grymheter
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af otaliga slag, men mycket antagligt är, såsom sagdt, att han
lärde sin vishet i denna del af våra förfäder i Nya Sverige.

År 1698 bygde dessa första svenska kolonister i Amerika en
prydlig stenkyrka, på en plats där staden Wilmington sedermera
uppstått, och ännu i dag visas denna „01d Swedes church" såsom
ett af de vackraste minnesmärkena från landets kolonisationstid.
Kyrkobygnaden var emellertid det sista större företaget af de
svenska kolonisterna såsom helhet. Sammansmältningen med den
alt talrikare vordna kontingenten af engelska talande nybyggare,
som slagit sig ned i trakten, hade redan länge pågått och små-
ningom uppgick den svenska befolkningen fullständigt i den
almänt amerikanska. Inom några få generationer var deras språk
glömdt och alt utom minnet af Nya Sverige utplånadt, men ännu
i dag lefva ättlingarna af dessa första svenskar i Amerika kvar
och mera än en man, hvars namn är berömdt i Förenta Staternas
häfder härstammar i rätt nedstigande led från kolonisterna i
Nya Sverige.

Kväkaren William Penn hafva vi redan i förbigående om-
nämt. Han var den förste, som grundlade en koloni i det inre
landet och tack vare den vishet hvarmed han lade grunden för
denna koloni blef Pennsylvania snart en af de viktigaste och
snabbast framåtskridande staterna i Nord-Amerika, något som
dock äfven till en del berodde på de ofantligt stora naturliga
rikedomarna i det land, hvilket Penn, följande sina föregångares
vid Delawarefloden exempel, på hederligt sätt köpte af india-
nerna, dess rättmätiga egare. De löften han gaf dem höll han
obrottsligt, i all beröring med rödskinnen iakttogo han och hans
följeslagare den största vänlighet och välvilja mot dem och så-
lunda lyckades kväkarnybyggarne i Pennsylvania undgå alla
indiankrigens fasor. Medan striden rasade öfveralt längs Penn-
sylvanias gränser, utgöts aldrig en droppe kväkarblod och för-
gjordes aldrig något af deras nybyggen. Kväkarnes inflytande
som samhällselement var under Förenta Staternas tidigare hi-
storia och långt in i den nyare tiden mycket stort och bidrog i
hög grad till framkallandet af den enkelhet i seder, den sanna
frisinthet och den jämlikhetskänsla, hvilka dess värre numera
altmera hålla på att försvinna.

Ostörd af yttre strider fortgick Nord-Amerikas kolonisation
emellertid ingalunda. Under det engelsmännen i främsta rummet
och jämte dem andra europeiska nationer, bebygde trakterna när-
mast kusten och därifrån trängde inåt landet, hade fransmännen
från Canada, hvilket de tagit i besittning, småningom avancerat
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söderut längs de stora sjöarna samt längs Ohio och Mississippi-
floderna. Och i motsats mot den indianpolitik, som följdes af
nybyggarne längs kusten och som bestod i undanträngandet af
de röde från alla de trakter, där hvita slogo sig ned, gjorde
fransmannen indianerna till sina vänner, lefde tillsammans med
dem, gifte sig med deras kvinnor, deltogo i deras nöjen och
tidsfördrif och vunno sålunda varma anhängare och trogna
bundsförvandter i rödskinnen. Och tiden då dessas hjälp behof-
des inföll snart nog, ty redan förrän sjuttonhundratalet ingick
hade de från hafskusten mot väster trängande engelsmännen
sammanstött med fransoserna i näjderna längs Ohio-floden, dar
de senare fattat fast fot och upprättat en rad fästen, samt gjorde

Nybygge under kolonisationstiden.

anspråk på alt land västerom Alleghanybergen såsom hörande
till Nya Frankrike. År 1689 bröt striden ut och den räckte med
få afbrott ända till 1763, då ändtligen Englands besittningsrätt
till hela det område, hvarom striden rört sig, blef slutligt erkänd.

Kolonisterna i de längst mot väster framskjutna nybyggena
ledo värst af kriget, i hvilket indianerna så godt som utan un-
dantag stälde sig på fransmännens sida, mördande, brännande
och plundrande hvarhälst de fingo tillfälle därtill. Farmarne
körde sin plog med geväret i handen; familjerna samlades till
gudstjenst på sön- och helgdagar under eskoi-t af beväpnade
män, hvilka icke ett ögonblick vågade ställa vapnen ifrån sig;
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bakom hvarje trädstam i skogen lurade forsat och ingen enda
natt kunde nybyggarne vara säkra om att icke väckas af röd-
skinnens krigsrop och se sina hus gå upp i lågor, sina kära
mördas och skändas.

I synnerhet den första tiden af kolonialkrigen utmärkte sig
för de 'ohyggliga grymheter, som begingos af indianerna, hvilka
öfverföllo icke ellenast enstaka nybyggen utan förstörde hela
byar, brände ned fästen och slaktade så män, kvinnor som barn.
De engelska trupperna slogos gång på gång af fransmännen och
deras bundsförvandter, hvilka ända till midten af sjuttonhundra-
talet i hufvudsak lyckades mot alt intrångförsvara linjen Quebec
—New Orleans, längs hvilken Frankrikes utskickade upprättat
ända till sextio befästade „forts", såsom gränsfästena kallades.
Men tiden för den afgörande kampen om besittningsrätten till
den stora västern hade då inträdt. Nybyggarne hade med sina
odlingar trängt fram ända till Ohio, där de funno de franska
polshandlarne i sina befästade blockhus ovilliga att tillåta dem
ett steg längre åt väster. Det
var icke mera England allena,
som hade intresse af att undan-
tränga fransmännen, numera
hade frågan blifvit af brännande
vikt för kolonierna själfva. De
insågo redan till fullo att vä-
stern måste hållas öppen för
deras vidare utveckling och der-
för voro de mera än villiga att
gå man ur huset för att be-
kämpa den gemensamma fienden,

Befästadt blockhus.

En paus i de långvariga krigen mellan England och Frank-
rike hade inträdt efter freden i Aix-la-Chapelle år 1748 och denna
mellantid af fred använde de engelska kolonisterna bland annat
till undersökningar af landet väster om Allegheny-bergen. En
liten post inrättades vid Monongahela-floden och landtmätare
genomkorsade trakterna västerut ända till Ohio. Det var ett
intrång, som fransmännen icke ville tåla. De drefvo landtmä-
tarne tillbaka öfver gränsen och förstörde blockhusfästet vid
Mouongahela, trots det att fred rådde mellan de två nationerna.
Guvernören i Virginia äskade en förklaring af den franska befäl-
hafvaren i fort Boeuf och sände såsom sitt ombud en ung man,
hvilken trots sin unga ålder af endast tjuguett år redan lyckats
fästa den allmänna uppmärksamheten vid sina framstående egen-
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skaper. Det var George Washington, som då för första gången
hedrades med ett uppdrag af vikt för hela det engelska Nord-
Amerika.

Den franske kommendanten var höflig, men fullkomligt be-
stämd i sitt beslut att för Frankrikes räkning behålla alt land,
som af dess djärfva upptäcktsresande och missionärer först under-
sökts och underlagts dess besittning. Washington kunde intet
annat göra än vända om och meddela dem som sändt honom,
fransmännens föga uppmuntrande svar och därmed var kriget
åter börjadt.

Följande vår skickades ett regemente Virginiatrupper under
befäl af öfverste Frye att taga i besittning trakten kring sam-
manflödet af Allegheny och Monongahela-floderna och till hans
närmaste man i befälet utsågs George Washington, hvilken under
sin oerhördt svåra resa till samma trakter under den föregående
vintern visat sig besitta alla de egenskaper, som fordrades af en
befälhafvare i ett gränskrig. Fransmännen hade emellertid redan
hunnit bygga ett fäste, det de kallade Fort Du Quesne, på den
punkt där den engelska posten skulle upprättas, och hade dit
sammandragit en betydande truppstyrka. Öfverste Frye angrep,
men slogs tillbaka med stor förlust samt stupade själf, och hans
efterträdare i befälet, Washington, måste efter ett tappert försvar
bakom i hast uppkastade befästningar, kapitulera med sina trupper.

Nederlaget endast ökade strids-
lusten hos de engelska kolonisterna,
hvilka tydligare än någonsin insågo
att den slutliga, afgörande kampen
stod för dörren. Ett första uttryck
af gemensamhet i intressen gaf sig
denna insikt om nödvändigheten att
en för alla och alla för en upptaga
striden, genom sammankallandet af
representanter för alla de olika ko-
lonierna till möte i Albany. Åt Ben-
jamin Franklin, hvars namn redan
blifvit bekant såväl väster som öster
om Atlanten genom hans snillrika
skrifter i olika frågor, uppdrogs att

Benjamin Franklin.

uppställa en plan för en konfederation af kolonierna — det första
uppslaget till Nord-Amerikas Förenta Stater. Förslaget om bil-
dande af en sådan konfederation förföll för tillfället, men huru
nära Franklin träffade medelvägen mellan monarkens och folkets
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rättigheter framgår däraf att regenten vägrade stadfäsat kon-
federationen emedan den gaf för mycken makt åt folket och fol-
kets representanter förkastade den emedan regeringens rättig-
heter blifvit altför rundligt tillmätta. De stridiga intressena
kunde helt enkelt icke förenas, icke ens genom en Benjamin
Franklins talang.

Sammanhörigheten emellan kolonierna hade emellertid fått
ett bestäm dt uttryck och då följande år kriget mot fransmännen
upptogs på nytt följde en betydlig styrka kolonialtrupper den af
general Braddock anförda engelska reguliera armén. George
Washington fungerade såsom Braddocks adjutant och sparade
ingalunda på varningar mot det öfvermodiga förakt de reguliära
trupperna, så befäl som manskap, ådagalade gent mot frans-
männen och deras vilda allierade. Men alla varningar uttalades
för döfva öron. General Braddock tågade fram med flygande
fanor och klingande spel som om bakhåll, förräderi och vildmarks-
försåt als icke existerade. Det förutsedda resultatet uteblef icke
heller. Tio mil från Fort Du Quesne råkade armén i ett bakhåll
och slaktades af indianerna så godt som till sista man. Endast
kolonialtrupperna under Washington räddade sig genom sin be-
kantskap med krigföringssättet i vildmarkerna. De betäckte
spilrornas af armén återtåg och Washingtons namnflög igen från
mun till mun genom hvarenda by och stad i Nord-Amerika.

Ända till år 1758 fördes kriget under oupphörliga motgångar
för kolonierna och de engelska vapnen, men då tog William Pitt
såsom premierminister af England sakernas ledning om hand.
En armé om femtiotusen man, hvaraf mera än hälften manskap
från kolonierna, stäldes upp och skickades i fält så snart årstiden
tillät. Fransmännen hade icke erhållit några förstärkningar och
kunde därför icke i längden försvara sig mot öfvermakten. Fort
Du Quesne föll och erhöll, då engelska flaggan första gången
svajade öfver dess murar, namnet Pittsburg; andra franska fästen
intogos kort därpå och äran af det lyckliga fälttåget tillerkändes
almänt Washington, som anfört koloniernas trupper. Året där-
efter intog general Wolfe Quebec, som tappert försvarades af
den bepröfvade franska generalen Montcalm, och 1860 föll slut-
ligen Montreal i engelsmännens händer. Tre år senare slöts freden
i Paris, hvarigenom Frankrike till England afträdde alla sina
besittningar intill Mississippifloden och till Spanien landet väster
orn denna, i gengäld hvarför sistnämda land öfverlämnade äfven
Florida åt England.

Men därmed voro Englands besittningar ingalunda tryggade.
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Indianerna i västern hade svårt att försona sig med den nya
regeringen, hvilken förfor långt hårdare mot dem än förut den
franska, och stälde därför till det ena upproret efter det andra,
hvarunder inflytelserika höfdingar förenade många af de spridda
stammarna till värkliga förbund, hvilka med alla den indianska
krigföringens grymheter hemsökte koloniernas gränsmarker.
Under åtskilliga år ännu voro kolonisterna tvungna att kämpa
för hus och hem och därunder öfvades de altmera i vapnens
bruk så att då den sista stora striden för frihet och oberoende
bröt ut, hvarenda man var redo att rycka ut och befälhafvare
funnos, som framgångsrikt kunde upptaga kampen mot Englands
segervana trupper. De långvariga striderna mot en gemensam
fiende hade slutligt tillknutit bandet mellan kolonierna och skapat
en nationalitetskänsla, hvilken flammade upp i full låga i och
genom revolutionen mot England.



3. Revolutionen och dess orsaker,

e engelska koloniernas „ nya världen utveck-
ling hade under den tid som förflutit under
de i det föregående beskrifna oroligheterna
småningom inslagit en riktning, hvilken förr
eller senare med nödvändighet måste leda
till ett lösryckande från moderlandet. De
alra flesta af kolonisterna hade lämnat hem-
land, vänner och hela sin samhällsställning
för att undgå tidens intolerans i religiöst
hänseende eller regeringarnas förtryck af po-
litiska motståndare. Det var frihet de i främ-

sta rummet sökt på Amerikas jord och det fria samhällsskick de
skapat voro de ingalunda hågade att uppgifva. Enhvar koloni
hade inrättat sig på lämpligaste möjliga sätt, skötte i början helt
och hållet själfständigt sina egna angelägenheter och var knap-
past underkastad någon annan än den patriarkaliska styrelsen af
sina äldste. Nybyggena voro sammanförda i grupper längs hafs-
kusten och de större floderna, med endast här och där längre
västerut framskjutna utposter. Förbindelserna mellan de olika
kolonierna inbördes likasom emellan dem och moderlandet voro
långsamma och obekväma, hvilket i sin mån bidrog till den
trygga själfständighet, som utmärkte handhafvandet af deras ange-
lägenheter. Lefnadssättet var ytterst enkelt, behofven få och
den Heliga Skrift noga taget den enda skrifna lag, hvarefter
man rättade sig. Jordens produkter voro i allmänhet tillräckliga
för kolonisternas alla behof, och kläder samt allehanda husgeråds-
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artiklar tillverkades hemma, medan byteshandeln utgjorde så godt
som den enda handelsform man använde, emedan kontanta pen-
ningar knappast förekommo. Under den tidigare hälften af sexton-
hundratalet begagnades i flera af kolonierna kulor i stället för
penningar och endast Massachusetts präglade eget mynt, hvilket
ådrog dess innevånare konungens höga missnöje för det de an-
gripit i hans prerogativ".

Massachusetts mynt s. k. „Pinc-tree
shilling".

Vid domstolarna skipades rätt-
visa af de äldste i församlingen och
straffen stötte ofta nog mera på
husaga än på kriminell rättvisa. En
svärjare dömdes t. ex. bland purita-
nerna att stå utanför kyrkdörren
med tungan instucken i en klufven
käpp, för gröfre förseelser sattes

man i „stocken" och ondsinta hustrur försågos med munkafvel
och stäldes utanför sina dörrar, menigheten till åtlöje, sig själfva
till straff och androm till varnagel. För underlåtenhet att regel-
bundet besöka kyrkan straffades de tröge med böter, för det
svåra brottet att skjuta fågel på en söndag kunde man bli offent-
ligen pryglad o. s. v.

Lika primitiva voro förhållan-
dena i alla andra afseenden.
Husen bestodo till en början af
endast låga stockhyddor, ofta in-
nehållande blott ett enda stort
rum, men i de aflägsnare trakter-
na, altid försedda med en hög
palissad rundtorn, till skydd mot
indianerna. Kyrkorna, i hvilka
män, kvinnor och barn hade sina
strängt åtskilda platser, voro van-
ligen anspråkslösa blockhus äfven
de, endast genom formen i någon
mån skiljande sig från bonings- Den första kyrkan i Connecticut.
husen. I samlad trupp tågade hela kolonin dit hvarje sabbats-
morgon, männen beväpnade ända till tänderna och kvinnorna
ängsligt spanande efter en skymt af de fruktade rödskinnen eller
lyssnande efter deras krigsrop.

Men på samma gång sörjde man redan tidigt för det upp-
växande släktets undervisning. Skolor inrättades öfveralt där sig
g»ro lät och tredskande koinimuier bötfäldes ifall de icke med
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tillbörligt nit sörjde för skolväsendets utveckling. Alla lefde i
tarflighet, alla uppfostrades på samma sätt och alla lärdes att
skatta friheten såsom sitt högsta goda.

Senare, då koloniernas välstånd tilltog och man i moderlandet
begynte få ögonen öpna för deras stora kommersiella värde, bör-
jade man också altmera blanda sig i deras angelägenheter. Den
tilltagande förmögenheten födde nya behof och anspråk hos kolo-
nisterna, hvilka i utbyte mot sitt öfverskott af jordbruksprodukter
begynte införa allehanda artiklar, som förut ansetts såsom den
största lyx. Såväl export som import belades med skatter och
för att tvinga kolonierna att köpa alt hvad de behöfde i England
motarbetade man på alla. sätt uppkomsten af några slags fabriker
i Amerika. Kolonierna förbjödos t. ex. att exportera järn till
England, den ena kolonins handtvärkare tillätos icke utföra några
af sina tillvärkningar till den andra, exporten af säd, tobak och
andra produkter belades med utförseltull och sjöfarten hindrades
så att amerikanska fartyg endast tillätos uppehålla trafiken mel-
lan de olika hamnarna i eget land, medan all samfärdsel med
den öfriga världen förmedlades af engelska skepp.

Så länge krigen mot fransmännen och indianerna pågingo
hade man icke tid att altför mycket egna sin uppmärksamhet åt
dessa angelägenheter, ehuru äfven då yttringar af missnöje tidt
och ofta förekommo. Men sedan fredliga förhållanden åter in-
trädt blef oppositionen mot det förtryck England sökte utöfva
snart alt högljuddare. De enkla seder som rådt och i det stora
hela ännu rådde, det arbetsamma lifvet och de långvariga krigen
hade fostrat ei ras, som i härdighet, mod och uthållighet sökte
sin like. Kampen mot den gemensamma fienden hade mera än
något annat lärt kolonisterna att betrakta sig såsom bröder af
samma stora familj, det lågande frihetsbegäret hade de så att
säga insupit med modersmjölken och därför besjälades de snart
alla utan undantag, i norr och i söder, ute vid hafskusten och
längst borta i skogsnybygderna af samma lifliga hat mot Eng-
land, den gemensamma förtryckaren och hotaren af deras frihet.

Olikheter i koloniernas oafhängighetstillstånd rådde visst,
men det värkade ingen skilnad. Massachusetts, Khode Island
och Connecticut styrdes af sina egna regeringar, bekräftade af
Englands monarker, Maryland och Pennsylvania berodde i sista
hand af de personer, åt hvilka de gifvits i förläning, och Georgia,
Virginia, New Hampshire, New York, New Jersey samt North
och South Carolina voro kronokolonier, som styrdes af regerin-
gens ombud, men filhx voro (le eidg-a i sitt, motstånd mot Ena-.
öv -.-■■, —
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lands fortryck, hvilket utmynnade i yrkandet att det engelska
parlamentet egde bestämma tullar och upptaga skatter utan hö-
rande af kolonierna själfva, och därför reste sig alla som en man
då lystringsordet ändtligen ljöd.

Missnöjet mot de engelska tullarna hade redan länge jäst
bland kolonisterna, hvilka drefvo lurendräjeri i sådan skala att
endast en bråkdel af alla importerade varor betalade tull, men
sin höjd nådde det då Kung Georg 111 beslöt att låta kolonierna
betala en del af de dryga skulder moderlandet åsamkat sig i och
för de långvariga krigen. Han påbjöd ytterligare tullar och ut-
färdade en förordning om att tulltjenstemännen egde rätt att
utan vidare genomsöka hvarje hus där de misstänkte att smug-
ladt gods förvarades. Det var att gjuta olja på elden, ty om
möjligt i ännu högre grad än engelsmännen själfva voro koloni-
sterna genomträngda af åsikten om hemmets helighet och oan-
tastlighet. Förordningen möttes af en så häftig opposition att
den i sj elfva värket förblef en död bokstaf.

År 1764 förklarade det engelska parlamentet högtidligen det
vara sin oförgripliga rättighet att beskatta kolonierna utan deras
hörande, hvilket föranledde protester från de flesta bland dem,
men utan resultat. Och året därefter utfärdades den såkallade
stämpellagen, hvilken stadgade att intet dokument var lagligen
giltigt utan att detsamma belades med en regeringsstämpel samt
bestämde att hvarje tidning och hvarje bok likaledes skulle förses
med sådan stämpel och att för hvar annons skulle betalas i skatt
två skilling. Icke nöjd härmed bemyndigade konungen med par-
lamentets goda minne sina ministrar att ifall af behof utan vidare
sända trupper öfver till Amerika för att kväsa oppositionslustan
hos de motspänstiga och till den s. k. upprorsakten fogades en
ny paragraf, som bestämde att kolonisterna själfva skulle förse
dessa trupper med kvarter och kost.

Det var hardt nära att revolutionen redan då skulle slagit
ut i öppen låga. Virginias representantförsamling hade en ses-
sion då de förhatliga åtgärderna offentliggjordes, och en ung
medlem af huset, advokaten Patrik Henry, sprang genast upp,
begärde ordet och höll ett glödande andragande mot denna des-
potism, yttrande bland annat: „Caosar fann sin Brutus, Karl I sin
Cromvell och George III" ,— han afbröts af några lojalt sinnade
kolleger med roj^et „högförräderi", men väntade tills ropen tystnat
och tillade sedan: — „kan taga lärdom af dessa exempel. Om
detta är högförräderi, så gör hvad ni kan däraf". Hans ord väckte
genljud i hela landet, där man öfveralt sammanslöt sig till före-



32

ningar, hvilkas medlemmar högt och heligt svuro att aldrig un-
derkasta sig de godtyckliga åtgärderna. På några orter afsade
man sig bruket af thé hälre än att betala skatt till England där-
för, på andra förbjöd man lossningen af fartyg, som medförde
sändningar af stämpelmärken, och allestädes visade man med all
önskvärd tydlighet att man icke ämnade foga sig efter det en-
gelska parlamentets och konungens vilja.

Benjamin Franklin, som befann sig på en resa i England,
dit han skickats såsom ombud för Pennsylvania, inkallades inför
engelska underhuset för att gifva en skildring af tillståndet i
kolonierna och hans bestämda, af klokhet och rättvisa genom-
andade ord lyckades bibringa vederbörande öfvertygelsen att
stämpelförordningen aldrig skulle kunna införas i kolonierna

Boston kort före revolutionskriget.

annat än med vapenmakt, hvarför densamma återkallades. Un-
derrättelsen om denna seger mottogs med största jubel i Amerika,
men glädjen tog snart ett snöpligt slut, ty parlamentet skyndade
sig att utfärda en ytterligare förklaring om sin beskattningsrätt
och att i praktiken bevisa den genom åsättandet af nya tullar
och pålagor.

Motståndet organiserades på nytt, starkare än någonsin förut
i medvetandet om den framgång man nyss förut åtminstone i en
punkt vunnit. Besluten att icke köpa några olagligt beskattade
varor lefde upp ånyo och Massachusetts representanthus sände
en uppmaning till de öfriga kolonierna att sammansluta sig till
ett gemensamt förbund för att vinna upprättelse för lidna oför-
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rätt oc I'ariaiiieiitet yrkade genast att repi-osetitaiiteraä fikullo
återkalla denna åtgärd, men de vägrade så godt som enhälligt.

Boston ansågs vara härden för oppositionen och därför dit-
sändes två regementen trupper under befäl af general Gage, som
en söndagsmorgon under dånande musik och i full fältrustning
såsom i fiendeland intågade i staden. Dess innevånare vägrade
att gifva trupperna kvarter och då togo dessa stadshuset i be-
sittning samt slogo läger i tält därutanför, uppställande kanoner
i gathörnen och utposterande skildtvakter, medan samtidigt ham-
nen fyldes med krigsfartyg. Stadsborna svarade med att ingen-
ting sälja åt soldaterna och öfvertalade farmarne i omnäjden att
göra lika, hvilket naturligtvis ytterligare ökade förbittringen.
Den s:te Mars 1770 bröt misstämningen ut i öppen konflikt,
hvarvid åtskilliga personer sårades och tre dödades. Ordningen
återstäldes endast med svårighet och öfveralt i landet ökades
hatet mot England genom berättelsen om „massakern i Boston".

I North Carolina hade do kungliga embetsmännen förskingrat
de almänna medlen och sökte genom oförsynta utprässningar
aftvinga folket ytterligare skatter. En kår af s. k. regulatorer
bildades då af don till förtviflan drifna befolkningen, som öppet
uttalade sin afsikt att med våld skaffa sig den rätt de icke kunde
erhålla på laglig väg. Den 16:de Maj 1771 tågade guvornör
Tryon emot regulatorerna, slog dem i grund och lämnade tre-
hundra af dem döda på valplatsen vid Alamance creek. Aret
därpå stötte en engelsk tullskonert på grund under jakt efter
ett lurendräjarfartyg och följande natt brände Providence-bor
upp densamma.

Faneuil Hall i Boston.

Regeringen i England blef alt
oroligare öfver koloniernas envisa
motstånd och sökte blidka dem genom
allehanda palliativ — åtgärder, hvilka
dock icke värkade något. Så t. ex.
träffades med det Ostindiska kompa-
niet en öfverenskommelse, till följd
hvaraf amerikanarne, ehuru de beta-
lade tull för sitt thé, erhöllo det-
samma till billigare pris än Englands
innevånare. Men det endast ökade
förbittringen hos kolonisterna, hvilka
icke gjorde motstånd allenast för pen-

ningars skull utan stredo för en sak, hvilken för dem var en lifs-
princip, för rättigheten till själfstyrelse och själfbeskattning.
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Fartyg, som anlände Ined thélaster, skickades tillbaka till Ikg-
land från både New York och Philadelphia, och då de engelska
myndigheterna i Boston vägrade att låta ett dylikt fartyg segla
tillbaka utan att ha lossat sin last, sammankallades ett almänt
möte af medborgare till Fancuil Hall, där tal höllos af stadens
mest framstående medborgare och ett enhälligt beslut fattades
att under inga omständigheter tillåta ilandsättandet af thelasten,
och samma afton, den 16:de December 1773, begaf sig en hop
män, förklädda till indianer, ombord på théfartyget samt vräkte
hela dess last af trehundrafyratiotvå kistor i hafvet.

Detta var för mycket för den engelska regeringen. General
Gage utnämdes till guvernör i Massachusetts och fick befallning
att genomföra en hop tvångslagar, hvilka i själfva verket upp-
häfde de privilegier kolonin förut åtnjutit. Bostons hamn blef
stängd för fartyg, hvarigenom naturligtvis mycken nöd och elände
orsakades bland stadens innevånare, men utan att dess motstånd
därför bröts. Från alla håll sändes hjälp i olika form till staden;
köpmännen i grannstäderna Marblehead och Salem erbjödo Bo-
stonboarne sina varudockor; matvaror, säd och kontanter skic-
kades ända från Georgia, och i så godt som hvarenda stat ut-
talade man offentligt sin medkänsla med Boston, förklarande att
dess sak var hela landets.

Slutligen beslöt man sig för att gemensamt organisera mot-
ståndet mot det engelska förtrycket och sände för detta ändamål
representanter till en koloniernas gemensamma kongress i Phila-
delphia. Den s:te September 1774 sammanträdde denna den
första amerikanska kongressen i en byggnad, som kallades Car-
penters Hall. Kongressen, sammansatt af femtiofem representanter,
för alla kolonier utom Georgia, resolverade bland annat: att ingen
åtlydnad af de senaste parlamentsförordningarna ålåg amerikanska
medborgare, att hela landet skulle understöda Massachusetts i
dess kamp för frihetens heliga sak, att en samfäld protest skulle
aflåtas mot underhållandet af stående trupper i kolonierna utan
folkets bifall samt slutligen att alla förbindelser med England
tillsvidare skulle afbrytas.

Ryktet om kongressens beslut gick som en löpeld genom
landet och öfveralt upprättades regementen af frivilliga, som fli-
tigt öfvade sig i vapnens bruk, färdiga att närsomhelst upptaga
striden. Man väntade blott på den slutliga anledningen och man
behöfde inte vänta länge.

De första skotten i frihetskriget föllo vid Lexington. General
Gage i Boston hade erhållit underrättelse om att de uppstudsiga
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joatrioterna höllo på att samla ammunition och munförråd i den
lilla staden Concord och beslöt att konfiskera hvad där fans.
Åttahundra man reguliära trupper sändes för detta ändamål ut
sent på natten den 18:de April och anlände i första daggryningen
till byn Lexington, men underrättelsen om det tillernade anfallet
på Concord hade hunnit före dem så att en hop beväpnad milis
fått tid att samlas i Lexington. Utan att gifva de fåtaliga landt-
männen tid ens att besinna sig gåfvo trupperna eld, med det
resultat att sju amerikanare föllo och de öfriga, för svaga att
upi^taga striden, skingrade sig, medan engelsmännen tågade
vidare till Concord, där alla förråd, som icke kunde tagas med,
förstördes, under stort jubel öfver den första segern öfver „re-
bellerna". Jublet kom emellertid något för tidigt, ty medan för-
störelseverket i Concord pågick, hade underrättelsen om ned-
skjutandet af männen i Lexington med otrolig snabbhet spridt
sig kring bygden och från alla håll strömmade folket till för att
hämnas. Hvarje pojke, stor nog att handtera ett gevär, hvarje
gubbe, som ännu icke förlorat alla krafter, stälde sig i ledet tils
hela näjden svärmade af patrioter, brinnande af lust att mäta sig
med förtryckarne. Engelsmännens återtåg blef en snöplig flykt
och endast de förstärkningar, som i största hast skickats ut från
Boston, hade de att tacka för att de undgingo fångenskap hvar-
enda man.

Underrättelsen om denna första drabbning gick som en elek-
trisk stöt genom landet. I hvarje koloni sammankallades en kon-
gress, som bemyndigade säkerhetskomitéer att kalla trupperna
under vapen, att skaffa penningar och att i allmänhet vidtaga
alla nödiga mått och steg för krigföringen. I Connecticut lycka-
des Ethan Allén genom en djärf kupp taga Fort Ticonderaga
utan att aflossa ett skott och Crown Point, ett annat engelskt
fäste, gaf sig utan strid åt öfverste Wamer, som då kom öfver
rika förråd af vapen, ammunition och andra förråd samt, viktigare
än alt annat, kanoner.

Under intrycket af dessa framgångar beslöt den andra kon-
tinentala kongressen, hvilken den 10:de Maj sammanträdde i
Philadelphia, att ställa upp en armé om tjugutusen man samt
att utfärda tre miljoner dollars i sedelmynt. George Washington
utnämdes till öfverbefälhafvare och vid hans sida stäldes de för-
nämsta bland de officerare, som utmärkt sig under krigen mot
fransmännen och indianerna. Men därför uppgaf man ingalunda
hoppet om en slutlig försoning med England. Samtidigt med
besluten om krigsförberedelserna uppsattes och undertecfejades
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en petition till konungen jämte en adress till det engelska folket,
båda framhållande Amerikas önskan att fortlefva under engelsk
öfverhöghet, blott kolonisternas rätt till själfbeskattning och
själfstyrelse i andra afseenden blefve erkänd.

General Gage i Boston hade emellertid erhållit betydande
förstärkningar och beslöt att drifva undan de amerikanska trup-
per, som samlat sig i omnäjden. Bataljen vid Bunker Hill egde
rum och engelsmännen, segrade, visst efter en blodig dags kamp,
men förlorade mera än dubbelt så mycket manskap som ameri-
kanarne, utan att därför lyckas drifva dem bort från trakten.
Tvärtom samlades alt större skaror af milis till patrioternas läger,
fulla af tillförsikt och hopp, ty slaget vid Bunker Hill hade be-
visat att den oöfvade, dåligt beväpnade och als icke krigsvana
milisen godt kunde upptaga striden mot Englands segervana
veteraner från många fälttåg.

Den 3:dje Juli tog Washington befälet öfver armén, hvilken
i själfva värket dock var en armé endast till namnet. En stor
del af officerarne voro fullständigt odugliga, manskapet var ovant
vid disciplin och knotade öfver dess hårdhet, medan andra, som
gripit till vapen i den första uppbrusningen af fosterlandskärlek,
önskade vända tillbaka till sina öfvergifna farmer; beväpningen
bestod till hufvudsaklig del af de gevär enhvar fört med sig
hemifrån och — värst af alt — tillgången på krut var så ringa
att endast nio patroner per man kunde utdelas. Men lyckligtvis
voro engelsmännen så modfälda öfver sina förluster i de första
bataljerna att de icke ens riskerade försöka ett utfall, utan läm-
nade Washington tid att utföra det väldiga reorganiseringsarbete,
som behöfdes för att försätta armén i stridsdugligt skick.

Längre söderut, i Virginia, hade krigslågan äfven flammat
upp. Guvernören där, Dunmore, hade lagt beslag på magasinet
i Williamsburg med den ammunition detsamma innehöll, men
tvingades af patrioterna att betala för det.han tagit och därefter
hade han dragit sig tillbaka ombord på ett krigsfartyg. Men på
själfva nyårsdagen år 1776 landsatte han ånyo manskap och lät
bränna upp Norfolk, Virginias rikaste och förnämsta stad, hvar-
efter han seglade bort med sina trupper. Om engelsmännen
farit varliga fram i södern, där regeringen hade ett starkt an-
hang, så hade troligen revolutionens spridning söderut blifvit
uppehållen, kanske tillochmed helt och hållet förekommen, men
genom Dunmores handlingssätt retades det stora flertalet af be-
folkningen i södern till lika starkt hat mot England som själfva
de frihetsälskande puritanerna i norden ådagalagt, så att snart
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nog endast bland de förmögnare klasserna någon lojalitet mot
den kungliga regeringen fans kvar.

Kongressen i Philadelphia gjorde härunder så godt som intet
för att befrämja frihetens sak. En andra petition afläts till ko-
nungen för att om möjligt på fredlig väg lösa svårigheterna och
få det gamla, goda förhållandet återstäldt, ty ingen talade ,ännu

på allvar' om slutligt lösryckande af kolonierna från moderlandet,
endast om att visa kung Georg att amerikanarne icke med våld
och vapenmakt kunde
tvingas att underkas-
ta sig förhatliga lagar.

Scen från Washingtons vin-
terkvarter vid Valley Forge

Washington själfhar se-
nare medgifvit att ännu då
han ofvertog befälet ofver

armén afskydde han tanken på koloniernas oafhängighet, och
öfveralt i landet begynte de modlösa tala om att uppgifva
kampen och återvända till plikterna mot regeringen. Under
sådana förhållanden var det naturligt nog att kongressen
vaklade och icke kunde taga något åtgörande steg. Canada väg-
rade att sluta sig till de öfriga kolonierna och ett försök att
tvinga detsamma in i konfederationen genom att ditsända en
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armé, rönte visst i början några framgångar, men slutades med
att hela nordarmén den sista December 1775 blef så totalt upp-
rifven under stormningen af Quebec att endast spilror däraf nå-
gonsin vände tillbaka.

Året 1776 ingick sålunda under de dystraste möjliga utsikter
för kolonierna. Hela landet var otåligt öfver Washingtons ovärk-
samhet utanför Boston och han vågade icke försvara sig genom
att offentliggöra sanningsenliga uppgifter om ställningen. Under
sex månaders tid hade han aldrig en enda gång* tillräckligt krut
för att leverera en batalj, krigskassan var tömd till den sista
pappersdollarn, tvåtusen af soldaterna saknade gevär, medan de
gevär som funnos saknade bajonetter, och till råga på eländet
utgick den tid, för hvilken trupperna tagit värfning, hvarför en
stor del lemnade armén och nytt folk måste värfvas samt sedan
excerceras och ofvas i bruket af vapen — alt detta utanför en
stad, som under tiden belägrades samt i åsynen af en i alla af-
seenden öfverlägsen fiende. Washington kunde under sådana för-
hållanden klarligen icke gå anfallsvis tillväga utan måste bida sin
tid, men hans värksamhet led intet afbräck, arbetet pågick oför-
tröttadt och planerna voro färdiga för den dag då armén skulle
bli redo att utföra dem.

Den 4:de Mars sent på aftonen öpnades plötsligt eld ur alla
den amerikanska arméns kanoner på Boston; under skydd af
mörkret och den villervalla, som uppstod, besattes Dorchester
kullarna, hvilka beherskade staden och hamnen, och under nattens
lopp uppkastades förskansningar, hvilkas hufvuddel utgjordes af
i balar pressadt hö. Då morgonen grydde varsnade engelsmännen
till sin häpnad ett väl bestyckadt och bemannadt fäste hvars ka-
noner helt och hållet omöjliggjorde alt vidare försvar af staden.
Stormning af värken innebar den enda möjliga räddningen, men
ett utbrytande häftigt oväder gjorde en omedelbar attack omöjlig
och innan ovädret var förbi hade amerikanarne så utvidgat och
förstärkt sina förskansningar att den engelska befälhafvåren icke
mera riskerade försöka intaga dem genom stormning. Intet annat
återstod än att utrymma staden, ty den flottan kommenderande
amiralen vägrade bestämdt att längre ligga kvar under de ameri-
kanska kanonerna. Utan förlust af en enda man, endast genom
outtröttligt tålamod och öfverlägsen manövrering hade Washington
drifvit bort den engelska hären och befriat det sedan elfva må-
nader af fienden innehafda Boston. Alla smädelser mot den lyck-
lige generalen förstummades för ögonblicket och frihetens sak
syntes räddad-
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Men England hade ännu icke på långt när uppgifvit kampen.
t Nord Carolina gjorde guvernör Martin ett försök att med hjälp
af regeringens anhängare kväsa dem som biträdt de upproriska
koloniernas sak, men hans trupper blefvo slagna i grund och han
själf tvingad att söka sin tillflykt ombord
på ett krigsskepp. Den från Boston utdrifna
armén gjorde ett landstigningsförsök i Syd
Carolina, men blef utanför Charleston till-
bakaslagen med stor förlust och flottan så
illa åtgången att den måste draga sig undan
till New Yorks väl skyddade hamn.

Koloniernas utsikter hade betydligt fö-
rändrats genom dessa framgångar på samma
gnup-' som ehvar begynte alt tydligare inse
att någon återförening med England icke
mera var tänkbar. Litet hvarstädes disku-
terades möjligheten af fullständig oafhän-
gigliet, pamfletter och skrifter af olika slag,
yrkande på slutlig frigörelse från moderlan-
det, sågo dagen och i det nya ljus de
senasto framgångarna spridt öfver möjlig-
heten att föra krigettill ett segerrikt slut,
syntes själfständighetsplanerna icke mera
så outförbara som förut. „Endast i fullstän-
dig oafhängighet finnes räddning för natio-

Engelsk legoknekt under
revolutionskriget.

nen" uttalade sig Washington och alla landets mest framstående
män omfattade numera samma åsikt.

Den 7:de Juni föreslog Richard Henry Lee att kongressen
skulle förklara att: „dessa förenade kolonier äro och böra rätte-
ligen vara fria och oberoende stater". John Adams understödde
förslaget och efter någon diskussion tillsattes en komité, bestående
af Thomas Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger
Sherman och Robert R. Livingston för att affatta en formlig oaf-
hängighets förklaring. Jefferson, en af representanterna för Vir-
ginia, därifrån förslaget utgått, utsågs att skrifva dokumentet
och under tiden inhemtade de representanter, som kände sig
osäkra, sina konstituenters åsikt.

Bet var ingen obetydlig sak dessa män, medlemmarna af 1776
års kongress, inläto sig på. För dem själfva betydde underteck-
nandet af oafhängighetsförklaringen ingenting mindre än en
dödsdom ifall England afgick med seger ur kampen, och för deras
land betydde det ett fortsättande af kriget till det alra yttersta,
ty efter ett sådant steg var ingen fred på antagliga vilkor mera
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tänkbar. De två krigsåren hade redan utarmat befolkningen,
hvars alla förbindelser med köpare af deras produkter voro af-
skurna. Penningar hade kongressen så godt som inga till sitt
förfogande och dess kredit var så dålig att det utfärdade sedel-
myntet sjönk i värde för hvarje dag. Hjälp utifrån var icke att
påräkna, men med säkerhet kunde förutses att England skulle
sända nya arméer till Amerika och lägga hela sin väldiga poli-
tiska och financiella makt i vågskålen för att kväsa kolonisternas
motstånd.

Den 2:dra Juli antogs alt detta oaktadt Lees förslag såsom
kongressens beslut af alla utom New Yorks representanter, hvilka
afhöllo sig från omröstning, och två dagar senare gillades hög-
tidligen Jeffersons förslag till oafhängighetsförklaring med endast
helt få och oviktiga förändringar.

Philadelphias, gator företedde en liflig anblick denna 4:de
w uli. Folk hade strömmat till från alla håll för att så fort som
möjligt få del af det viktiga besLutet och stimmade i orolig af-
vaktau kring kongresshuset. Diskussionen om förklaringens orda-
lydelse drog ut på tiden och i samma mån stegrades spänningen
hos de väntande skarorna. I det gamla stadshusets torn hängde
en klocka, hvilken genom en egendomlig tillfällighet bar inskrif-
ten: „förkmma frihet utöfver alt landet till alla nybyggare deri".
Ringaren hade sedan morgonen då kongressen samlades stått på
sin post för att ögonblickligt kunna låta. sin klockas malmtunga
förkunna frihetens budskap för det väntande, oroliga folket. Alt
otåligare blef den gamle ringaren ju längre det led på dagen,
altmera började han frukta att kongressen skulle rygga tillbaka
för det ansvar antagandet af oafhängighetsförklaringen innebar.
Till slut, då han redan så godt som upphört att hoppas, ljöd ned-
ifrån en röst som uppmanade honom att gifva tecknet och ögon-
blicket därpå klingade do första klocktonen ut öfver staden, för-
kunnande att beroendets tid för altid var förbi, att Amerikas
frihetstimma slagit. Stadens öfriga klockor stämde in i ringnin-
gen, kanonerna dånade och folkets jubel fyIde luften till sent in
på natten, hvars mörker förjagades af tusentals lusteldar, som
glimmade öfveralt omkring. Tärningen var kastad och ingen
återgång mera möjlig.

Oafhängighetsförklaringen blef sedan präntad på pergament
och den 2:dra Augusti tecknade de femtiofyra ledamöterna af
kongressen sina namn under dokumentet. John Hancock, på
hvars hufvud den engelska regeringen satt ett pris, var den för-
ste, som skref under. „Nu måste vi alla hänga tillsamman", sade
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han till de öfriga. „Det är bäst" svarade Benjamin Franklin, „ty
annars komma vi att hänga enhvar för sig". Washington lät
uppläsa förklaringen för armén, som då låg i New York. Det
blef en omätlig entusiasm och redan samma natt kullstörtades
Georg IH:s staty, som var af förgyldt bly och vid smältning
lämnade fyratiotvåtusen kulor, en mycket välkommen tillökning
i truppernas klena ammunitionsförråd. .

Snart nog började dock den första
hänförelsen svalna, åtmin stone hos de
mera klenmodigt anlagda. "Washington
hade dragit armén till New York, hvil-
ket han antog skola bli föremål för en-

Beträtten från Long Island,

gelsmännens närmaste operatio-
ner, och engelsmännenförde öfver
sina trupper till Staten Island,
tätt utanför staden, medan deras "s^%=^kb*cY
flotta ankrade i hamnen. Trettiotusen man utvaldt, krigsvant och
väl disciplineradt folk, hvaribland åttatusen man tyska legotrup-
per, bildade den engelska hären, mot hvilken Washington icke
kunde ställa mera än tjugusjutusen man milistrupper, däraf icke
stort mera än hälften var att räkna på i en batalj. Länge dröjde
det icke häller innan de amerikanska trupperna drefvos ut frå
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staden, efter ett försvar, som medförde stora förluster. Och en-
dast Washingtons djärfhet samt öfverlägsna ledning kunde ameri-
kanarne tacka för räddningen af armén, hvilken hardt nära blef
tvungen att kapitulera med vapen och tross. Den berömda ret-
rätten från Long Island hör till de bäst ledda, djärfväste och
bäst utförda krigsföretag historien känner och bevisade bättre
än någon föregående bedrift hvilken öfverlägsen fältherretalang
den amerikanska arméns befälhafvare egde.

Att möta den engelska hären i öppen batalj var därefter icke
att tänka på. Endast den alra skickligaste manövrering kunde
lyckas uppehålla engelsmännen på deras tåg mot det inre landet,
och om någon var Washington mannen att föra detta slags krig.
Utan att inlåta sig på någon enda batalj, som kunnat blifva åt-
görande, visste han att intaga oåtkomliga positioner, som spärrade
den engelska härens väg, att genom ständiga marscher och kontra-
marscher förvirra dess befäl och omintetgöra dettas planer, att
genom oupphörliga smärre fäktningar, nattliga öfverfall och
djärfva ströftåg ända till deras egna linjer plåga och uttrötta
engelsmännen så att cle först sent på hösten kunde föra sin huf-
vudstyrka öfver Hudsonfloden. Washington måste oupphörligt
draga sig tillbaka, hans underbefälhafvare förlorade den ena träff-
ningen efter den andra och slutligen måste han i December med
den ringa återstoden af armén söka sin räddning i snabb reträtt
öfver Delawarefloden, hvilken engelsmännen i brist på.såväl båtar
som bryggor icke kunde öfvergå.

Koloniernas tillstånd var nu närapå förtvifladt.. Armén var

så godt som förintad, penningar oeh kredit voro uttömda och
modlöshet rådande öfveralt utom hos ett ringa fåtal, hvilket af
intet kunde förmås att upp gifva hoppet om en lycklig utgång.
Den engelska öfverbefälhafvaren Howe utfärdade en proklamation,
utlofvande. full. pardon åt enhvar, som inom sextio dagar infann
sig hos myndigheterna, och aflade tro- och huldhetsed till ko-
nungen af England, och tusental mod- och hopplösa individer
begagnade sig* af denna vag* till fred och försoning. „Våra fram-
gångar måste- leda till fred'" skref Howe till parlamentet — men
han kände icke sina motståndare.

Den engelska hären hade gått i vinterkvarter längs Delaware-
floden och hade utsträkt sina linjer betydligt längre än som med
vanlig försiktighet var förenligt, och däraf beslöt AVashington att
begagna* sig. En mörk natt gick han med sin ringa styrka i
båtar öfver* den isfylda floden och angrep i första morgongry-
ningen de engelska trupperna vid Trenton samt tillfogade dem
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ett känbart nederlag. Ofver ettusen fångar, tolflmndra gevär,
sex kanoner och en mängd fanor föllo i amerikanarnes händer
och hvad mera var, den gloria af oöfvervinnerlighet som i folkets
ögon småningom börjat omstråla engelsmännen, blef förintad.
Modet hos frihetens anhängare växte på nytt och en af dem, en
rik Philadelphia-köpman vid namn Robert Morris, upplånade pä

Washingtons öf-Brgång af Delavarefloden.
sin egen kredit stora penningesummor för arméns räkning. „Hvad
säkerhet kan du gifva, Robert?" frågade en rik kväkare till hvil-
ken Morris vände sig med anhållan om ett lån. „Min namnteck-
ning och mitt hedersord", var svaret. „Det är tillräckligt, Robert,
du får dem" och nästa morgon voro femtiotusen dollars på väg
till Washington.

Kampanjen fortsattes långt in på vintern. Washington lyc-
kades tillfoga engelsmännen ytterligare några nederlag och så-
lunda drifva dem tillbaka från en betydlig del af det område de
tidigare besatt, hvarefter han slutligen själf gick i vinterkvarter
i Morristown. Under följande, 1777 års operationer hade de
amerikanska vapnen till en början ännu större framgång än före-
gående vinter. General Burgayne tågade med en ypperlig armé
ned från Canada och dref under vexlande krigslycka de ameri-
kanska trupper, som sändts emot honom, småningom söderut, men
måste slutligen, efter att förgäfves ha värjt sig i veckotal mot de
oupphörliga anfallen af sina fiender, kapitulera med hela sin armé.
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Endast hans indianska allierade, dem England hade grymheten
att egga till krig mot amerikanarne, kommo till största delen
undan och härjade sedan med förfärligaste grymhet de fjärran
belägna gränsdistrikten.

Washington själf däremot hade mindre lycka. Under stän-
diga marscher lyckades han genom sin öfverlägsna krigskonst
till en början uppehålla fienden och tillochmed hindra Howe att
tåga direkt på Philadelphia. Men i början af Juli fördes den
engelska armén i New York ombord på flottan och transporte-
rades sjöledes till mynningen af Elkriver, endast femtiofyra mil
från den dåvarande unionshufvudstaden. Landet ända till Phila-
delphia var fullständigt öppet och Washington hade endast elfva-
tusen man att ställa emot Howes nittontusen. Vid Brandywine-ån
stod slaget den ll:te Serjtember och dess utgång blef ett full-
ständigt nederlag för amerikanarne, men åter retirerade Washing-
ton .så skickligt med återstoden af sina trupper, att engelsmännen
icke lyckades upprifva hans armé, den han sedan använde till att
på alla möjliga sätt försvåra och uppehålla deras frammarsch så
att Howe först en månad efter sin landstigning tillryggalagt de
femtiofyra milen från kusten till Philadelphia och kunde tåga in
i staden. Det dröjde emellertid, ända till närmare jul innan Wa-
shington gick i vinterkvarter vid Valley Forge och lämnade fien-
den i ro i Philadelphia, där Howe invaggade sig i förhoppningen
att nästa kampanj skulle göra slut på kriget.

För Howe personligen blef det också verkligen slut därpå,
ty han blef afsatt från befälet och general Clinton utnämd att i
hans ställe taga kommandot öfver den engelska armén. Tillika
hade Clinton ordres att omedelbart utrymma Philadelphia och
föra armén tillbaka till New York, där densamma ansågs vara i
större säkerhet och hafva bättre tillfälle att uträtta något för re-
bellernas kufvande. Washington hade alt skäl att glädjas öfver
resultatet af sin outtröttlighet och i glädjen deltogo alla, som
tillönskade kolonierna segern, detta så mycket mera som konun-
gen af Frankrike kort därefter erkände deras oafhängighet och
slöt förbund med dem mot England. En fransk flotta kom öfver
till Amerika, men ett försök att med dess tillhjälp fördrifva fien-
den från Rhode Island misslyckades och därefter lågo fransoserna
resten af året ovärksamma.

Ohyggliga härjningar af indianerna, dem engelsmännen åter
eggat att i massor gripa till vapen, utmärkte vidare 1778 års
kampanj och de engelska officerare som ledde rödskinnen jämte
de fåtaliga hvita, hvilka gjorde gemensam sak med dem, ryggade
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icke tillbaka för att deltaga i de rysligheter som begingos af
vildarna. Ingenting af afgörande slag föreföll emellertid, under
hela detta år på krigsskådeplatsen och, sedan ett försök af den
engelska regeringen att åstadkomma fred strandat mot amerika-
narnes motvilja att antaga något mindre än fullständig oafhän-
gighet, var intet annat att göra än att på våren åter upptaga den
långvariga och blodiga kampen.

Under 177'.) uträttades häller icke någonting af afgörande
vikt. Clinton höll New York besatt och gjorde därifrån smärre
ströftåg, under hvilka ofta träffningar föreföllo med amerikanarne,
som i allmänhet behöllo öfvertaget, och några af engelsmännens
mest framskjutna ställningar stormades af de kontinentala trup-
perna, hvilkas roll egentligen inskränkte sig till att noga öfver-
vaka fiendens alla rörelser och förekomma att han gjorde någon
oförutsedd manöver. I söder däremot vunno engelsmännen flera
framgångar gentemot amerikanarne, men kunde skörda föga eller
inga frukter af sina segrar, tack vare de fiendtliga trupper, som
uppehöllo ett oafbrutet guerillakrig mot inkräktarne, "uppsnap-
pande deras proviantforor, brännande deras förrådsmagasin och
anfallande dem så ofta en mörk natt eller någon annan gynsam
omständighet rättfärdigade hoppet om framgång. Savannah i
Georgia belägrades af fransmän och amerikanare tillsamman, men
ett försök att storma staden, tillbakaslogs med stora förluster.
En mot de mordiska rödskinnen i nordvästern utsänd expedition
gjorde däremot för långa tider framåt slut på deras krigslust
genom att härja oeh bränna hela det område, där de s. k. sex

nationernas städer, byar och vidsträckta odlingar voro belägna.
Deras makt blef därigenom slutligt bruten -och fredliga förhål-
landen för framtiden säkerstälda i gränsmarkerna.

Det följande året var om möjligt ännu fattigare på viktiga
krigshändelser. I norden uträttades stort ingenting annat än att
engelsmännens ströftåg från New York tillbakaslogos. Anfallsvis
kunde Washington icke gå tillväga med sin utsvultna, i trasor
klädda och dåligt beväpnade armé, inte ens sedan en ovanligt
sträng köld' isbelagt -.alla vatten omkring New York och rentaf
tycktes inbjuda till en attack på staden. Och i söder fortgick
samma guerillakrig eom förut utan att medföra några afgörande
fördelar för någondera parten. En ny flotta, bärande sextusen
man trupper, skickades från Frankrike, dit den unge markisen
Lafayette, Washingtons varma beundrare och trogna vapenbroder
under hela kriget, rest för att upplifva det tynande intresset för
Amerikas frihetskamp. Först följande år blefvo dessa franska
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hjälptrupper emellertid i tillfälle att uträtta något för sina bunds-
förvandter.

År 1781, det sista af det amerikanska frihetskriget, utmärktes
till en början af en penningebrist hos amerikanarne, större till
och med än under de föregående åren. Ett försök att i Frank-
rike upptaga ett lån strandade på grund af tomheten i den fran-
ska statskassan, men genom
kades man i någon mån

Sedelmynt under revolutionstiden.

upprättandet af en nationalbank lyc-
återställa förtroendet till kongressens

sedelmynt. Den 1 :sta Mars för-
klarade Maryland sig för Unio-
nen och undertecknade genom
sina representanter såsom den
trettonde i ordningen federa-
tionsförbundet.

Engelsmännen förlade nu
tyngdpunkten af sina operatio-
ner till sydstaterna, där dock
alla deras till en början vunna
framgångar genom amerika-

narnes hårdnackade, aldrig tröttnande motstånd, gjordes re-
sultatlösa. Washington och Rochambeau, anföraren för de
franska hjälptrupperna, stodo utanför New York och plane-
rade en gemensam attack mot Clintons armé, som försvagats
genom truppsändningar till krigsskådeplatsen i söder, men kunde
ingenting göra emedan den amerikanska hären smultit tillsam-
mans så mycket att den en tid icke räknade mera än tvåtusen
man. Det nyvärfvade manskapet åter behöfde tid på sig för att
lära sig disciplin .och krigstjänst och därpå berodde det att Wa-
shington ännu icke hunnit utföra sin afsikt att storma New York,
då han erhöll underrättelsen att grefve de Grosse seglat från
San Domingo till Virginia, med flera tusen man franska trupper
ombord på sin flotta.

Washington beslöt ögonblickligt att föra också sina trupper
söderut för att leverera den södra engelska armén under Corn-
wallis en afgörande batalj. I ilmarscher tågade han mot York-
town, där fienden hade sitt högkvarter, medan samtidigt den
franska flottan instängde staden från sjösidan och höll sina land-
stigningstrupper beredda att hvilket ögonblick som hälst ingripa.
Den engelska flottan gjorde visst ett försök att drifva undan den
franska, men blef den s:te September slagen med så stora för-
luster att den måste draga sig tillbaka till New York, och den
28:de i samma månad drefvo de förenade amerikanska och franska
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trupperna engelsmännens förposter ur deras framskjutna ställ-
ningar samt började belägringen af staden Yorktown med ett
bombardement, som fortgick natt och dag ända till den 14:de
Oktober då tvänne af de viktigaste redutterna stormades och
eröfrades, den ena af amerikanarne, den andra af fransmännen.
Cornwallis' läge blef härigenom så svårt att han såg sin enda
räddning i en snabb reträtt från staden, men såväl ett försök att
bryta sig vag genom de allierades linjer som ett annat att i båtar
öfverföra trupperna till staden Gloucester, misslyckades och då
samtidigt etthundra grofva belägringskanoner utan uppehåll be-
sköto staden samt ingen hjälp från Clinton oeh nordarmén af-
hördes såg sig Cornwallis tvungen att kapitulera. Den 19:de
Oktober gaf han sig fången med alla sina trupper, därmed afslu-
tande den sista akten af det långvariga, blodiga krigsdramat.

Cornwallis' kapitulation vid Yorktown.

Jublet blef omätligt i hvarje stad, i hvarje by, i hvarje hydda
utöfver unionens hela område, ty öfveralt förstod man att segern
var afgörande, att man lyckats tillkämpa sig det efterlängtade
oberoendet och nu vunnit rätten att sörja för sin egen vidare
utveckling åt alla håll. Till Philadelphia anlände underrättelsen
om Yorktowns intagande sent på natten, men förkunnades genast
af nattväktarne, som läto ropet „Cornwallis är fången" ljuda gata
upp och gata ned genom hela staden, hvars innevånare skyndade
ut ur husen, omfamnade och lyckönskade hvarandra samt inom
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en liten stund bragte kongresshufvudstaden att stråla i festlig
ljusskrud.

Var förtjusningen öfver segern alman i Amerika så var be-
störtningen öfver nederlaget säkert lika alman i England, där
man i det längsta vägrat att tro på möjligheten af amerikanar-
nes, „rebellernas", slutliga framgång. Och hand i hand med be-
störtningen gick den nedslående öfvertygelsen att alt hopp om
underkufvande af de uppstudsiga kolonierna numera var ute, så
att opinionen mot ett fortsättande af kriget inom kort blef till-
räckligt stark, att förmå underhuset till en förklaring, hvilken
stämplade såsom en fäderneslandets fiende enhvar, som vågade
råda konungen till vidare strid. I Maj 1782 sändes slutligen Sir
Guy Carleton till New York, försedd med fullmakter för inle-
dande af fredsunderhandlingar. Dessa bedrefvos sedan så raskt
att freden i Versailles kunde preliminärt undertecknas redan den
30:de November samma år, hvarefter fördraget, som erkände ko-
loniernas fullständiga oafhängighet, hemstähles till de båda rege-
ringarnas godkännande, antogs och ratificerades.



4. Tiden intill inbördeskriget,

riget var slut, men landet var utarmadt och
öde. Det gälde nu för dess ledare att på
ruinerna bygga upp en ny statsbyggnad,
stark nog att trotsa tidens stormar. Den
gällande konfederationen befans snart vara
altför löslig och lämna altför liten makt åt
den gemensamma regeringen, som väl kunde
stifta lagar, men icke göra dem gällande gen-
temot de enskilda staterna. James Madison
från Virginia, fader" såsom
han i anledning däraf kallats, framkastade

förslag om sådan ändring af konfederationen att en stark cent-
ralregering skulle skapas. Förslaget vakte mycken opposition,
men genomdrefs slutligen så att år 1790 alla stater anslutit sig
till den nya unionen och antagit dess konstitution.

George Washington valdes enhälligt till Förenta Staternas
första president och blef den 30:de April 1789 invigd i sitt em-
bete i New-York, där regeringen då hade sitt säte. Han omgaf
sig med landets mest framstående män såsom innehafvare af
unionens högsta embeten och utvecklade vid ordnandet af lan-
dets inre förhållanden lika mycken visdom som förut kraft och
skicklighet i krigföringen. Åtgärder vidtogos till handelns och
samfärdselns befrämjande och en regeringens bank inrättades på
initiativ af skattkammarsekreteraren Alexander Hamilton, hvilken
äfven genomdref att de olika staternas krigsskulder skulle beta-
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las gemensamt ända till sista centen, ehuru största delen af dessa
fordringar dåmera befann sig i händerna på vinningslystna spe-
kulanter. Rivaliteten mellan nord- och sydstaterna om äran att
hysa regeringen löstes sålunda att dess säte intill år 1800 för-
lades till Philadelphia, hvarefter därför någon ort söderom Po-
tomac-floden för all framtid skulle bestämmas.

Under år 1790 ingick åter en orolig tid i det indianerna
såväl i södern som i de nordvästra gränsmarkerna begynte ånyo
röra på sig och till och med i grund slogo de expeditioner,
hvilka under de två följande åren sändes emot dem. Men 1793
lämnades öfverbefälet i indiankriget åt den sedan revolutionsåren
såsom utmärkt officer kände general Anthony Wayne och han
lyckades kväsa rödskinnen så grundligt att de vid fredsslutet
afträdde stora landsträckor väster om Ohio-floden, hvarefter de
för en längre tid förhöllo sig lugna.

Då Washingtons fyraårs tjänstetid såsom president utgick
blef han enhälligt omvald, dock först sedan han en längre tid
motstått sina vänners ofvertalanden att mottaga ett åter val.
Under detta hans andra presidentskap hotade misshälligheter
ånyo att bryta ut med England, hvilket icke fullgjort sin i freds-
fördraget stipulerade förpliktelse att öfverlåmna gränsfästena till
Förenta Staterna, och det tarfvade all Washingtons kraft och
stora personliga anseende att få tvistepunkten bilagd på fredlig
väg. Förhållandet till Spanien var en annan sväfvande fråga,
hvilken reglerades genom ett fördrag af år 1795, genom hvilket
gränserna mot Florida och Louisiana faststäldes och Förenta Sta-
terna erhöllo rättighet att under tio år begagna New Orleans
såsom upplagsplats samt att idka skepsfart på Mississippifloden.
Dessa framgångar motvägdes dock till en del af förödmjukelsen
att erlägga en större lösesumma för af sjöröfvarestaten Algier
tagna amerikanska fångar samt att genom fördrag tillerkänna
„deyen", herskaren öfver detta land, en årlig tribut af tjugutre-
tusen dollars.

Tre nya stater beviljades under Washingtons presidentskap
tillträde till unionen, nämligen Vermont,Kentucky och Tennessee,
en betydlig utvidgning af Förenta Staternas område på samma
gång som en beaktansvärd förökning af dess befolkningsnumerär,
hvilken begynte visa en bestämd tendens att stiga i samma ha-
stiga förhållande som handel och näringar utvecklade sig.

Washingtons närmaste efterträdare i embetet blef John
Adams, som dock hade att utstå en skarp täflan med den till
vicepresident utsedde Thomas Jefferson, hvars mångåriga värk-
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samhet inom kongressen samt såsom en af landets främste em-
betsmän länkat folkets uppmärksamhet på hans gedigna kunska-
per och lysande begåfning. Washington öfvervarade dessa sina
båda nära vänners invigning i embetet den 4:de Mars 1797 och
drog sig därefter tillbaka till sitt landtgods Mount Vernon
i Virginia, dar han trifdes bätre än pä någon annan ort. Hans
folks kärlek och aktning tillhörde honom i högre grad än nå-
gon annan före eller efter honom, och då han den 14:de De-
cember samma år 1797 efter en kortvarig sjukdom afled, sörjdes
han såsom en far af både hög och låg. Hans stoft bisattes
i släktens gamla
familj egraf vid
stranden af Poto-
mac-noden, inom
det vackra Mount
Vernons område,
och har tillåtits
hvila där orub-
badt.

Washingtons hem.

Vid detta sekels — det adertondes — slut egde Förenta
Staterna en befolkning af icke fullt fem och en half miljon män-
niskor, hvilka under den nya konstitutionens och de frisinnade
lagarnas hägn följde sina olika banor med de bästa förhoppningar
om en fortfarande fredlig utveckling. Kärnan af befolkningen
utgjordes af de första invandrarnes afkomlingar, hvilka uppfo-
strats i samma stränga anda, som utmärkt deras efter religiös
frihet och materielt oberoende törstande fäder, de egentliga
grundläggarne af den amerikanska statsbygnaden. Religions-
frihetens princip var en af hörnstename i denna bygnad, hvilken
gaf lika skydd ät alla de många religiösa sekternas bekännarc,
hvilka sökt en fristad i den nya världen. I synnerhet i norden
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lefde ännu den djupa religiositeten kvar och utöfvade ett stort
inflytande på folkets åskådningssätt och handlingar, men jämte
det patriarkaliska elementet, som på de religiösa öfvertygelsernas
grand sökte fortsätta att lefva så vidt möjligt fullkomligt på för-
fädrens gamla, enkla sätt, begynte den yngre generationen göra
sig gällande, medveten om de lysande utsikter för rikt forvärf
deras frigjorda land erbjöd. Jordbruket och den begynnande
industrin i norden lofvade en förut oanad blomstrande utveckling
och i södern randades en ny tid af rikedom för plantageegarne,
tack vare några epokgörande mekaniska uppfinningar under de
senaste åren af sjuttonhundratalet. Redan år 17G8 hade en ma-
skin för spinnande af bomull konstruerats af Richard Arkwright
och året därpå hade James Watt uppfunnit ångmaskinen, men
tillgången på bomull var ännu för liten för att tillåta industrins
utveckling i större skala. I de amerikanska sydstaterna funnos
vidsträckta marker, hvilka frambringade intet så rikligt som
bomull, men arbetet med dess rensning var så drygt att odlingen
icke kunde drifvas utöfver de gränser, som betingades af till-
gången }3 å arbetare. Då kom år 1792 en ung man, Eli Whitney
vid namn, hemma från Ny England, 2>å besök till enkan efter
den tappre general Greene i Georgia. Hon fann snart hvilken
öfverlägsen mekanisk skicklighet Whitney egde och då hon mång-
faldiga gånges hört jdantageegarnes bittra klagan öfver omöjlig-
heten att få tillräckligt folk för rensningen af den bomull de
annars skulle odlat, uj^manade hon sin gäst att konstruera en
rensuingsmaskin. Han gick till värket och arbetade hela vintern.
igenom 2>å en modell, konstruerande sina egna värktyg, dem han
icke hade råd att köpa, hamrande, snickrande och börjande på
nytt hvar gång han misslyckades. Framemot våren arbetade
hans modell till hans belåtenhet och då inbjöd fru Greene ett
antal af de förnämste männen i omnäjden att taga maskinen i
betraktande. Hon hade icke bedragit sig 2>å Whitney. Hans
maskin frigjorde -på en dag mera bomull från dess frön än ett-
hundra flitiga inan kunde rensa på dubbelt så lång tid. „Den
dagen blef bomullen krönt till kung därborta i det enkla block-
huset i Georgia", safirer författaren Mackenzie i sin berättelse om
Eli Whitneys uj^finning, och säkert är, att nya utsikter öpnades
för hela södern, hvilken sedermera förtjänat oräknade miljoner,
tack vare det redskaj), som då första gången afj3rofvades. Alt
lofvade en framtid af fred och välstånd för de olika delarna af
Förenta Staterna,

Men hand i hand med det växande välståndet gick ett små-
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ningom spirande begär efter lyx och vällefnad, hvilket till alla
vänners af den gamla patriarkaliska enkelheten förskräckelse gaf
sig luft i en hel del småsaker, de där ansågos vara tecken till
folkets börjande förfall och landets stundande undergång. Det
yngre släktet bygynte med uppmärksamhet följa växlingen af
moderna i Europa, de förmögnare införde mat- och dryckesvaror,
som förut varit okända i landet, och klädde sig i utländska tyger.
Vaxljus begynte intaga de hemstöpita talgljusens plats i de mera
välmående hemmen, ja, tillochmed en bränslebesparande sj)is hade
konstruerats af själfva Benjamin Franklin och kom alt mera i
bruk trots det att gammalt och förståndigt folk fördömde den,
betecknande det oskyldiga redska2>et med det hämska namnet
„Franklins lilla djäfvul".

Adams efterträdare på presidentstolen, Thomas Jefferson, val-

en af dem, som mest höllo på den gamla enkelheten i seder och
lefnadssätt. I stället för att såsom Washington utveckla all möj-
lig pomp såsom president, dref han enkelheten till det yttersta.
På invigningsdagen kom han ridande på sin egen häst till kon-
gresshuset, band djuret vid en stolpe utanför och gick så in för att
mottaga sitt viktiga ombete såsom Förenta Staternas styresman.

Äfven i öfrigt var Jefferson mera demokratiskt anlagd än
sina företrädare och därför anhängare af en helt annan politik
än de. Enligt honom tillhörde all makt folket själft. En del
däraf hade delegerats till staten och från denna öfverflyttats på
unionsregeringen, hvilken icke egde ett iota mera däraf än den-
samma tillförsäkrats genom konstitutionen. Statens makt åter
var fördelad på grefskapen, städerna, byarna och korporationerna
inom dessa, men altid blott för vissa noga bestämda ändamål.
En stark centralregering var för Jefferson och hans partivänner en
styggelse, medan motståndarne ansågo att blott genom en sådan
kunde unionen fortbestå. Det var början till den jJartibildning-,
som senare utmynnade i de skarpt motsatta åsikter, hvilka slut-
ligen drabbade samman under inbördeskriget.

Under Jeffersons tjänstetid antogs bland annat den ännu
gällande lagen om fem års oafbruten vistelse i landet såsom
vilkor för naturalisation, en annan lag, som förbjöd all inrport
af slafvar till de stater, hvilka själfva förbjudit slafhållande inom
sina områden och en, som bestämde om inrättandet af ett offent-
ligt nationalbibliotek. Dess första lokal blef ett rum i det alt
ännu ofullbordade nationalpalatset i Washington, dit regerings-
sätet år 1800 blifvit förlagdt. „Palatset i vildmarken" kallades
kapitolium af folket och stadens almänna utseende, med träd-
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stubbar på gatorna, längs hvilka endast här och där hus upp-
stått, inga eller högst medelmåttiga bekvämligheter för kongress-
ledamöter och andra som måste besöka nationalhufvudstaden, ja,
utan så mycket som altid farbara vägar, ledande dit, gåfvo skäl
nog för alt det hån, som till en början hopades öfver den nya
staden.

Ohio blef upptagen såsom stat den 29:de November 1802 och
därigenom ett utmärkt fält öpnadt för oroliga själar i de östra
staterna äfvensom för europeiska immigranter, hvilka i främsta
rummet sökte billig och god jord. Samma år afslöt Spanien ett
fördrag med Frankrike, hvarigenom till det senare afträddes hela
det område, som då kallades Louisiana och hvilket sträkte sig
från Stilla Hafvet till Mississippifloden. Kort därefter uppsades
den öfverenskommelse, enligt hvilka Förenta Staterna tillerkänts
rättighet att använda New Orleans såsom upplagsplats och rit-
ningar uppstodo med Spanien, hvilka hotade att inveckla den
amerikanska republiken i ett nytt krig. James Monroe skickades
då af Jefferson till Paris för att om möjligt köpa New Orleans
samt sålunda säkerställa Förenta Staternas rätt till skeppsfart på
Mississippi. Napoleon Bonaparte, Frankrikes dåvarande styres-
man, var inte allenast villig att sälja New-Orleans utan erbjöd
den amerikanska ambassadören att köpa hela Louisiana för en
summa af femtio miljoner francs eller tio miljoner dollars. Priset
höjdes sedermera af den franska ministern de Marbois till åttio-
fem miljoner francs och för detta pris förvärfvade Förenta Sta-
terna ett område, hvaraf sedermera omkring ett dussin stater
och några territorier bildats. Men oaktadt den oerhörda land-
vinningen till så pass lågt pris funnos nog de i Förenta Staterna,
som häftigt klandrade regeringen för detta köp, hvilket dock
godkändes af kongressen med betydande röstöfvervikt. Två år
senare gjordes ett tillägg till konstitutionen, bestämmande att
därefter elektorerna skulle bestämma hvem som valdes till p>resi-
dent och hvem till vicepresident, i stället för att såsom förut
innehafvaren af det näst högsta röstetalet utan vidare blef vice-
president. Samma år bragte en amerikansk flotta herskarne ide
tre sjöröfvarstaterna Algier, Tripolis och Tunis i Afrika, till för-
nuft och tvingade dem till en fred, hvilken för framtiden säker-
stälde amerikanska fartyg på världshafven.

Jefferson blef af alla stater utom två återvald, då hans första
tjänste23eriod såsom ptresident utgick, hvarigenom en fortsättning
af den regering af vishet och lugn kraft, som ernåtts under
Jeffersons ledning, tillförsäkrades landet. Vid denna tid infördes
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det s. k. caucus-systemet i valkampanjerna, benämningen härledd
från „calk-house", såsom den bygnad i Boston, där patrioterna
före revolutionen höllo sina sammankomster, kallades. Förut
hade de olika kandidaterna för ett embete varit underkastade
öppen och alman diskussion,
men härefter leddes valma-
növrerna af en klick inom
partiet, hvars alla rörelser
bestämdes på förhand och i
största tysthet.

Såsom den viktigaste hän-
delsen under de åtta år Jeffer-
son innehade presidentstolen
måste man betrakta Robert
Fultons år 1807 med fram- Clermont, Fultons ångfartyg.

gång krönta försök att använda ångmaskinen för framdrif-
vande af fartyg. Den första ångaren i Amerika, Clermont,
sattes i gång på Hudson floden och gjorde reguliära turer
mellan New-York och Albany, till sorg, häpnad och förskräckelse
för alla dem, hvilka då likasom nu och i alla tider förutspått att
världens undergång står för dörren hvarje gång snillet och ve-
tenskapen föra mänskligheten ett nytt fjät framåt på utveck-
lingens bana.

Under Jeffersons efterträdare James Madison, hvilken också
tvänne gånger å rad valdes till president och innehade embetet
från 1809 till 1817, inföllo tvänne krig. Det ena, mot indianerna
i västern, anförda af den inflytelserike, tappre och politiskt kloke
höfdingen Tecumseh, samt dennes broder Elskwatawa, „profeten"
såsom han kallades af de hvita, gaf anledning till de vanliga
härjningarna och grymheterna under gränskrig, men slutades med
rödskinnens fullständiga nederlag. Det andra, börjadt år 1812,
fördes mot den gamla fienden England och räkte under väx-
lande krigslycka anda till utgången af år 1814. I synnehet i
början af kriget hade engelsmännen öfvertaget i de flesta fäkt-
ningar, som föreföllo, de amerikanska gränsfästena intogos det
ena efter det andra, ohygliga grymheter utöfvades af engelsmän-
nens bundsförvandter, indianerna, hvilka bland annat massakre-
rade besättningen i Fort Dearborn, där Chicago nu stär, och en
engelsk kår intog Washington samt brände upp både kapitolium,
nationalbiblioteket och mycket annat. Senare utmärkte sig isyn-
nerhet den amerikanska flottan, hvaraf en del på Erie sjön under
Oliver H. Perry i grund slog en engelsk flottafdelning; general
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Andrew Jackson slog indianerna på den sydvästra gränsen och
senare, efter det fredsfördraget i Gent den 24:de December
redan blifvit undertecknadt, besegrade han den engelska öfver-
makten i slaget vid New Orleans, hvilket egde rum den B:de
Januari 1815, medan underrättelsen om att freden afslutats
fjorton dagar tidigare som bäst var på väg. En telegrafkabel
skulle då räddat flera tusen lif, som nu förspildes utan någon
som hälst nytta.

Slagot vid New-Orleans.
Två nya stater kommo till under Madisons presidentskap,

nämligen Louisiana den B:de April 1812 och Indiana, den nit-
tonde staten, den ll:te December 1816. Louisiana var den första
stat som bildades af en del af det område, som köpts af Frank-
rike, medan Indiana utgjorde en del af det s. k. nordvästra terri-
toriet, som först blifvit utforskadt af franska missionärer och
pälshandlare.

Vid fredsslutet 1814 befann sig landet i ett eländigt tillstånd.
Alla handtvärk voro ruinerade, handeln likaså, metalliskt mynt
fans als icke och bankerna egde så godt som ingen kredit. Men
den utveckling af landets naturliga resurser, som hämmats af
kriget, var altför kraftig att kunna stäckas för längre tid. En
fördubling af bomullspriset, hvarå efterfrågan stigit ofantligt, gaf
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mipuls-ien till förnyad blomstring i handel och affärer, skepps-
byggeriet, uppmuntrades genom den hastigt växande importen
och emigrationen från Euro2)a tilltog för hvarje månad, lockad
af berättelserna om de vidsträckta och rika frakterna i västern,
hvilka blifvit öpmade för civilisationen. Redan inom ett p>ar år
efter fredens afslutande var affärstillståndet mera blomstrande än
någonsin förut så att, då James Monroe, som den 4:de Mars 1817
intagit 2)residentstolen, begaf sig på en långvarig resa genom
det inre landet, han kunde konstatera ett dittills exempellöst
framåtskridande på alla områden. Den under kriget afskurna
importen af europeiska fabrikater hade gifvit upphof åt inhemsk
industri, hvilken hastigt uppblomstrat och fortsatte att'blomstra
äfven efter fredsslutet. Det blef en hederssak biand fosterlands-
vänner att uppmuntra den inhemska fabrikationen genom att så
mycket som möjligt afsäga sig begagnandet af alla utländska
varor. Samtidigt gjordes alt för att befrämja undervisningen.
Ett universitet öpnades i Georgia, Washington college i Pennsyl-
vania, ett annat universitet i Ohio, ett tredje i Syd. Carolina, ett
fjärde i Virginia och därtill Madison, New York och Colby-uni-
versiteten i nordstaterna samt Hamilton college i New York. År
1821 inrättades i Troy, en liten ort i staten New York, den första
högre undervisningsanstalten för kvinnor, hvars stora framgång
gaf Mrs Emma Willard, dess ledarinna, en pilats bland de främsta
kvinnor Förenta Staternas historia känner. Till denna tid hör
också uppkomsten af den första antislafveriföreningen, stiftad af
Benjamin Lundy år 1815, likasom inrättandet följande år af den
första sparbanken, som öpnades i Philadelphia. År 1818 bestäm-
des genom lag att Förenta Staternas flagga skulle bestå af röda
och hvita ränder, tretton till antalet, motsvarande antalet af de
första staterna, samt af stjärnor i blått fält, en för hvarje stat,
en lag, hvilken såsom bekant ännu gäller. Aret därefter köptes
Florida af Spanien för fem miljoner dollars, medan som bäst ett
förbitradt krig mot Seminol-indianerna pågick.

Fyra nya stater inträdde i unionen under Monroes president-
skap, Mississij^i den 10:de December 1817, Illinois den 3:dje
December 1818, Alabama den 14:de December 1819 och Maine
den 15:de Mars 1820. Dessutom hade Missouri anhållit om rätt
att bilda en stat, men i anledning af den förbitrade diskussion,
som utspann sig om en medlems af kongressen förslag att i den
tillernade statens konstitution skulle inryckas ett förbud mot
slafhållande, förföll frågan tillsvidare. Då följande år Maine be-
viljades inträde i unionen, inflikades i lagen därom en paragraf,
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tillerkännande Missouri rätt att forma sin konstitution utan alla
förbehåll. Paragrafen ströks af kongressen, men i stället intogs
i lagen om Missouris statskap en klausul, som bestämde att inga
slafvar skulle få hållas i Förenta Staterna norr om 36° 30' nordlig
bredd. Detta var den s. k. Missouri kompromissen, hvilken seder-
mera, då slaffrågan tilspetsade sig alt skarpare, blef af så stor
betydelse. Men redan då frågan första gången var föremål för
öfverläggning inom kongressen, insågo klartseende män hvart
striden slutligen skulle och måste leda. „En låga har blifvit
tänd, den icke alt vatten i oceanen kan släcka ut, utan endast
ett haf af blod kan kväfva" sade ledamoten från Georgia. „Om
inbördes krig måste uppstå i följd häraf, såsom en del af mina
kolleger nu hota", svarade ledamoten från New York, hvilken
öpnat diskussionen, „så kan jag endast säga: låt det komma. Om
blod är af nöden för att kväfva någon låga den jag hjälpt till
att tända så kan jag beklaga det, men skall ingalunda tveka att
bidraga med mitt eget". Det var det första tecknet till den
storm, som senare närapå bortsopade Förenta Staterna från jorden
och de funnos redan då, hvilka ingalunda misstogo sig om teck-
nets natur.

Under Monroes presidenttid inföll frigörelsen af Mexiko och
några af de sydamerikanska kolonierna från Spaniens herravälde,
hvilket gaf presidenten anledning till den proklamation, hvars
innehåll under namn af Monroedoktrinen sedan dess gjort betyd-
ligt väsen af sig. „De amerikanska kontinenterna kunna, till
följd af den fria och oberoende ställning de intagit och vetat
vidmakthålla, hädanefter icke komma ifråga för kolonisation af
något euro2)eiskt välde". I våra dagar har man förenklat satsen
och säger helt simpelt „Amerika för amerikanarne", men man
säger det med en tonvikt, som innebär att Förenta Staterna i
nödfall vore beredda att med vapenmakt upprätthålla hvilken
som hälst amerikansk stats oberoende, som vore hotad af euro-
peisk eröfringslust.

Den åldrige franske krigaren Lafayette gjorde vid denna tid
ett besök i Förenta Staterna och mottogs med formlig entusiasm
öfveralt i det land, för hvars frihet han så taj)pert stridit vid
Washingtons sida. Kongressen voterade åt honom en national-
belöning af $200,000 samt skänkte honom en betydlig sträcka
jord. Den 10:de Augusti 1821 blef Missouri mottaget såsom den
tjugufjärde staten. Dess första bebyggare voro fransmän, hvilka
grundade staden St. Louis, hvilken sedermera för lång framtid
förblef den förnämsta staden i västern.
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Monroes efterträdare blef John Quincy Adams, som den 4:de
Mars 1825 invigdes embetet. Samma år öpnades den storartade
Eriekanalen, som kostat åtta års mödosamt arbete och ett tiotal
miljoner dollars, men som i högre grad än något annat bidrog
till de dåvarande västra staternas uppblomstring och raska framåt-
skridande. Ännu något senare på året blef arbetet på kapitolium
i Washington slutfördt, efter att hafva pågått ända sedan år
1818, och följanöAe år firades under stort jubel af hela, folket
Förenta Staternas femtioåriga tillvara såsom oberoende republik.
En egendomlig tillfällighet fogade så att tvänne af republikens
fc*na presidenter och på samma gång tvänne af de i alla afseen-
den mest framstående män landet någonsin frambragt, båda afleclo
på denna republikens födelsedag. Med endast några timmars
mellanrum gingo Thomas Jefferson och John Adams hädan, sedan
den senare sett sin son intaga samma höga värdighet som han
själf med så mycken utmärkelse innehaft, något som hvarken
förut eller efteråt inträffat i Förenta Staterna, lika litet som det
väl heller framdeles mera kommer att hända.

Året 1827 bevitnade ett nytt fredligt steg framåt mot Förenta
Staternas framtida ställning såsom det rikaste af jordklotets

Det första bantåget i Amerika.

länder, nämligen byggandet af den första järnvägslinjen i Quincy,
Massachusetts. På denna drogos vagnarna ännu af hästar, men
året därpå importerades för en annan bana det första lokomotivet
till nya världen och från denna tid har byggandet af järnvägar,
detta det nittonde seklets kraftigaste medel för sp>ridande af väl-
stånd och kultur, pågått oafbrutet år efter år tills i detta nu
stålbanden förena alla unionens stater med kraftigare länkar än
någon besvuren konstitution. Öfveralt i världen hafva väl järn-
vägarna värkat ofantligt mycket för befordrande af såväl kom-
mersiella som andra förbindelser mellan folken och därigenom
bidragit isynnerhet till de stora massornas höjande i välstånd,
men ingenstädes har Stepihensons U2)pfinning uträttat ens tillnär-
melsevis så mycket som i Förenta Staterna, hvilkas hittils af intet
annat land up>pnådda ståndpunkt i materiell utvekling till alra.
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största delen beror på utsträckandet af jernvägsförbindelserna
till det så oerhördt vidsträckta områdets alla delar.

Andrew Jackson, den populäre segraren i slaget vid New
Orleans, blef republikens sjunde president och hans första steg
var att införa det fördärfliga systemet att afsätta så godt som
hvarenda politisk motståndare, som innehade något embete, samt
att till deras efterträdare utnämna endast politiska meningsfrän-
der, ofta oberoende af några andra förtjänster än den politiska
färgskiftningen. Senare har visst detta system, hvars valspråk
är „bytet tillhör segraren" blifvit ytterligare förfullkomnadt, men
Jackson tillhör den tvifvelaktiga äran af att först hafva tillämpat
detsamma i stort. Under alla hans sex företrädare blefvo sam-
manlagdt icke mera än sjuttiofyra embetsmän afsatta och af dem-
en stor del 2>å giltiga skäl, medan under de första veckorna af
Jacksons tjänstetid icke min dra än etthundrasextiosju af hans
politiska motståndare blefvo beröfvade sina embeten och senare
flera hundrade dylika fall kommo till.

Jackson, som vid fyraårsperiodens utgång blef omvald, gjorde
slut på Förenta Staternas officiella bank, hvilken missbrukat sin
ställning och ingalunda lyckats gifva den stadga åt landets pen-
ningeförhållanden, som därmed afsetts. Åtgärden mötte emellertid
bittert motstånd från många håll och bidrog till att vidgaklyftan
mellan Jacksons parti, hvilket antagit benämningen „det demo-
kratiska" och dess motståndare, hvilka kallade sig „whigs" lika-
som patrioterna före och under revolutionskriget.

Det s. k. Black Hawk indiankriget år 1832 och seminolernas
i Florida af höfdingen Osceola ledda sista försök till uppror mot
Förenta Staternas regering fördes båda till ett lyckligt slut under
Andrew Jackson, det senare dock först efter många års blodiga
strider, under hvilka rödskinnen försvarat sig med utomordentlig
tapperhet mot sina öfvermäktiga fiender. Arkansas, den tjugu-
femte staten, emottogs i unionen den 15:de Juni 1836. Likasom
Missouri hade Arkansas utgjort en del af det franska kolonial-
området Louisiana och hade till först blifvit undersökt och be-
bygdt af fransmän.

Året 1835 förtjänar särskildt omnämnande såsom det första
då republiken var fullständigt skuldfri. Tyvärr ledde dock detta
till en högst ovis åtgärd, i det man under de följande åren för-
delade det uppkomna stora öfverskottet i skattkammaren mellan
staterna och sålunda gaf up2)hof till en ursinnig s2)ekulation, hvil-
ken själffallet några år senare medförde en reaktion, ruinerande
till sina följder för hela landet.
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Den modärna amerikanska tidningspressen grundlades under
denna tidsperiod. Förut hade de få tidningar, som funnos, mest
egnat sin uppmärksamhet åt vetenska2)liga och litterära ämnen
samt åt förhållandena i andra delar af världen, meddelande långa
och grundliga artiklar och ännu längre korrespondenser från
främmande länder, men endast de alra viktigaste nyheter i möj-
ligast koncentrerad form från eget land. Den första billiga tid-
ningen, afsedd inte allenast för de litterärt bildade utan hufvud-
sakligast för den stora massan af folket, utkom år 1833 i New
York och såldes till ett pris af en penny per exenrplar. Två ål-
senare började James Gordon Bennett utgifvandet, likaledes i
New York, af The Herald, hvilken företedde alla de drag som
utmärka nutidens förnämsta tidningar, och hvilken i dag som är
torde vara Förenta Staternas bästa »dagliga blad. Af hvilken
omätlig betydelse den talrika tidningspress, som snart följde i
dessa första nutidsblads spår, varit för Förenta Staternas utveck-
ling, därtill kan man sluta af det väldiga inflytande tidningarna
alt ännu utöfva, trots den korruption som vidlåder många af
dem, inte ens de förnämsta undantagna.

Det världsbekanta Smithsonian Institute inrättades år 1836
med medel, hvilka af engelsmannen Smithson testamenterats till
Förenta Staternas regering „för spridande af kunskap bland alt
folk", och isynnerhet i början af sin tillvara befordrade detta
institut på ett mycket kraftigt sätt vetenskapens sak, hvilken
ännu hade altför få gynnare bland det unga folket själft för att
kunna räkna på kraftigt omhuldande. Följande år den 26:te
Januari blef Michigan, den tjugusjette staten i ordningen, mot-
tagen i unionen.

Under Jacksons efterträdare, Martin van Buren, invigd till
embetet den 4:de Mars 1837, inrättades det Förenta Staternas
skattkammarsystem, som är i kraft ännu i dag, men detta skaffade
van Buren och hans rådgifvare talrika ovänner bland landets
finansmän, hvilka sedan unionsbanken upphörde, genom stats-
bankerna besörjt alla regeringens penningeaffärer i landets olika
delar. Den första ångbåten från Europa anlände under denna
presidents tjenstetid år 1839 till New-York, därmed öppnande en
ny period af stark immigration, tack vare hvilken landets utveck-
ling under den senare hälften af vårt sekel skridit framåt på ett
sätt, hvarom i början däraf ingen ens kunde drömma. Van Buren
lyckades icke tillvinna sig tillräckliga sympatier för att bli om-
vald utan utsågs till hans efterträdare med mycket stor röst-
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öfvervikt segraren i många blodiga slaktningar mot indianerna,
den tappre och almänt afhållne general William Henry Harrison.

Endast en månad innehade Harrison presidentstolen, hvilken
blef ledig igen vid hans den 4:de April efter endast några dagars
sjukdom inträffade död. Vicepresidenten John Tyler efterträdde
honom i laga ordning, men lyckades snart genom sitt högdragna
sätt och sitt öfvermod göra sig lika almänt afskydd som hans
företrädare varit omtykt, så att han icke ens själf vågade hoppas
på återval.

Utsikt af Nauvoo, mormonstaden i Illinois.

Mormonoroligheterna i Illinois inträffade under Tylers tjän-
stetid och resultatet af dem blef att mormonerna med våld ut-
drefvos från sin heliga stad Nauvoo, hvarefter de tågade västerut,
alt längre och längre bort tils de slutligen hamnade i saltsjö-
dalen i Utah, där de i relatift lugn fått utöfva sina egendomliga
religionsformer och utvekla sitt märkvärdiga, i materielt afseende
så särdeles framgångsrika samhällsskick.

Florida inträdde såsom stat i unionen den 3:dje Mars 1845,
och den 29:de December emottogs republiken Texas, den sista
viktiga regeringsåtgärd, som vidtogs af Tyler, hvilken dock redan
efterträdts af James Knox Polk, då den slutliga föreningen
egde rum.

En annan af de omstörtningar på de fredliga yrkenas område,
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hvilka gifvit vit tid dess egendomliga prägel af ändlös brådska
och evigt jäktande, nämligen införandet af den elektriska tele-
grafen, inföll under Tylers tjenstetid. År 1844 öpnades den första
telegraflinjen på amerikansk botten mellan Washington och Balti-
more, sedan kongressen föregående år beviljat ett anslag af trettio-
tusen dollars för utförande af omfattande försök med denna,
amerikanaren Samuel F. B. Morses, världsviktiga uppfinning.

Polk hade fått i arf af sin företrädare tvänne trassliga härf-
vor, af hvilka endast den ena, tvisten med England rörande grän-
sen af territoriet Oregon mot norr, blef utredd på fredlig väg.
Den andra däremot, misshälligheten med Mexico i anledning af
Texas' annektering, resulterade i krig. De amerikanska arméerna
under generalerna Taylor och Scott slogo Mexikos långt talrikare,
men sämre öfvade och utrustade skaror i en rad af blodiga drabb-
ningar, hvaraf de sista utkämpades under hufvudstadens, City of
Mexico, murar. Eröfringen af hufvudstaden gjorde slut på kriget
och genom fredsslutet i Guadalupe Hidalgo förlorade mexika-
narne inte allenast Texas utan också California och New Mexico.

lowa, den tjugunionde, och Wisconsin, den trettionde staten,
beviljades inträde i unionen under Polks presidenttid, den förra
den 28:de December 1846, den senare den 29:de Maj 1848. Båda
höra till den del af Nord-Amerika, som först undersöktes och
bebygdes af fransmän.

Polks efterträdare blef general Zachary Taylor, segraren i
de blodigaste släktingarna under det kort förut slutade kriget
mot Mexico. Han invigdes i embetet den s:te Mars 1849, men
krigare som han var och mycket litet statsman, lyckades han
endast i ringa mån göra sin personlighet gällande under de för-
bittrade parlamentariska strider, som numera upptogo kongres-
sens hela tid och arbetskraft. Slaffrågan, det gamla stridsäplet
mellan norden och södern, trängde sig redan in i hvarje diskus-
sion och partierna stodo så skarpt emot hvarandra, att knappast
någon åtgärd kunde bli föremål för öfverläggning utan att de
drabbade ihop. De förnämsta statsmän Förenta Staterna någonsin
egt — Clay, Calhoun, Webster, Benton, Dickinson, Seward o. s. v.
— sökte förgäfves bringa den alt offentligt intresse uppslukande
frågan till någon lösning. Den dök ständigt upp igen, omöjlig-
görande alla, äfven de skickligast ihopsatta, kompromisslagar och
småningom påtvingande litet hvar öfvertygelsen att vapnen måste
komma till anlitande för den slutliga lösningen.

Endast något öfver ett år hade Taylor innehaft president-
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©mbetet, då han den 9:de Juli 1850 afled, lämnande den viktiga
p>osten åt vice2)residenten Millard Fillmore, hvilken följande dag
aflade sin embetsed och blef installerad såsom Förenta Staternas
trettonde president. Två månader senare mottogs California så-
som stat, sedan den något mera än två och ett hälft år tidigare
gjorda upptakten af rikliga guldtillgångar i den forna mexikanska
provinsen ditlockat sådana massor af folk att det för en stat nöd-
vändiga innevånareantalet inom kort blifvit nådt.

Femtiotalet bevitnade den första uppblomstringen af natio-
nell amerikansk litteratur. Washington Irving, Fenimoore Cooper,
William Cullen Bryant, Mrs Harriet Beecher Stowe, hvars roman
Onkel Torns Stuga i så hög grad bidrog till stärkandet af nord-
staternas afsky för slafhållandet i södern, Whittier, kväkarepoe-
ten, Edgar Allan Poe och andra stodo på sin höjd vid denna tid.
Longfeilow samt Nathaniel Hawthorne kommo fram i första ledet,
Prescott grundlade sitt namn såsom framstående historiker, och
Bancroft hade påbörjat sitt omfattande värk att i minsta detalj
skildra Nord-Amerikas historia från äldsta tider, medan Agassiz,
Henry, Dana o. s. v. gjorde sig bemärkta långt utöfver landets
gränser på naturvetenskapens olika områden.

Det demokratiska partiets kandidat, Franklin Pierce, instal-
lerad den 4:de Mars 1853, blef Fillmores efterträdare med en
betydande öfvervikt i röster öfver de kandidater, som uppstälts
af de båda andra partierna, hvilka tillsammans bildade opposi-
tionen, nämligen Whigi3artiet och de s. k. Free Soil-föreningen,
hvilken sedermera utvecklade sig till det egentliga republikanska
partiet. Den viktigaste tilldragelsen under Pierce's presidenttid
var tvifvelsutan bildandet af territorierna Kansas och Nebraska,
hvilket gaf anledning till nytt u2>pblossande af striden mellan
vänner och fiender af slafinstitutionen. Närmaste anledningen
var ett lagförslag, tillerkännande hvarje ny stats innevånare rät-
tigheten att själfva bestämma huruvida slafvar skulle få hållas
inom staten eller icke. Norden och södern täflade om hvem som
skulle kunna sända de flesta nybyggare till Kansas, hvarom den
egentliga striden rörde sig, och för att sätta sina anhängare i
tillfälle att med nödigt eftertryck utöfva sin rösträtt, beväpnade
man nybyggarne ända till tänderna. Följden däraf var natur-
ligtvis en rad af blodiga sammanstötningar mellan de motsatta
23artierna och hvarje drop2)e utgjutet blod verkade såsom olja på
den partihatets låga, hvilken för hvarje dag flammade alt högre.

Under sådana utsikter blef åter en demokrat, James Bucha-
nan, vald till president, sedan de numera under namn af republi-
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kaner förenade motståndarnes mot slafhålleriet kandidat blifvit
i grund slagen. Till detta resultat bidrog i icke ringa grad upp-
komsten af ett nytt parti, hvars medlemmar gingo under det
besynnerliga namnet „Know-nothing'ister och hvars ledande
princip var blindt hat mot alt hvad främlingar hette. „Inga
andra än amerikanare till embetsmän" var partiets fältrop och
kring detta lyckades man förena en stor del af nordstaterna.
Såsom själfständigt politiskt parti förlorade Know-nothing'isterna
snart nog all betydelse, men alt ännu hör man då och då någon
politiker upptaga deras gamla lösen under försök att vinna popu-
laritet för någon valkampanj.

Buchanan, den femtonde presidenten, blef installerad den
4:de Mars 1857 under stora förhoppningar från folkets sida om
biläggning eller lösning af den småningom olidlig blifna slaf-
frågan, förhoppningar, hvilka dock blefvo bittert besvikna.

Minnesota och Oregon beviljades inträde i unionen, den förra
den ll:te Maj 1858, den senare den 14:de Februari 1859, sålunda
uppbringande antalet stater till trettiotre. Tillströmningen af
europeiska immigranter var i starkt stigande under femtiotalet,
mil efter mil af de fruktbara landsträckorna i västern lades under
plog, exporten af spanmål blef årligen af större betydelse, bom-
ullsodlingen i sydstaterna inbragte landet miljoner på miljoner,
och industrin gick framåt med raska steg för att kunna möta de
ständigt stigande behofven. Alt företedde de mest glädjande
utsikter för framtiden, men alt stäldes i skuggan af slaffrågan,
hvilken genom presidentens svaghet och vaklande politik bragtes
altmera i förgrunden. Krig eller fred (för någon tid åtminstone)
berodde på utgången af valet af Buchanans efterträdare, och då
det utföll till förmån för republikanarnes kandidat, Abraham
Lincoln, var utgången gifven.



Abraham Lincoln,



5. Inbördes kriget.

incolns seger i valstriden var en signal för
sydstaterna att skrida till handling. Hans
bestämda antipatier mot slafhållande i någon
form voro väl kända, hans oböjliga fasthål-
lande vid sina åsikter likaså, och därför kun-
de slafvännerna icke af honom och hans re-
gering hoppas på några medgifvanden. S.
Carolina förklarade sig först, den 24:de de-

-1 cember 1860 för utträde urunionen (secession)
och inom den första månaden påföljande år
hade Misissippi, Florida, Alabama, Georgia,
Lousiana och Texas följt exemplet. En provi-

sorisk regering etablerades med Jefferson Davis som president,
för "Amerikas konfedererade stater" såsom secessionisterna kal-
lade sitt förbund, och unionsregeringens egendom i befästningar,
förrådshus o. s. v. togs i beslag.

President Buchanan satt med händerna i kors under alt
detta, medan ett kraftigt ingripande möjligen ännu kunnat afböja
det hotande ovädret, eller åtminstone skänka de "federerade", så-
som nordstaterna kallades, sådana fördelar att kriget långt hasti-
gare och med mindre uppoffringar kunnat föras till slut. Han
proklamerade såsom sin åsikt att, ehuru ingen stat egde rätt att
utträda ur unionen, denna åter icke hade konstitutionell rätt att
tvinga de utträdande att stanna kvar, och vid denna åsikt höll han
fost samt handlade därefter d. v. s. gjorde ingenting, medan sydsta-
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terna organiserade ett nytt statsförbund, uppsatteregementen, sam-
lade förråd, med ett ord vidtogo alla nödiga åtgärder för en ener-
gisk krigföring.

Den 4:de mars blef Abraham Lincoln installerad i embetet,
efter att hafva arbetat sig upp från folkets yttersta och fattiga-
ste led genom alla grader af medborgerliga förtroendeuppdrag
till den högsta värdighet hans folk kunde skänka honom. I sitt
invigningstal förklarade han sin orygliga åsikt vara att Förenta
Staternas union var olösligt bindande för de olika staterna, hvilka
icke egde rätt att utträda sedan de en gång blifvit medlemmar
däraf, och att han därför med alla
till hands stående medel ämnade-
upprätthålla unionen. Men detta
oaktadt vidtogos till en början inga
viktigare åtgärder. Man fruktade
att genom något afgörande steg
påskynda krigets utbrott och närde
måhända innerst en skymt af hopp
att någonting oförutsedt ännu i
sista ögonblicket skulle afvar ja den
hotande blodsutgjutelsen, som ju
måste bli förfärlig.

Utanför Charleston låg fort
Sumter. Dess kommendant, den
tappre major Anderson, en ättling
i rätt nedstigande led af sven-

Jefferson Davis Sydstaternas
president.

ska kolonister, som varit med om grundläggandet af Nya Sverige
vid Delaware, hade vid första tecken till fara inneslutit sig i fä-
stet, öfvergifvande alla värk dem han med sin ytterst fåtaliga
garnison icke kunde försvara. Sedan dess hade dekonfedererade
omslutit honom från alla sidor och afskurit all tillförsel, väntan-
de blott på ett tecken för att från sina batterier börja beskjut-
ningen af fästet. Så kom underrättelsen att regeringen i Wash-
ington sent omsider beslutat sända fartyg med förråd till de
belägrade och följden däraf var en order till de konfedererades an-
förare, general Beauregard, att uppmana major Anderson till ut-
rymmande af Fort Sumter. Anderson vägrade och samma dag,
den 12:te april 1861, föll det första skottet i det blodiga krig,
som sedan under fyra långa år tog landets bästa krafter, spilde
dess bästa blod och uttömde dess väldiga tillgångar så totalt att
det stod nära branten af ruin då freden ändtligen slöts.

Trettiofyra timmar räckte bombardementet af fort Sumter,



69

som då var i det närmaste förstördt, i alla fall ohållbart för ma-
jor Andersons trupp af endast sextiofyra man. Han kapitulerade,
men först hade han betingat sig rätt att med femtio kanonskott
salutera unionsflaggan, innan den firades ned.

Effekten af det första skottet mot Sumter var ännu större än
den af de första salvorna i revolutionskriget. Virginia, N. Carolina,
Tennessee och Arkansas slöto sig emellertid till de konfedererade,
hvilkas arméer fingo förstärkningar från alla håll, och i norden
besvarades Lincolns kungörelse om behofvet af sjuttiofemtusen
frivilliga för unionens försvar af trehundratusen män, som ögon-
blickligt stälde sig till regerings förfogande.

Den första större fäkt-
ningen egde rum vid Bull
Bun och ändades i nederlag
för unionstrupperna, ehuru
dessa i sjefva verket förlo-
rade mindre genom slaget
än motståndarne, hvilka icke
kunde rycka till sig några af
segerns frukter. Någon annan
krigshändelse af vikt timade
icke under det första året iFort Sumter.

Virginia, medan i Missouri icke -mindre än sextio mera eller mindre
betydelsefulla fäktningar föreföllo under detta år. Båda partierna
sökte rycka Missouri till sig, men någon afgörande fördel nådde
intetdera, ehuruväl mot slutet af året general Halleck till en
del lyckades återställa unionens genom tidigare nederlag så godt
som tillintetgjorda inflytande. Till sjös deremot fördes kriget med
mera kraft, sedan Lincoln genast vid dess utbrott förklarat alla
hamnar i de affallna sydstaterna blockerade. De konfedererade
lyckades visst utsända enstaka fartyg, af hvilka några såsom kapare
tillfogade nordstaternas handel stora förluster, men bomullsexpor-
ten, som var ett lifsvilkor för slafstatsförbundet, blef stoppad och
därigenom möjligheten för de konfedererade att skaffa sig medel
för krigföringen småningom helt och hållet afskuren.

Det följande året öpnades kampanjen uti västern med åtskil-
liga smärre fäktningar utan afgörande betydelse. Den 13:de Feb.
började general Grant attacken mot Fort Donelson, hvilket föl-
jande dag måste kapitulera. Den 1 :sta April blef hans armé, lägrad
nära Shiloh vid Tennesseefloden, oförmodadt anfallen af de kon-
federerade under Johnston och Beauregard. Två dagar varade
drabningen, hvilken först utföll till de konfedererades fördel, men
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sedermera, efter ankomsten af betydande förstärkningar för Grant,
slutade med att segrarne drefvos från slagfältet. Unionsarmen för-
lorade trettontusen man i detta slag, den konfedererade elfvatu-
sen, hvaribland högsta befälhafvaren, general Johnston. Men trots
alla förluster drogo sig sydstaternas trupper tillbaka i god ord-
ning och bjödo snart igen under Beauregards öfverbefäl de fede-
rerade spetsen.

Attacken på Fort Sumter.

Större framgång hade unionens vapen vid Mississippifloden,
hvilken de konfedererade afspärrat, förseende med befästningar
hvarje viktig punkt såväl längs flodstränderna som på öarna i dess
bädd. General Hallecks kår utförde värket att äter öpna floden
för skepsfart, på samma gång som hufvudstyrkan af armén gjorde
front mot fienden i Tennessee. Genom en rad af fäktningar och
skickliga manövrer lyckades några af general Hallecks underbe-
fälhafvare, understödda af en flottilj kanonbåtar på floden, rensa
densamma ända ned till Memphis, hvilken stad i början af Juni
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togs i besittning af unionsarmen, hvaröfver befälet kort derpå
lemnacles åt general U. S. Grant.

I Augusti gjorde sydstatsgeneralen Braxton Bragg ett strof-
tåg långt in i Kentucky, hvilken stat han genom en proklamation
förklarade tillhöra de konfedererade. Efter en räcka af med fram-
gång utkämpade strider mot de unionstrupper, som sändes emot
honom, tvingades Bragg i slutet af Oktober att draga sig söder-
ut, men unionsarmén, ehuru dubbelt talrikare än hans styrka,
kunde icke förhindra att han förde med sig de ofantliga massor
förråd af olika slag hans trupper samlat under marscherna genom
Kentucky. Man uppger att det vagntåg, som åtföljde Braggs re-
tirerande kår, var icke mindre än fyratio mil långt.

Under tiden hade icke heller Grant varit overksam. En af
hans underbefälhafvare, general William Rosecrans, hade enligt
ordres attackerat general Price vid Inka, men blifvit tillbakasla-
gen och kastat sig in i staden Corinth, der han några dagar se-
nare, den 4:de Oktober, anfölls af de konfedererades samlade styrka
under Price och Van Dorn. Efter en ytterligt förbittrad och blo-
dig fäktning lyckades han drifva de anfallande tillbaka, hvarefter
han tågade till Nashville för att samla ihop tillräckligt trupper
att hindra Bragg från en ny expedition mot norden. Den sista De-
cember stötte Rosecrans' och Braggs arméer ihop vid Murfrees-
borough och efter två dagars batalj, till hvars blodighet man kan
sluta däraf att en fjärdedel af samtliga de stridande blef på plat-
sen, dref Rosencrans de konfedererade tillbaka.

Grant själf hade också dragit till sig förstärkningar för att fort-
sätta rensningen af Mississippi. Han tågade landvägen och sam-
tidigt avancerade kommodor Porters flottilj, med en truppafdel-
ning under general Sheridan ombord, längs floden för att gemen-
samt med Grant anfalla Vicksburg. Hela planen omintetgjordes
dock genom en med lysande bravur och framgång af de konfede-
rerade under Van Dow utförd öfverrumpling af Grants förråds-
depot, der proviant, vapen och ammunition för mera än två millio-
ner dollars förstördes. Detta tvingade Grant att vända om och
Sheridan, som innan han fått underrättelse härom, angripit fienden
norrom Vicksburg, led ett blodigt nederlag.

Rensningen af Mississippi blef dock delvis utförd af kapten
Farragut, som anlände med en flotta från norden, slog de konfede-
rerades trupper utanför New Orleans, tvingade dervarande myn-
digheter att uppbränna väldiga förråd af olika slag för att rädda
dem undan unionisterna, och slutligen förde sina fartyg förbi
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Vickstmgs "batterier samt förenade sig med den flottafdelning
unionen hade på Missississippi norrom staden.

Längs efter östra kus-
ten, der det gälde att uppe-
hålla blockaden af sydsta-
ternas hamnar, föreföllo un-
der året händelser af stör-
re vikt. Unionens far-
tyg och trupper hade i al-
mänhet öfverhanden i dessa
strider och hade småningom
lyckats göra blockaden så full-
ständig att sydstaterna voro
afskurna från så godt som
all förbindelse med den öf-
riga världen. Dessa beslöto
då att slå ett afgörande slag
till sjös och sålunda en gång-
för alla tvinga unionen att
lemna deras sjöfart i fred.
För detta ändamål utrustade
de ångfregatten Merrimac på

Nordstatsfartyg passerande Vicksburg.

ett lika nytt som egendomligt sätt, fövandlande fartyget till
ett slags flytande fäste. Masterna slopades, bogen förseddes
med en skarp jernvädur och hela däcket öfverbygdes med
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ett sluttande tak, bepansradt med järn till en tjocklek af
öfver fyra tum samt förseddes med kanonportar åt alla
håll. Den B:de Mars 1862 gjorde Merrimac sin första tur till
Hampton Roads, där en mängd af unionens bästa fartyg voro sam-
lade. En häftig eld mötte genast det flytande vidundret, men
skotten gjorde als ingen värkan på Merrimac, som styrde rätt e-
mot ett af de största unionsfartygen och rände det i sank med
sin vädur. Ett annat unionsfartyg sökte komma undan, men rände
på land och besköts där af Merrimac tils besättningen var tvungen
att gifva sig, och en tredje fregatt, som skyndade till hjelp, stötte
på grund. Under tiden hade aftonen inträdt och Merrimac styrde
tillbaka till Norfolk, därifrån han kommit, för att följande dag
göra slut på unionsflottan och därefter öpna äfven de andra syd-
statshamnarna.

Striden mellan Merrimac oeh Monitor.

Men under natten anlände från New York, där det blifvit bygdt,
det sedermera världsberömda krigsfartyget Monitor, John Eric-
sons snillrika uppfinning, och därmed var Merrimacs korta bana
ändad. Då de konfedererade, vissa om segern, följande morgon
kommo ut igen och styrde rätt på den strandade fregatten Min-
nesota, möttes Merrimac af den lilla Monitor, som inom kort tvin-
gade sin mångfaldigt större motståndare att draga sig tillbaka
och därigenom tillintetgjorde de konfedererades hopp att få blo-
kaden bruten. Det är troligt att denna sjödrabbning förändrade
hela gången af kriget, ty hade sydstaterna blifvit i tillfälle att ut-
föra sin bomull och återställa sina förbindelser med Europa är
det tämligen säkert, att kriget skulle blifvit betydligt förlängdt,
måhända till och med slutat helt annorlunda än hvad nu blef
fallet
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Den östra s. k. Potamacarmén hade häller icke varit ovarksam
under 1862 års kampanj. Dess ledare och öfverbefälhafvare,
McClellan, tågade från fort Monroe vid Potomacflodens mynning,
dit hans armé af etthundratusen man blifvit forslad i fartyg från
lägret utanför Washington, mot de konfedererades hufvudstad,
Richmond, och kom efter åtskilliga skarpa fäktningar så nära denna
stad att hans armé var inom synhåll af dess torn och spiror.
Men general Johnston, en af sydstaternas skickligaste och djärf-
vaste befälhafvare, var icke den som utan vidare lät konfederations-
hufvudstaden falla i unionisternas händer. Han sände den hän-
synslöst tappre, men på samma gång lugne och besinningsfulle ge-
neral Stonewall Jackson med en armékår mot Washington för att
tvinga McClellan att skynda till unionshufvudstadens skydd.

Till en del lyckades planen, ty om också McClellan icke o-
medelbart skyndade till Washington gjorde dock Jacksons tåg
ditåt det omöjligt för unionsrege-
ringen att sända till Potomacar-
mén de förstärkningar dess befäl-
hafvare väntade, och då han fick
underrättelse om fiendens tåg mot
unionshufvudstaden beslöt han att
draga sig längre bort från Rich-
mond, närmare sin operations-
bas, därifrån han i nödfall kunde
retirera sjöledes. Flera lika blo-
diga som resultatlösa bataljer fö-
reföllo under denna reträtt. Uni-
onsarmén vann flera framgångar,
men genom dess befälhafvares
oförklarliga tröghet gingo fruk-
terna däraf förlorade och sålunda

Robert Lee, sydstaternas general.

lyckades general Lee, hvilken, sedan Johnston i en af de första
bataljerna blifvit illa sårad, öfvertagit befälet öfver den konfede-
rerade armén, upphäfva belägringen af Richmond ehuru hans
trupper voro betydligt underlägsna i antal. Det korta men för-
färligt blodiga fälttaget hade kostat minst fyratiotusen man utan
att medföra något resultat af större vikt.

Krigsskådeplatsen i östern blef nu förflyttad längre norrut.
General Lee, med Stonewall Jackson såsom sin närmaste man,
dref unioustrupperna tillbaka mot Washington och öfvcrgick slutli-
gen den 5:te September Potomacfloden. Men McClellan hade nu
fått tid på sig att samla armén och tvingade Lee till bataljen vid
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Antietam, där ingendera parten kunde säga,sig ha vunnit seger ef-
ter den till otrolighet förbittrade fäktningen. Men Lees plan att
infalla i Pensylvania blef i alla fall genom denna batalj tillintet-
gjord, hvarefter han beslöt att draga sig tillbaka söderut. Den
blodiga och åter oafgjorda drabbningenvid Fredericksburg timade
under denna Lees reträtt och var den sista under årets kampanj.

Ar 1863 började med Lincolns proklamation på själfva nyårs-
dagen om slafvarnas frigörelse i alla unionens stater och till de
konfedererades oerhörda förbittring började unionisterna värfva
negrer för sin armé, ehuru äfven deras rasfördomar voro starka
nog att icke tillåta de förra slafvarna tjäna jämte de hvita, utan
bildades skilda svarta regementen, och så villiga voro negrerna att
kämpa för sina bröder att innan årets utgång femtiotusen af dem
stodo under vapen.

I västern började Grant kampanjen med intagandet af Vicks-
burg, hvarigenom den så ytterst viktiga kommunikationen längs
Mississippi blef öppen och fri igen, efter att två års tid ha varit
stängd af de konfedererade. Fästningen kapitulerade den 4:de
Juli, hvilket sammanträffande gaf anledning till mycket jubel.

Grants underbefälhafvre Rosecrans hade emellertid förlorat en
drabbning mot sin gamla motståndare Bragg och därefter låtit
stänga in sig i Chattanooga, invid hvilken ort en af de största
slaktningarna under hela kriget föreföll, då Grant från New Or-
leans och generalerna Hooker samt Sherman från Potomacarmén
slutligen hunno fram till Rosecrans' bistånd. Bataljen vid Look-
out mountain och Missionary Ridge är känd öfver hela världen
tack vare den tapperhet och det dösförakt, som båda de stridande
arméerna lade i dagen. Unionstrupperna segrade emellertid och
därmed voro årets krigshändelser längst i väster i hufvudsak förbi.

I öster hade Hooker öfvertagit befälet öfver Potomacamén,
hvilken han efter de många bataljerna och motgångarna under
föregående år fann i mycket demoraliseradt skick så att han be-
höfde månader för att åter disciplinera trupperna och försätta dem
på krigsfot. I början af maj ryckte han framåt, men nödgades
efter flera dagars skarpa fäktningar och tröttsamma marscher vika
för de konfedererade under Lee. Dessa ledo dock en förlust, större
än en förlorad batalj, genom Stonewall Jacksons död, en vecka
efter det han vid återkomsten från en nattlig rekognoscering
blifvit af misstag skjuten af sina egna trupper. Lee tågade mot
norden, besluten att rycka fram mot Philadelphia och New York,
och Hooker lemnade sitt befäl åt general Meade, hvilken i den
väldiga tredagars slaktningen vid Gettysburg besegrade den kon-
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federerade armén på samma dag då Vicksburgs kommendant un-
derkastade sig Grants kaptulationsvilkor långt borta i väster —

det var konfederationens dödsdom som föll dennatredje Juli. Nord-
staternas befolkning eggades genom dessa framgångar till nya an-
strängningar för att vinna den slutliga segern, hvarom ingen mera
hyste något tvifvel, medan sydstaterna satte alt på spel för ett
sista förtvifladt försök, om hvars framgång de knappast kunde
hysa mera hopp än spelaren då han sätter ut sina sista hopskra-
pade pengar på ett kort. Alla män, som blott kunde bära vapen,
kommenderades ut, enskilda personer uppoffrade ända till det si-
sta af sina tillgångar och dyrbarheter för att kunna utrusta ännu
en armé för följande år, ty gifva sig ville ingen förrän den sista
gnistan af hopp om framgång var utsläckt.

Men äfven i norden rustade man sig för den slutliga kampen.
Trehundratusen man rekryter skrefvos ut trots folkets uppenbara
missnöje med det långvariga kriget, ett missnöje, som iNew York till-
ochmed ledde till formligt upplopp. Efter slaget vid Chattanooga
föreföll ingen vidare krigshändelse af vikt under 1863, det var nä-
stan som om de många förfärligt blodiga bataljerna uttömt båda
partiernas lust och kraft att mera företaga något af afgörande
betydelse. Man hämtade på båda sidor andan för den slutliga
brottningen, den man viste att framtiden snart nog skulle med-
föra.

Det slutliga åtgörandet inträffade emellertid icke ännu under
1864. I väster förintades den konfedererade armén, efter segt och
framgångsrikt motstånd mot unionisterna under Sherman, slutli-
gen af general Thomas i närheten af Nashville, hvarigenom kri-
get i västern i hufvudsak slutades, Sherman åter drog med sin
sextiotusen man starka armé österut, intog Atlanta och Savannah
samt härjade, brände och plundrade på en sträcka af trehundra
mil den näjd han genomtågade.

Men i öster hade unionstrupperna på långt när icke så stor
framgång, ehuru Grant, som i Mars blifvit utnämd till öfverbe-
fälhafvare öfver unionens alla arméer, själf ledde den östra armén.
Planen var att med öfvermäktig styrka från norr rycka mot Rich-
mond, vräka undan Lees svagare armé och intaga de konfedere-
rades hufvudstad samt sålunda göra slut på kriget. Grant under-
skattade emellertid sina motståndare. Lee var minst lika skicklig-
härförare som nordstaternas öfvergeneral och i tapperhet gåfvo
hans trupper icke en hårsmån efter för sina motståndare. Från bör-
jan af Maj till årets slut gjorde Grant det ena försöket efter det
andra, att dels genom snabba och hastiga manövrer, dels genom
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förtviflade bataljer nå någon afgörande fördel öfver sina motstån-
dare, men utan resultat. Hvarje skicklig manöver möttes af Lee

med en ännu skickligare, hvarje
stormningsförsök mot de konfe-
dererades ställningar afslogsmed
sådana förluster för unionsar-
mén, att man beräknar det Lees
trupper under allenast somma-
rens kampanj nedgjort lika mån-
ga unionister som hela antalet af
deras egen armé. Grants plan
"att småningom utrota alla de
konfedererades soldater och så-
lunda göra slut på kriget" ko-
stade mera blod än han beräk-
nat och mera än de vunnaresul-
taten rättfärdigade, hvarför Grant
slutligen lämnade alla försök,
att från norr tränga fram till
Richmond, samt öfverförde sin
armétill trakterna söder om sta-
den. Men där gick det till en
början als icke bätre. Vid Pe-
tersburg möttes unionsarmén
igen af de konfedererade, som
haft tid på sig att genom befäst-
ningar göra staden ointaglig

Shermans tåg till hafvet.

annorlunda än genom en formlig belägring, något hvartill Grant
måste bekväma sig, 3fter det han fåfängt sökt storma värken.
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Lee åtnojde sig emellertid icke med att endast försvara Rich-
mond utan hade tillochmed djärfheten att sända en kår under
Early emot Washington. Endast sex mil från unionshufvudsta-
den möttes de konfedererade af en armékår, som skickats sjöledes
af Grant att hämma deras frammarsch och sålunda i sista minu-
ten räddade hufvudstaden. Unionsarmén förlorade i denna blott
en manad långa kampanj mot Early icke mindre än sjuttontusen
man, medan hans förlust uppgick till åttatusen. Men ingenting
kunde nu rädda de konfedererade. Från alla håll drogo sig uni-

onens spridda kårer mot Rihc-
moncl, sedan motståndet på alla
andra håll blifvit brutet. Alla

GENERAL SHERMAN.

de undervärk af tapperhet och
seg uthållighet, som utfördes
af Lees armé, tjänade numera
endast till att uppskjuta det
slutliga nederlaget —■ förän- GENERAL SHERIDAN.

dra utgången kunde ingenting mera.
Ett sista- försök af de konfedererades stora härförare att den

2:dra April .1864 bryta sig igenom och förena sig med general
Johnston, som samlat en kår längre söderut, utföll illa. Efer två
dagars blodig fäktning måste han natten mot den 3 :dje April ut-
rymma befästningarna vid Petersburg och därmed lämna vägen
till Richmond öppen. Själf sökte han rädda sig med kvarlefvorna
af sin armé sydväst hän för att om möjligt åstadkomma förenin-
gen med Johnston och än en gång kunna bjuda unionsarmén spet-
sen. Det var för sent. Grant satte hvarenda man i rörelse för
att fånga Lee och hans trupper och den 9:de April hade han
lyckats afstänga de flyendes väg med en kår, som var altför stark
att sopas undan. Lee var ändtligen innestängd. I Appomattox
skref han under kapitulationen och den 12:te nedlade hans trup-
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per sina vapen — på dagen fyra år sedan det första skottet af-
lossades mot Fort Sumter. Johnston underkastade sig några da-
gar senare och den 25:te Maj gaf sig den sista konfedererade
truppen fången.

I och med Richmonds intagande var kriget slut, men ännu
ett offer kostade striden, ett offer för hvilket nordstaterna säkert
skulle gifvit en hel armékår om de blott kunnat byta. Den 14:de
April på aftonen begaf sig presidenten Abraham Lincoln, som
föregående dag besökt det nyss intagna, hälft förstörda Rich-
mond, till Fords teater i Washington och där blef han fegt lön-
mördad i sin loge af en nian vid namn Booth, hvilken bakifrån
sköt honom en kula i hufvudet. Lincoln förlorade ögonblickligt
medvetandet och dog några timmar senare.

Samtidigt gjordes ett försök att mörda statssekreteraren Se-
ward och då man lyckades häkta dem, som hjelpt Booth, kom man
underfund med att han varit medlem af en sammansvärjning, hvil-
ken hade till syfte att mörda icke allenast presidenten, utan äf-
ven vice presidenten, några af ministrarna samt general Grant.
De sammansvurne blefvo hängda och deras medhjälpare dömda
till fängelse för längre eller kortare tid, men därmed var icke den
i nordstaterna rådande förbittringen öfver lönmordet, hvilket man

antog att de konfedererades ledare anstiftat, på långt när lugnad.
Den tapperhet, det dödsförakt och den hängifvenhet för sin

sak, som ådagalagts af de konfedererade, hade hos deras mot-
ståndare under krigets fortgång fostrat känslor af aktning och re-
spekt, hvilka gjorde unionisterna benägna för de lättaste möjliga
fredsvilkor, men mordet på Lincoln utplånade för ögonblicket hos
den stora massan alla sådana känslor och fylde hvar och en ined
hat och hämdlust. Det var icke mera fråga om att gå sydsta-
terna till mötes så långt sig göra lät utan blott om att låta dem
smaka nederlagets bitterhet i fullaste mått och ur dessa känslor
framgingo många af de åtgärder, hvilka gjort att södern och
norden ännu ej fullt knnnat glömma kriget.



Ulyses S. Grant.



6. Tiden efter inbördeskriget.

riget hade kostat landet aldeles oerhördt, både
i folk och penningar, utan att als räkna de
ändå större indirekta förlusterna genom öde-
lagda fält, hämmade näringar och förstörd
kredit. Inemot en miljon menniskolif hade
spilts och nationalskulden hade vuxit till den
enorma summan af två miljarder dollars, me-
dan regeringens sedelmynt sjunkit så lågt att
guldet fullständigt försvann ur den allmänna
rörelsen och icke ens bankerna kunde betala
annat än papper. Sydstaternas skuld var lika

stor, men den kunde det naturligtvis icke ens komma i fråga att
betala, hvarför också nästan hvarje familj i de konfedererade sta-
terna blef ruinerad och detta så mycket grundligare som de äf-
ven beröfvades alla de arbetare, som förut skött plantagerna.

Intet annat än landets fast otroligt stora naturliga rikedo-
mar gjorde det möjligt för detsamma att inom så kort tid ut-
plåna spåren af krigsåren. Och arbetskrafter strömmade till i alt
talrikare skaror från Europa, lockade af den rastlösa värksamhet
på alla områden, som kännetecknade de första åren efter kriget.
Odlingen trängde med stormsteg mot väster, läggande alt vidare
sträckor under plogen, görande alt flera medborgare förmögna att
tillgodose växande behof af industrialster och sålunda framtvin-
gande en liflighet i handel och omsättning, hvartill världen aldrig
sett ett motstycke. Nevada, hvars rikedom på ädla metaller loc-
kat skaror af afventyrare från öster och väster till dess o gästvän-
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liga bärgstrakter, inträdde i unionen under Lincolns presidenttid
och Nebraska, den ändlösa präriestaten, inkorporerades den l:sta
Mars 1867 under Andrew Johnson, som omedelbart efter Lincolns
död i egenskap af vice president intagit den torna platsen. I
norden, som icke blifvit omedelbart härjad under kriget, och i
västern, dit emigrationsströmmen drog, dröjde det icke länge in-
nan alla fredliga näringar togo fart igen, men i södern, där
mord och brand och förstöring varit lösen under de sista krigs-
åren och där sedermera det förut bestående samhällsskicket blif-
vit helt och hållet omstörtadt, där gick läkningen af såren lång-
samt.

Andrew Johnson höll fast vid de mildare åsikter, som gjort
sig gällande hos nordstaternas innevånare ända till det fega och
förhatliga mordet på den allmänt omtyckte presidenten, men
gentemot kongressen kunde han icke drifva sina åsikter igenom.
Johnson uttalade att såvida secession var olaglig hade .faktiskt in-
gen stat utträdt ur unionen, om de -ock velat göra det, och att
följaktligen en hvar af dem egde rätt att när som hälst återin-
träda i utöfvandef af sina rättigheter såsom medlemmar af stats-
förbundet. I enlighet med denna princip handlade han samt er-
kände de statsregeringar, hvilka omedelbart efter kriget blifvit
bildade i några af de kufvade staterna, och i de andra tillsatte
han provisoriska regeringar tils lagliga sådana kunde organiseras.
Men kongressen stälde sig genast efter sitt sammanträde i skarp
opposition mot presidentens milda åtgärder. Hela det område
som tillhört konfederationen delades i fem distrikt, hvilka stäldes
under militärguvernörer, och en komité af femton ledamöter ut-
nämdes för att taga befattning med alla frågor rörande sydsta-
ternas reorganisation och återinträdande i unionen. Kongressen
fasthöll vid åsikten att de konfedererade staterna värkligen utträdt
ur unionen och att denna genom sitt representanthus därför egde
oomtvistlig rätt att bestämma vilkoren för de affallnes återuppta-
gande i förbundet.

På denna grundprincip fotade sig* så godt som alla de lagar,
hvilka utfärdades för sydstaterna, och af dem voro många alt
annat än politiskt visa, andra rentaf grymma mot den hvita be-
folkningen och ytterligare andra sådana att man icke kan värja sig
mot misstanken att åminstone icke alla af kongressens ledamöter
leddes af endast oegennyttiga bevekelsegrunder vid lagarnas stif-
tande. At slafvarna från i går lämnades ingen tid att sätta sig-
ill i sin nya ställning af frie män och lära sig att utöfva med-
borgerliga rättigheter, utan i stället stack man dem genast den
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alsmäktiga röstsedel ni
handen och förde dem
till valurnan. Följden
däraf kunde icke blifva
någon annan än den
att de i botten okunni-
ga svarta omedelbart
råkade i händerna på
samvetslösa politiska
afventyrare från nord-
staterna, därifrån såda-
na i massor skyndade
till för attplundra hvad
som fans kvar af sö-
derns rikedomar, och
då dessa afventyrare
framför alt annat må-
ste motarbeta de hvita
sydländingarna, dröjde
det icke länge innan.» de
lyckats göra negrena
mycket mera hatfulla
och förbittrade mot
sina forna herrar än
någonsin kriget gjort
dem. Rashatet blef
långt värre än det varit
förut och följden däraf
åter blefen räcka blods-
gärningar, som gingo
vida utöfver det själf-
försvar de hvite påsto-
do sig vara nödda och
tvungna att utöfva. Det
var en sorglig bild af
politisk ruttenhet och
andlig förvildning syd-
staterna företedde de
närmaste åren efter
kriget, men säkert är
atfedet nordens slödder,
som med regeringens

Den
stora

revyn
efter

inbördeskrigets
slut.

Pensylvania
Avenue,
Washington.
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tillhjälp under dessa år regerade södern, mera an kanske alla
andra orsaker skylde för eländet.

I norden och västern däremot ljusnade horisonten för hvarje
dag som gick. Den väldiga armén, uppgående till öfver en och
en half miljon soldater, hade så snart dess tjänster icke mera be-
höfdes utan att knota lagt ned sina vapen och krigarne hade å-
tergått till sina förra sysselsättningar af fredlig art eller sökt sig
nya, härdade och stålsatta till ingen ringa grad genom alt det
de genomgått. Om någonsin Amerikas demokratiska institutioner
firat en triumf så var det väl i och genom denna segerrika .ar-
mös lugna och enkla upplösning och återgång till hvardagslifvets.
värf, och mera än denna ena gång har världen häller icke bevit *

nat ett sådant skådespel.

Great Ester, nedläggande oceankabeln*

Men det var ingalunda den enda bild af hvad medborgerlig
energi och handligskraft kunna uträtta, som samtiden fick skåda,
i den amerikanska republiken. Midt under den oro, som själf-
fallet måste råda i landet efter afslutandet af ett långvarigt och
blodigt krig, hade en af dess söner, Cyrus Field i New York, oaf-
låtligt .arbetat på utförandet af sin stora plan att genom en un-
dervattenskabel telegrafiskt förbinda Amerika med Europa. Gång
på gång hade hans försök misslyckats, men med okuflig energi
hade han arbetat vidare för saken och lyckats åstadkomma nya
bolag i stallet för dem som ramlat, tills äntligen 1866 det stora
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värket var fullbordadt. "Fred har slutits mellan Österrike och
Preussen" lydde det första telegram, som sändes öfver den nya ka-
beln, hvilken sedan dess fått så många systrar att oceanerna nu
utöfver hela jordklotet äro genomdragna af formliga nät af un-
dervattenskablar.

Samtidigt med detta arbete pågick ett annat af för Nord-A-
-merika törhända ännu större betydelse, nämligen byggandet af
den första järnvägslinjen tvärs öfver kontinenten. Från båda än-
dar bygde man linjen, för hvilken kongressen beviljat ett synner-

Fastspikande den sista skenan på den första transkontinentala järvägen.

ligt frikostigt anslag, och det med sådan otrolig fart att sken-
läggningen traktvis fortskred med två till tre mil om dagen. Den
10:de Maj 1869 fastspikades den sista skenan under högtidliga
ceremonier vid Ogden och så snart det var gjordt sändes en
vagnslast thé från San Francisco öfver den nya linien för att som
telegrafen meddelade, öpna förbindelsen öfver land med Kina
och Japan.

Två år tidigare hade Förenta Staterna åter förvärfvat ett vid-
sträkt nytt område, nämligen Alaska, hvilket för en summa af
sju miljoner tvåhundratusen dollars köptes af Ryssland.

Ulysses S. Grant hade blifvit vald till Johnsons efterträdare
och invigdes den 4:de Mars 1869 i sitt embete samt egnade sig
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Sedan med lika mycken kraft åt upprättelsevärket i sydstaterna
som han förut utvecklat vid deras kufvande. Kanske mera än nå-
gon annan har unionen honom att tacka för att återföreningen
mellan södern och norden gått så fort som den gjort det, säkert
är att ingen annan representant för norden i så hög grad egde
söderns aktning och respekt som Grant. Hans personlighet och
beundran fär de lysande fältherreegenskaper han lagt i dagen bi-
drogo troligtvis också mycket till den för Förenta Staterna till-
fredsställande lösningen af den konflikt, som uppstått med England
i anledning af ett konfedereradt kaparefartyg, hvilket seglade un-
der engelsk flagg, men det oaktadt skjutits i sank af nordstater-
nas krysssare. Tvisten hänsköts till en skiljedomstol, hvilken
tillerkände Förenta Staterna ersättning för de skador kryssaren
Alabama tillfogat deras handel under kriget, och detta utslag un-
derkastade sig England.

Utvecklingen af landets resurser på alla områden fortgick
under Grants första tjänstetid ostördt och med en snabbhet, den
ingen kunnat föreställa sig. I tiotal miljoner bushels räknades
hvarje år stegringen af spanmålsafkastningen, grufdriften i vä-
stern alstrade sagolika rikedomar, städer och byar växte upp öf-
veralt på de vida slätterna och inne mellan bär gen, järnvägar
bygdes med tusental mil hvarje år och såväl arbetskrafter som
kapital strömmade till från Europa. Förtroendet till Amerikas
lysande framtid var större än någonsin och likaså förtroendet
för dess regering, hvarför också Grant återvaldes till president
med stor röstöfvervikt och aflade ny tjänsteed den 4:de Mars 1873.

Detta år inträffade en affärskris, som sträckte sina förödande
värkningar öfver hela landet, men länge förmådde den icke hämma
utvecklingen, som nog stod på sund botten om ock den vilda
spekulationslustan dritvit den framåt med altför stark fart. En
sådan period af snabbt förvärfvade rikedomar har aldrig något an-
nat land bevittnat som Nordamerika på sjuttiotalet, både före och
efter krisen, men tyvärr aflade denna almänna spekulationslusta
också resultat, som blifvit ett kräftsår för Förenta Staternas folk.
Redan långt förut hade teckeh till koruption och ruttenhet visat
sig hos landets embetmän, men icke som almänna symptom och
knappast häller hos folkets främsta förtroendmän. Men under
denna tid kommo mänga fall af denna art i dagen, visande att
rikedomsbegäret alstrat samvetslöshet, besticklighet och allsköns
eländighet af alla slag hos såväl hög som låg. Så vanliga blefvo
dylika upptakter att folket snart nog blef öfvertygadt om att de
hederliga embetsmännen hörde till undantagen, de ohederliga till
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mertalet, och denna öfvertygelse har dess värre sedan dess haft
alla skäl att bli mera rotfästad, ty alt ännu och kanske mera än
någonsin drifver korruptionen ohäjdadt sitt spel bland dem, som
satts att leda folkets och landets öden.

Den 3:dje Mars 1875 beviljades Colorado statsrättigheter så-
som den trettioåttonde i ordningen af unionens stater, ehuru en
af de alra tidigast upptäkta, ty redan år 1540 trängde en spansk
expedition från Mexiko upp till denna del af Nord-Amerika.
Förenta Staterna hade nu i ett århundrade existerat såsom obe-
roende nation och därunder hade de tretton stater, som bildade
den första unionen, vuxit till ett antal af trettioåtta, sträckande
sig från Atlanten till Stilla Oceanen; befolkningen hade från ett
par miljoner ökats till öfver fyratio, den forna almänna tarflig-
heten hade förbytts till almänt välstånd och odlingen hade trängt
fram ända in i ödemarkernas aflägsnaste skymslen. Det är lätt
förståeligt att amerikanarne under sådana förhållanden och i
medvetandet om sina mångfaldiga och storartade framsteg på
kulturens banor önskade på ett ståtligt sätt fira hundrade års-
dagen af sin tillvara såsom nation.

År 1876 inföll detta
hundraårsminne- och. firades
med en internationell indu-
stri- och konstutställning i
Philadelphia, där amerika-
narne för de utländska be-
sökarnes förvånade blickar
framlade resultaten af sitt
fria arbete under det för-
flutna seklet. Med lätt för-
låtlig stolthet visade man på
dessa resultat både såsom
frukter af arbetet under de
förgångna åren och såsom
garantier för utvecklingen
under framtiden, hvilken un-
der de år som sedan dess

Medalj till minne af etthundrade årsdagen
af Förenta Staternas oaf hängighet.

förrunnit i allo rättfärdigat landets och nationens förhopp-
ningar. I någon mån grumlades dock den almänna feststäm-
ningen genom den ungefär samtidigt med expositionens öpnande
gjorda upptakten af de storartade underslef, hvartill statssekre-
teraren, unionens utrikesminister, gjort sig skyldig och senare
på året kommo ännu värre underslef i dagen på olika håll i lan-
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det. På presidenten personligen föllo inga misstankar, men de
funnos nog, hvilka anklagade honom för altför stort öfverseende
med sina underlydande och det kanske icke aldeles utan skäl.

Då hans efterträdare skulle väljas upplefde landet de val-
skandaler och underslef, hvarigenom Hayes så att säga stal sin
presidentvärdighet, och någon bätring i dessa förhållanden in-
trädde icke häller under hans tjänstetid. Han tillhörde det repu-
blikanska partiet och republikan var också hans efterträdare, den
almänt aktade generalen Abram Garfield, som vunnit sin grad
under inbördeskriget. Han invigdes i embetet den 4:de Mars
1881, men kunde icke lugna den altjämt stegrade förbittringen
mellan de om makten kifvande politiska partierna. På det mest
oblyga sätt sletos politikerna och statsmännen om rättigheten att
besätta statens embeten med sina vänner och anhängare, högt
och oförskämdt proklamerande satsen att „bytet tillhör segraren",
hvarvid med „

bytet" förstods intet annat än tillfället att under
fyra års tid ostördt fylla sina fickor ur statens kassor, ty så
höga aflöningar betalar det amerikanska folket ingalunda sina
tjänstemän att dessa allena kunde förklara den omätliga embets-
hungern.

Länge fick Garfield icke innehafva sin höga värdighet, ty
redan den 2:dra Juli blef han i Washington skjuten af en half-
galen arbetslös dagdrifvare, och den 19:de September afled han
i följd af sitt sär, trots alt hvad läkarekonsten gjorde för att
rädda honom. Öfver hela landet vakte hans död den mest oför-
stälda sorg, hvilken för en tid till och med förmådde i någon
mån tysta, det ovärdiga, ständigt pågående kifvet mellan republi-
kaner och demokrater, men under Arthur, hvilken i sin egenskap
af vicepresident efterträdde Garfield, uppflammade striden med
ändå större förbittring än någonsin förut. President Arthur full-
gjorde visst sina åligganden på ett så tillfredsställande sätt att
han tillvann sig almänna sympatier, men han egde icke kraft nog
att stäfja den korruption, hvilken alt mera gripit omkring sig
inom det herskande partiet, och trött därvid, utsåg folket till
hans efterträdare demokraten Grover Cleveland.

Clevelands embetstid utmärktes genom en kraftig sträfvan
att införa större sparsamhet i statshushållningen samt att råda
bot på den politiska korruptionen och i det hela kröntes hans
bemödanden med framgång, ehuru den republikanska majoriteten
i kongressens båda hus lade många hinder i hans väg. Denna
majoritets ihärdiga arbete lyckades det också att genomdrifva
valet af republikanen Benjamin Harrison till Clevelands efter-
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tradare, men då denne under sin först detta år slutande tjänste-
tid visade sig vara ett väl viljelöst redskap i de republikanska
partiledarnes händer och folket dessutom redan hunnit få hjärt-
ligt nog af den republikanska skydstullpolitiken, kunde republi-
kanarne trots alla ansträngningar icke hindra att Cleveland ånyo
blef vald till president samt att majoriteten i kongressens hus
förändrades till afgjordt demokratisk. Framtiden får utvisa i
hvilken mån de af dessa förändringar väckta stora förhoppnin-
garna om kraftiga reformer komma att uppfyllas.
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Förenta Staterna i vara dagar.
De östra staterna och deras stora städer.

1. New York, ~kejsarstaten". 2. Connecticut och Khode Island. 3. Massa-
chusetts. 4. Maine, New Hampshire och Vermont. 5. New Jersey, Delaware
och Maryland. 6. Pennsylvania. 7. New York. 8. Boston. 9. Philadelphia.

1. 'New York, „Kejsarstaten".

Statistik,

tätens första bebyggande år 1623
egde rum på platsen för . . staden New York
och utfördes af holländare.

Staten är en af de första tretton, som un-
dertecknade oafhängighetsförklaringen.
Folkmängden utgjorde år 1890 5,997,853
hvilket gör ett antal per kvadratmil af 106: 7.
Antalet röstberättigade medborgare 1,408,751.
Statens areal i kvadratmil 49,170
hvilka äro fördelade i grefskap (County)

till antal af 60
med postkontor till antal af 3,438.
Järnvägarna i staten i mil 7,680.
Årligt värde af fabriksalster $1,080,638,696.

D:o af jordbruksprodukter $178,025,695.
Tidningar utgifvas till ett antal af 1,759.
Antalet representanter i kongressen 34.
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De förnämsta städerna i staten och deras respektiva inne-
vånareantal äro enligt census 1890:

Den första europé som besökte det nuvarande New Yorks
hamn var så vidt man vet norentinaren Jean Verrazano, hvilken,
stadd på en af de i början af femtonhundratalet vanliga sjöfär-
derna till nya världen, under sina försök att finna en genomfart
genom den amerikanska kontinenten till den västra oceanen,
råkade segla in i den hafsvik, vid hvilken Amerikas största och
rikaste stad nu ligger. Detta inträffade redan år 1524, men Ver-
razano var i likhet med sina samtida altför mycket upptagen af
den enda tanken, att upptäcka en sjöväg till Indien, för att egna
någon vidare uppmärksamhet åt något annat och därför blef hans
upptakt af Hudsonflodens mynning utan några följder. Under
närapå ett helt sekel därefter, eller ända till år 1609 besöktes
platsen icke af några hvita, men detta år värkstälde den engelske
sjöfaranden Henry Hudson, på uppdrag af det holländska-indiska
kompaniet, en noggrann undersökning af en del af Nordamerikas
kuster, hvarvid också han inlöpte i den nämda hafsviken och, i
tanke att han ändtligen funnit den länge sökta genomfarten, seg-
lade upp längs den sedermera efter honom uppkallade floden —

tils han fann att det ingenting annat var än en flod. Under
denna resa kom Hudson emellertid i beröring med de längs flod-

New York 1,515,301.
Brooklyn 806,343.
Buffalo 255,664.
Rochester 133,896.
Albany 94,923.
Syracuse 88,143.
Troy 60,956.
Utica 44,007.
Binghamton 35,005.
Yonkers 32,033.
Elmira 30,894.
Long Island City 30,506.
Auburn 25,858.
Newburgh 23,087.
Cohoes 22,509.
Poughkeepsie 22,206.
Oswego 21,842.
Kingston 21,261.
Schenectady 19,902.
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stränderna boende indianerna, hvilka inte allenast visade sig fred-
liga och vanliga utan äfven synnerligt villiga att idka byteshandel
med de hvita, hvilka för obetydligt pris kunde tiUhandla sig
massor af dyrbara pälsvärk. Detta var tillräkligt för att förmå
holländarne, den tidens driftigaste och skickligaste köpman att
omedelbart efter Hudsons återkomst från sin resa, sända ytter-
ligare fartyg till de nyupptäkta näjderna, hvilka visade sig så
rika, hufvudsakligast på pälsvärk, att kort därpå, eller år 1614
några köpmän i Amsterdam bildade ett s. k. handelskompani, för

Henry Hudson och hans fartyg ~Halfmånen".

hvilket de utvärkade uteslutande rättighet till all handel i „Nya
Nederländerna", såsom holländarne benämde det af dem i besit-
ning tagna området. Nio år senare öfvergingo detta första kom-
panis rättigheter till det nybildade s. k. holländska västindiska
kompaniet, hvilket påbörjade sina operationer i Amerika genom
att ditsända en hop kolonister samt bygga en befästad handels-
station på Manhattan-ön, och därmed var „Nya Amsterdam",
såsom den kring fästet småningom uppväxande staden kallades,
grundadt.
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■■Nya Nederländerna" år 1656,
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År 1826 hade den nya anlägningen redan nått en så pass
stor betydenhet att Peter Minuit utnämdes till dess förste guver-
nör och hans första viktiga embetsåtgärd var att genom ett form-
ligt köpekontrakt med de indianska egarne tillhandla sig hela
Manhattan-ön — för ett pris af tjugufyra (24) dollars d. v. s.
ungefär lika mycket som nu i vissa delar af staden New York
betalas för en kvadrattum jord.

Vid denna tid hade redan så många kolonister från olika
delar af Nederländerna kommit öfver till „Nya Amsterdam" att
en del af dem spridde sig öfver till fastlandet, där en af deras

första anlägningar blef „Breuckelen"—

sedermera genom förvrängning Brook-
land och slutligen Brooklyn. Den ny-
anlagda staden hade emellertid blifvit
befästad och visade sig vara ett godt
skydd mot indianerna, med hvilka dess
innevånare snart kommo i delo och
hade många strider att utkämpa. Se-
gern stannade på långt när icke altid
i de hvitas händer utan förstörde röd-
skinnen en mängd af de längre bort
belägna nybyggena och då härtill kom
en alt starkare vorden spänning med
de engelska puritanernas kolonier i
norr samt med de svenska nybyggena
längs Delawarefloden i söder blef den
holländska kolonins ställning snart alt
svårare. För en tid lyckades det visst
den kraftige guvernören Peter Stuyve-
sant att skydda de holländska besitt-
ningarna samt att betydligt utvidga
deras område — bland annat genom
eröfringen af „Nya Sverige" — men år

Guvernör Stuyvesant.

1664 togs staden jämte det därunder lydande området i besitning
af en engelsk armé och flotta. Engelsmännen fördrefvos visser-
ligen, sedan de innehaft landet under nio år, för en tid af några
månader af holländarne, men vid fredsslutet år 1673 afträddes
kolonin slutligt till engelsmännen, hvilka redan vid sin första
eröfring däraf omdöpt kolonin till New York.

Under den engelska likasom under den holländska tiden styr-
des New York af guvernörer, vid hvilkas tillsättande kolonins
befolkning icke egde utöfva någon täLan, men medan de. holländ-
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ska, af ett handelsbolag tillsatta styresmännen voro så godt som
enväldiga och icke talte någon inblandning från folkets sida i
några som hälst angelägenheter rörande kolonins styrelse, voro
de engelska betydligt mera liberala och tilläto bland annat folket
själft att välja sina embetsmän. Småningom utvecklade sig New
York sålunda till en kolonialstat, med samma rättigheter, samma
lagar och slutligen samma konstitution som öfriga engelska kolo-
nier i Nordamerika. Och den större politiska frihet kolonin åt-
njöt under den engelska styrelsen värkade snart direkt på dess

Holländska boningshus i ~Nya Amsterdam".

utveckling också i andra hänseenden. Staden New Yorks hand-
lande begynte så småningom utvidga fältet för sin värksamhet
så att inom jämförelsevis kort tid den förut så godt som uteslu-
tande bedrifna „mellanhandeln", hvilken endast förmedlade ut-
bytet mellan England och innebyggarne i kolonin samt india-
nerna, New Yorker köpmännen begynte drifva själfstandiga affärer
också på utrikes orter, där förut engelsmän och holländare haft
så godt som all handel i sina händer. Skepsbyggeriet blef därför
snart en betydande industri i kolonin och tack vare tidehvarfvets
egendomliga rättsbegrepp beträffande sjökrig blef inom kort
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affären att utsända kaparfartyg en lysande sådan för Yorks redare.
Och därvid var det fullkomligt likgiltigt att de flesta af dessa
kapare, så snart de kommo ut på öpna hafvet, vände sina kanoner
mot hvilka fartyg som hälst, oberoende af om de tillhörde mot
England fiendtliga nationer eller ej. Gränsen mellan „lagligt"
kaperi och vanligt sjöröfveri var så obestämd att den när som
hälst kunde öfverskridas och däraf begagnade sig i fullaste mått
den tidens handlande i New York, där många bland dem på
denna affär samlade betydliga rikedomar. Tillochmed en af kolo-
nins guvernörer, Benjamin Fletcher, beskyldes aldeles öppet för
att ha begagnat sin ställning och sitt inflytande till förmån för
sjöröfveriet — och att han ej gjorde det för intet torde man få
taga för gifvet.

Dessa affärer gåfvo naturligtvis en stark impuls till åväga-
bringande af andra, då den gyllene kaparetiden tog slut. New
York blef en alt viktigare handelsstad, som från olika orter själf
importerade de utländska varor koloniernas ständigt tillväxande
innevånare behöfde och därför kunde staden själffallet icke undgå
att lifligt beröras af de restrictionsåtgärder mot sina koloniers
altmera blomstrande handel, hvilka England småningom begynte
vidtaga.

Spänningen mellan kolonierna och moderlandet blef alt star-
kare och föranledde en mängd slitningar af mera eller mindre
alvarligt slag tils slutligen år 1765 de första hotelserna om öppet,
våldsamt motstånd uttalades och därmed upproret mot England
inleddes. Missnöjet uttrycktes därefter i ständigt alt skarpare
form ju mera den engelska regeringen sökte att genomdrifva sina
åtgärder tils ändtligen den första sammanstötningen egde rum,
den 18:de Januari 1770. Boston har visserligen gjort anspråk på
äran att vara den plats där det första blodet under frihetskriget
blef gjutet och såvida därmed menas de första dödliga sår, som
utdelades, eger anspråket nog sitt berättigande, men att den
första striden den ofvannämda 18:de Januari egde rum i New
York kan inte dragas i tvifvel. Trupperna drogo det kortare
strået och åtskilliga af stadens innevånare blefvo mera eller min-
dre svårt sårade, men något värre inträffade inte.

Detta New Yorks anspråk att vara den plats där den stora
frihetskampen först f ammade upp i öppen låga kan för öfrigt
gärna lämnas i sitt värde, utan att den roll staden och staten
spelade i frihetskriget därför blir mindre glänsande, ty i New
York var det i alla fall som den första amerikanska konstitutionen
år 1787 blef formulerad, diskuterad och slutligen antagen och
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dar var det äfven (öteorge Washington, Förenta Staternas förstå
president, blef installerad i sitt embete.

Under kriget mot England i början af detta sekel hade New
York likaledes rikliga tillfällen att lägga sin patriotism och offer-
villighet i dagen, ty inom dess område utkämpades många af de
hetaste drabningarna och många tusental af dess medborgare
inträdde i armén, för hvilken en dryg del af omkostnaderna likaså
bestriddes af New York. Och i ännu högre grad sattes kejsar-
statens vilja och förmåga att kläda blodig skjorta för fosterlandet
på prof under secessionskriget. Icke mindre än 490,000 män
hade från staten New York — däraf 116,382 allenast från staden
af samma namn — sändts till unionsarmén och dels såsom gåfvor,

Gata i New York år 1796.

dels såsom lån hade under de få år kriget varade i pänningar
stälts till regeringens förfogande den i sanning oerhörda summan
af öfver trehundra miljoner dollars.

Staten New York upptar en yta af 49,170 kvadratmil och
sträcker sig från Atlantiska hafvets kust ända till de stora sjöarna.
I öster begränsas densamma af de näst intill liggande staterna
Vermont, Massachusetts och Connecticut, i norr af Ontario-sjön
och St. Lawrencefloden, i väster af staten Pennsylvania, af Erie-
sjön och Niagarafloden samt i söder af Atlantiska oceanen och
delar af staterna Pennsylvania samt New Jersey. Statens yta är
mera kuperad och omväxlande än någon af de andra staternas i
östern, genomlupen som den är af de båda betydliga bärgkedjor,
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hvilka kallas Catskill och Adirondackbärgen. Fruktbara dalsankor,
vidsträckta, delvis ännu i dag rätt vilda och ödsliga skogsmarker,
täcka insjöar och vackra floder, bland hvilka den för sin natur-
skönhet berömda Hudson är den förnämsta, gifva staten New
Yorks utseende en mängd växlingar af det mest intressanta slag.
Klimatet varierar i följd häraf också rätt betydligt i olika delar
däraf. Längs hafskusten tämligen mildt, med endast då och då
skarpa froster vintertid eller glödande hetta under sommaren, är
detsamma i de inre bärgstrakterna betydligt bistert, men i sin
helhet på grund af den rikliga nederbörden utomordentligt gyn-
samt för all slags växtlighet. Jordbruk, boskapsskötsel och skogs-
kultur samt fruktodling stå mycket högt inom staten, hvilken i
alla dessa grenar af landtbruk intar en af de främsta platserna
i Unionen, ehuru numera industrin längesedan öfverflyglat moder-
näringen inom dess område och handeln omsätter ändå långt
större summor. Medelvärdet af staten New Yorks jordbrukspro-
dukter uppgår per år till bortåt etthundraåttio miljoner dollars,
men årliga medelvärdet af de i statens till öfver fyratiotusen
uppgående fabriker tillvärkade artiklarna stiger till öfver ettusen
miljoner och endast värdet af utifrån importerade eller dit expor-
terade varor uppgår till samma väldiga belopp, utan att als tala
om de „inhemska" produkter, som omsättas genom New-York-
handeln. Industrin och handeln samt det i hufvudsaklig mån af
dessa två faktorer beroende samfärdselväsendet, utgöra hufvud-
källorna för den till öfver fem miljoner uppgående befolkningens
inkomster och huru stora dessa inkomster i det hela måste vara
framgår antydningsvis af den omständigheten att värdet af be-
skattad egendom inom staten uppgår till det ofantliga beloppet
af ettusensexhundra miljoner dollars.

Bland städerna inom staten New York äro att märkas: Al-
bany, statens hufvudstad och säte för dess lagstiftande försam-
ling samt högsta administrativa myndighet, Vackert belägen vid
Hudsonfloden, 142 mil från dess mynning; Buffalo, en af de
största hamnplatserna vid de stora sjöarna och därför en af Nord-
Amerikas lifligaste och mest betydande såväl handels- som fabriks-
städer; vidare Poughkeepsie, Shenectady, Bochester, Troy, Albany
o. s. v. samt Brooklyn, Yonkers, Mount Vernon och andra, hvilka
noga taget icke äro annat än delar af statens och hela den ameri-
kanska kontinentens största och i alla afseenden ojämförligt märk-
ligaste stad, New York.

I afseende å naturliga ressurser och hjälpkällor är staten
New York synnerligt rikt utrustad. Dess fruktbara jordmån.
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gynnad af tillräcklig nederbörd samt af en mängd vattendrag,
har förut omnämts, likasom de stora skogsmarker, hvilka under
en lång följd af år försett och fortfarande förse dess innevånare
med allehanda skogsprodukter, hvaribland en mängd virke för
finare snickeriändamål ingalunda intar det minst viktiga rummet.
De vidsträckta bärgtrakterna innehålla stenarter af många olika
och delvis rätt dyrbara slag, såsom takskiffer, granit i olika färger,
ypperlig sandsten, kalksten, svart, röd och hvit marmor, „verd-
antique", gips, hydraulisk cement o. s. v. Petroleum och natur-
lig gas förekomma i stora mängder i olika delar af staten, hvilken
i närheten af staden Syracusa eger saltkällor, ur hvilka öfver
fyrahundra miljoner bushels salt frambrakts.

Fiskerierna afkasta omkring fyra miljoner dollars per år och
sysselsätta sjutusen personer samt öfver femhundra fartyg, en
fjärdedel af alla nordamerikanska handelsfartyg egas af New York
redare och en femtedel af dem byggas på denna stats varf, me-
dan öfver hälften af alla kanalfartyg i Unionen höra hemma i
denna stat. Men så eger också New York en af de viktigaste
och största kanalanlägningar på jorden, den 364 mil långa Erie-
kanalen, som förbinder de stora insjöarna i kontinentens hjärta
med hafvet. Tiotusental miljoner i spanmål och andra produkter
från den aflägsna västern ha fraktats genom denna kanal sedan
dess öpnande för trafik* år 1825, efter åtta års arbete, och trots
den väldiga utvecklingen af järnvägsnätet inom staten är trafiken
på Erie-kanalen alt ännu så liflig att under skeppningstiden om-
kring etthundrafemtio stora kanalbåtar, enhvar bärande mera
frakt än ett vanligt järnvägsgodståg, löpa ut på Hudsonfloden
och därifrån vidare till New Yorks hamn.

Af järnvägar har staten New York troligen ett större antal
än någon annan stat i Unionen och bland dessa den säkert märk-
ligaste järnvägslinje i hela världen. New York Central & Hudson
river järnvägen är den enda befintliga, som i hela sin längd är
försedd med fyradubla spår, längs hvilka tåg oupphörligen brusa
fram, på tvänne spår väster- och på de tvänne andra österut.
Lägg härtill att banan på en sträcka af etthundrafyratio mil följer
stranden af den måleriskt vackra Hudsonfloden samt därunder
genomlöper flera af de från statens tidigare utveklingsskeden
historiskt ryktbara städerna så inses lätt hvilken dragningskraft
denna linje måste utöfva på den resande publiken. I det när-
maste lika väl ekiperade beträffande vagnar och annan materiel
äro de till de nordliga, de s. k. Ny England staterna ledande
linjerna. oejh, likaledes de? hvilka föra passagerare söderutj till
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NewYork frän söder,
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Philadelphia, Washington och andra orter åt detta håll. Större
och mera gedigen lyx i utstyrseln af vagnar, större medelfar-
hastighet och tätare tågförbindelser än dessa staten New Yorks
hufvudlinjer erbjuda inga andra järnvägar på jorden.

Af uppfostrings- och bildningsanstalter eger staten New York
ett mycket betydande antal. Endast af utbildningslärovärk för
skollärare och lärarinnor — s. k. normal schools — finnas icke
mindre än tio, hvilka tillsamman kostat den vackra summan af
1,400,000 dollars samt ega omkring sextusen elever. Andra skolor
finnas i staten till ett antal af tolftusen med ett årligt medeltal
af 631,000 elever, hvarjämte i ett stort antal privata lärovärk om-
kring 125,000 elever åtnjuta undervisning och de 280 s. k. aka-
demierna, eller högre läroverken ega ett antal af 37,000 elever.
Men oaktadt dessa talrika tillfällen till undervisning finnes ett
antal af mera än hälft annat hundratusental vuxna New Yorkare,
som icke kunna läsa — omkring fyra procent — samt öfver två-
hundratusen, eller fem och en half procent, som ej kunna skrifva.
Lagar om obligatorisk skolgång ha visserligen stiftats, men de
ha visat sig så svåra att tillämpa att knappast mera än en tredje-
del af barn i skolåldern regelbundet besöka de många undervis-
ningsanstalterna. Åtskilliga universitet och „colleges" af rätt
olika vetenskapligt anseende och värde — de viktigaste: univer-
sitetet i staden New York, Cornell universitetet i staden Ithaca
samt det för kvinnor afsedda Vassar College invid Poughkeepsie
— sörja för den högre utbildningen af dem, som absolverat
kurser vid de publika eller privata läroanstalterna af högre rang.

Nästan lika väl som med undervisningsanstalter är staten
New York försedd med inrättningar såväl för förvarande af brots-
lingar som för förbätring af sådana, hvilka i unga år blifvit
ledda in på brottets bana. De storartade och dyrbara fängelse-
inrättningarna i Sing Sing, Auburn och Dannemora härbärgera i
medeltal bortåt halftannat tusental brotslingar och ännu flera äro
inhysta i de s. k. reformanstalterna i Elmira, i Bochester och på
Bandall-ön nära staden New York. I den förstnämda af dessa
har ett modärnt förbätringssystem blifvit utveckladt, fotadt på en
indelning af de unga brotslingarna i olika klasser, åtnjutande
olika rättigheter och förmåner, samt med öfverflyttning från
lägre till högre klass och tvärtom beroende på huru vederbörande
uppföra sig. Så lyckligt har resultatet af konsekvent tillämpning
af detta system, till hvilket också hör obligatorisk undervisning
i allehanda yrken och kandtvärk, visat sig att icke mindre än
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åttiotvå procent af fångarne kunnat återgifvas åt samhället såsom
nyttiga och värksamma medborgare.

Offentliga välgörenhetsanstalter eger staten i så stort antal
att icke mindre än sextiofyratusen personer årligen i dem under-
hållas, för en sammanlagd kostnad af omkring tretton miljoner
dollars, och undervisningsanstalter för döfstumma och blinda
såväl som vårdanstalter för sinnessvaga finnas i fullt tillräckligt
antal samt underhållas med äkta amerikansk liberalitet.

Inom staten New York finnes en af Förenta Staternas mest
uppmärksamhet värda undervisningsanstalter, den vida kända, af
unionsregeringen underhållna krigsskolan vid West Point. Ingen
mindre man än George Washington utsåg platsen för detta läro-
värk, hvilket alt sedan sin stiftelse varit en mönsteranstalt i sitt
slag, i allo jämförlig med de bästa liknande inrättningar i andra
länder. Inom hvarje stat i Unionen eger hvart distrikt, som
utser en medlem af Förenta Staternas kongress, sända till krigs-
skolan vid West Point en elev, hvilken icke allenast måste vara
kropsligen felfri, men också ega en grundlig underbygnad i van-
liga skolämnen. På Unionsregeringens bekostnad uppfostras sedan
dessa elever, men då pröfningarna för framflyttning från en klass
till annan äro mycket stränga och ingen misskund visas dem,
som icke fylla anspråken, är det endast ett urval af de bästa
eleverna, hvilka slutligen befordras till officerare i armén, där
deras första tjänstgöring altid blir i gränsmarkerna. Alla de
mest berömda härförare Förenta Staterna egt ha vunnit sin ut-
bildning vid West Point hvarför också i dag som är det är en
hög utmärkelse att ha genomgått mönsteranstalten där — och
att detta lärovärkets stora anseende värkligen eger skäl för sig
kan en och hvar intyga, som haft nöjet komma i beröring med
amerikanska officerare.



2. Connecticut och Rhode Island.

Connecticut.

Statistik.

et första bebyggandet af staten år 1633
egde rum på platsen för nuvarande

och utfördes af immigranter från

Staten är en af de första tretton, som un-
dertecknade oafhängighetsförklaringen.
Folkmängden utgjorde år 1890 746,258
hvilket gör ett antal per kvadratmil af 128: 5.
Antalet röstberättigade medborgare . 177,291.
Statens areal i kvadratmil 4,990

staden Windsor

staten Massachusetts.

hvilka äro fördelade i grefskap till antal af 8
med postkontor till antal af 510.
Järnvägarna i staten i mil 1,005.
Årligt värde af fabriksalster $186,000,000.
D:o af åkerbruksprodukter $,18,000,000.

Tidningar utgifvas till ett antal af 182.
Antalet representanter i kongressen 4.

De förnämsta städerna i staten och deras respektiva inne-
vånarantal äro:

New Yorks närmaste granne åt öster, det lilla Connecticut,
är visst en af Unionens till arealen minsta stater, men därför
ingalunda en af de minst betydande, tvärtom är Connecticut i

New Haven 86,045.
Hartford 53,230.
Bridgeport 48,866.
Waterbury 28,646.
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förhållande till sin areal af endast 14,750 kvadratmil och sin be-
folkning af föga mera än tre fjärdedels miljon menniskor, en af
de såväl produktivaste som rikaste af unionsstaterna.

Den första europé, som undersökte denna stat, hvars namn
endast är en förvrängning af Algonquin-indianernas benämning
för samma landssträcka — Quinnehtuqut — var en holländare
vid namn Adriaen Blok, hvilken år 1614 icke allenast seglade
längs kusten däraf utan också med sitt fartyg löpte in i Con-
necticut-floden och seglade upp längs denna ända till den punkt
där det nuvarande Hartfbrd är beläget. Holländarne inrättade
sedan en handelspost i den af dem upptäckta trakten, men de
som egentligen bebygde och odlade staten voro kolonister från
Ny England, hvilka af en eller annan anledning voro missnöjda
med förhållandena i de strängt religiösa kolonierna där och därför
bildade egna nya samhällen i förut obebygda näjder. Senare
förlänades hela den landsträcka, som upptas af det nuvarande
Connecticut, af Englands regent åt jarlen af Warvick, hvilken i
sin tur öfverlät sina förläningar i Amerika på andra engelska
adelsmän, de där i almänhet läto kolonin så tämligen sköta sig
själf. En följd häraf bland andra var att Connecticut redan år
1639 formulerade och antog en konstitution, den första någon
amerikansk koloni egt och trots alla försök från den engelska
regeringens sida att kväsa den lilla kolonins frihetsälskande med-
borgare lyckades dessa i det hela bibehålla sitt oberoende och
sina egna lagar tils omsider revolutionskriget en gång för alla
gjorde slut på det engelska öfverväldet. Icke mindre än femtio-
femtusen man soldater sände Connecticut till nordarmén under
secessionskriget och eger därför välgrundade skäl att vara stolt
öfver sin roll i de stora krig, hvilka hotat Förenta Staternas till-
vara såsom stat.

Till sin topografiska beskaffenhet är staten, hvilken i väster
gränsar till New York, i norr till Massachusetts, i öster till Bhode
Island samt i söder till Atlanten, en högslätt, som genomrinnes
af flera floder och småningom sluttar ned mot hafvet. Dess jord-
mån är i almänhet fruktbar och klimatet godt, med rätt stränga
vintrar och varma somrar samt gynnadt af tillräklig nederbörd.
Numera har jordbruket i Connecticut förlorat åtskilligt i bety-
denhet, men var fordom den viktigaste näringen i denna likasom
under deras första utvecklingsperiod i alla de nordamerikanska
staterna. I våra dagar stiger afkastningen af jordbruket icke till
mera än omkring aderton miljoner dollars per år, medan resultatet
af fabriksvärksamheten i värdet för producerade artiklar stiger till
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öfver etthundra miljoner. Allehanda fabriker blomstra i Connec-
ticut, hvars läge gör att en mängd af de järnvägslinjer, hvilka
förmedla New Yorks samfärdsel med andra orter, också tjäna
Connecticuts innebyggare, som sålunda kommit i besitning af ett
särdeles väl utvekladt kommunikationsnät.

Bland Connecticuts städer förtjänar Hartford i främsta rum-
met uppmärksamhet, dels emedan det är statens hufvudstad, dels
emedan en mängd framstående personer — såsom t. ex. författa-
rinnan Mrs Stowe, författarne Mark Twain och Dudley Warner —

där slagit ned sina bopålar och gjort stadens namn vida kändt, och
slutligen på grund däraf att Hartford, i förhållande till sin folk-
mängd, bevisligen är För-
enta Staternas rikaste stad.
Näst Hartford —i en mängd
amerikanares och isynner-
het amerikanskors ögon till
och med före hufvudstaden
— kommer New Haven, dar
det kända och berömda
Yale-universitetet är belä-
get, och den tredje i ord-
ningen torde hamnstaden
New-London vara.

Beträffande undervis-
nings- och välgörenhets-
anstalter står statenConnec-
ticut i främsta ledet bland
unionsstaterna och då det Den första tryckprässen.

gäller företag af alman vikt och almänt intresse gå Connecticuts
borgare städse i spetsen med en del af de rikedomar de samlat
på sina betydande industriella affärer. Bland dessa intas ett sär-
deles framstående rum af tillvärkningen af vapen af olika slag
samt af ammunition. Och därnäst viktigast är tillvärkningen af
böcker, hvaraf en ofantlig mängd årligen produceras, enkanner-
ligen i Hartford, där de största affärerna i denna branche äro
belägna. En högst egendomlig industri påstås en tid ha blom-
strat i Connecticut, nämligen tillvärkningen af muskotnötter af
trä, hvaraf också ett öknamn, „trämuskot-staten", upprunnit, men
torde anekdoten snarare få betraktas såsom ett ironiskt erkän-
nande åt Connecticut-boarnes uppfinningsrikhet och fårvärfsgeni
■an såsom egande värklig grund.



Rhode Island.

Statistik.
tätens första bebyggande år 1636

egde rum på platsen för nuvarande
staden Providence

och utfördes af engelsmän.
Staten är en af de första tretton, som

undertecknade oafhängighetsförklaringen.
Folkmängden utgjorde år 1890 .... 345,506
hvilket gör ett antal per kvadratmil af 254: 9.

\ Antalet i val deltagande medborgare 76,808.
Statens areal i kvadratmil 1,250
fördelade i grefskap (County) till antal af 5

med postkontor till antal af 142.
Järnvägarna i staten i mil 214.
Årligt värde af fabriksalster $104,163,621.
D:o af jordbruksprodukter $3,670,135.

Tidningar utgifvas till ett antal af 64.
Antalet representanter i kongressen 2.

De förnämsta städerna i staten och deras respektiva inne-
vånareantal äro:

Ännu mindre än Connecticut är dess östra granne, Khode
Island, „little Bhody", som staten skämtsamt benämnes af amen-

Providence 132,146.
Pawtucket 27,633.
Woonsocket 20,830.
Newport 19,457.
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kanarne. Gränsande i väster till Connecticut, i norr till Massa-
chusetts samt i öster och söder till Atlanten, upptar Rhode Island
en yta af endast 1,054 kvadratmil, men eger det oaktadt en be-
folkning af tre och ett hälft hundrataltusen själar, eller per kva-
dratmil flera än någon annan stat i Unionen. Jordmånen i sta-
ten, hvilken först — under förra hälften af sextonhundratalet —

koloniserades af utvandrare från Massachusetts, är delvis utmärkt,
isynnerhet på några af öarna i den djupt i landet inträngande
Narragansett-viken, längs hvars stränder många af Nordamerikas
vackraste och mest besökta badorter ligga, och klimatet i hela
staten är synnerligt jämt och mildt En viktigare naturlig rike-
domskälla än jordbruket, hvarmed endast omkring tre procent af

Utsikt i Providence, Rhode Island.

befolkningen sysselsätta sig, utgöra fiskerierna, särskildt ostron-
och musselfiskeriema i Narragansett-viken. Ostronbankarna till-
höra staten, hvilken utarrenderar dem, undantagande endast några
få, de där enligt en gammal, ännu gällande lag, stå till folkets
fria förfogande. Långt mera än jordbruket och fiskerierna till-
samman inbringa dock fabrikerna, hvaraf Rhode Island eger en
mängd af stor betydenhet. Tillvärkningen af bomullsvaror Sx
den viktigaste industrin och jämte denna i staden Providence, sta-
tens förnämsta stad, fabrikationen af silfverarbeten och smycken.

Näst Providence torde väl den högfashionabla badorten New-
port vara den mest kända staden i Rhode Island, ja, utanför
Förenta Staterna ha väl till och med betydligt flera personer
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hört talas om denna amerikanska miljonärers omtykta sommar-
tillflyktsort än om fabriks- och handelsstaden Providence, ehuru
denna faktiskt är en af Förenta Staternas prydligaste och mest
blomstrande städer. Sådana gyllene notabiliteter som Vanderbilt,
Astor, Belmont, Bennett, Morton o. s. v. ega praktfulla sommar-
villor i Newport, där numera endast ett enda hotell existerar så
att ytterst få personer, som icke hafva råd att bestå sig med en
egen villa i miljonärskolonin, als kunna unna sig nöjet att ens
tillbringa ett par dagar där under saison'en. De praktfulla park-
anlägningarna, i hvilka de prydliga villorna ligga inbäddade, den
härliga utsikten öfver Narragansett-viken och det särdeles behag-
liga sommarklimatet göra emellertid Newport väl värdt ett om
ock kortvarigt besök, vore det så ock blott för att se huru den
ort ter sig, där Amerikas alra rikaste „miljardörer" funnit för
godt att tillbringa en del af sin öfverflödiga sommartid.

Af skolor och högre bildningsanstalter eger Rhode Island ett
betydande antal, men till följd af den starka invandringen af
européer af låg klass, hvilka äro nöjda med att under de första
åren i Amerika arbeta mot låg aflöning i Rhode Islands fabriker,
står medelbildningen i staten lägre än i någon annan af de nord-
liga staterna så att ända till tio procent af befolkningen icke
kunna vare sig läsa eller skrifva. Det mest framstående högre
lärovärket i Rhode Island är universitetet i Providence, Brown-
uhiversitetet kalladt, till minne af dess mest frikostiga gynnare,
hvilken skänkt till anstalten summor, som uppgå till många
hundratal tusen dollars. En samling ståtliga och dyrbara byg-
nader, ett sjuttiotusen volymer innehållande bibliotek samt väl-
försedda museer vitna om Brown-universitetets ypperliga finanser,
ehuru tilläggas bör att också andra, t. ex. en af statens guver-
nörer, Lådd vid namn, med rundliga gåfvor bidragit till detta
sakernas lyckliga tillstånd.



3. Massachusetts.

Statistik.
örsta bebyggandet af staten år 1620.

egde rum på platsen för nnvarande
staden Plymouth.

och utfördes af engelsmän.
Staten är en af de första tretton, som

undertecknade oafhängighetsförklaringen.
Folkmängden utgjorde år 1890 .. . 2,238,943
hvilket gör ett antal per kvadratmil af 278: 5.
Antalet i val deltagande medborgare 335,747.
Statens areal i kvadratmil 8,040
fördelade i grefskap (County) till antal af 14

med postkontor till antal af 859.
Järnvägarna i staten i mil 3,869.
Årligt värde af fabriksalster 631,000,000.
Tidningar och tidskrifter utgifvas till ett antal af 615.
Antalet representanter i kongressen 13.

De förnämsta städerna i staten och deras respektiva inne-
vånareantal äro:

Boston 448,477.
Worcester 84,655.
Lowell 77,696.
Fall River 74,390.
Cambridge 70,498.
Lynn 55,727.
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Begränsadt i norr af staterna Vermont och New Hampshire,
i väster af delar af Rhode Island och New York, i öster af At-
lantiska hafvet samt i söder delvis af detta och delvis af Rhode
Island, upptar Massachusetts en yta af 7,800 kvadratmil och utgör
den troligen af européer tidigast besökta delen af Förenta Sta-
terna. Till Massachusetts kust var det, såvidt det kunnat be-
stämmas, som de skandinaviska vikingarna under Leif Eriksson
omkring år 1000 e. K. kommo och här i „Vinland det goda" var
det de anlade sina nybyggen. Deras upptäckt af Amerika blef
dock såsom kändt utan några vidare följder och till och med
spåren af deras boningsplatser på amerikansk jord ha så grund-
ligt utplånats att numera knappast någonting med full visshet
kunnat utrönas om deras vistelse i landet. I många hundra år
därefter låg den nya världen bortglömd och hvad särskildt Mas-
sachusetts beträffar ledde icke häller de seglatser de båda Cabot,
Verrazano och andra utförde, till någon kolonisation af landet
utan var det först en engelsk sjöfarande, John Smith, som år
1614 undersökte detsamma och genom sina berättelser spridde
någon kunskap därom, likasom om andra trakter längs Amerikas
ostkust, dem han besökt.

Hans skildringar torde det varit, som förmådde de i Eng-
land för sin tros skull förföljda puritanerna att besluta sig för
en öfverflyttning till Amerika för att där finna ett nytt hemland,
där de kunde dyrka sin Gud på sätt de själfva funno för godt,
och genom dessa puritaner tillfördes de amerikanska kolonierna

ett samhällselement, hvil-
ket i högre mån än tro-
ligen något annat bidra-
git till deras utveckling
i frisinnad riktning. E-
gentligen hade väl de
puritanska utvandrarne
väl för afsikt att land-
stiga längre söderut, menKlippan, där puritanerna först landstego.

motiga vindar, ström och storm drefvo deras skepp, det numera
världsberömda fartyget Mayflower, norrut hän och därför land-
stego de den 21:sta December 1620 på kusten af det nuvarande
Massachusetts, på en punkt, som sedermera benämdes Plymouth
och där ett ståtligt monument i våra dagar rests öfver klippan,
på hvilken den första i land gående utvandraren satte sin fot.

I början hade den nya kolonin de största svårigheter att
genomkämpa. Den första, ytterligt stränga vintern orsakade
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sjukdom och nöd i sådan grad att ungefär hälften af koloni-
sterna omkommo och under de följande åren uppstodo ständigt
nya stridigheter med rödskinnen, stridigheter, under hvilka många
tusental hvita föllo för vildarnes vapen och som med kortare eller
längre afbrott varade ända till midten af sjuttonhundratalet. Nya
invandrare strömmade dock ständigt till från Europa, bildande
nya kolonier i närheten af de äldre och småningom sammanslu-
tande sig till ett helt, som snart blef så starkt att endast de
mera aflägsna byarna och nybyggena hade något att befara af
rödskinnen.

Bland dessa senare anlända kolonister var den viktigaste
kontingenten den som år 1628 landade vid Massachusetts-viken
och där, under ledning
af John Endicott, an-
lade ett nybygge, hvil-
ket, efter guvernör John
Winthrops tvänne år
senare timade ankomst
med icke mindre än
sjutton skepslaster euro-
péer, snart blef det för-
nämsta och efter ett par
flyttningar omdöptestill
Boston. Dessa kolonister
egde betydligt större
ressurser än puritanerna
vid Plymouth, hade in-
flytelserika vänner i
England och kunde där- Den första kartan öfver Massachusetts-kolonierna.
för genast för sig ut-
värka ett kungligt privilegiebref, enligt hvilket de ordnade kolo-
niernas styrelse och almänna angelägenheter på en grund, hvilken
i hufvudsak fortfor att gälla inom Massachusetts tils denna bety-
dande koloni slutligen blef en själfständig stat. Ingenstädes
möttes den engelska regeringens alla försök att upphäfva kolo-
niernas fri- och rättigheter af en mera bestämd opposition än
inom Massachusetts, ingenstädes var man mera villig att om så
vore med vapen i hand häfda dessa fri- och rättigheter och därför
utgick också den första signalen till frihetskampen från de gamla
puritanernas ätlingar, därför dånade det första kanonskottet inom
denna stats gränser och därför kämpade inga andra med större
tapperhet, seghet och dödsförakt än sönerna af Massachusetts
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mot de skenbart öfvermäktiga engelska arméerna. Mera än en
fjärdedel af de trupper, som på amerikansk sida stredo i revo-
lutionskriget, kommo från Massachusetts, som till frihetsarméen
sände mera än dubbelt så många män som någon annan koloni.
Och då secessionskriget utbröt besvarade staten med lika ifver
kallelsen till vapen. I det närmaste etthundrasextiotusen Massa-
chusettsmän deltogo i kampen för Unionens upprätthållande och
bland dem, hvilka i första hand ledt rörelsen mot slafveriet intogo
några af denna stats medborgare, såsom Garrison, Phillips, Sum-
mer och andra de främsta platserna.

Efter inbördeskrigets slut har Massachusetts i betydande
mån bidragit till utvecklingsarbetet såväl i södern som i västern,
i det en stor del af de kapital som statens affärsmän småningom
samlat hjälpt till att föra dels de genom kriget ödelagda näj-
derna i södern, dels de nya trakterna i den vidsträckta västern
fram till den höga ståndpunkt i materiell förkofran dessa nu
intaga.

Massachusetts hör äfvenledes till den grupp af stater i östern,
hvilka småningom nästan helt och hållet hänvändt sig till indu-
strin såsom hufvudförvärfskälla. Jordbruket i staten står visser-
ligen betydligt högt, högre må>ske än i de flesta andra stater,
tack vare den vetenskapliga omsorg, hvarmed modernäringen
omhuldas, men i förhållande till det därpå nedlagda arbetet är
utbytet ringa och därför är jordbruket stadt i så pass starkt till-
bakagående att staten numera icke ens frambringar tillräkligt af
födoämnen för sin egen befolknings behof. Förenta Staternas
bästa landtbrukslärovärk, det s. k. agricultural college i Amherst,
har utöfvat och utöfvar fortfarande ett betydande inflytande på
höjandet af jordbruket såväl i Massachusetts som i andra nord-
liga stater, men i trots däraf hafva vida trakter småningom öf-
vergifvits af farmarne och skogen tillåtits att inkräkta på den
redan en gång odlade marken. Det är statens sträfva klimat och
dess på få undantag när karga jordmån, som orsakat detta och
gjort att industrin blifvit altmera omhuldad af Massachusetts
innevånare, tils staten blifvit en af de förnämsta industrihärdarna
i hela Unionen. Till icke mindre än .sexhundrasjuttiofem miljoner
dollars stiger det årliga medelvärdet af de i Massachusetts' fabri-
ker tillvärkade artiklarna, bland hvilka igenfinnas så godt som
alla slags industrialster, som äro i bruk. Smith & Wessons ko-
lossala vapenfabriker, där bland annat firmans världsbekanta re-
volvrar tillvärkas, Thomson-Houstons väldiga fabriker för alt
hvad till elektricitetsväsendet hör, Wason-fabriken för järnvägs-
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vagnar, den största i Amerika och den hvilken levererat några
af de praktfullaste lyxtåg som finnas, Waltham urfabrikerna,
också de största i sitt slag på jordklotet, skodonsfabriker, som
förse hundrataltusen människor med fotbeklädnad, gjuterier, stål-
värk och många flera dem det blefve altför vidlyftigt att här upp-
räkna, äro i ständig, rastlös värksamhet i alla delar af Massachu-
setts och hafva gjort staten till en af de rikaste i Unionen, med
en befolkning, hvaraf i det närmaste hälften af hela antalet är
anstäld vid de många fabrikerra.

Af naturliga förvärfskällor intaga fiskerierna i Massachusetts
en framstående plats såsom redan däraf framgår att mera än
halfva antalet af alla fiskerifartyg i Förenta Staterna hör hemma
i denna stat, därvid dock bör märkas att icke allenast fiskerierna

Utsikt af Boston från sjösidan.

längs dess egna kuster utan också hafsfisket på bankarna utanför
New Foundland och Labrador benyttas af Massachusetts' fiskare.
Rika stenbrott, därur skiffer, röd sandsten, granit af olika slag
samt hvit marmor vinnas — den sistnämda sten-arten använd
bland annat vid byggandet af Förenta Staternas kapitolium i
Washington — utgöra en annan betydande förvärfskälla för inne-
vånarne i Massachusetts och bidraga i sin mån till den almänna
välmåga, som utmärker staten.

Stoltare än öfver alt annat är denna dock öfver sina många
och högt stående bildningsanstalter. „Amerikas Athen" kallas
med skal Massachusetts förnämsta stad Boston, där ända sedan
stadens grundlägning bildningens sak städse varmt omhuldats.



114

„På det icke all lärdom må begrafvas på samma gång som våra
fäder skall hvarje församling i denna koloni, så snart Herren har
låtit den ökas till femtio hushåll, omedelbart utnämna en att
undervisa alla barn, som vända sig till honom, i läsning och
skrifning" — så lydde ett Massachusetts' lagstiftarnes dekret af
år 1647 och alt sedan dess har skolväsendet utvecklats på samma
breda bas. Fem s. k. normalskolor för lärare och lärarinnor,
sextusen niohundra aderton offentliga lägre och tvåhundra fyra-
tioen högre skolor, med ett sammanlagdt elevantal af trehundra
åttiotre tusen, undervisade af öfver tiotusen åttahundra lärare,
samt därtill ett betydligt antal colleges — bland hvilka det vida
kända Wellesley college för kvinnor — och hela Nordamerikas
stolthet, det berömda gamla Haward-universitetet i Cambridge,
nära intill Boston. Detta universitet tog sin blygsamma begyn-
nelse redan år 1638 i den lilla byn Newtowne utanför Boston,
dit förlagdt emedan man ville undvika den störande invärkan af
affärslifvet i staden på studenterna, men icke flyttadt längre bort
emedan man endast i stadens omedelbara närhet kunde känna
sig säker för de kringströfvande, plundrande och mördande in-
dianerna ! Genom frikostiga gåfvor af enskilda medborgare och
genom ändå frikostigare testamentariska dispositioner har Haward
universitetet småningom blifvit ofantligt rikt och försatt i till-
fälle att uppföra sina många och ståtliga bygnader, hvilka gifva
den lilla till Cambridge omdöpta staden, där de äro belägna, en
sådan säregen prägel. Boston universitetet, Williams college i
Williamstown, Clark universitetet i Worcester samt en mängd
andra högre lärovärk af olika slag och för olika specialstudier
erbjuda Massachusetts-borna rikliga tillfällen till förvärfvande af
bildning, tillfällen, hvilka i almänhet med största begärlighet
begagnas.

De förnämsta städerna i Massachusetts äro, utom Boston,
som redan nämts och hvarom mera längre fram, samt Cambridge,
numera egentligen endast en del af den förra: den för sina väl-
diga skofabriker kända kuststaden Lynn; läderfabriksstaden Pea-
body; Gloucester, sätet för stora fiskeriaffärer; Salem, „Massa-
chusetts moderstad" såsom orten kallas och den plats där de
sorgligt ryktbara hex-förföljelserna under de sista åren af sexton-
hundratalet egde rum och utmynnade i afrättandet af icke mindre
än ett tjugutal trollkäringar af mera eller mindre oskyldig art;
Newburyport, också en af Förenta Staternas äldsta städer; Lowell,
spinneristaden vid Merrimac-floden, hvars vattenkraft tillgodo-
göres i stadens fabriker; Lawrence, en annan fabriksstad vid
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samma flod; Fall river, känd för sina storartade bomullsspinne-
rier; Worcester; Holyoke, där jordens största pappersfabrikation
bedrifves; Springfield, med Smith & Wessons vapenfabriker o. s.
v. Inalles eger Massachusetts 28 städer med mera än tiotusen
innevånare samt 248 med ett färre antal, däraf 95, som icke ega
ettusen innebyggare.

Det hus i Salem, där häxprocesserna egde rum.



4. Maine, New Hampshire och Vermont.

Maine

Statistik

tätens första bebyggande år 1630
egde rum vid Pemaquid
och utfördes af engelsmän.
Mottagen såsom stat i Unionen .... år 1820.
Folkmängden utgjorde år 1890 .... 661,086
hvilket gör ett antal per kvadratmil af 21: 7.
Antalet i val deltagande medborgare 187,323.
Statens areal i kvadratmil 33,040
fördelade i grefskap (County) till antal af 18
med postkontor 1,107.
Järnvägarna i staten i mil 1,314.

Årligt värde af fabriksalster 79,825,393.
D:o af jordbruksprodukter 21,945,489.

Tidningar och tidskrifter utgifvas 156.
Antalet representanter i kongressen 4.

De förnämsta städerna i staten och deras innevånarantal äro:

Maine är i likhet med Massachusetts en af de sedan längsta
tid kända staterna i den nordamerikanska unionen, ty enligt de
isländska sagorna besöktes denna del af den nya världen redan
år 996 af den nordländske sjöfaranden Biarne och år 1008 af
Thorfinn, hvilken till och med torde gjort flera resor till kusten

Portland 36,425.
Lewiston 21,701.
Bangor 19,103.
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af det nuvarande Maine. Men också traditionen om deras resor
gick förlorad så att då Verrazano, Gomez och andra af de span-
ska upptäckarne i början af femtonhundratalet seglade längs ku-
sten af denna del af den nya kontinenten de trodde sig hafva
funnit ett förut fullkomligt okändt land. Så litet inbjudande före-
föll dem emellertid denna del af jordklotet att inga försök till
kolonisering däraf gjordes förrän fransmännen år 1526 uppförde
ett litet fäste därstädes och togo trakten i besitning för sitt
lands räkning. Icke häller de brydde sig dock om annat än om
byteshandeln med indianerna, en handel, som bedrefs på samma
sätt som i Canada, där fransmännen också fattat fast fot. Engels-
männen hade emellertid också sina blickar fastade på denna del
af den amerikanska kontinenten och då konung Henrik IV af
Frankrike år 1603 utfärdade ett förläningsbref på så godt som
hela den nuvarande staten Maine åt en af sina gunstlingar och
James I af England kort därpå följde exemplet till förmån för
några af sina vänner, uppstodo stridigheter, hvilka under stor
förbitring räkte fullt etthundra år, men slutade därmed att landet
slutligen tillerkändes England, hvarefter Maine för en längre tid
hörde samman med och lydde under Massachusetts. Maines inne-
vånare hade rikliga tillfällen att öfva sig i krigets värf under
de många och långvariga krigen med fransmännen och india-
nerna, hvarunder kolonin led oerhördt och var utsatt för stän-
diga härjnings- och plundringståg. Men därför voro också de
härdade männen från „furustaten" ögonblickligt redo att gripa
till vapen mot England då omsider signalen till den slutliga stora
kampen ljöd och taprare än dessa söner af den nordligaste af de
amerikanska kolonierna kämpade nog inga af de sega frihets-
hjältarna under den långvariga striden. Först år 1819 skedde
den slutliga lösgörelsen från Massachusetts, hvarefter Maine så-
som själfständig stat inträdde i Unionen.

Maine, som i väster och sydväst gränsar till New Hampshire,
i öster till Atlanten, i söder likaså och i norr till de canadiska
provinserna New Brunswick och Quebeck, upptar en areal af
33,040 kvadratmil eller ungefär så mycket som alla de öfriga s.
k. ny-engelska staterna tillsammantagna. Af denna betydande
areal är dock knappast mera än en tiondedel odlad, ty dels är
den bärgiga staten icke särdeles fruktbar, dels är klimatet icke
synnerligt gynsamt för jordbruk. Befolkningssifran står också i
förhållande till dessa oförmånliga naturdrag och uppgår icke till
mera än något öfver sexhundrafemtiotusen. Den största natur-
liga rikedomskälla Maine eger utgöres af dess talrika stenbrott,
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ur hvilka olika slags granit, skiffer och kalksten brytas i ofant-
liga mängder samt försändas till andra delar af Förenta Staterna.

De förnämsta städerna i Maine äro: Portland, hvilket flera
gånger blifvit i grund förstördt, först af indianer, därpå af frans-
män och slutligen af engelsmän, men städse bygts upp igen, ty
en bätre hamn och ett gynsammare läge för skeppning af dessa
nordliga trakters produkter kan man knappast önska. Därnäst
komma Bangor vid Penobscotfloden, en betydande handelsplats
för trävaror, samt Augusta, statens hufvudstad, som ligger vid
Kennebecfloden. En mängd af de mindre städerna i Maine ut-
göra omtyckta sommaruppehållsorter för amerikanare från längre
söderut belägna trakter, där hettan under den varma årstiden är
för stor att vara angenäm.

Gatuvy i Portland, Maine.



New Hampshire,

Statistik.
tätens första bebyggande år 1623

egde rum på platsen för nuvarande
staden Dover

och utfördes af engelsmän.
Staten är en af de första tretton, söm

undertecknade oafhängighetsförklaringen.
Folkmängden utgjorde år 1890 376,530
hvilket gör ett antal per kvadratmil af 38: 5.

, Antalet i val deltagande medborgare 105,138.
Statens areal i kvadratmil 9,305
fördelade i grefskap (County) till antal af 10

med postkontor 537.
Järnvägarna i staten i mil 1,102.
Årligt värde af fabriksalster 73,978,028.
D:o af jordbruksprodukter 13,474,330.

Tidningar och tidskrifter utgifvas 126.
Antalet representanter i kongressen 2.

De förnämsta städerna i staten och deras innevånarantal äro:
Manchester 44,126.
Nashua 19,311.
Concord 17,004.
Dover 12,790.

Väster om Maine ligger New Hampshire, som med sitt syd-
östra hörn når till atlantiska hafvets kust och i norr begränsas
af Canada, i väster till Vermont samt i söder till Massachusetts.
New Hampshires korta kuststräcka undersöktes först, omkring år
1614, af den engelska sjöfaranden John Smith, men förblef i långa
tider framåt ett af européer så godt som okändt område. Några
kolonier anlades visserligen redan år 1623 vid kusten däraf, vaén
det räckte länge innan det inre af landet blef föremål för upp-
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märksamhet från européers sida och blef detta fallet egentligen
först sedan de stora skogar, hvilka upptogo en stor del af New
Hampshires område begynte ernå ett större värde. Detta inträf-
fade emellertid så sent att kolonin, hvilken länge såsom förläning
innehafts af enskilda personer, då revolutionskriget utbröt ännu
icke egde mera än åttiotusen innevånare, något som dock icke
förhindrade New Hampshire att sända talrika och väl utrustade
trupper till den amerikanska armén. De långvariga krigen mot
Canada, hvarunder kolonin var utsatt för ständiga härjningar,
gjorde att densamma före frigörelsen från England icke gick lika
raskt framåt som de öfriga kolonierna och äfven efter det dessa
omsider nått oberoende hölls dess utveckling i någon mån tillbaka
af stridigheterna med rödskinnen, hvilka voro i besitning af det
inre däraf.

Först efter frihetskrigets slut vidtog en i någon mån raskare
utveckling af New Hampshire, men att denna icke hållit jämna
steg med densamma i de öfriga nordamerikanska staterna fram-
går bäst däraf att staten ännu icke nått en högre befolknings-
sifra än trehundrasjuttiofemtusen, ehuru dess areal af 9,336^kva-
dratmil är större än granstaten Massachusetts, som räknar fler-
faldigt mera innevånare.

Till en stor del upptas denna vidsträckta areal af ofruktbara
bärg, hvilka dock erbjuda ett af de praktfullaste landskapscene-
rier Förenta Staterna öfverhufvudtaget ega, en fjärdedel af hela
arealen utgöres af skogsmark och endast en jämförelsevis obe-
tydlig del däraf är odlad. Åkerbruket i New Hampshire afkastar
ungefär tretton miljoner dollars om året och fabriksvärksamheten,
hvaribland sågindustrin intar ett framstående rum, ungefär fem
gånger så mycket. Mineral af olika slag förekomma på många
ställen i bärgen, men sällan i betydande mängder, och ypperlig
bygnadssten — särskildt granit af särdeles fint slag — brytes i
stora mängder.

Några större städer eger New Hampshire icke. De viktigaste
bland dem, som finnas, äro Manchester, en fabriksstad vid Merri-
mack floden, som där bildar ett betydande fall, hvars kraft an-
vändes för stora bomullsspinnerier, Concord, likaledes vid Merri-
mack, och Portsmouth, statens enda hamn, en af de äldsta och
bäst bibehållna städerna på atlantiska kusten. Åfven i New
Hampshire finnes i bärgtrakterna en mängd smärre städer, hvilka
utgöra omtyckta sommarvistelseorter.



Vermont

Statistik-

ebyggandet af staten år 1763
egde rum på platsen för nuvarande

staden Brattleboro
och utfördes af engelsmän.
Mottagen såsom stat i Unionen .... år 1791.
Folkmängden utgjorde år 1890 332,205
hvilket gör ett antal per kvadratmil af 36: 4.
Antalet i val deltagande medborgare 95,621.
Statens areal i kvadratmil 9,565
fördelade i grefskap (County) till antal af 14
med postkontor 541.

Järnvägarna i staten i mil 1,012.
Årligt värde rf fabriksalster $31,354,366.
D:o af jordbruksprodukter $22,082,656.

Tidningar och tidskrifter utgifvas 81.
Antalet representanter i kongressen 2.

De förnämsta städerna i staten och deras innevånarantal äro:

Staten Vermont gränsar i norr till den canadensiska provin-
sen Quebec, i öster till New Hampshire, i söder till Massachu-
setts och i väster till New York samt upptar en yta af 10,212
kvadratmil. Vermont såsom liggande inne i landet blef först

Burlington
Rutland ;

14,500.
11,760.

St. Albans 7,771.
Brattleboro 6,869.
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ganska sent koloniseradt och bebygdt, ehuru trakten ända sedan
år 1609, då Champlain, följd af en trupp Huron-indianer, genom-
tågade densamma, var känd af européer. Under de första ett-
hundra åren därefter tjänade emellertid Vermont hufvudsakligen
såsom stridsfält för engelsmän, fransmän och rödskinn, under de
oupphörliga krigen och oroligheterna så att ännu år 1760 knap-
past trehundra personer voro värkligen bofasta inom området.
Då senare invandringen till Vermont begynte och kolonin sålunda
började erhålla ett visst värde gjorde New York anspråk därpå
och lyckades till en början under några år förhindra att Ver-
mont blef mottaget såsom stat i Unionen. Men dess innevånare
kände sig icke böjda för att bli New Yorkare, isynnerhet som de
med alra största utmärkelse jämte de öfriga kolonierna kämpat
för frihet och oberoende, och bildade därför en själfständig repu-
blik samt inledde underhandlingar med England om eventuell
förening med dess amerikanska provinser, yrkande att såsom obe-
roende stat egde kolonin rätt att bestämma om sin framtid efter
godtfinnande. Hälre än att se Vermont förena sig med de cana-
densiska provinserna gick New York in på en förlikning, enligt
hvilken staten för en summa af trettiotusen dollars för altid af-
sade sig alla anspråk på Vermonts område och omedelbart därpå
upptogs Vermont såsom den första stat näst de tretton, hvilka
ursprungligen bildat Unionen, i förbundet med de öfriga. Afven
i secessionskriget spelade trupperna från Vermont en särdeles
framstående roll och kämpade med sådan tapperhet i flera af de
största slaktningarna under det blodiga kriget, där tapperhet och
dödsförakt hörde till ordningen för dagen, att Vermontarne snart
vunno namn om sig att vara de „tapraste bland de tapra".

Sedan kriget har staten gått jämt och stadigt framåt, oak-
tadt den starka utvandringen af dess söner till de nya staterna
i västern, utvecklande såväl sitt jordbruk som sin altmera bety-
dande stenindustri tils den senare numera är den mest betydande
i Förenta Staterna. Det är isynnerhet hvit marmor af utsökt
beskaffenhet, som i ymnighet förekommer i Vermont och som
numera almänt användes såväl för dyrbara bygnader som för
monument af olika slag öfveralt i Nordamerika. Blå marmor,
granit af flera slag, skiffer och kalksten förekomma likaledes rik-
ligt inom staten och äro föremål för betydande affärer.

Jordbruket, som afkastar omkring tjugutvå miljoner dollars
i årligt medeltal är i vissa delar af Vermont, till följd af det
ytterst ombytliga klimatet, väl osäkert, men står i andra trakter
—> såsom särskildt den af naturen rikt gynnade näjden kring
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Champlainsjön — rätt högt och lönar sig förträffligt. 1 samman-
hang med jordbruket förtjänar den betydande timmerindustrin i
Vermont ett omnämnande, såsom varande af största vikt för sta-
tens innevånare. Staden Burlington, belägen vid den utomor-
dentligt vackra Champlainsjön, är den tredje i ordningen af
Unionens städer beträffande betydenheten af sina träaffärer, en
omständighet som i sin mån visar hvilken utsträckning dessa ega
i Vermont.

Utom Burlington förtjäna uppmärksamhet städerna Butland,
hufvudorten för marmorindustrin, Bennington, statens förnämsta
fabriksstad, St. Albans, hufvudorten för den högt utveklade mä-
jerihandteringen, St. Johnsbury, en annan fabriksstad o. s. v.



4. New Jersey, Delaware och Maryland

New Jersey.

Statistik.

et första bebyggandet af staten år 1627
egde rum vid det nuvarande Bergen
och utfördes af holländare.

En af de första tretton staterna, som un-
dertecknade oafhängighetsförklaringen.

, Folkmängden utgjorde år 1890 ... 1,441,017
I hvilket gör ett antal per kvadratmil af 151: 7.

j Antalet i val deltagande medborgare 300,635.
i Statens areal i kvadratmil 7,815

fördelade i grefskap (County) till antal af 21
med postkontor 840.

Järnvägarna i staten i mil 1,982.
Årligt värde af fabriksalster $254,375,236.
D:o af jordbruksprodukter $29,650,756.

Tidningar och tidskrifter utgifvas 318.
Antalet representanter i kongressen 7.

De förnämsta städerna i staten och deras innevånarantal äro:

Upptäckaren af den flod, som sedermera erhöll hans namn,
Hudson } var också den första europé, som skådade New Jersey

Newark 181,830.
Jersey City 163,003.
Paterson 78,347.
Camden 58,313.
Trenton 57,458.
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då hans fartyg „Halfmånen" år 1609 kastade ankar innanför
Sandy Hook. Och då Hudson för tiden var i holländsk tjänst
gjorde holländarne anspråk på landet samt ditsände inom kort
flera skepslaster kolonister. Men engelsmännen å sin sida ansågo
sig också ega rätt till dét nuvarande New Jersey emedan Cabot,
som seglade i Englands uppdrag, färdats utefter dess kust och
tagit det sydligare belägna Delaware i besitning för sin suverän,
hvilken sporde böjelse att utsträcka gränsen för sin domän så
långt norrut som till Nya Amsterdam. Härtill kommo sedan ännu
svenskar, hvilka från New Sweden vid Delawarefloden dragit in
i New Jersey och där bildat nybyggen och följden af dessa många
olika anspråk var att New Jerseys tidigaste historia blef särdeles
orolig. År 1655 underkufvade visserligen Nya Amsterdams gu-
vernör Peter Stuyvesant de svenska nybyggena och säkerstälde
sålunda för någon tid holländarnes öfvervälde, men England upp-
gaf därför ingalunda sina anspråk utan förlänade tvärtom konung
Carl år 1664 ett betydande område, hvilket bland annat inne-
fattade också New Jersey, åt hertigen af York, som i sin tur
skänkte denna del af sina besitningar åt sir George Carteret och
lord Berkeley tillsamman. Omkring tio år senare sålde den se-
nare emellertid sin domän åt ett bolag kväkare, hvarför också
en stor del af staten blef bebygd af dessa, och år 1682 sedan sir
George Carteret aflidit, afhände sig äfven hans arfvingar sin del
af New Jersey åt kväkarne. Senare blefvo dessa dock tvungna att
uppgifva sina rättigheter öfver landet till förmån för engelska
kronan, hvarefter detsamma styrdes af engelska guvernörer ända
till revolutionskrigets utbrott. Under detta hade New Jersey att
utstå oerhörda lidanden, såsom beläget emellan Förenta Staternas
hufvudstad och de engelska arméernas högkvarter, men fullgjorde
det oaktadt till det yttersta sin plikt såsom medlem af det nya
statsförbundet. Och likaledes gjorde New Jersey under secessions-
kriget sitt yttersta för att häfda Unionen samt sände till nord-
armén en kontingent, hvilken med öfver tiotusen man öfversteg
det antal staten varit skyldigt att ställa och på samma gång ut-
märkte sig för så god disciplin och så stor tapperhet att trup-
perna från New Jersey städse räknades till de bästa inom armén.

New Jersey, som i norr gränsar till staten New York, i vä-
ster och sydväst begränsas af den ståtliga Delawarefloden samt i
öster af Atlanten, innehåller 7,576 kvadratmil och är sålunda
ingalunda en af de större staterna, men eger likväl en befolk-
ning af ungefär en och en half miljon personer. I nordvästra
delen af staten förekomma bärgsträckor, hvilka, ehuru mindre
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betydande, dock i närheten af och enkannerligen längs Hudson-
floden gifva landskapet en omväxling, som gjort detsamma till
en omtyckt sommarvistelseort för New-York- och Philadelphia-
bor. Isynnerhet de s. k. palissaderna —en egendomligt formad
bärgräcka längs Hudson — erbjuda en mängd utsiktspunkter,
hvilka i säregen skönhet stå föga efter det vackraste man i den
vägen kan få skåda hvarhälst det vara må. För öfrigt är så godt
som hela staten en mot hafvet sluttande högslätt, hvilken när-
mast kusten öfvergår till ett delvis rätt sumpigt lågland. Denna
kust är kanske den för sjöfaranden alra farligaste i Nordamerika
och har därför blifvit kallad „hafvets begrafningsplats", men är
numera försedd med ett stort antal fyrar och lifrädningsstationer,
hvilka gjort utomordentlig nytta och från undergång räddat
många tusen människolif samt många miljoner dollars värde i
fartyg och gods.

Jordbruket är i New Jersey särdeles högt utveckladt och be-
drifves på 30,000 farmer, värderade till tvåhundra sextiofem mil-
joner dollars. Isynnerhet köksträdgårdsalster för New York och
Philadelphia samt därjämte frukt af allehanda olika slag, betala
ypperligt odlarnes möda, hvilken väsentligt underlättas af New
Jerseys jämförelsevis milda och fuktiga klimat samt af dess i al-
mänhet mycket bördiga jordmån, medan dess långa kuststräcka
åter erbjuder särdeles gynsamma vilkor för fiskerierna. Icke
mindre än sextusen män äro året om sysselsatta vid dessa och
utbytet af deras arbete värderas till omkring tre miljoner dollars,
hvaraf största delen för ostron, hvaraf New Jersey eger flera ut-
märkta arter. Åfven bärgen i staten, så obetydliga de än äro,
bidraga i betydande mån till dess rikedom, med flera slags ut-
märkt bygnadssten, skiffer, kalksten samt järn- och isynnerhet
zinkmalm. Lägg härtill att fabriksvärksamheten i New Jersey
är så högt utveklad att dess produkter värderas till tvåhundra-
femtio miljoner dollars per år så inses lätt hvarför denna stat
nått den afundsvärda stälningan att vara en af de rikaste i Unio-
nen. Världens största oljeraffinerier, tillhörande det s. k. Tide
Water Oil Company, ligga i New Jersey, midtemot staden New
York, Singer-bolagets symaskinsfabriker, hvilka upptaga en yta
af aderton acres, äro uppförda i staden Elizabeth inom denna
stat, Lorillards tobaksfabriker i Jersey City, Whitneys glasfabri-
ker — de största i Amerika — i Glassboro, B. D. Wood & Cos
järnrörsgjuterier i Camden och Millville, Babcox & Wilsons rör-
ångpannefabriker i Elizabeth, Barbour & Cos redan år 1774 i Pa-
terson grundlagda fabriker för tillvärkning af linnetråd o. s. v.
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hora till de förnämsta industrierna i New Jersey, där hundratal
tusen europeiska invandrare erhållit sitt första arbete på ameri-
kansk jord och hundratal tusen andra nått oberoende och välstånd.

New Jerseys förnämsta städer äro: Jersey City, midtemot
New York, Hoboken tätt invid den förra och båda noga taget
endast delar af Amerikas metropol om ock belägna i en annan
stat, Newark, en liflig fabriksstad endast nio mil från New York,
Trenton, statshufvudstaden vid Delawarefloden, Camden, midtemot
Philadelphia och egentligen förstad till denna, Paterson, hufvud-
orten för sidenfabrikationen i Förenta Staterna, Elizabeth, såväl
en fabriksstad som en omtyckt boningsplats för New York bor,
Bayonne, beläget vid New York bukten och sätet för de ofvan
nämda stora oljeraffinaderierna, dit den råa bärgoljan ledes genom
trettiotvå mil långa rörledningar från oljekällorna i Pennsylvania,
samt Princeton, sätet för det berömda Princeton-college, grund-
lagdt redan år 1746 samt elfva år senare flyttadt till sin nuva-
rande plats.



Delaware.

Statistik»

örsta bebyggandet af staten år 1638
egde rum på platsen för nuvarande

staden Wilmington
och utfördes af svenskar.

En af de första tretton staterna, som un-
dertecknade oafhängighetsförklaringen.
Folkmängden utgjorde år 1890 167,871
hvilket gör ett antal per kvadratmil af 74: 8.
Antalet i val deltagande medborgare 38,298.
Statens areal i kvadratmil 2,050
fördelade i grefskap (County) till antal af 3

med postkontor 156.
Järnvägarna i staten i mil 306.
Årligt värde af fabriksalster $50,000,000.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 38.
Antalet representanter i kongressen 1.

De förnämsta städerna i staten och deras innevånarantal äro:

Staten Delaware, hvilken näst Bhode Island är den minsta
staten i Unionen, eger ett aldeles särskildt intresse för nordbor
i almänhet och isynnerhet för svenskar, ty här var det Gustaf
II Adolphs tanke, att i den nya världen grunda en koloni, där

Wilmington 61,437.
New Castle 4,000.
Dover 4,000.
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såväl fullkomlig religionsfrihet som fullständig jämlikhet i alla
andra afseenden skulle råda, efter hans död blef utförd. Biks-
kanslern Oxenstjerna var mannen, som under hjältekonungens
dotters regeringstid bräkte tanken till utförande genom att år
1838 till Amerika afsända tvänne fartyg, Kalmar Nyckel och
Fogel Grip, hvilka medförde ett större antal emigranter — de
första af de många hundratusenden, hvilka sedan dess lämnat
Sverige för att i Amerika söka ett nytt hem. I sex månader
drefvos de båda fartygen omkring på hafvet innan de ändtligen
kunde löpa in i Delawarebukten, där emigranterna i förtjusningen
öfver att slutligen ha nått det förlofvade landet och öfver dess
leende vackra natur, döpte punkten, där de landstego till Point
Paradise. I dess närhet bygde de omedelbart ett litet fäste,
hvilket till Sveriges unga drottnings ära kallades Fort Christina,
och kring detta fäste uppstod snart en samling nybyggen, med
bördiga fält, rödjade ur vildmarken af de härdiga nordboarna.
Sin jord förvärfvade de genom ärligt köp från indianerna och
de fördrag, som med dessa ingingos, höllo svenskarna obrotsligt
så att inga misshälligheter under kolonins korta bestånd uppstodo
med urinnevånarne. Ty långvarig blef den första svenska kolonin
i Amerika icke. Dess hastiga blomstring och snabt tillväxande
välstånd väckte holländarnes i Nya Amsterdam (New York) afund
i så hög grad att de år 1655 företogo ett krigståg mot „Nya
Sverige" såsom kolonin kallades. Betydligt starkare till antalet
och därjämte väl förberedda, medan svenskarne ingalunda väntat
att bli öfverfallna med krig, blef det för holländarne en jämfö-
relsevis lätt sak att eröfra Nya Sverige. Lång blef dock icke
häller deras besittning af det fruktbara och redan delvis väl od-
lade landet vid Delawarebukten, ty redan nio år senare tvingade
engelsmännen i sin tur holländarne att afstå besitningsrätten till
Nya Sverige, hvilket sedan dess förblifvit en engelsk — senare
amerikansk — stat.

Ett vackert minnesmärke hafva dock de första svensk-ameri-
kanarne lämnat i Delaware, i den åldriga och prydliga stenkyrkan
i staden Wilmington, ett stumt men likvisst vältaligt vitnesbörd
om det välstånd Nya Sveriges innevånare nått redan år 1698 då
kyrkan uppfördes, ty på den tiden var bygnaden ett af de ståt-
ligaste templen i Nord-Amerika. Och jämte detta synliga minnes-
märke fortlefver hågkomsten af de första svenskarna i Amerika i
en mängd deras afkomlingar, bland hvilka många höra till de
främsta familjer den amerikanska Unionen eger, tack vare den
berömmelse i statsmanna, krigiska eller andra värf dessa familjers
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förfäder nått. En af de ursprungliga undertecknarne af de ameri-
kanska koloniernas oafhängighetsförklaring, den, hvars afgörande
röst bestämde Pennsylvanias deltagande i uppsägelsen af tro och
lydnad mot England, var en afkomling af kolonisterna i Nya
Sverige och hette John Morton. Robert Anderson, hvilken tap-
pert försvarade Fort Sumter mot sydstatstrupperna, härstammade
likaså från svenskarna i Delaware och flera andra, hvilka gjorde
sig ett berömdt namn i secessionskriget, likaledes.

Delaware förenades senare för någon tid med Pennsylvania,
men skildes åter därifrån och blef jämte de öfriga tolf en obe-
roende stat i den nybildade amerikanska Unionen, till hvars upp-
rättande statens innevånare kraftigt bidrogo genom sitt delta-
gande i revolutionskriget, där trupperna från Delaware ingalunda
stredo med mindre tapperhet än några andra. Och med lika ut-
märkelse deltog den lilla staten i secessionskriget, däri Delaware-
regimentena med orubblig trohet kämpade för Unionens upprätt-
hållande.

Till sin natur är Delaware synnerligt gynnadt. Till största
delen lindrigt kuperad, eger staten en särdeles fruktbar jord
hvilken innehåller bland annat värdefulla granit- och kalkstens-
brott samt bevatnas af talrika större och mindre vattendrag.
Delawarebukten, som tränger långt in i landet, erbjuder ett ut-
märkt rikt fiske af alla de mest eftersökta och därför med högsta
pris betalade fiskslag, som förekomma vid Atlantens amerikanska
kust. Af jordbruksprodukter utföras från staten mest frukt af
olika slag, hvaribland de utmärkta Delaware-persikorna intaga
främsta rummet, och därjämte en myckenhet mäjeriprodukter.
Viktigare än jordbruket såsom förvärfskälla har dock under senare
tider industrin blifvit, så att värdet af årligen tillvärkade fabriks-
alster numera betydligt öfverstiger värdet af jordbruksprodukter.
Främst bland statens industrier står skeppsbyggeriet, hvilket i
staden Wilmington bedrifves i betydande skala, och frambrakt
åtskilliga af Förenta Staternas krigsskepp såväl som många af
landets bästa passagerareångare. Stora järnvärk, vid hvilka ända
till sextusen män sysselsättas, finnas likaledes i Wilmington och
därjämte betydande läderfabriker, hvilka tillvärka isynnerhet
finare lädersorter. Om vi härtill lägga bomullsväfverierna och
pappersbruken så hafva vi nämt de viktigaste industrierna i sta-
ten, till hvars betydande almänna välstånd de i hög gradbidragit.

Af statens städer är Wilmington utan all jämförelse den för-
nämsta, ja, noga taget till och med den enda, som förtjänar nam-
net stad, ty af de öfriga har ingen mera än fyratusen innevånare.
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Wilmington ligger vid Christiana och Brandywine-floderna, hvilka
erbjuda ypperliga hamnplatser, samt är en liflig sjöfarts- och
handels-, så samma gång som fabriksstad, med något öfver sex-
tiotusen innevånare. Näst denna komma Dover, statshufvudsta-
den, med en mängd conservfabriker såsom sin mest karakteri-
stiska industri, samt New Castle, en af de äldsta städerna af eu-
ropeiskt ursprung, belägen vid Delawarebukten.

~01d Swedes Church" i Wilmington.



Maryland.

Statistik.

tätens första bebyggande år 1634
egde rum vid St. Marys
och utfördes af engelsmän.

En af de första tretton staterna, som Un-

dertecknade oafhängighetsförklaringen.
Folkmängden utgjorde år 1890 .. . 1,042,390
hvilket gör ett antal per kvadratmil af 94: 8.
Antalet i val deltagande medborgare 131,106.
Statens areal i kvadratmil 12,210
fördelade i grefskap (County) till antal af 24
med postkontor 1,055.

Järnvägarna i staten i mil 1,222.
Årligt värde af fabriksalster $106,771,393.

D.o af jordbruksprodukter $28,839,281.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 178.
Antalet representanter i kongressen 6.

De förnämsta städerna i staten och deras innevånarantal äro:

Öster om Delaware samt söder om Pennsylvania och i väster
och sydväst gränsande till Virginia, ligger Maryland, hvilket år
1633 såg de första europeiska invandrarne landstiga på sin strand,
i närheten af det nuvarande Point Lookout. Dessa första kolo-

Baltimore 434,439.
Cumberland 12,729.
Hagerstown 10,118.
Annapolis 7,625.



133

nister utgjordes af ett par hundra engelska afventyrare af goda
familjer, hvilka företogo färden till det åt George Calvert, Lord
Baltimore, förlänade landet i Amerika för att där upprätta en
koloni. Den fruktbara jordmånen och det milda klimatet under-
lättade i hög grad kolonisternas mödor och gjorde att Maryland
— så kalladt efter drottning Henrietta Maria af England — snart
blef en af de mest blomstrande af de engelska kolonierna i Ame-
rika och samtidigt gjorde dess första bebyggares krigiska dug-
lighet och äfventyrslystna sinnelag att kolonin från första början
intog en mycket bestämd hållning gentemot moderlandet. Då
revolutionskriget utbröt stälde sig genast en betydande styrka
Maryland-trupper till kolonialregeringens förfogande och trots
alla ansträngningar af en del den engelska konungens anhängare,
förblef Maryland frihetssaken troget. Under secessionskriget
voro innevånarnes i Maryland sympatier betydligt delade så att
till och med omkring tolftusen man kämpade i sydstaternas arme,
men såsom stat fasthöll Maryland vid Unionen, i hvars arméers
led inemot ett femtiotal tusen män stredo för dess upprätthål-
lande. Bataljen vid Antietam och ett flertal andra fäktningar af
större och mindre betydenhet föreföllo inom Marylands gränser,
såsom den vid Monocacy, där Lew Wallace med endast fyratusen
män lyckades uppehålla de tre gånger starkare sydstatstrupperna
under Early tils hjälp anlände och nationalhufvudstaden Washing-
ton blef räddad.

Maryland, såsom liggande på bägge sidor om den tvåhundra
mil långa Chesapeakebukten, åtnjuter ett särdeles mildt och be-
hagligt klimat, eger flera ypperliga vattenvägar till det inre af
landet och besitter en i almänhet rik och fruktbar jord samt gif-
vande grufvor i sina västra bärgtrakter, hvarjämte dess fiskerier
bilda en rikt gifvande inkomstkälla för en betydande del af be-
folkningen. Jordbrukets afkastning uppgår till omkring fyratio
miljoner dollars årligen, däraf en betydlig del i tobak och i frukt
af olika slag, och till fiskeriernas betydenhet kan man sluta redan
däraf att allenast af ostron icke mindre än femton miljoner bu-
shels årligen samlas i Chesapeake-bukten. Af mineral äro kol
och järn de viktigaste samt föremål för stora affärer inom staten,
hvilken också eger gifvande stenbrott af delvis mycket dyrbara
marmor- och andra stenarter. Äfven i industri står Maryland
rätt högt, i det sammanlagda värdet af årligen tillvärkade fabriks-
alster uppgår till öfver etthundra miljoner dollars. Järnvaror,
bomullsväfnåder, halmhattar, — en fabrikation, hvari Maryland
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står främst bland alla amerikanska stater — maskiner o. s. v.
utgöra de förnämsta produkter statens fabriker tillvärka.

Bland Marylands städer intages den ojämförligt främsta plat-
sen af Baltimore, belägen vid Patapecofloden, fjorton mil ofvanför
dess mynning i Chesapeake-bukten. Baltimore är Unionens fjärde
sjöstad, öfverträffad häruti endast af New York, Boston och New
Orleans, och står i regelbunden förbindelse med de flesta större
sjöstäder i Europa. En mängd dyrbara bygnader, delvis från
stadens tidigare skeden, vackra parker, bland hvilka den 700 acres
vida, praktfulla Druid Hill Park, och en mängd ståtliga gator,
där en högst brokig befolkning af hvita från alla delar af jord-
klotet, samt af negrer och mulatter i alla skiftningar, vimlar om
hvarann, göra Baltimore till en både intressant och vacker stad.
Näst Baltimore kommer Annapolis, statens hufvudstad, med ett
stort antal, delvis mycket gamla och vackra kyrkor och privathus,
samt säte för Förenta Staternas enda sjökadettkår. Frederiek,
Hagerstown och Cumberland äro alla trifsamma och framåtgående
fabriksstäder, om också ej af någon större betydenhet.

Vy af Baltimore.



6. Pennsylvania,

Statistik.

ebyggandet af staten år 1643
egde rum vid Tinicum
och utfördes af svenskar.

En af de tretton första staterna som un-
dertecknade oafhängighetsförklaringen.
Folkmängden utgjorde år 1890 ... 5,258,014
hvilket gör ett antal per kvadratmil af 95: 2.
Antalet i val deltagande medborgare 1,094,284.
»Statens areal i kvadratmil 45,215
fördelade i grefskap (County) till antal af 67
med postkontor 4,6»17.

Järnvägarna i staten i mil 8,214.
Årligt värde af fabriksalster $704,748,045.
D:o af jordbruksprodukter $129,760,476.

Tidningar och tidskrifter utgifvas 1,281.
Antalet representanter i kongressen 28.

De förnämsta städerna i staten och deras innevånarantal äro:

Norr om Delaware ligger staten Pennsylvania, hvilken i öster
gränsar till New Jersey, i norr till New York, i väster till Ohio
och i söder, utom till Maryland, till Delaware och West Virgi-

Philadelphia 1,046,964.
Pittsburgh 238,617.
Allegheny City 105,287.
Scranton 75,215.
Reading 58,661.



136

nia. Pennsylvania, som upptar den kolossala arealen af 45,000
kvadratmil, är i många hänseenden en af de märkligaste staterna
i Unionen, icke minst genom sin märkliga historia. Det första
nybygget i staten grundades år 1638 af öfverstelöjtnant Printz
och pastor Campanius, hvilka hvardera hörde till de svenskar,
som grundlagt Nya Sverige vid Delawarefloden. Nybygget kal-
lades „Nya Göteborg" och antogs af sina grundläggare snart kom-
ma att bli Nya Sveriges förnämsta stad, en förhoppning, hvartill
de egde goda skäl, då ju den svenska kolonin var stadd i rask
uppblomstring och lofvade godt för framtiden. Printz, som blifvit
utnämd till guvernör öfver de svenska besittningarna, bygde sig
ett ståtligt residens i Nya Göteborg och firade bland annat där
sin dotters bröllop, det första, som egde rum i Pennsylvania.
Men svenskarnes framgångar och deras på grund af en klok och
redlig politik gentemot de röde ernådda stora inflytande hos in-
dianerna, hvilka villigt sålde till dem alt land de åstundade,
kunde icke undgå att väcka holländarnes afund och slutet på det
svenska koloniseringsföretaget i Nordamerika blef det vi ofvan
omnämt. Lång fröjd af sin eröfring fingo holländarne emellertid
inte, ty sedan Carl II af England år 1680 utfärdat förläningsbref
på denna del af den amerikanska kontinenten åt kväkaren Wil-
liam Penn, hvars fordran hos engelska kronan på detta sätt be-
talades, skyndade sig denne att taga sin storartade domän i be-
sittning. År 1682 anlände Penn till sin provins och, såsom va-
rande en man af helt annat sinnelag och åskådningssätt än sina
samtida, slöt han genast vänskapsförbund med de indianstammar,
hvilka voro de rättmätiga egarne af landet, samt köpte af dem
genom formligt fördrag den jord han ansåg sig behöfva för ko-
lonin. Så obrotsligt hölls fördragen med de röde att, medan de
blodiga indiankrigen rasade mellan alla de öfriga kolonierna och
deras grannar, Pennsylvania under femtio år åtnjöt fullständig
fred från innevånarnes sida och tilläts att fritt utveckla sig i alla
afseenden.

Och denna utveckling gick förvånansvärdt snabt. Penn, som
också i andra afseenden än i sin rättvisa politik mot indianerna
stod långt framom sin samtid, gaf från första början tillkänna att
han på det område han egde ämnade inrätta en stat, där hvarje
medborgare skulle åtnjuta fullkomligt samma fri- och rättigheter,
och därigenom försäkrade han sig från första dagen om den bästa
möjliga klass af nybyggare. Svenskar och holländare funnos där
redan före Penns ankomst, tyskar, irländare, engelsmän och andra
strömmade snart till i stora skaror, protestanter, katoliker, hög-
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kyrkliga, reformerta och sekterister af många slag, bland hvilka
naturligtvis en stor del af Penns egna trosförvandter, kväkarne.
Alla voro lika välkomna, ingen stöttes tillbaka för sin religions
skull och därför befolkades och odlades Pennsylvania med en för
dåtida förhållanden förvånansvärd snabbhet. Under de första
fyratio åren af kolonins tillvara inflyttade icke mindre än femtio-
tusen tyska och schweiziska nybyggare så att det för en tid
närapå såg ut som om Pennsylvania komme att bli en helt och
hållet teutonisk provins. Men styrelsen bibehöll William Penn
ända till sin år 1718 inträffade död, hvarefter den öfvergick till
hans söner, hvilka i samma visa och rättvisa anda regerade ko-
lonin, hvars utvekling först år 1753 hotades af en alvarlig fara,
i det fransmännen, som oupphörligt sökte utvidga sina besittnin-
gar i Canada söderut, upprättade en rad af befästningar längs
Allegheny- och Ohio-floderna. Uppeggande indianerna i dessa
trakter att göra gemensam sak med sig, förde fransmännen lång-
variga och blodiga krig mot kolonisterna i Pennsylvania, men
lyckades icke hindra att dessa småningom sträckte sina odlingar
alt längre västerut.

Det öfvervägande inflytandet af de krig och örlig afskyende
kväkarne gjorde att Pennsylvania såsom stat en tid tvekade att
ansluta sig till frihetsrörelsen, men kunde icke hindra att en be-
tydlig styrka af kolonins härdiga och i krigsvärf väl förfarna
gränsbor omedelbart efter krigets utbrott marscherade till Boston
och där slöto sig till Washingtons armé och sedermera i dess led
genomkämpade hela det långvariga kriget.

När sedan anti slaf-rörelsen begynte taga fart stälde sig
Pennsylvania genast bestämdt på deras sida, hvilka yrkade af-
skaffandet af alt slafhållande i Förenta Staterna, och under hela
kriget sände staten såväl trupper som förnödenheter till unions-
armén i långt större mängd än dess faststälda andel. Och där-
till kom att Pennsylvania gång efter annan gjordes till skåde-
plats för sammandrabbningar mellan nord- och sydstatsarméerna,
hvilka på denna stats mark, invid den lilla staden Gettysburg
utkämpade en af de alra blodigaste slaktningarna under det så
oerhördt blodiga kriget. I tre dagar — den l:sta, 2:dra och
3:dje Juli 1866 räckte slaget, hvardera armén kämpade med sam-
ma lysande tapperhet och samma dödsförakt, men slutligen stan-
nade segern på nordarméns sida, då general Lee såg sig tvungen
att draga sig tillbaka med sin illa åtgångna här, hvars bästa regi-
menten — Picketts Virginia-division — fallit eller tillfångatagits
så godt som till sista man. Inalles omkring femtusen man döda,
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öfver tjugusextusen sårade och öfver fjortontusen försvunna räk-
nade de båda arméerna — öfver fyratiofemtusen stridande i för-
luster under en enda slaktning! Numera är en del af slagfältet
vid Gettysburg invigdt till „nationalkyrkogård", en yta af sjutton
acres, med inemot fyratusen grafvar, prydd med en mängd ståt-
liga monument till deras ära, hvilka här gåfvo sina lif för den
sak de tjänade. Invigningen af kyrkogården egde rum ungefär
ett år efter det stora slaget och därvid höll martyrpresidenten,
Abraham Lincoln, ett af sina mest berömda tal, ett tal, hvilket
ännu ofrivilligt kommer hvarje amerikanares hjärta att slå högre,
då någon af de korta, starkt klingande meningarna däraf citeras.
„Medborgare", yttrade Lincoln, „för åttiosju år sedan åstadkommo
våra fäder en ny nation på denna kontinent, en nation aflad i
frihetskärlek och fostrad i öfvertygelYn att människorna alla äro
födda lika. Som bäst äro vi, deras efterkommaude, inbegripna i
ett inbördeskrig, hvilket skall afgöra huruvida denna nation eller
öfverhufvudtaget någon nation så aflad och fostrad, kan lefva och
ega bestånd. Vi ha mött på ett af detta krigs stora slagfält,
mött för att inviga en del däraf till en slutlig hvilostad för dem
som här gåfvo sina lif på det nationen måtte kunna bestå. Det
är i allo tillbörligt att vi så skulle göra, men i vidare mening
kunna vi icke viga denna grund, vi kunna icke göra den heligare
eller mera minnesrik, ty de tappra män, lefvande och aflidna,
hvilka kämpade här hafva helgat denna mark långt utöfver vår
förmåga att därtill lägga något eller att taga något därifrån. Värl-
den kommer icke att egna mycken uppmärksamhet åt eller länge
minnas det vi här yttra, men den kommer aldrig att förgäta hvad
de här hafva gjort. Därför är det hälre vi, de lefvande, som här
böra invigas till fullbordande af det värk de hittills så ädelt ut-
fört. Vi böra inviga oss till det stora arbete, som ännu ligger
framför oss — och därvid böra vi af dessa i alla hjärtan hedrade
döda lära oss nytt nit för den sak, för hvilken de här gåfvo det
sista, fulla måttet af hängifvenhet — vi böra med helgad beslut-
samhet visa att dessa aflidna icke förgäfves ha låtit sina lif, att
nationen, genom Guds hjälp skall födas på nytt, i ny frihet, och
att vår styrelse, utgången från folket själft, handhafd af folket
till folkets eget bästa, icke skall utplånas från jorden".

Kriget kunde trots alla sina fasor icke länge stäcka utveck-
lingen af det rika Pennsylvania. Fredliga förhållanden hade
knappast hunnit återinträda innan det storartade arbetet i statens
järn och kolgrufvar tog ny fart och dess kort före krigets ut-
brott begynta petroleumindustri med ens sprang fram i första
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ledet bland Förenta Staternas viktigaste näringar. I Pennsylva-
nia likasom i de öfriga amerikanska kolonierna var det först
jordbruket, som utgjorde hufvudnäringskällan för hela befolk-
ningen, och tack vare den ypperliga jordmånen i Kolonins många
floddalar och på slätterna i dess västra del, steg den idoga jord-
brukande befolkningens antal så hastigt att redan sjuttiofem år
efter det Penn infört sina visa och liberala principer i dess sty-
relse, kolonin räknade tvåhundratusen själar och sedan dess
har befolkningsiffran ständigt ökats tils den i detta nu betyd-
ligt öfverstiger fem miljoner. Men i samma mån som folknume-
rären såväl i Pennsylvania som i Förenta Staterna öfverhufvud
växte, i samma mån växte också behofvet af andra än jordbruks-
alster och då begynte den period af storindustriell utveckling i
Pennsylvania, hvilken alt sedan dess pågått och ännu på långt
när icke nått sin högsta punkt. Först begynte man tillgodogöra
sig de rika tillgångarna af järnmalm i statens norra, bärgiga delar
och inom kort antog järnindustrin de väldigaste proportioner.
För mera än hälften af alt järn, som i Förenta Staterna fram-
bringas, brytes malmen i Pennsylvanias grufvor och mera än
hälften af alla landets järnvägsskenor tillvärkas i dess fabriker,
utom de oerhörda massorna af alla slags redskap, maskiner och
andra järnvaror af alla slag, som öfverhufvudtaget äro i bruk.
Näst järnet kom turen till statens kolfält, hvilka visat sig oer-

hördt rika samt, tack vare statens centrala läge, blifvit det väl-
diga förrådshus, hvarifrån kol numera skeppas till snart sagdt
alla delar af Unionen och till en mängd orter utom dess område
därjämte. Pennsylvanias antracitkol hör till de bästa stenkols-
slag, som någonstädes i världen förekomma och bilda därför
grunden för en industri, om hvars väldighet man kan göra sig
en föreställning då man hör att allenast af detta slags kol öfver
trettiofem miljoner tons årligen brytas och föras i handeln. Lägg
härtill mellan trettio och fyratio miljoner tons bituminöst stenkol
—• s. k. „soft coal" — så vinnes ett begrepp om storheten af
Pennsylvanias produktion å detta område.

Den tredje världsindustrien i staten utgöres af petroleum-
tillvärkningen, hvilken från en ytterst anspråkslös början år 1857
utvecklat sig så långt att numera årligen omkring trettio mil-
joner fat gå ut i handeln. Redan Seneca-indianerna använde den
råa bär goljan för smärre sår och kontusioner och bland de för-
sta hvita nybyggarne stod „Seneca-oljan" i "högt anseende för
sina helande egenskaper. Men först vår egen tids vetenskap var
det förbehållet att uppvisa bärgoljans storartade praktiska nytta
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och en amerikansk vetenskapsman, professor B. Sillman vid Yale-
universitetet, var det, som upptäckte och bevisade dess egenskaper
såsom lysmedel. Under oljeindustrins första tid transporterades
råvaran i kärl från oljekällorna till raffinaderierna i Pennsylvania
själft, sedermera infördes enkom för oljetransport konstruerade
järnvägsvagnar, väldiga järnplåtbehållare på hjul, men numera
befordras den vida vägnar största delen af all petroleum genom
hundratal mil långa rörledningar direkt från källorna till hafs-
kusten, där den renas och försändes vidare, ut i världsmarknaden.
Öfver bärg och dalar, under floder och hafsvikar och under stä-
dernas parker och gator sträcka sig rörledningarna och på hvar
punkt där det varit af nöden hafva pumpningsstationer inrättats,
hvilkas väldiga maskiner arbeta natt och dag, år in och år ut,
sändande bärgoljan i en oafbruten ström ned till kusten, där de
stora reningsvärken taga emot den, raffinera den och förädla dess
affall till en massa produkter, som funnit vidsträkt användning
i nutidens hushållning och industri.

Den rikliga tillgången på bränsle och de utmärkta kommu-
nikationer Pennsylvania eger i sina floder och otaliga järnvägar
hafva själffallet också gjort att andra än de tre ofvanberörda, så
att säga naturliga industrierna, slagit upp sina högkvarter inom
den gamla kväkarstaten. Glasindustrin i Förenta Staterna har
sin brännpunkt i Pittsburg, där fullt halfva antalet af alla lan-
dets glasfabriker äro belägna. Mattväfverierna i Philadelphia äro
de största, som någonstädes finnas, Baldwin-lokomotivfabrikerna
i samma stad likaså och detsamma gäller om Spreckels socker-
fabriker, hvilkas produktion har ett betydligt inflytande på världs-
marknaden. Icke mindre än 31,332 fabriker af olika slag finnas
inom staten Pennsylvania, med en styrka af inemot fyrahundra-
tusen arbetare, hvilkas årliga arbetslöner stiga till den oerhörda
summan af etthundratrettiofyra miljoner dollars, medan dessa
fabrikers sammanlagda årliga produktion uppgår i värde till in-
emot sjuhundrafemtio miljoner i amerikanskt mynt, eller bortåt
fyra miljarder francs — d. v. s. fyra femtedelar af den kolossala
summa Frankrike var tvunget att utgifva såsom krigsskadestånd
till Tyskland!

Undervisningsväsendet i Pennsylvania står synnerligt högt.
Allenast i skolbygnader har staten till dato nedlagt omkring
elfva miljoner dollars och antalet elever, som besöka dessa skolor
uppgår till en miljon tvåhundratusen, hvilket bätre än en upp-
gift om skolornas antal skänker en föreställning om huru vidt
utgrenadt skolsystemet i staten är. Tretton lärovärk sörja alle-
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nast för utbildande af lärare och lärarinnor ocn en mängd „col-
leges" samt universitet lämna rikliga tillfällen till högre och
specialstudier. Särskildt äro de medicinska högskolorna i Penn-
sylvania, besökta af i medeltal tvåtusensexhundra studenter år-
ligen, kända öfver hela Amerika och detsamma gäller om flera af
de andra högre lärovärken, såsom den gamla — i ålder den fjärde
i ordningen i Unionen — William Penn högskolan i Phila-
delphia och det först år 1885 grundlagda, men därför ingalunda
mindre fördelaktigt kända Bryn Mawr college i Philadelphia,
afsedt uteslutande för kvinliga studenter. Utrymmet förbjuder
tyvärr en mera i detalj gående redogörelse för lärovärken i Penn-
sylvania, hvars medborgare ända sedan WTilliam Penns dagar icke
försummat någonting, som kunnat bidraga till det uppväxande
släktets förkofran i bildning och kunskaper och därför också
lyckats bringa det därhän att deras stat, trots den rikliga till-
strömningen af oftast väl lågt stående europeiska arbetare, likväl
intar en framstående ställning beträffande innevånarnes medel-
bildning. Och lika frikostigt bar Pennsylvania sörjt för sina sjuka
och för dem, hvilka afvikit från lagens väg och därför måste lida
straff eller äro i behof af samhällets hjälp för att komma in på
den rätta vägen igen. En miljon dollars utgifves årligen endast
för sjukhus och andra almänna välgörenhetsinrättningar, såsom
hem för sjuklingar, försörjningsanstalter, dårvårdsinrättningar o.
s. v. Icke mindre än etthundrafemtiofem sådana anstalter utöfva
inom staten sin välsignelsebringande värksamhet, disponerande
öfver egendom, som uppgår i värde till det väldiga beloppet af
trettio miljoner dollars. Det stora cellfängelset i Philadelphia,
med plats för öfver ettusen fångar, anses vara en af de bästa
anstalter i sitt slag i världen och detta gäller ännu mera om

„The Home of Refuge" i Glen Milis, afsedt för gossar. Ända till
ettusentvåhundra mera eller mindre vilsekomna och hemlösa gos-
sar tager denna anstalt, som åstadkommits helt och hållet genom
privat välgörenhet, årligen vård om. Dess skydslingar äro in-
delade i „familjer" om femtio hvar och hvarje familj bebor ett
skildt hus samt står under uppsikt af sitt eget chefskap. Skol-
rum, värkstäder och lekplatser finnas i mängd och resultatet af
anstaltens värksamhet har varit skänkandet åt samhållet af en
mängd nyttiga medborgare, hvilka annars troligen till en stor
del skulle befolkat dess fängelser.

Ett egendomligt rum bland Pennsylvanias undervisnings-
anstalter intar indianskolan i Carlisle. öpnad år 1879 och nu be-
sökt af 800 elever. Apache, Pueblo. Sioux, Oneida, Cheyenne och
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Crow (Kråk) indianerna bidraga med största antalet elever, men
representanter för icke mindre än trettiosju andra stammar fin-
nas i skolan, hvars mål är att småningom utplåna all stamskilnad
genom den samuppfostran, som kommer eleverna till del. En
uniform, snarlik den amerikanska reguliära arméns har blifvit in-
förd och jämte uniformen militärisk disciplin, hvarhos eleverna
utom i engelska språket, undervisas i olika slöjder och handtvärk
samt i många fall under ferierna »planteras ut", såsom termen
lyder, hos hvita familjer, med och för hvilka de arbeta. Hvilka
resultat denna anstalt i en framtid kommer att medföra kan
knappast ännu förutsägas, men att den ännu icke lyckats fullt
utplåna den Amerikas rödskinn inneboende vildheten framgår

Vy of Pittsburg.

bäst däraf att flera än en af Carlisle-skolans elever under de se-
naste årens indianoroligheter slutit sig till sina stamförvandter,
åter anlagt deras klädedräkt och jämte dem kämpat mot de hvita.

Bland Pennsylvanias städer intagas främsta rummet af det
mellan Delaware och Schuykillfloderna på en jämn slätt belägna
Philadelphia, hvilket vi emellertid i detta sammanhang förbigå
för att åt denna, österns tredje stad, egna ett skildt kapitel. Näst
Philadelphia kommer Pittsburg, belägen vid de två vackra Alleg-
heny och Monongahelaflodernas sammanflöde och såsom fabriks-
stad en af de förnämsta på hela jordklotet. Redan de franska
egarne af Canada insågo den stora strategiska betydelsen af den
punkt där Pittsburg nu ligger och uppförde därför därstädes ett
fäste, fort Duquesne, hvilket för en följd af år afhöll kolonister-
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na i kväkarstaten från framträngande längre västerut. Seder-
mera, sedan engelsmännen slutligt fördrifvit fransmännen och
deras röda allierade från dessa näjder, omdöptes den begynnande
staden till Pittsburg och kort därpå begynte den utveckling,
hvilken gradvis gjort staden till en af jordens förnämsta indu-
strihärdar. Beläget midt i hjärtat af ett oerhördt rikt järn- och
koldistrikt samt försedt med en mängd vatten- och järnvägar åt
alla håll, har Pittsburg helt naturligt blifvit en uteslutande fab-
riksstad, där hundratusental människor vinna sin bärgning, många
oberoende och välstånd, några få enorma rikedomar, men där det
ständiga, rastlösa, bulrande arbetet, den röktyngda skyn och den
af de många fabrikernas mångahanda utdunstningar förskämda

Harrisburg och bron öfver Susquehanna.

luften, göra lifvet till alt annat än behagligt. Midtemot Pitts-
burg ligger Allegheny City, båda noga taget bildande endast en
stad med bortåt trehundrafemtiotusen innevånare oeh med bra
nog lika existens och arbetsvilkor.

Reading, med inemot ett sextiotal tusen innevånare, ursprung-
ligen grundlagt af och ännu till en stor del bebodt af tyskar,
ligger högre upp vid Schuylkillfloden, och är enraskt framåtgående
fabriks och handelsstad. Seranton, en uteslutande fabriksstad,
med väldiga stålvärk oeh rika kolgrufvor, grundlades först år
1840 vid Lackawannafloden, men eger nu en befolkning af sjut-
tiofemtusen personer och vid Susquehannafloden ligger Wilkes-
Barre, med trettiosjutusen innevånare samt hufvudort för ett .an-
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nat rikt koldistrikt. Statens hufvudstad är Harrisburg, också be-
lägen vid Susquehanna samt egande omkring fyratiotusen inne-
vånare, hvilka till en stor del vinna sin bärgning vid stadens be-
tydande järnvarufabriker. Lancaster

e hufvudorten i ett rikt jord-
bruksdistrikt, ofta kalladt »Amerikas trädgård", har trettiotvå-
tusen innevånare, till en betydande del af tyskt ursprung. Johns-
town, hvilket år 1889 så godt som utplånades från jorden af en
öfversvämning, orsakad genom bristandet af en fördämning tätt
ofvanför staden, har bygts upp igen och är för närvarande en

ändå lifligare fabriksstad än för-
ut. Chester, Pennsylvanias äldsta
stad, grundad af svenskar redan
år 1644, eger väldiga skeppsvarf
vid Delawarefloden samt där-
jämte betydande ylle- och bom-
ullsväfverier samt stålvärk och
maskinvärkstäder. Altoona, med
trettiotusen innevånare har det
stora Pennsylvania järnvägs-
bolaget, hvars värkstäder äro där
belägna, att tacka för sin tillvara,
Erie är en af de bästa och lifli-
gaste hamnarna vid sjön af sam-
ma namn samt utgör en viktig
skeppningspunkt, dit produkter
från trakterna västerom de stora
sjöarna hemtas och utbytas mot
alstren från Pennsylvanias gruf-
vor och fabriker. WilliamsportStaty of William Penn.

med tjugusjutusen innevånare, är en betydande timmerhandelsplats
med ett ypperligt läge vid västra grenen af Susquehannafloden,York,
med dess sju broar och dess många skolor och kyrkor är huf-
vudorten i ett at Nordamerikas rikaste jordbruksdistrikt och
Bradford, Titusville samt Oil City äro de viktigaste orterna i olje-
distriktet, hvars gräns emellertid småningom blifvit framflyttad
alt längre söderut så att numera i själfva värket Pittsburg är
en större affärsplats för petroleum än någon af de ursprungliga
oljestäderna.



7. Newr York, Amerikas metropolis,

Strödda bilder ur New Yorks historia. New York sådant det är.

Tt i dess enskildheter följa staden New Yorks
historia från dess ringa början såsom det
holländska nybygget Nya Amsterdam upp
till dess nuvarande stolta ställning såsom he-
la den nya världens förnämsta stad, blefve
mycket för vidlyftigt och vore dessutom för
syftet med detta arbete ändamålslöst, då så
godt som alt hvad ofvan nämts om staten
New Yorks utveckling äfven gäller om sta-
den, hvars historia är så sammanväfd med
den landsdels, hvars hufvudort den närmast

utgör, att det som säges om den ena i sina hufvuddrag äfven
gäller om den andra. Det är nog att nämna det New York i
egentlig mening, d. v. s. den del af staden, som ligger på den
tretton mil långa Manhattan-ön, i detta nu eger en befolkning
af en miljon sexhundratusen personer, hvartill dock bör läggas
befolkningen i de orter hvilkas tillvara helt och hållet beror af
New York, som sålunda i mera vidsträckt betydelse — ehuru en-
dast med tillägg af de orter, som också ligga inom statens med
samma namn gränser — har en befolkningsnumerär af fullt två
och en half miljon människor. Och lika omöjligt som att medde-
la en något så när fullständig historia öfver staden vore det att
inom den trånga ramen af ett fåtal sidor gifva en uttömande be-
skrifning af staden själf. Vi få därför i hvardera fallen nöja oss
med lösryckta bitar, valda bland de historiska tilldragelser, hvilka



146

varit af största vikt för såväl New York som för Amerika öfver-
hufvud, och bland de drag i stadens fysionomi, hvilka såsom sär-
skildt karaktäristiska lättast fästa sig i främlingens minne.

Två vyer af New York i gamla tider.

Ångbåts förbindelserna mellan New York
och Europa.

Den 23:dje April 1838 är en sådan bemärkelsedag i New
Yorks och i Amerikas — ja, noga taget i hela mänsklighetens ut-
vecklingshistoria, ty då inlöpte de två första från Europa kom-
mande ångbåtarne i New Yorks hamn, och större inflytande på
Amerikas samt därigenom medelbart på all mänsklig odlings ut-
veckling har föga något annat haft än öpnandet af oceantrafik
med ångare. Det kan därför vara skäl att i detta sammanhang
orda något därom.
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Redan många år tidigare än det ofvannämda året 1838 hade
tvänne ångare sändts från Amerika till Europa, den ena redan
lefl9, det andra 1831, men båda hade behöft orimligt lång tid
för öfverresorna och hade tarfvat så mycket bränsle att hela de-
ras utrymme tagits i anspråk för kol, hvarför resorna, ur affärs-
synpunkt bedömda, icke egde någon synnerlig betydelse och
häller icke upprepades. Men „Sirius" och „Great Western", hvil-
ka anlände den ofvannämda 23:dje April hade icke allenast
medfört last utan också passagerare och därför måste den egent-
liga oceantrafiken med ångare anses ha tagit sin början med de-
ras ankomst till Amerika. Visst hade „Sirius" användt hela ader-
ton och ett half dygn på resan mellan Queenstown och New
York och hade därunder bränt upp hela sitt kolförråd så att re-

servspiror och annat löst trävirke måste anlitas för att få ånga-
ren i hamn, men „Great Western" hade tillryggalagt samma
sträcka på fyra dygn kortare tid och hade kol öfver vid fram-
komsten, hvarigenom tillräckligt tydligt visades att ångbåtstrafik
öfver oceanen var icke blott möjlig utan sannolikt äfven skulle
kunna bli en god affär.

Eörut hade all såväl passagerare som annan trafik förmed-
lats af segelfartyg, hvaribland de präktiga, snabbseglande „clip-
pers",- voro de förnämsta, som gjorde regelbundna turer mellan
Europa och Amerika. I hufvudsak motsvarade dessa fartyg i
allo tidens fordringar, ja, voro i det hela betydligt säkrare än de
första ångfartygen, med hvilka de beträffande utrymme och be-
kvämlighet för passagerarne, mera än kunde mäta sig. Till en
början tog ångbåtstrafiken därför icke häller synnerlig fart.
„Great Western" gjorde inalles trettiosju resor öfver oceanen,
men „Sirius" skickades efter återkomsten till England icke mera
öfver Atlanten och andra ångare som gjorde profturer till Ame-
rika lyckades icke tillräckligt väl för att man skulle känt sig hå-
gad att öfvergifva clipperfartygen.

Den första regelbundna trafiken med ångare på Amerika öp-
nades 1840 af ett bolag, som officielt kallade sig The British and
North American Royal Mail Steam Packet Company, men som i
dagligt tal bar sin stiftares och chefs, Samuel Cunards, namn.
„Cunardlinjen" lyckades få till stånd ett kontrakt med Englands
regering, enligt hvilket denna förband sig att till bolaget betala
en summa af 60,000 pund sterling om året för befordran af po-
sten från England till Amerika, och stödt på detta förmånliga
aftal började bolaget sin värksamhet med fyra ångare, hvilka
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först en gång i månaden, men senare hvar fjortonde dag gjorde
turer från linjens båda ändpunkter, Liverpool och New York.

Sin första, ända till i dag som är fortbestående, rival erhöll
Cunardbolaget år 1850 i „The Liverpool, New York and Phila-
delphia Steamship Company eller Inman linjen, såsom detta bolag
efter sin stiftare blifvit kalladt. Inmanbolaget begynte sin bana
med införandet af tvänne nyheter i inredningen af sina fartyg,
nyheter, som haft ett aldeles oberäkeligt inflytande på utveck-
lingen af ångbåtsbyggeriet. Dess ångare inrättades -— i mot-
sats mot alla, som förut plöjt Atlanten — äfven för tredje klass
eller s. k. steerage-passagerare samt förseddes med propeller i
stället för hjul såsom alla ångfartyg dittills.

Befordringen af tredje klass passagerare med ångare var ett
dråpslag mot clipperfartygen och en gång inne på denna bana
gick den vidare utvecklingen i samma riktning. Det årligen
stegrade antalet resande till Amerika, både egentliga emigranter
och sådana, som både ville och kunde betala för större komfort
an dessa, gaf upphof åt det ena nya bolaget efter det andra och
hvarje nytt sådant som uppträdde införde också någon nyhet
och förbätring i sina ångare. Snabbheten ökades, likaså fartygens
storlek och lyxen i inredning stegrades oupphörligt. Men först
år 1870 gjordes igen att afgörande stort framsteg. Det var „The
Oceanic Steam Navigating Company" eller White Står linjen, som
då upptog täflan med de äldre bolagen, och i dess nya ångare
hade den stora förbätring införts att hytter och salonger för för-
sta klass passagerare förlagts midskepps, hvarigenom obehaget af
skrufvens skakande och känningen af sjögången förminskades så
mycket sig öfverhufvudtaget göra lät.

Fördelarne af denna förändring i fartygens inredning voro
så i ögonen fallande, att de äldre bolagen inom kort funno sig
nödsakade att följa exemplet så att inom kort alla första klas-
sens ångare voro inredda efter samma principer som White Står
linjens båtar. Under sjuttiotalet växte trafiken på Amerika yt-
terligare och ändå snabbare än förut. Nya bolag nppstodo alt-
jämt, de gamla ökade oupphörligt antalet af sina fartyg och
hvarje fartyg, som bygdes öfverträffade åtminstone i något af-
seende sina föregångare. Tiden för resorna nedbraktes så myc-
ket att åtta dygn från hamn till hamn icke mera var något ovan-
ligt och samtidigt dref man lyxen i inredning och utstyrsel så
långt att fartygen gjorde fullt skäl för benämningen „flytande pa-
lats" — men alt defta oaktadt har det först varit de alra senaste
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åren förbehållet att åter bringa ångbåtsfarten på oceanerna flera
betydande steg framåt.

Inman bolaget, White Står bolaget och Cunard bolaget be-
sitta i detta nu ångare, hvarom man ännu för några år sedan
knappast kunde drömma. Fartyg af tiotusen tons dräktighet och
däröfver, försedda med maskiner af tillräcklig styrka för att drifva
de dubla skrufvarne rundt med sådan svindlande fart att icke ens
sex dygn mera behöfvas för färden från den sista hamnen i Eu-
ropa till den andra ändpunkten i Amerika, utstyrda med öfver-
dådig prakt och lyx samt erbjudande också mellan däcks passa-
gerarne en grad af komfort såsom aldrig förut, hafva dessa ån-
gare småningom gjort oceanresor till ett luxuöst tidsfördrif för
en massa personer, som endera söka hvila från träget arbete och
affärer eller också endast förströelse.

Men de engelska bolagen äro numera på långt när icke de
enda, som täfla om publikens ynnest, utan hafva flera dylika upp-
stått på den europeiska kontinenten och visat sig fullt kunna
jämföras med de engelska i alla väsentliga afseenden — i några
måhända till och med öfverträffa dem. „Compagnie générale trans-
atlantique" i Frankrike, „Hamburger Dampschiffsgesellschaft" i
Hamburg och det öfver hela jordklotet kända „Norddeutsche
Lloyd" i Bremen äro de förnämsta af dessa kontinentala ånbåts-
bolag.

Det blefve naturligtvis mycket för vidlyftigt att här närmare
skildra de olika bolagen och deras båtar, men då det på samma
gång ej kan vara annat än af stort intresse för nutida läsare
att erfara något om den modärna passagerarebefordringen öfver
Atlanten vilja vi meddela några närmare uppgifter om det senast
nämda af de stora ångbåtsbolagen, det i många stycken förnäm-
sta bland dem, samt om dess fartyg. North German Lloyd bo-
laget har under årens lopp så utvecklat sin affär att detsamma
nu förmedlar trafik icke allenast öfver Atlanten utan också öfver
alla andra haf på jordklotet och öfveralt höra dess ångare obetin-
godt till de bästa. Särskildt är den flotta, som uppehåller för-
bindelsen mellan Bremen och New York, i allo ypperlig och be-
står af bolagets nyaste, snabbaste och största ångare. Den mest
noggranna omsorg, det mest utsökta material och de nyaste förbät-
ringarna inom det modärna skepsbyggeriet hafva kommit till an-
vändning vid byggandet af dessa fartyg, hvilkas inredning är
luxuös och bekväm i förhållande till deras öfriga egenskaper. En
ångare som detta bolags „Havel" t. ex. mäter i det närmaste sju-
tusen tons och har maskiner af trettontusen hästkrafters styrka,
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hvilka framdrifva fartyget med en hastighet af nitton knop per
timme. Dess dimensioner äro: längd 487 fot, bredd 52 fot och
djup 38 fot; tvåhundra första, etthundratjugufem andra och in-
emot femhundra tredje klass passagerare kunna bekvämt tran-
sporteras på en gång med Havel, hvilket tillryggalägger hela
sträckan mellan Bremen och New York på omkring nio dygn.
Dess stora salong rymmer vid sina olika bord hela antalet första
klass passagerare på en gång och är inredd med en lyx, som är
hardt när otrolig och endast öfverträffas af dyrbarheten i trä-
slag, draperier och annan utstyrsel i damsalongen och musikrum-
met, samt uppnås af den i de stora rökrummen, med deras läder-
klädda soffor och stolar samt litet hvarstädes stälda småbord.

För passagerarnes säkerhet är sörjdt genom fartygens indel-
ning i en mängd rum förnedels vattentäta skott, hvilka alla prof-
vats innan ångarne mottagits af bolagen, samt i sista hand genom
ett betydande antal lifräddningsbåtar, de sistnämda dock ytterst
sällan tagna i anspråk, ty den utmärkta duglighet, som utmärker
detta bolags kaptener och andra officerare har gjort att sällan
några olyckshändelser förekommit och att de då förlöpt utan nå-
gon egentlig fara för j^assagerarne. Det är många hundratusen-
tal sådana North German Lloyd bolaget befordrat till New York
hvilket kan tacka såväl detta som de andra transatlantiska bo-
lagen för en dryg del af den storartade utveckling staden kan
berömma sig af, en utveckling, hvilken gjort den nya världens
metropolis till en af jordklotets tre största städer.



Erie-kanalen, Morse-telegrafen, politiska rörelser
(Tammany hall)

ew York hade småningom utvecklat sig till
den viktigaste handelsstaden i Nord-Amerika,
i västern framskredo odlingen och produk-
tionen alt längre för hvarje år, snart sagdt
för hvarje månad, och de nya trakternas
naturligaste utförselhamn var New York,
men kostnaderna för transporten af spanmål
först längs floderna, öfver sjöarna, sedan
öfver land till Hudsonfloden och längs denna
slutligen till hafvet, voro öfverhöfvan dryga
och fördyrade jordbruksprodukterna så myc-

ket att för dem själfva så godt som intet erhölls. Detta värkade
själffallet hämmande också på New Yorks importhandel och då
beslöt man sig — med den oförskräckta företagsamhet, som redan
då begynte blifva ett kännetecken för amerikanarne — för att
bygga en kanal från Erie-sjön till Hudsonfloden och sålunda
med ens öpna en billig och bekväm kommunikationsled från de
nya odlingsbygderna direkt till New York, hvilket sålunda komme
att med ett slag och, hoppades man, för allan framtid erhålla
kontrollen öfver all västerns handel. Företaget var för sin tid
ofantligt vidtutseende och dess praktiska utförbarhet underkastad
mycken diskussion, för att icke als tala om den förutspådda omöj-
ligheten att åstadkomma det nödiga, väldiga kapitalet. Men de
gom tagit saken om hand läto sig af intet afskräckas, utan ge-
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nomdrefvo i staten New Yorks lagstiftande församling en lag
om kanalens byggande.

År 1816 påbörjades det storartade arbetet, hvilket sedan
under svårigheter, som nästan syntes ökas och växa under dess
fortgång, pågick ända till år 1825, då kanalen ändtligen kunde
öpnas för trafiken. Många miljoner dollars i penningar och oänd-
liga mödor af dem, som ledt företaget, hade det kostat, men
frukterna däraf hafva varit större och rikare än troligen af något
annat liknande företag på jordklotet. Att så skulle bli hade man
också lärt sig inse redan förr än arbetet var afslutadt och därför
blef dagen för invigningen af Erie-kanalen så godt som en natio-
nell festdag. Telegrafen var ännu inte uppfunnen, men däraf

Södra ändan af New York, sedt från hamnen.

lät man icke stäfja sin önskan att sända snabba underrättelser
om tilldragelsen till New York, hvars intressen saken ju i främsta
rummet rörde. På den 550 mil långa sträckan från Buffalo till
New York stälde man upp kanoner på ett afstånd af tio mil från
hvarandra och på detta sätt lyckades man befordra nyheten om
att kanalen var officielt öpnad ned till kusten på endast åttioen
minuter, hvarjämte den fördel ernåddes att folket på många mils
afstånd från kanonlinjen genom de dånande signalerna underrät-
tades om att den för deras stat så betydelsefulla händelsen timat.
En flottilj af kanalbåtar, smyckade med svajande flaggor, blom-
mor och guirlander samt bärande statens guvernör Clinton och
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andra framstående personer, färdades längs den nya kommuni-
kationsleden till Albany vid Hudsonfloden, därifrån farkosterna
bogserades ned till Sandy Hook utanför New York. Dit anländ
utgöt guvernören under dånande jubel af folket och klingande
fanfarer af en mängd musikkårer, innehållet af ett fat med vatten
från Erie-sjön i oceanen, sålunda enligt ceremonielet „förmälande
hafvet med de stora inlandssjöarna".

Längs denna kanal har sedan dess en betydande del af vä-
sterns spanmål skeppats till New York och därifrån vidare till
Europa. I saluvärde ha dessa präriernas produkter uppgått till
tusental miljoner, i indirekt värde till långt mera, ty utan den
förbindelseled, som möjliggjort deras snabba och billiga transport
till hafskusten hade den jätteutveckling, som egt rum i västern
varit otänkbar ända till vår egen tid, då järnvägarna tagit de
gamla kommunikationernas plats. Alt ännu fraktas längs Erie-
kanalen väldiga massor af jordbruksprodukter hvarje år till New
York, som har denna vattenväg att tacka för många hundratal
miljoner dollars i ren affärsvinst och för många tiotusental af sitt
innevånarantal, hvars tillväxt ju helt och hållet berott och beror
på de tillfällen till arbetsförtjänst staden kan erbjuda.

New York eger vidare äran af att vara den stad, inom hvars
murar en af vårt århundrades alra största och mest omstörtande
uppfinningar blifvit gjorda, ty har var det professor S. F. B.
Morse, i New Yorks universitetsbygnad, begynte de experiment,
hvilka ledde till byggandet af telegraflinjen till Philadelphia,
redan år 1845. Amerikanarne, och New Yorkarne främst bland
dem, insågo ögonblickligt den ofantliga betydelsen af den-nya
uppfinningen och skyndade sig att bygga telegrafledningar åt
olika håll, tils numera knappast den minsta by inom Unionens
hela vida område saknar telegrafisk förbindelse med hvarje ort i
den civiliserade världen. Och hvad detta betydt och betyder för
den fortsatta utvecklingen af Amerikas väldiga materiella resurser
såväl som af handeln i dess städer, behöfver ej vidare beröras,
det inser enhvar.

Året 1863 utmärktes af ett folkupplopp, hvars like lyckligtvis
aldrig skådats hvarken i New York eller i någon annan af nor-
dens stora städer. Orsaken till utbrottet var den sedan lång tid
jäsande förbitringen öfver utskrifningen af soldater för nordarmén
under det långvariga inbördeskriget, en förbitring, som under-
blåstes genom brandartiklar i de demokratiska New-York-tidnin-
garna tils densamma den 13:de Juli ofvannämda år bröt ut i
öppen låga. En talrik pöbelhop anföll och brände en hop såväl
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offentliga som enskilda bygnader, bland hvilka de stora spanmåls-
elevatorerna vid Atlantic-dockorna, tidningen Tribunes ståtliga
hus, hemmet för värnlösa negerbarn o. s. v. Negrer och soldater
i uniform attackerades och ihjälslogos hvarhälst pöbeln mötte
dem och enhvar, som ådagalagt öppen sympati för nordstaternas
slafpolitik, var hotad till lif och egendom. All tapperhet af po-
lisen förslog icke för att kväfva upploppet, som hotade att antaga
alt större proportioner, utan måste militär rycka ut och först
med dess tillhjälp lyckades man stäfja fortsättningen af orolig-
heterna, hvilka emellertid kostade öfver ettusen döda och sårade
samt mera än två miljoner dollars i förstörd egendom.

Brooklyn bron.



„Tammany".

land de egendomliga drag i New Yorks sam-
hällslif, om hvilka väl de flesta hört talas,
men få ega ett ens tillnärmelsevis riktigt
begrepp, intages den ingalunda sista platsen
af den organisation, som ömsom benämnes
„Tammany Hall", ömsom „Tammany Society",
men oftast „Tammany" kort om godt. En-
hvar vet att denna organisation spelat och
spelar en ytterst viktig roll såväl i staden
och staten New Yorks som numera i Förenta
Staternas politiska lif öfverhufvud, men få

ha gjort sig mödan att taga närmare reda på vare sig hvad Tam-
many egentligen är eller huru det är möjligt för en sådan, ur-

sprungligen helt och hållet privat organisation, att influera på
hela folkets öden, sådana de gestaltas vid valurnan.

Den nuvarande Tammany-föreningen räknar sin uppkomst
från året 1789, då densamma den 12:te Maj organiserades, endast
ett par veckor efter det George Washington aflagt ed såsom
Förenta Staternas första president. Ändamålet var till en början
endast att åstadkomma en motvikt mot det parti, hvars ytter-
linjer redan kunde skönjas inom den grupp af män, som närmast
oingåfvo den nya presidenten, det sedermera s. k. federala par-
tiet, hvars princip var att central-(unions)-regeringen borde göras
så stark som möjligt och endast i rent lokala frågor afgörande-
rätten tilläggas de enskilda staterna. Denna princip väckte liflig
opposition inom en mängd kretsar, där sådana åsikter ansågos
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vitna om aristokratiska sträfvanden, dem man på intet sätt ville
tolerera, och från denna opposition i teori var det endast ett kort
steg till en fast organisation, hvars mål var att med alla till buds
stående medel bekämpa de s. k. aristokratiska tendenserna. Så-
lunda uppkom Tammany-föreningen, redan från sin första början
en utprägladt demokratisk institution, hvars grundprincip sedan
dess icke undergått några förändringar.

Namnet Tammany hade dock redan förut användts af före-
ningar i politiskt syfte, bildade under tiden före det öpna ut-
brottet af motståndet mot England samt sedan fortsatta under
revolutionstiden. Traditionen förmäler att Leni Lenape indianerna
egde en vördnadsvärd, vis, tapper och frihetsälskande höfding,
hvars namn var Tammany, och de berättelser om denne höfdings

Tammany's första mötesplats.

stora inflytande och utmärkta personliga egenskaper, som af några
resenärer till det inre af landet brakts till kolonisternas närmare
kusten kunskap, uppväckte i så hög grad deras entusiasm att de
litet hvarstädes stiftade Tammany-föreningar, hvilkas mål var att
med alla medel bekämpa det engelska förtrycket och befrämja
de amerikanska koloniernas frihet. Dessa föreningar upphörde
själffallet då koloniernas oberoende af moderlandet slutligen er-
kändes, men då en del amerikanare själfva visade sig böjda för
att införa ett statsskick med så liten frihet som möjligt för de
olika delarna af förbundsstaten, upplifvade man traditionerna från
revolutionsåren och bildade en ny frihetsförening, hvilken antog
samma namn som de förra, ehuru med tillägg också af benäm-
ningen „The Columbian Order", hvilken i dag som är hör Tam-
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many-föreningen till, ehuru den sällan användes, åtminstone af
utanför stående.

Så godt som från begynnelsen blef Tammany en betydande
faktor i landets politik, ehuru föreningen både öppet och i hem-
lighet bekämpades af dåtidens främsta män i den nya republiken.
Man ansåg det icke kunna lända till landets fromma om med-
borgarne leddes i sin politik af föreningar, hvilkas ledare i sin
tur voro oansvariga gentemot dem, hvilkas åsikter de så att säga
skapade. Korruption blefve den oundvikliga följden af sådana
organisationer i politiskt syfte, spådde man — och den som följt
hälst något med utvecklingen af amerikansk politik kan ingalunda
jäfva riktigheten af förutsägelserna. De ha mera än bevisats och
ingalunda minst genom Tam-
many-föreningens egen värk-
samhet.

Ursprungligen voro för-
eningsmedlemmarna indelade

Den äldre Tammany-hall.

i tretton s. k. stammar, en för enhvar af de ursprungliga tretton
staterna, hvilka bildade Unionen, och enhvar stam hade såsom sinne-
bild ett djur, såsom: räfven, örnen, tigern, björnen o. s. v. Men
småningom ha dessa „stammar" smält samman till en endakompakt
massa, hvilken bibehållit tigern såsom sitt emblem, hvarför också
i dagligt tal föreningens medlemmar numera ofta benämnas Tam-
many-tigrar och föreningen själf „tigern" kort om godt, en be-
nämning, hvilken i mera än ett afseende lämpar sig ypperligt
för denna organisation, som bräkt och troligen ännu kommer att
bringa så mycken ofärd öfver staden och staten New York såväl
som öfver landet i dess helhet. Det demokratiska partiet är vis-
serligen skyldigt Tammany mycken tack för de politiska segrar.
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till hvilka den mäktiga New-Yorker-organisationen forhjälpt det-
samma, men på samma gång har Tammanys hjälp ofta nog måst
betalas så dyrt att demokraterna med skäl kunnat uttala en ön-
skan om att „bli bevarade för sina vänner'*. Ty endast för sakens
skull gör Tammany inga tjänster åt sitt parti, tvärtom har ända
sedan Andrew Jacksons tid föreningen högre och med mera efter-
tryck än någon annan proklamerat satsen att „bytet tillhör seg-
raren" — samt handlat därefter.

Den första bygnad
„Hall", Tammany-före-
ningen användt såsom
högkvarter låg vid hör-
net af Nassau och Spruce
streets, var ett lågt, högst
anspråkslöst trähus, där

Nuvarande Tammany-hall. Seen vid dess invigning.

krog hölls af en af föreningens medlemmar och där sådant lef-
verne fördes att lokalen af alla, som icke själfva tillhörde Tam-
many, mera betecknande än fint benämdes „svinstian". Men redan
år 1811 togos de första stegen i och för uppförande af ett eget,
bätre hus, hvilket redan följande år blef färdigt och sedan tjänade
såsom högkvarter för föreningen ända till år 1867 då dess nuva-
rande s. k. „wigwam" bygdes, vid fjortonde gatan mellan Irving
place och tredje avenyn.
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Ända sedan föreningens stiftande har det irländska elementet
såsom i alla amerikanska politiska organisationer spelat den le-
dande rollen. Den egentliga grundläggaren af Tammany var en
irländare vid namn Mooney, de,, som utöfvat det största infly-
tande inom densamma, de, som i största grad bidragit till dess
anseende för korruption och ruttenhet, ha varit irländare och
irländare äro i dag som är Tammanys ledare såväl som de flesta
af de skydslingar föreningen skaffat viktiga politiska embeten.
Att detta öfvervägande irländska inflytande ingalunda gjort Tam-
many mera populär bland egentliga amerikanare är lätt begrip-
ligt och ännu mera begripligt blir detta då man erinrar sig på
hvilket hårresande sätt Tammany tidtals missbrukat sin makt och
sitt inflytande. Alra värst blomstrade dessa missbruk på sextio-
talet då de för tiden mest inflytelserika männen inom Tammany
lyckades slå under sig staden New Yorks förnämsta och vikti-
gaste embeten och bildade den sorgligt ryktbara „Tammany-
ringen", hvilken inom några få månader bestal staden på den
oerhörda summan af tjugu miljoner dollars och sedermara under
flera år fortsatte de väldiga underslefven tils slutligen år 1871
utbruten oenighet mellan tjufvarna själfva åvägabrakte ett afslö-
jande genom tidningspressen, hvilken slutligen sprängde ringen
och gjorde slut på dess skamliga välde i Unionens största och
rikaste stat.

Men därmed var ingalunda Tammanys inflytande slutligen
brutet. För en tid värkade visst de skandalösa afslöjandena att
den i politiska val deltagande almänheten kände sig böjd för att
så vidt möjligt vid alla tillfällen motarbeta Tammany, men dess
makt var altför stadigt rotad för att kunna krossas på en gång.
Småningom ökades föreningens inflytande igen, alla lokala val i
staden New York afgjordes i enlighet med dess önskningar, stats-
valen kommo i alt högre grad under dess inflytande och då
Cleveland för snart nio år sedan blef vald till president och där-
med det demokratiska partiet ånyo fick vind i sina segel, ökades
också på nytt Tammanys makt. Cleveland visade sig emellertid
för litet mottaglig för föreningens inflytande och därför motar-
betade denna hans återval med sådant eftertryck att en mängd
amerikanska politici helt och hållet skylla Tammany för den repu-
blikanska seger, hvilken förskaffade Harrison presidentvärdighe-
ten. Också vid sistlidet års president-nomination motarbetade
Tammany Cleveland, men då dennes sympatier bland demokrater
såväl som bland alla af partierna oberoende valmän visade sig
Öfverväldigande starka, genomdrefs hans nomination Tammany
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till trots. För en tid därefter trodde man tämligen almänt att
följden däraf skulle blifva ett tyst, men därför ingalunda mindre
värksamt mullvadsarbete emot det demokratiska partiets kandi-
dat, men Tammany-ledarne måtte insett att de ingenting annat
kunde göra än skada sig själfva genom att motarbeta Clevelands
val och beslöto därför att leda sina väl disciplinerade skaror af
röstande till valurnorna för att rösta för Cleveland och sålunda
förvärfva sig hans tacksamhet i tillräckligt hög grad för att
få en tillräcklig andel i segerns frukter. Också härutinnan
torde dock Tammany-männen, för så vidt man nu kan döma, ha
missräknat sig, då af alt synes framgå att presidenten ingalunda
är sinnad att fördela unions-embetena i enlighet med Tammany-
ledarnes önskningar, utan i alt söker intaga en fullkomligt själf-
ständig hållning. Men vare härmed huru som hälst, så har
Tammany-föreningen dock demonstrerat att dess makt i detta nu
är större än någonsin förut, ty endast tack vare dess bistånd —

det vet enhvar — kunde Cleveland erhålla den väldiga majoritet
han nådde i New York. Och då framgången ju altid tillvinner
sig gillande af en mängd folk, som endast ser denna ena sida af
saker och ting är det tydligt att Tammanys makt för närvarande
är stadd i snabb och stark tillväxt, hvarför också med säkerhet
kan förutsägas att föreningens roll vid nästa presidentval kommer
att bli en ändå större och viktigare än någonsin förut.



New York i våra dagar,

tt beskrifva en stad, hvilken som hälst, så att
läsaren erhåller en tydlig och riktig före-
ställning därom, är sjelffallet omöjligt, en
sådan föreställning kan endast den afbil-
dande konsten lämna, därför hänvisa vi lä-
saren för ett begrepp om huru New York i
närvarande tid ter sig i sina hufvuddrag till
illustrationerna. Men stumma som dessa äro
måste de åtföljas af upplysande text för att
blifva begripliga och då utrymmet för sådan
text i förvarande fall är väl begränsadt kan

det icke undvikas att en stor del däraf måste upptagas af siffror
och data.

Till sin areal är New York, som upptar det hela af Manhat-
tan ön samt därtill ett område på fasta landet, ingalunda en af
världens största städer, ty denna areal upptar endast 22 kvadrat-
mil för den egentliga staden på Manhattan ön och, förstads-
distriktet på fastlandet inberäknadt, 41^ kvadralmil. Men befolk-
ningen på denna areal stiger i detta nu sannolikt till nära två
miljoner, att döma däraf att en icke officiell folkräkning i början
af 1892 gaf ett resultat af 1,800,891. Den senaste officiella folk-
räkningen däremot, företagen år 1890, gaf ett innevånarantal för
New York af icke mera än 1,513,501, ett resultat, hvilket dock
enstämmigt förklarats vara oriktigt, ity att i polisens rullor, hvil-
ka icke göra anspråk på att vara fullt uttömande, upptagas öfver
etthundrafemtiotusen personer mera. Huru som hälst ger dock
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ingendera siffran ett riktigt begrepp om New Yorks folkmängd,
ty helt naturligt borde till denna läggas också innevånarne såväl
i Brooklyn som i flera andra af de förstäder, hvilka helt och hål-
let hafva New York att tacka för sin uppkomst och sitt fort-
bestånd. Och med dem inberäknade eger den nya världens me-
tropolis en befolkning af tre miljoner människor, mera än Paris,
med endast London ett trappsteg högre på rangskalan.

Men beträffande den brokiga sammansättningen af sin befolk-
ning är New York ovilkorligen n:o 1 i hela världen. Där finnas

New Yorks gamla börsbygnad.

flera irländare än i Dublin och flera tyskar än i någon tysk
stad, undantagande endast Berlin. Hela kvarter och stadsdelar
äro fylda af främmande nationaliteter, hvilka så fullständigt för-
länat dem sin prägel att besökaren kunde tro sig med ens för-
flyttad tusental mil från Amerika. Fransmännen hafva sin stads-
del, Tyskarna sina, Italienare, Negrer, Kineser, Spanjoner, Judar,
Araber o. s. v. ha alla nästlat ihop sig i vissa kvarter, där inga
andra nationaliteter trifvas, och af alla dessa är det endast Ty-
skarna och Skandinavarerna, som i någon mån hastigt amerika-
niseras, medan alla de öfriga i första, ofta äfven i andra genera-
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tionen, i allo bibehålla sin natiolatitet och sina egna språk
härifrån dock Skottar och Irländare själffallet undantagna.

Den gamla Federal-Hall i New York.

Manhattan ön är såsom sagdt centralhärden för donna mylran-
de människomassa. On bildas af Hudsonflodens båda mynnings-
armar, den östra och den norra, hvilka mellan Manhattan och

City Hall parken år 1822.

fastlandet tillsammans bilda den s. k. inre bassinen, New Yorks
oförlikneligt vackra och enastående rymliga och säkra hamn, där
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alla jordens flottor på en gång kunde ligga bekvämt förankrade.
I längd är Manhattan ön icke mera än tretton och en half mil,
medan stadens bredd växlar mellan ett fåtal famnar vid dess

Broadway.

sydligaste ända, och två och en half mil såsom största vidd. På
denna yta har man lagt ut icke mindre än 575 mil gator af alla
möjliga vidder, börjande från de trånga gränderna i fattigkvarteren
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och upp till de ståtliga avenyerna och de ändå ståtligare boule-
varderna i de nya residenskvarteren, där inga andra än förmögna
personer kunna bo. I den sydliga, äldre delen af staden äro des-
sa gator mycket litet regelbundna och rätt förvillande för en
främling, men längre uppåt staden skära gatorna i räta vinklar
de i stadens längdriktning löpande avenyerna, medan diagonalt
genom stadens hela längd löper den väldiga pulsådern för New
Yorks trafik, den ständigt mylrande, ständigt till sitt utseende
växlande och ständigt lika intressanta Broadway, säkert den mest
typiskt armerikanska gata någon af landets städer har att upp-
visa.

„The Washington Building". Modärnt hus, innehållande endast affärslokaler.

Antalet af bygnader längs dessa gator stiger till omkring
etthundratjugutusen, bland, hvilka en mängd ytterst dyrbara och
utmärkt vackra. Öfver ettusen etthundra nya hus uppföras hvart
år, till ett värde af mera än tretton miljoner dollars och detta
till trots äro dock hyrorna i New York högre än i någon annan
stad på jorden. Sammanlagda värdet af stadens bygnader upp-
gifves ofverstiga fyratusen fyrahundra miljoner dollars, en så
svindlande kolossal summa att den blir fullkomligt ofatlig. Till
sitt arkitektoniska ytre äro dessa bygnader så olika man gärna
kan tänka sig och representera snart sagdt alla kända stilarter,
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från den rent egyptiska i Tombs-fängelset, genom gothik och
olika länders renässance ned till våra dagars stillösa sammanbland-
ningar af alla stilar och själlösa efterbildningar af moriska, in-
diska, gammalengelska och andra arkitekturformer. Härmed vare
dock ingalunda sagdt att alla modärna bygnader i New York
äro arkitektoniskt obetydliga, tvärtom finnas bland dem en mängd
om lika mycken duktighet som om konstnärlig djärfhet vitnande
skapelser, en del fullt jämförliga med det bästa nutida arkitek-

Equitable-bolagets hus vid. Broadway.

tur i Europa mäktat åstadkomma. Ett undantag och ett rätt
bedröfligt därtill, bilda förmögna nutids New Yorkares privat-
bostäder i de nyare delarna af staden, där man snart sagdt utan
några undantag under många års tid uppförde hvartenda hus i
absolut samma stil och af absolut samma material, ett slags brun
sandsten, vacker nog och varm i färg, men tröttande enformig då
hus efter hus, gata upp och gata ned, är ackurat likt sin granne
så i form som färg.
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New Yorks postkontor

Stadshuset ~,City Hall'f.
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För egarnes och innevånarnes i allmänhet i dessa hus be-
kvämlighet och hygieni är det väl sörj dt i New York. Sexhundra-
åttiofem mil vattenledningsrör hemta till hvarje hus denna nöd-
vändighetsartikel, från en jättereservoir 50 mil från staden. I detta
nu rymmer denna reservoir eller rättare systemet af behållare
i Croton dalen, öfver sjuttontusen miljoner gallons vatten, men
då detta kvantum i en snar framtid med all säkerhet komme att
bli otillräckligt för stadens ständigt växande behof har man på-

Aktiebörsen.

begynt byggandet af ytterligare dammar så att trehundrafemtio
miljoner gallons om dagen kunde användas i New York, hvars
förbrukning nu icke stiger ens till en tredjedel af denna oerhörda
kvantitet. Affallsvatnet åter föres från husen och gatorna genom
afloppsledningar af inalles fyrahundrafyratiofyra mils längd, byg-
da för en sammanlagd kostnad af öfver tjugutvå miljoner dollars.
Gaslyktor till ett antal af öfver tjugusjutusen, ettusentvåhundra
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elektriska och ett mindre antal naphta lampor sörja för belys-
ningen af gatorna och de offentliga platserna.

Tack vare den egendomliga, långsträckta formationen af Man-
hattan ön förefinnes i New York ett större behof af snabba och
bekväma gatukommunikationer än troligen i någon annan stad
ooh ju mera den sydliga delen af staden har utvecklat sig till
uteslutande affärsdel, desto mera har detta behof gjort sig gäl-
lande. Den första hästbanan i New York började sin almännyt-
tiga värksamhet redan år 1832, längs fjärde avenyn från Prince
street till Murray Hill, som då låg vid yttersta ändan af staden.

~The Court House".

Hästbanenätet spreds sedan hastigt nog öfver hela staden, men
ändå hastigare tillväxte denna och dess befolkning. Det gälde
att finna nya samfärdselmedel med de norra, längre bort belägna
delarna af staden och då skred man till byggandet af de egen-
domliga pelarbanorna, hvilka förlänat en del af New Yorks gator
ett så egendomligt utseende och i så hög grad bidragit till den
utveckling norrut, som staden under de tvänne sista åstiondena
genomgått. Bygda på höga järnpelare i nivå med andra eller
tredje våningen af husen — i en del fall till och med ofvan hu-
sens tak — löpa numera de fem olika pelarbanorna genom
några af New Yorks avenyer från Battery parken längst i söder
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~The Produce "Exchange".

Pelarbana i New York.

och ända till
samt — en lin-
je— äfven norr-
om den forna
staden Harlem
som numera en-
dast utgör en
del New York
själft. År 1789
föreslogs att af
en då öde bit
jord i närheten
af dennuvaran-
de Canal-street
bilda en stads-
park, men för-
slaget förföll
emedan New
York aldrig
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komme att växa så långt norrut och omkring tjugu år senare
afslog den lutherska församlingen en gåfva af fyra acres jord i
samma trakt, på den grund att den erbjudna jorden icke var
värd så mycket som kostnaden af en hägnad omkring densamma.
Nu ligger denna samma del af New York en god bit söderom
stadens centrum, midt i hjärtat af dess lifligaste affärsdistrikt
och de fyra acres äro i detta nu säkert värda ett tiotal miljoner
dollars om ej mera. Utan gatukommunikationer af bekvämt och
billigt slag skulle en sådan utveckling varit fysiskt omöjlig och

High Bridge öfver Harlem-ån.

bland alla samfärdsmedel i New York hafva nog pelarbanorna
uträttat, mera för framåtskridandet än några andra. Men behagliga
för ögat äro dessa pelarbanor icke. De gator, genom hvilka de
stryka fram, höra nog till de fulaste man kan se, och huru ange-
nämt det kan vara att lefva och bo i husen längs dessa gator är
det nog lättare att föreställa sig än att beskrifva, om man be-
tänker att tågen brusa fram med mellantider af högst några mi-
nuter, från morgon till kväll, natt och dag, år in och år ut, spri-
dande sot, rök, ånga och dam i sådana mängder att. husens inne-
vånare hvarken kunna hålla någonting rent och snygt eller annat
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än undantagsvis draga ett andetag frisk luft — för att inte als
tala om det närvretande, ständiga rasslet och larmet.

Med en del af förstäderna och de ännu oberoende nabostä-
derna på fastlandet underhålles trafiken förmedels väldiga ång-
färjor, af hvilka åtskilliga altid äro i röselse i New Yorks hamn
den de förläna en enastående karaktäristisk prägel. Den första
färjan i New York fraktade redan under den holländska tiden
passagerare mellan staden och Brooklyn och utgjordes denna färja
af en stor roddbåt, hvars förare kallades till ena eller andra si-
dan genom signaler förmedels ett horn. Sedan dess hafva färj-
kommunikationerna likasom alt annat skridit framåt så att i detta
nu trettioåtta olika linjer af färjbåtar förmedla kommunikationen
mellan New York och de talrika orterna i dess närhet. Tretton

Färjehuset vid år 1G29.

af dessa färjor befara allenast leden New York — Brooklyn och
lika många underhålla förbindelsen med orterna på New Jerseys
kust, hvarjämte ett antal ångbåtslinjer af olika slag erbjuda New
Yorks innebyggare talrika och bekväma tillfällen att komma till
hvilken som hälst af städerna längs Atlantens kust, för att här
icke nämna någonting om de många transatlantiska linjerna.
Endast i afseende på järnvägsförbindelser är New York vanlottadt,
icke såsom skulle staden sakna järnvägskommunikationer, men på
ett undantag när, New York Central och Hudson Biver järn-
vägen, utmynnar ingen af dem i själfva New York, utan hafva
de sina ändpunkter på fasta landet, dit passagerarne befordras
med färjor.

Den ofvannämda järnvägens station ligger midt i hjärtat af
den fashionabla femte avenyn och endast en kort sträcka från
stadens stolthet, den vackra Central Park» New Yorks Botten
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Bow och Boulogner skog. Den eleganta delen af femte avenun
börjas vid Madison square, den lilla planteringen på den öpna
plats där Broadway och Fifth avenue skära hvarandra och där
New Yorks värkliga centrum väl för närvarande kan sägas ligga,

Ångfärjor i New York.

och ju högre upp man kommer desto mera fashionabel och ex-
klusiv blir gatan. I synnerhet en vacker vinterdag, då slädföret
är godt, erbjuder denna femte aveny en präktig anblik och likaså
en eftermiddag då våren börjat och New Yorks fashionabla sädd
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lockas ut till en promerad till fots. Då formligen vinnlar gatan
af eleganta damer och deras uppvaktande kavaljerer, såväl åkande
som gående — och erkännas måste att ett större antal värkligen
vakra kvinnor säkert inte stå att ses på någon annan af de stora
världsstädernas gator. I städerna i västern ser man nog också

Central järnvägsstationen.

Femte aveny ingången till Central Park.

vackra ansikten och ståtliga och graciösa gestalter i rätt betyd-
ligt antal, men de utmärkas endast sällan af den korrekta ele-
gans och förfining som damerna i New York. De östra städer-
nas så mycket äldre kultur, deras täta förbindelser med Europas
lyxcentra och den hopade rikedomen i deras städer hafva till-
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I Central Park „Pall Mall".

I Central Park.
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samman värkat en luxuös förfining sådan andra delar af Unionen
icke förmå uppvisa. Därför är femte avenyn på rätt tid och un-

Den egyptiska obelisken i Central Park.
derrätta förhållanden så vacker och intressant; den ärunder sådana
timmar brännpunkten för New Yorks fashionabla lyx och elegans.

Senare på våren, då vägarna börjat torka förflyttar sig den-
na brännpunkt till Central Park, där den eleganta världen regel-
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bundet hvarje vacker eftermid-
dag stämmer möte och där man
därför är i tillfälle att se den
största lyx i häst och åkdonsväg
som i Amerika utvecklas. Fullt
lika förfinadt korrekt som t. ex.
i Paris Boulognerskog är denna
lyx väl icke och fullt lika utsök-
ta hästar som i London ser man
där icke häller, menpräktig är an-
blicken i alla händelser, med det
originella drag,som skänkes den-
samma af de egendomliga, lätta
amerikanska åkdonen dragna af
de vindthundslika trafvarne, och
med den praktfulla parken såsom
ram kring täflan.Börssen.

Astor House vid Broadway.

Intressantare än både femte avenyn och Central Park är dock
Broadway, den stora trafikpulsådern under dagens affärstimmar.
Det är ett oändligt vimmel af människor af alla klasser och ty-
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per; nederst i närheten af Batteryparken, där emigrantkontoren
äro belägna, stimma nyanlända invandrare i stora skaror; något

Wall street. Miljongatan.

A. T. Stewarts jättebutik vid Broadway.
högre upp rusa i ohäjdad fart de många kontoristerna och
springpojkarna från kontoren vid Wallstreet af och till genom
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människomassan; ännu högre upp dånar det mylrande lifvet i när-
heten af New Yorks jättetidningars bygnader och i närheten af
Madison square slutligen, där de eleganta butikerna ligga, flocka
den rika klassens damer till de stora etablissementen, där alt,
som öfverhufvud är föremål för handel på jorden, står att köpas.
Och hela dagen i ända, till sent på nätterna, är gatan till hela
sin bredd fyld af åkdon af otaliga slag, från den dyrbara, siden-
klädda kupén ned till de tarfligaste utkörarfordon, ofta så fyld
att hästarna endast fot för fot kunna röra sig framåt på sidor-
na om de dubla hästbanespåren. Alla hus, på få undantag
när äro från ofvan till nedan beklädda med prålande, i bjärta

färger målade skyltar, alla
människor ha brådtom, öf-
veralt omkring betraktaren
jäser världsstadens intensiva
lif, intressant och gripande
just genom sin intensitet,
modärnt måleriskt genom
sin ständigt skiftande bro-
kighet, men just därigenom
omöjligt att vare sig nöj-
aktigt beskrifva eller af-
bilda.

Af välgörenhetsanstalter
eger New York ett otroligt
stort antal, de alra flesta af
dem åstadkomna genom pri-
vata gåfvor och uppehållna
genom enskilda bidrag. En-
ligt en tryckt katalog öfver
sådana inrättningar finnas
i staden icke mindre än 700
välgörenhetsanstalter af oli-
ka slag, de otaliga smärreBomulls-börsen.

sådana att förtiga, hvilka för vissa särskilda ändamål underhål-
las af föreningar, hvilka aldrig på något sätt vädja till offentlig-
heten. Utom de många sjukhusen, uppehållna dels af staden,
dels af olika religioners bekännare, dels af föreningar och korpo-
rationer, dels slutligen med fonder testamenterade eller gifna af
enskilda personer, finnas trettio asyler för fader- och moderlösa
eller annars värnlösa barn, femton asyler för blinda, vansinniga,
döfva och lama, tjugu hem för ålderstigna och en massa tempo-
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rara tillflyktsorter för fattiga och hemlösa personer af alla slag.
En del af dessa anstalter bekostas helt och hållet af kommunen,
andra åtnjuta kommunalt understöd, men de flesta och ingalunda
de minst betydande bero helt och hållet af den enskilda välgö-
renheten, hvilken årligen utgifver flera miljoner dollars. Endast
den s. k. Childrens Aid Society underhåller tjuguen industri-
och tolf aftonskolar för fattiga barn, af hvilka ett antal af tret-
tiosjutusen årligen stå i berörning med föreningen, hvars utgifter
uppgå till öfver fyrahundratusen dollars om året. Men all denna
ensamtstående storartade välgörenhet till trots finnes i New York

Astor biblioteket.

en otrolig massa fattigt folk, som lefver endast för dagen och
därför af första motgång tvingas att anlita den offentliga
barmhärtigheten. Därför pågår också arbetet med den vidare ut-
vecklingen af välgörenhetsanstalterna oafbrutet, därförkomma år-
ligen nya sådana till, afsedda för nya lager af den fattiga befolk-
ningen. En af de egendomligaste af detta slag är den sedan
några år tillbaka stiftade s. k. Fresh Air-fonden, på hvars be-
kostnad redan tusental barn, hvilka troligen aldrig annars skulle
fått tillfälle att draga ett andetag frisk luft, skickats ut till lan-
det under längre eller kortare tid, för att där under några som-
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mardagar hemta ett nytt förråd motståndskraft mot det ohälso-
samma lif de föra i stadens gränder. Det är ett af de vackraste
dragen i New Yorks samhällslif denna storartade välgörenhet
utgör. Så länge stadens rika medborgare utgifva en del af sina
rikedomar på detta sätt eger man knappast rätt att säga något
om de summor, som utgifvas för lyx och nöjen.

Icke endast för den förmögnare klassens nöjen är det emel-
lertid sörjdt i New York, ty utom Metropolitan-operahuset, den
elegantaste teatern i staden, för hvars underhåll dess rika med-

borgare bidraga med ett teck-
nadt belopp af etthundratusen
dollars om året, och de många
andra dyrbart inredda och vack-
ra teatrarna, finnas förlustelse-
ställen af de mest olika slag och
afsedda för de mest olika klas-
ser, ända ned till de s. k. dime-
museerna, där entreé-biljetten
kostar tio cents, och konsert-
salongerna i Bowery distriktet,
där ett glas öl till fem cents är
alt gästerna behöfva depensera
för att få njuta af de musikali-
ska prestationerna. Det nämda
operahuset, som år 1892 öfver-
gicks af en härjande eldsvåda,
är under saison'en vanligen upp-
taget af en operatrupp, samman-
satt af de förnämsta talanger
Europa och Amerika kunna upp-
visa, och då en mötesplats för
New Yorks elegantaste societet.
En annan sådan mötesplats eger
denna societet i den s. k. Madi-
son square garden, ett slags
hippodrom där de årliga, särde-
les fashionabla häst- och hund-Templet Emanuel.

utställningarna ega rum. En permanent komisk opera, ett par
tyska teatrar o. s. v. komplettera den långa listan på förlustelse-
ställen af detta slag, till hvilkas popularitet man kan .sluta af de
i allo trovärdiga uppgiften att årligen i New York utgifvas öfver
sex miljoner dollars for nöjen af en eller annan teatralisk art.
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Och dock äro dessa nöjen ingalunda de enda andliga rekrea-
tion smedel, som stå New Yorkarne till buds, ty i literär och ar-
tistisk produktion står New York utan jämförelse främst bland
Amerikas städer. Utom fyratiotre dagliga tidningar, bland hvil-

ka flera af de största i
världen, utgifvas i New
York icke mindre än in-
emot ettusentvåhundrape-
riodiska publikationer, till
hvilka höra sådana som
Harpers magazine, The
Century magazine, The
Cosmopolitan, Scribners
magazine o. s. v. Af des-
sa äro de flesta här upp-
räknade kända utöfver he-
la jordklotet såsom höran-
de till det alra bästa i sitt
slag, och jämte dessa pe-
riodiska publikationer för-
läggas i New York såväl
det största antalet som de
bastå af de böcker och
andra tryckalster, hvilka i

Casino teatern vid Broadway, sådant enormt antal år-

Academy of design i New York,

ligen utgifvas i Amerika. Och priset på de flesta af såväl perio-
diska publikationer som böcker är i regeln stäldt så lågt att en-
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hvar, som icke är absolut medellös kan skänka sig nöjet och
nyttan af lektyr. I detta afseende står New York igen minst i
bredd med de främsta staden i världen — troligen till och med
ett steg framom alla andra.

Union square.



Rikt folk och fattigt folk i New York

ed undantag af Paris och London fins väl
föga någon stad på jordklotet, där så kolos-
salt stora rikedomar hopats på ett fåtal
händer som i New York, och tar man medel-
förmögenheten såsom måttstock så är det
tämligen säkert att New York till och med
står allra främst. Lägg härtill att dessa rike-
domar förvärfvats inom en jämförelseviskort
tid, att tillfällena till pänningeförvärf och
till utomordentligt förmånligt placerande af
kapital fortfarande äro rikliga i Förenta

Staterna samt att New York såsom Unionens främsta stad själf-
fallet drager till sig förmöget folk, som vilja njuta af sina rike-
domar, från alla det vidsträckta landets delar, så blir det lätt att
förstå hvarför sådan oerhörd lyx i många afseenden råder i Ame-
rikas metropolis, hvarför det är där man i hufvudsaklig mån kan
iakttaga yttringarna af det begär att i fulla, slösande öfverdådiga
drag njuta af alt hvad rikedom möjligen kan skänka, som ut-
märker det modärna Amerika.

Men på samma gång gör också New Yorks egenskap att
vara den ständigt öpna jätteport, genom hvilken de hungrande
skarorna från Europas minst väl lottade delar strömma in till
Amerika, att just i denna så oerhördt rika stad äfven den mest
eländiga fattigdom, som öfverhufvudtaget existerar i Förenta
Staterna, lefver så att säga Tä,gg i Yiigg med miljonärsslöseriet.
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Det gamla fastet vid Battery-udden, där Castle Garden
sedan uppstod.

De alra sämsta
klasserna af im-
migranter, de
som intet annat
kunna hoppas
än tillräcklig
föda för att icke
svälta och det
mest nödtorf-
tiga äkydd mot
väder och vind,
de okunnigaste,
mest deprave-
rade och i alla
afseenden dju
past sjunkna, de
stanna i New
York och be-
folka de ökända
fattiffkv-arteren°

Castle Garden, den forna landstigningsplatsen for emigranter.
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i östra delen af staden, där allsköns uselhet nått en höjd som
troligen ingen annanstädes på jorden. Och inga ansträngningar
af den längst gående offervillighet och hjälpsamhet hos samhäl-
lets lyckligare lottade medlemmar kunna råda bot på det onda.
För enhvar usling, som med egen eller andras hjälp lyckas ar-
beta sig ut ur fattigdomens värsta förnedring, eller som dukar
under i den bistra kampen, komma tio gånger flera till från Eu-
ropas outtömliga fattiggårdar, ständigt hållande de usla nästena
i New Yorks värsta kvarter fylda, ständigt ökande bördan af denna
stadens förbannelse tils- den småningom blifvit olidligt tung.

Det är ett erkännande, som måste skänkas New Yorks burgna

Privathus vid 5:te avenyn.

klasser — och det i högsta mått — att de oföränderligt altid
visat sig färdiga att på det mest frikostiga sätt dela med sig af
sina öfverflödande håfvor. Det förefaller nästan som kände de
ett behof af att på detta sätt ursäkta det enorma slöseri de
utöfva, den öfverdrifna lyx, som omger dem — och sanningen
att såga är det också blott i medvetandet af deras hjälpsamhet
mot nödstälda likar, som åskådaren känner sig böjd att öfverse
med det öfverdådiga slöseriet. Dyrbara, hela förmögenheter ko-
stande boningshus, tafvelsamlingar, smycken o. s. v. hafva ju nog
också i Europa slukat och sluka fortfarande väldiga summor,
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men med undantag af de nyligen rika blefna individernas lyx,
skär denna mindre i ögonen då man vet att generation efter
generation samlat de skatter och bidragit till den prakt, som
blända betraktaren. I Amerika däremot har åtrån att om möjligt
öfverglänsa Europa gjort att enhvar, som blott kan, på en gång
slösar bort massor af guld för att åstadkomma den lyx, hvari
han finner tillfredsställelse för sin fåfänga, och sådan lyx gör ett
mycket bjärtare, obehagligare intryck. Den rikblefne amerika-
naren köper ett helt tafvelgalleri på en gång, mindre för det han
njuter af att ega en samling vackra taflor än emedan han vet

Eifth avenue hotellet.

att de bevisa huru mycket pänningar han kan undvara; han ger
ut hundratusental för en häst blott för det den en gång lyckats
springa en sträcka på någon sekund kortare tid än andra, inga-
lunda emedan han någonsin själf ämnar roa sig med att köra i
sådan fart; han är villig att betala tiodubla priset för sitt rum
på ett hotell, blott detta hotell har namn om sig att vara det
mest fashionabla och dyraste i världen — ingalunda för det den
lokal han själf bebor så synnerligt mycket öfverträffar dylika i
andra hotell — o. s. v. i oändlighet.

En bätre förestälning om den kolossala lyx, som utvecklas
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på hvarje område i New York, kan man för öfrigt icke få än
genom ett besök i ett eller annat af de nyaste, mest fashionabla

Windsor-hotellet i New York.

Park avenue hotellet i New York.

hotellen. De dyrbaraste träslag, onyx, marmor, parfyr oeh andra
stensorter af lika sällsynt art, det tyngsta siden och de luftigaste
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spetsar för gardiner och förhängen; kristall, silfver och porslin
af den mest utsökta beskaffenhet, på golfven mattor, i hvilka
foten sjunker ned tumsdjupt så att hvarje det minsta buller
dämpas, de mest eleganta möbler som kunna erhållas för pän-
ningar —■ intet är för öfverdådigt dyrbart för ett modärnt New
Yorker hotell af den högsta klassen. Och det märkligaste därvid
är att sådana, åtskilliga miljoner kostande, hotell tyckas vara
lysande affärer, däraf åtminstone att döma att ständigt nya dylika
uppstå, ändå dyrbarare, ändå mera praktfulla än de äldre, och
för alla tyckes den publik räcka till, som vill och kan betala de
enorma pris dessa prakthotell själffallet måste debitera.

Det är ett förfärligt svalg mellan dessa de rikas bostäder i
de nyare delarna af staden, i närheten af Central Park, och de

fattigaste klassernas till-
håll vid Mulberry-,
Ludlow- och Pell-street,
de måhända alra värsta
kvarteren i New Yorks
fattigstadsdelar. I de
förra ett hopande af alt
hvad det mest öfver-
drifna njutningsbegär,
den mest raffinerande
lyx kunna åstadkomma,
i de senare den förfärli-
gaste trängsel den ohyg-
ligaste smuts i eländiga
kyffen, där tio och tju-
gutal personer packa sig

Gatuförsäljare i fattigkvarteren.

samman på den minsta möjliga yta för att på så många händer
som möjligt fördela den ynkliga hyran för en sådan lokal. I de
rikas matsalar de mest utsökta läckerheter, samlade från alla
jordens kanter, serverade på ett sätt, så förfinadt elegant och
aptitväckande att den mest blaserade som måste känna sig retad
till nya ansträngningar däraf; i fattigkvarteren halfrutna öfver-
lefvor, dem man måste skynda sig att köpa och dölja innan sund-
hetspolisen kan lägga beslag på dem, rifna isär med händerna
och slukade ofta utan ens ett försök till tillrädning. En sträfvan
i förra fallet att inrymma så många, så olika och så utsökta njut-
ningar som möjligt inom den trånga ramen af en dag ■— i det
senare att så många dagar som möjligt hålla kropp och själ ihop,
under ständig, järnhård kamp mot svält och köld och all den
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värsta fattigdomens förfärliga styggelse. Det är knappast nödigt
att tillägga huru ofta dessa fattigkvarterens innevånare duka
under i striden för det dagliga brödet. Svält, köld och snusk
äro mäktiga bundsförvandter till alla sjukdomar och därpå beror
det att dödssiffran i fattigkvarteren är mångdubbelt större än
för de bätre delarna af New York, där utrymme finnes i tillräck-
ligt mått för alla — som hafva råd att betala därför.

Det är oerhörda pris bygnadstomterna i de fashionabla stads-
delarna betinga — man uppger till och med ett fall då för en
tomt vid femte avenyn betalats ett pris, som stiger till icke
mindre än tjugusju (27) dollars per kvadrattum! Under sådana
förhållanden kräfves en betydlig förmögenhet redan för blotta

grunden, hvarpå
ett hus skall
byggas och läg-
ger man därtill
kostnaden för
utstyrsel och in-
redning af huset
i modärn New
York stil så fat-
tar man lätt
hvarför redan
endast den om-
ständighet att
en man eger det
hus han bebor i
den eleganta de-
len af staden,Gamla New York-bus. En del af Broadway år 1798.

utgör bevis för att han besitter en betydande förmögenhet. Ty-
värr har dock lyxbegäret ännu icke kommit därhän att husegarne
skulle använda nämvärda summor för den ytre utstyrseln af sina
dyrbara bygnader, utan äro dessa i regeln rent af fula samt, på
få undantag när, alla uppförda i samma stil och af samma mate-
rial, ett slags brun sandsten. Kvarter efter kvarter i de bästa
stadsdelarna äro bebygda med dessa bruna hus, lika höga, lika
breda, lika djupa och lika tröstlöst enformigt fula. Undantag
gifvas visst och då. dessa under de par senaste åren begynt blifva
alt mera talrika får man väl hoppas att de alra nyaste stadsde-
larna i en snar framtid komma att erbjuda vackrare arkitekto-
niska effekter —« och väl vore det om så blefve fallet.

I själfva värket äro derför också de fattiga stadsdelarna hela
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hopen mera måleriska och intressanta än det rika folkets område
längre uppåt staden. De gamla husen, hvilka i tiden beboddes
af New Yorks öfver sin härkomst från inflyttade holländska och
engelska familjer stolta borgare, och delvis ännu bibehållit den
egendomliga gamla kolonialarkitekturen, väcka åskådarens intresse
i långt högre grad än de modärna bruna sandstensväggarna,
hvilka omsluta nutidens New Yorker lyx. Och trots trasorna,
smutsen och eländet, erbjuda de italienska, ungerska, kinesiska
o. s. v. kvarteren mången målerisk anblick den de rika kvarte-
rens gator totalt sakna. Det är en profkarta på alt hvad Europa
i befolkningsväg godt kan undvara, dessa fattigkvarter i New
York förete och tillika en bild af internationell korruption oeh

Den gamla Atlantic-garden vid Broadway, forna dagars förnämsta
folkförlustelseplats.

brotslighet, så mångskiftande som troligen ingen europeisk huf-
vudstad kan uppvisa. Italienska stiletto-hjältar, irländska knyt-
näfve-kämpar, amerikanska revolver-banditer, kinesiska „high-
binders" (legda mördare), förrymda kassörer, världsberyktade
tjufvar, förfalskare, rånare, mördare och brotslingar af alla andra
tänkbara slag vimla i dessa de värsta kvarteren af den ameri-
kanska världsstaden, alla inväfda i en ränning af det förfärligaste
kvinliga utskum, som någonsin eller någonstädes i världen van-
hedrat namnet kvinna.
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Det är en intressant, ehuru långt ifrån lifssäker tur den, som
är intresserad af att lära känna alla ytringarna af lifvet i en
världsstad, är i tillfälle att företaga genom de gator, där New
Yorker pöbeln sköter sina nöjen. Danslokalerna, teatrarna, kro-
garna och spelhålorna i „the Bowery" äro lika mycket frekven-
terade som någonsin de motsvarande eleganta tillhållen vid femte
avenyn och dess sidogator, om ock publiken är betydligt olika
— d. v. s. till det ytre, ty annars äro nog lasterna och de »om
utöfva dem bra nog desamma, om sedan de sala skönheterna
betalas med en eller tjugu dollars-sedlar, om drycken är frappe-
rad champagne eller whisky till tre cents glaset.

Krogarna äro ingalunda de minst lärorika platserna för stu-
dier af skilnaden mellan de olika klassernas lefnadsvilkor, ty
krogar måste alla sådana ställen i New York, lika väl som i
Amerika öfverhufvud, kallas. Öfveralt i Europa äro motsvarande
lokaler så inrättade och utstyrda att besökarne kunna finna någon
ursäkt för inmundigandet af spirituösa i det angenäma sällskapet,
i lusten att sitta och prata bort en stund bland vänner och be-
kanta o. s. v. men i Amerika är detta på intet sätt fallet. Där
äro alla dylika förfriskningslokaler inrättade efter en och samma
grundprincip — den att inom kortaste möjliga tid kunna förmå
kunderna att dricka och svälja största möjliga kvantum dryckes-
varor. En lång disk utgör altid rummets hufvudsakliga möbel
och vid denna intaga kunderna i stående ställning det deras
hjärtan åstunda. Två, tre, fyra män komma in tillsamman, en
tillkännager vanligen sin lust att uppträda såsom wohlthäter ge-
nom att fråga hvad de öfriga önska, enhvar ger uttryck åt sin
personliga åstundan i dryckesväg och så svälja vanligen allesam-
man på en gång innehållet af sina glas. I regeln upprepar en

annan af sällskapet samma fråga, och så den tredje, fjärde o. s.
v., altid med samma påföljd och vanligen med det slutresultat
att inom otroligt kort tid hela sälskapet är mera eller mindre
påstruket.

Detta är tillgången — med smärre modifikationer naturligt-
vis — öfveralt, men omgifningarna såväl som beskaffenheten af
de varor som förtäras, äro ytterst olika i olika delar af staden.
I de förmögna kvarteren äro krogarna utstyrda med den största
prakt och lyx nutida dekorationskonst kan åstadkomma, den
långa disken är rikt skulpterad i dyrbart trä, glas och karaffer
äro af den mest utsökta kristall, dryckesvarorna så gamla, väl
lagrade och dyrbara som blott stå att fås, väggarna vanligen
prydda med väldiga speglar, taflor och audra luxuösa dekora-
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tioner — och prisen naturligtvis i förhållande därtill. På senaste
tid hafva till och med flera af dessa miljonärs-krogar —■ „saloons*c

såsom de alla med ett gemensamt namn kallas — begynt söka
locka till sig kunder genom att förvandla sina lokaler till form-
liga museer för konstvärk och antikviteter. Den beryktade krogen
i hotellet „the Hoffman House" t. ex. är prydd med ett par ut-
sökt vackra, äkta gobeliner, originaltaflor af Bougrercau och
Chelmanski, praktfulla skulpturer i marmor och brons af nuti-
dens mest framstående mästare och annat dylikt i samma stil.
Och för att gifva sina kunder tillfälle att i lugn och ro njuta af
anblicken af dessa konstskatter, har egaren till denna enastående
praktkrog försett lokalen med ett antal bord och stolar, skurna
i gammal ek och så bekväma som blott nutida möbelsnickare
kunna göra kaféstolar, har sörjt för den mest splendida elektriska
belysning af salen och har engagerat en skara tjänsteandar,
hvilka stå utan like i den äkta amerikanska konsten att tillblanda
drycker af de mest olika slag hvarom den mest uppöfvade och
raffinerade fyllhundsfantasi någonsin kunnat drömma. Men så är
också denna säkert alla motstycken saknande lokal ständigt fyld
af gäster, så att de många hundratusental dollars, som utgifvits
för dess inredning och utstyrsel säkert längesedan betalat sig
och troligen komma att betala sig många gånger om innan pu-
bliken hunnit trötna på att taga denna Amerikas erkändt prakt-
fullaste och mest originella krog i betraktande.

Steget från denna och de andra luxuösa utskänkningsställena
i de förmögna stadsdelarna af New York till krogarna i fattig-
kvarteren är i ytre afseende ett aldeles ofantligt. Inhysta i de
uslaste lokaler, i källare eller små krypin bakom något slags
butiker, till otrolighet smutsiga, illa eller als icke ventilerade
och vanligen samtidigt ] tillhåll för allehanda banditer, hvilka
gör det till en lifsfarlig risk att besöka dem under åtminstone
en del af dygnets timmar, erbjuda dessa krogar ett tillfälle att
studera fattigdomens djupaste förnedring och lastens vidrigaste
ytringar, sådana som ingen annan plats på jordklotet. Det är i
sådana lokaler det brottets raseri utvecklas, som skyr ingenting
i världen då det gäller att tillfredsställa en ögonblickets ingif-
velse, det är från sådana kryphål en stor stads värsta utskum
under oroliga tider vältar fram för att söla ned, förstöra och
uppsluka alt hvad kultur, civilisation och arbete under sekler
åstadkommit. I New York äro dessa hålor kanske värre än någon
annanstädes — låt oss därför hoppas att aldrig en sådan konflikt
i den nya världens hufvudstad uppstår, som lämnar dessa dess
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samhällselement fria tyglar, ty om det skedde finge världen tro-
ligen bevitna ett sådant skådespel af styggelse som aldrig förut.

Ur denna synpunkt betraktad vore en lag, som för en tid
åtminstone omöjliggjorde importerandet till Unionen af allsköns
europeiskt slödder, en välsignelse för Förenta Staterna och därför
är det icke att förundra sig öfver att New York-bor i almänhet
gynsamt betrakta de förslag, som i detta hänseende nyligen disku-
terats i landets tidningar samt förelagts kongressen. En period
af lugn, af icke-ökning af befolkningen i metropolens fattigkvarter
vore otvifvelaktigt till alra största nytta för världsstaden på Man-
hattan-ön, ty sålunda finge dess innevånare tid att hemta andan
så att säga och att vidtaga åtgärder för en varaktig framtida för-
bätring af tillståndet i dessa delar af staden, hvilka nu utgöra
ett kräftsår, för hvilket till dato intet botemedel kunnat påvisas.

Ett af dessa förslag till inskränkning af immigrationen af
europeiskt utskum, som flera gånger framkastats och som på se-
naste tid vunnit alt starkare understöd, det att fordra en viss
bildningsgrad, ådagalagd genom läs- och skrifprof af dem, som
söka ett nytt fädernesland i Nord-Amerika, förefaller såväl rätt-
vist som i allo tilltalande och har därför vakt almänna sympatier,
isynnerhet i de östra staterna och enkannerligen i New York,
där tungan af det slags invandring, som under de senaste åren
till största delen egt rum, kännes värst. För oss nordbor skulle
en sådan inskränkning hafva föga betydelse och lika litet för de
tyska invandrarskarorna, hvilka i likhet med nordboarne hvarken
skulle drabbas af ett sådant lagbud eller ens hittils af någon
amerikanare betraktats såsom mindre önskvärda samhällselement.
Vi kunna därför med största lugn bevitna den rörelse som nu
pågår i afsikt att inskränka invandringen, ty ännu så länge mot-
tagas våra landsmän gärna öfveralt i Förenta Staterna, både
inom och utom New York.



Amerikansk societet

Amerika likasom i Europa och troligast i
andra världsdelar likaså finnes en samhälls-
klass, som går under den almänna benäm-
ningen societet, och här som i Europa rekry-
teras denna klass ur deras led, hvilka noga
taget ingenting annat göra än roa sig och
lefva med. Men ungefär där upphör också
likheten, ty i Amerika existera inga af de
så att säga naturliga gränslinjer, som i Eu-
ropa afskilj a societeten från profanum vulgus.

I monarkiska länder är det ju hofvet
som utgör societetssolen, kring hvilken de smärre drabanterna
gruppera sig, i det republikanska Frankrike bilda de gamla ari-
stokratiska familjerna societetens mest exklusiva lager och dess
egentliga kärna o. s. v. Öfver alt i gamla världen hvilar begrep-
pet societet med ett ord på de historiska grundvalar dem forna
tiders klasskilnad bygde upp och dem ett nyare åskådningssätts
jämlikhetsbegrepp ännu icke mäktat fullständigt invellera.

Men i nya världen fins ingen sådan historisk grund för en
exklusiv societet. Alla försök att uppställa skrankor, baserade
på härkomst från enskilda illustra individer eller gamla, i landets
tidigare historia berömda familjer, ha strandat på den oerhördt
snabba omsättning, som i Amerika eger rum bland politici, bland
miljonärer, bland de främste inom literatur, vetenskap, konst o.
s. v. Den som i dag står på högsta steget kan vara så tämligen
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säker om att i morgon någon klätrat förbi honom, om på grund
af värklig förtjänst eller på grund af mera än vanligt djärf och
oförsynt humbug gör detsamma. Att komma fram är hufvud-
saken, medlen bisaker dem högst få fästa sig vid. Men till spet-
sen sträfva alla och därför kan ingen, som hunnit dit vara säker
om annat än att hans plats är alt annat än säker.

Det att vara son till Förenta Staternas president eller ätt-
ling af någon, som spelat en framstående roll i landets historia,
betyder ingenting såvida presidenten-fadren lämnat sin upphöjda
plats eller såvida ättlingen icke själf på finansiell eller politisk
grund kan göra sig och sin person gällande. Det är individen
med ett ord, som betyder något, icke den ärftliga klass han tillhör.

Men då individen ju inte bär på sig någon skylt, som talar
om hvad han går och gäller för och då det blefve altför besvär-
ligt att i hvarje enskild fall taga reda på det personliga värdet,
men på samma gång också är omöjligt att acceptera honom utan
något slags garanti, så griper man till den enkla och bekväma
måttstock, som ligger närmast till hands för amerikanska begrepp.
Huru mycket är han värd? frågar man. Och om detta slags
värde kan uttryckas med tillräckligt många siffror gör man inga
flera frågor. En miljonär är utan vidare acceptabel såsom societets-
medlem och tas emot med öpna armar hvar som hälst.

Miljonärs-elementet är det därför äfven, som spelar första
fiolen — och närapå alla andra instrument med, för resten —, i
New Yorks, den amerikanska societetens Meccas, sällskaps-orke-
ster. Ty New York är det, som sätter prägeln på alt hvad ameri-
kansk societet heter. Man opponerar sig mot dess domslut, man
påstår högt att man ingalunda följer i dess kölvatten, man för-
hånar dess mani att efterapa alting engelskt, men i alsköns tyst-
het bemödar man sig dock att vara så mycket New Yorkare som
möjligt. Boston eger gamla traditioner såsom intelligensens brän-
punkt, "Washington har presidenten och diplomatiska kåren och
Chicago sitt anseende för stor rikedom och frikostighet, men
ingen af dem har New Yorks societet, dess »fyrahundrade".
Dessa, som utgöra societetens grädde, äro miljonärer eller åtmin-
stone miljonärers anförvandter allihop och om någon gång en
icke miljonär lyckas innästla sig i deras krets så rättfärdigas det
sällsynta undantaget altid af några andra utomordentliga, värk-
liga eller skenbara egenskaper.

En europeisk titel t. ex. gör altid en utmärkt effekt på ame-
rikanskt-demokratiska örhinnor och dess bärare kan vara säker
om särdeles vänligt emottagande i hvilken krets som hälst, långt
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säkrare till oeh med än i Europa, där grefvar, markiser, baroner
o. s. v. gudilof inte äro tillräckligt sällsynta för att man skulle
blott för titelns skull slå upp alla dörrar på vid gafvel för dem.
Men andra ursäkter för bristande miljoner gälla knappast häller
bland New Yorks fyrahundrade. En framstående författare, ta-
lare, konstnär eller annan öfverlägsen person kan visst någon
gång såsom ett undantag inbjudas till ett miljonärs-samkväm,
men medlem af societeten blir han därför inte, såvida han näm-
ligen inte lyckats omsätta sin talang i ett tillräckligt belopp kon-
tanter, hälst placerade i stadsfastigheter, järnvägsaktier eller andra
fashionabla säkerheter.

Ty därvid göres dock en liten skilnad. Icke såsom skulle
miljoner förvärfvade genom svinslaktande, tvålkokning eller på
humbug-mediciner göra egaren mindre möjlig för societeten än
ifall han samlat ihop dem på börsspel eller aktiesvindel, men om
svinslaktaren, såpsjudaren eller humbugsdoktorn själf klappar på
societetens dörr, så behöfver han en tyngre miljonballast för att
släppas in än om han blifvit rik på börsen. Gulddoften måste
så att säga vara mera utpräglad hos honom och ändå är det inte
aldeles säkert att icke en eller annan bakom den spårar likasom
en efterparfym af hans forna sysselsättning och låter honom
märka det. Men om hans barn på fotapallen af hans miljoner
vilja intaga plats bland New Yorks fyrahundrade så kommer
ingen ihåg dessa miljoners ursprung, isynnerhet inte om den som,
förvärfvat dem haft takt no^ att därförinnan gå till en annan
värld. Iså fall är rikedomen ärfd och i ett land, där guld i alla
fall förekommer så ofantligt mycket rikligare än blått blod, kan
man naturligtvis inte vara synnerligt nogräknad med anornas antal.

Om man vill sammanfatta det föregående i ett enda utslitet,
men lätt förstådt uttryck, så kan man säga att societeten i Ame-
rika öfverhufvud icke är annat än penninge-aristokrati, men pen-
ninge-aristokrati i modärnt amerikansk mening, d. v. s. sådan där
en och två miljoner knappast anses mera än tillräckliga för en
anständig utkomst och ett hälft dussin eller så snarare höra till
regeln än till undantagen. Det är oerhörda rikedomar medlem-
marna af de fyrahundrade besitta och en oerhörd lyx de på
grund af dessa rikedomar tillåta sig, en lyx långt mera skriande
och stötande än den man ser utvecklad i Europa, inom den värk-
liga societeten.

Då en engelsk lord, en fransk härtig eller en tysk furste
strör omkring sig hundratusenden så gör han det vanligen utan
astentation, helt enkelt emedan det roar honom, icke för att
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eröfra sin plats i societeten, ty den tillhör honom co ipso. Men
om en New Yorker mångmiljonär inte slösar bort en förmögen-
het på hvarje fest han ställer till, inte reser i sin egen privata
järnvägsvagn och på sin egen ångyacht, eller i almänhet under-
låter att så bullersamt som möjligt förevisa sina miljoner så
sjunker han mycket snart bort från societetens horisont och för-
lorar sin bemärkta ställning. För honom är det en nödvändighet
att strö ut guld med fulla händer, icke en nyck eller ens altid
ett nöje. Däraf kommer den ständiga hetsjakten i Amerika efter
nya föremål att slösa på, efter nya sensationer af det slag, som
endast kunna köpas med massor af guld.

Men miljonärskåpet såsom districkt socialt stånd lider i Ame-
rika af en betydlig olägenhet, som alsinte förekommer annorstä-
des. Det finnes aldeles för många miljonärer. I samma mån
som kulturen trängt längre västerut, de naturliga resurserna i
de nyare delarna af unionen utvecklats och därigenom fältet för
storartade spekulationer vidgats, i samma mån har också antalet
af kolossala förmögenheter stigit. Och då nu den sig så kallande
societeten altid har en stark benägenhet att vara exklusiv, har
det sorgliga dilemma uppstått för dess amerikanska blomma, de
fyrahundrade i New York att antalet aspiranter på societets-
mässighet vida öfverstiger den naturliga omsättnin gen inom socie-
tetens led. Och dilemmat är ingalunda lätt att komma ur för
dem, som nu en gång tagit rikedomen, miljonerna till måttstock
på en människas värde, ty miljoner ega de nyligen rika vordna
magnaterna i västern ofta i större antal än själfva de gamla med-
lemmarna af de fyrahundrade.

Och sättet huru miljonerna förvärfvats underkastas såsom
sagdt sällan eller aldrig någon kritik i Amerika. I de östra sta-
terna finnas visst personer, hvilka äro altför litet fin de siecle
för att icke rynka på näsan åt rikedomar, som förvärfvats på
altför uppenbart ohederligt sätt, men de utgöra på intet vis de
tongifvande i samhället. Och i västern förekommer icke ens
denna stumma kritik. Där ursäktar framgången i penningeför-
värf snart sagdt alt utan undantag, där är den gamla anekdoten
om en döende fader, som uppmanade sin son ~att vara hederlig
och att göra pengar, men att framför alt göra pengar", icke
något skämt utan en bittert alvarsam lefnadsmaxim, som almänt
adopterats.

Det vore lätt att inom den s. k. societeten, isynnerhet i vä-
stern, men också i östern utpeka flerfaldiga personer, hvilka
genom uppenbar, i en del fall till och med af lagen straffad



200

oärlighet, förvärfvat den förmögenhet, på grund af hvilken de nu
spela sina roller inom sällskapslifvet. De finnas i mängd i hvarje
amerikansk stad, dessa exempel och därför kunna de icke förfela
att gifva amerikansk societet ett högst egendomligt sken i hvars
och ens ögon, som inte uppfostrats till åsikten att all smuts utan
undantag kan förgyllas öfver.

Med förmögenheten allena såsom värdemätare för människans
både intelligens och alla möjliga andra egenskaper kan man inte
gärna undvika att komma till högst egendomliga resultat och

Fashionabla hyreslokaler.

därför kan det inte hjälpas att en societet, där denna värdemätare
allena gäller, måste förete en brokighet, som vore i högsta grad
skrattretande om den inte tillika vore så obehaglig. Där köksan
från i går spelar en ledande miljonärroll inom societeten i dag,
och ohyfsad okunnighet längs rikedomens trappa kan stiga upp
till samhällets högsta afsats, där kan inte societeten ännu vara
stort annat än en tarflig om ock anspråksfull parodi på alt hvad
hyfsning, förfining och annat heter, som hittills räknats såsom
oeftergifliga vilkor för rättighet att räknas till den obestämbara
samhällskategori, som kallas societet.



201

Den bästa, värkligt bildade klassen i Förenta Staterna, de
afkomlingar af forna tiders immigranter, hvilka utgöra folkets
utan all jämförelse bästa lager, som satt sitt märke så djupt i
nationens stamträd att det aldrig kan utplånas, icke ens af den
harmande, hastigt rik blifna hop, hvilken nu betraktar sig såsom
samhällets högsta skikt, den klassen gör knappast anspråk på
att räknas till „societeten". Den lefver snarare tyst och tillbaka-
draget, stolt öfver sina fäders och egna bidrag till utvecklingen
af det väldiga hela, stolt öfver att heta och vara amerikanare,
altför stolt för att såsom jämbördig erkänna den hop af lyck-
sökare, som per fas et nefas fylt sina fickor med det fria Ameri-
kas guld och nu finner sin glädje i efterapandet af de minst
goda sidorna af Europas samhällslif. Den är ingalunda obetydlig
till antalet denna värkligen bästa klass af amerikanare, men den
har lärt sig nödig försiktighet gentemot främlingar och är därför
ingalunda lätt att få sikte på under ett kort besök i landet, lika-
som till dess ära bör sägas att den als icke hör inom ramen för
en flyktig skildring af det som i Amerika kallas societet.



New Yorker tidningar.

nian — såsom enhvar nykomling till New
York för att lära kunna staden borde göra
— vandrar längs Broadway, från Battery
parken och förbi Wall street, New Yorks och
hela Amerikas financiella hjärta, samt hun-
nit förbi postvärkets vackra bygnad, fängs-
las ögat ovilkorligt af den mängd enaståen-
de ståtliga hus, som i öster omgifna den
öpna plats vid hvilken det vackra stadshu-
set ligger. Ingen kan undgå att fråga sig
för hvilket ändamål alla dessa jättepalats

uppförts — och ingen behöfver länge tveka om svaret, ty hvem
hälst han än frågar kan upplysa om att de ståtliga bygnaderna
tillhöra de mest lästa och mest framstående af New Yorks dag-
liga tidningar. Inntet land i världen har tidningsprässen nätt
ett sådant inflytande och sådan makt som i Amerikas Förenta
Stater, ingenstädes köpas och läsas tidningar i så oerhördt stort
antal som där, ingenstädes förtjänas sådana ofattligt stora sum-
mor på tidnings företag och därför har prässen ingenstädes kun-
nat i yttre, synlig måtto utveckla sådan slösande prakt i sin in-
stallation som i Amerika och främst i dess främsta stad, New
York.

Prässen har gamla anor i New York, ty sedan år 1725 be-
gyntes utgifvandet af tidningen „Grazette" och sedan dess har
antalet af dagliga tidningar såväl som deras spridning och där-
på beroende inflytande ständigt vuxit. Till en början voro dock
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tidningarna endast afsedda för de bildade, mera förmögna klas-
serna och deras pris för högt för att det egentliga folket i stör-
re utsträckning skulle egnat sig åt tidningsläsning. Men i och
med upprättandet af billiga tidningar, dem enhvar hade råd att
köpa, eröfrades nya, ofantligt vidsträckta gebit för tidningspräs-
sens inflytande och dessa gebit ha oafbrutet utvidgats tils i det-
ta nu läsandet af tidningar blifvit ett så djupt kändt behof för
enhvar amerikansk medborgare att prässen, trots de ständigt»alt
billigare vordna prisen på dess alster, i jämn progression kun-

Några af de stora tidningarnas bygnader.

nat öka sina ressurser och därmed äfven möjligheten att till-
handahålla sina läsare alt hvad dessa i nyhetsväg rimligtvis kunna
önska — oftast inom orimligt kort tid efter det de beskrifna hän-
delserna timat.

Ty nyhetstidningar äro de amerikanska bladen i främsta
rummet. Alt annat sättes åsido, alla andra synpunkter förlora i
betydelse, jämförda med möjligheterna att skaffa nyheter, jumera
sensationella desto bätre, så länge blott publiken antas kunna
vara intresserad af dem. Intet område är för enskildt, ingen
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hänsyn för helig för att afhålla en amerikansk tidning från att
hålla sina läsare underkunniga om hvad som händt, händer eller
möjligen kan komma att hända. De mest intimt enskilda familje
tilldragelser, de förfärligast sumtriga laster och brott, religiösa
frågor och jättelika börsspekulationer, börssvindel och sälgören-
het, färgen på kända aktrisers löshår och entalet skålpund den
nyaste celebritetens sistfödda baby väger — alt diskuteras i dag-
prässen med samma minutiösa noggranhet och dryftas med sam-
ma hänsynslösa detaljrikedom, kommenteras, förklaras, broderas,
och utmålas på tydligaste möjliga sätt och i bjärtaste möjliga
färger. Ju mera sensationella de nyheter äro som af New Yorks
tidningspojkar skickas ut kring gator och torg, ju mera utpräg-
ladt de dofta af skandal, desto ifrigare köper publiken tidningar-
na, desto bätre affärer göra dessa. Och därför blir hetsjakten
efter nyheter ständigt skarpare, därför tidningarnas innehåll stän-
digt altmera skandalöst — men därför också deras anseende hos
den tänkande almänheten ständigt alt mindre.

Men detta ockrande på massornas nyfikenhet och osunda
begär efter rafflande nyheter betalar sig utmärkt, därom kan in-
tet tvifvel råda då man ser de palatslika bygnader de dagliga,
enkannerligen de mest sensationella bladen haft råd att uppföra.
Mest i ögonen fallande bland alla dessa är tidningen »The
Worlds" hus vid hörnet af Park Bow och Frankfort street, där
det reser sig till den svindlande höjden af 309 fot från gatans-
vivå, kränt af en väldig, helt förgyld kupol. Anda till år 1883
hade The World, ursprungligen att religiöst blad, fört en lika
brokig som prekär tillvara, såld gång på gång, ständigt under-
kastad olika slags förändringar och aldrig någon favorit hos pub-
liken. Men förenämda år köptes tidningen af Josejih Pulitzer,
en jude, som ute i västern förtjänat sina sporrar och det ringa
kapital inköpet af The World kräfde. Han kände sin publik och
tog genast itu med att uppdrifva bladets spridning därvid räk-
nande i främsta rummet på almänhetens omätliga nyhetshunger
— nyheterna må så vara af hvad slag som hälst. Och huru väl
hans beräkningar slagit in, därom vitnar inte allenast The Worlds
praktfulla hus utan också det kända sakförhållande att bladet
numera skänker en årsinkomst af en och en half miljon dollars
åt sin egare, hvilken därför också helt och hållet slagit upp sina
bopåler i Paris, därifrån han endast med långa mellanrum afläg-
ger besök i de b land och den stad, som gjort honom till mång
miljonär. The World är demokratisk, Tammanyvänlig, ytterligt
sensationell, men på samma gång också redigerad med så stor
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talang att bladet i detta nu faktiskt torde vara New Yorks och
hela Amerikas mest spridda, dagliga tidning.

Demokratisk i sin hufvudtendens är också det världsberömda
bladet New York Herald, men på samma gång fullständigt obe-
roende i sina uttalanden. Dess egare och f. d. hufvudredaktör
James Gordon Bennett, har från början icke velat göra The He-
rald till stort annat än ett nyhetsblad och har därför aldrig lagt
synnerlig vikt på egentliga artiklar. Men såsom nyhetsblad sö-
ker i stället The Herald sin like hvar som helst i världen, i hvars
alra vrår det rika bladet har korrespondenter, hvilka oförtöfvadt
telegrafera detaljerade berättelser om alt, som någonstädes hän-
der. Med Europa, där i Paris en daglig upplaga af tidningen
utgifves, står The Herald i förbindelse förmedels en egen teleg-

New York ITeralds nuvarande hus.

rafkabel, hvadan dagligen hela spalter telegraferas från metro-
polen vid Seinen till den vid Hudsons mynning och omvändt, så
att hvardera upplagorna innehålla ungefär detsamma. Huru tid-
ningen Herald skickade ut tidningskorrespondenten Stanley till
Afrika är ju kändt af hela den bildade världen, att bladet till
största delen bekostat en nordpolsexpedition är likaledes känd
och genom sina talrika, i almänhet särdeles pålitliga nyheter
från alla delar af jordklotet har The Herald ändå mera än genom
sina sensationella företag vunnit namn och anseende bland den
tidningsläsande publiken såväl i Amerika som i Europa så att
tidningen i sjelfva värket blifvit ett vlirldsblad, hvars ord ega
ett ofantligt stort inflytande. Men därför har The Herald inga-
lunda uppgifvit konkurrensen med andra New York blad om rena
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sensationsnyheter, utan bjuder det stora bladet med fullkomligt
samma äfven som dess smärre kollegen sin publik hvarje om än
så snuskig detalj af hvarje skandalös händelse, som timar. Också
The Heralds egare har vändt New York ryggen och lefver redan
åratal tillbaka helt och hållet i Paris, där hans furstliga inkom-
ster såsom egare af The Herald sätta honom i stånd att spela
snart sagdt hvilken roll honom lyster.

The Herald grundades år 1836 af James Gordon Bennett och
har sedan dess oafbrutet, gått framåt. För närvarande bygger
tidningen ett storartadt nytt hus helt och hållet för egen räk-

New York Tribunes hus

ning, mellan Broadway, sjätte avenyn samt 35:te och 36:te ga-
torna. Den senaste italienska renässamsstil har användts föl-
huset, hvars praktfulla fasaden med de väldiga slipade granit-
pelar, ovilkorligen tilldrager sig enhvar förbigåendes uppmärk-
samhet.

Den tredje stora demokratiska dagtidningen i New York är
,The Sun", grundlagd redan år 1835, också den, i likhet med
,The World" ursprungligen en religiös tidning. Men först år
1868 sedan Charles A. Dana blifvit hufvudredaktör, för tidningen
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begynte dess bana såsom ledande politiskt blad, en bana den
The Sun alt ännu med största framgång fullföljer, fortfarande
under samma mans ledning.

Bland republikanska tidningar i New York intages främsta
rummet af The Tribune, grundad 1841 af Horace Greeley samt
ledd af honom personligen ända tils han år 1872 blef utsedd till
kandidat för presidentvärdigheten. Bladet har ända sedan det
först såg dagen varit det republikanska partiets så att säga offi-
ciella organ och har i denna egenskap utöfvat ett enormt stort
inflytande på landets almänna angelägenheter. The Tribunes elfva
våningar höga bygnad ligger vid hörnet af Nassau och Spruce
streets, vettande mot samma öpna plats, »The printing house
square" kallad, vid hvilken såväl »The World" som »The Sun"
slagit upp sina högkvarter.

»The Times", förut ett republikanskt, men numera ett de-
mokratisk blad, gjorde sig ett stort och almänt aktadt namn ge-
nom sina afslöjanden af den s. k. Tammanyringens under Tweed
oerhörda underslef, och har sedan dess vetat bevara sitt anseende
för oförskräckthet gentemot all slags korruption, om tidningen
och på senare tider, genom sin ombytliga hållning förlorat en
hel del i politiskt inflytande.

»The Mail and Express" och »The Becorder" likasom afton-
upplagorna af »The World" och »The Sun" samt dagtidningarna
»The Press" och »The News" äro knappast någonting annat än
nyhetstidningar och detsamma gäller i ändå högre grad om »The

»Evening Telegram", som egentligen endast är en aftonupplaga
af »The Herald".

»New Yorker Statszeitung", grundad redan 1834, är Förenta
Staternas mest inflytelserika tyska blad, hvars ord i politiska an-
gelägenheter altid ega stor vikt »New Yorker Zeitung", »New
Yorker Tages Nachrichten" och »New Yorker Yolks Zeitung" äro
andra mycket lästa tyska tidningen, den sistnämda helt och hål-
let socialistisk till sin trosfärg.

»Le Courier des Etats TJnis" är den förnämsta franska tid-
ningen i Amerika och grundades redan år 1828, men eger icke
något synnerligt inflytande, lika litet som det italienska bladet
»L'Eco dTtalia" och de många andra på främmande språk
tryckta tidningarna i New York.

Utrymmet förbjuder oss tyvärr ett närmare beröra de redan
i föregående afdelning i förbigående nämda s. k. magazinerna
de stora månadstidskrifterna, hvilka såväl beträffande literärt
innehåll som isynnerhet beträffande illustrationer täfla med det
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alra bästa i den vägen, hvar hälst det vara må. Af veckotid-
ningar utgifvas ett otal i New York, omfattande så godt som alla
områden af mänsklig värksamhet af dels arvarligt, dels skämtsam
dels till och med skandalöst sensationelt innehåll. »Harpers
Weekly" går i spetsen på det alvarliga området och erbjuder
sina lärare hvarje vecka en rikt illustrerad nummer med det mest
omväxlande innehåll, medan på det humoristiska gebitet »Life"
obestridligen innehar första rangen. Dess utomordentligt fina
illustrationer af nutida New Yorker lif såväl som dess karrika-
tyrer utgöra en bit samtida historia af alra intressantaste slag,
på samma gång som den tillhandahållas almänheten på det be-
hagligaste och elegantaste möjliga sätt.



Boston, „Amerikas Athen"

jälfva den första anblicken af Boston, den
äldre delen af staden, utöfvar ett välgörande
inflytande på den, som under vecko- eller
månadetal sett ingenting annat än otroligt
„nya" amerikanska städer, hvilka slutligen,
just genom denna nyhet bli så tröttande en-
formiga att man rentaf längtar efter en an-
blick af förfallna gamla kåkar, i grus fallande
bygnader — någonting gammalt med ett
ord, som inte uppförts i dag eller i går utan
bär en viss prägel af ålderdomlig värdighet.

Detta slags värdighet träffar man i Boston, hvars delvis trånga,
i fantastiska bukter löpande gator så skapat skilja sig från de
snörräta i räta vinklar hvaran dra skärande samfärdsellederna i
andra, nyare amerikanska städer. Och husen längs dessa gator
afvika likaledes från de ultramodärna bygnaderna i New Yorks
nyare delar, i Philadelphias ståtligare kvarter och, framför alt,
från dem i Chicago, där »nyheten" nått sin mest afskräckande
kulmination. Icke såsom vore de gamla Boston-husen färdiga att
falla i ruiner eller annars visande spår af förfall — så långt går
ålderdomligheten i den äldre delen af staden icke, men de ega
i alla fall den prägel af åldersvärdighet, som nutida amerikanska
bygnader i almänhet så grundligt sakna, så att man med ens

känner sig förflyttad likasom i en annan omgifning, där dollarn
inte mera är alsmäktig, där sträfvandet att samla förmögenhet
inte är det enda, alt uppslukande intresset, där förgångna tiders
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traditioner, med ett ord, trycka sin stämpel, delvis åtminstone
också på våra dagars rastlösa äflan och id.

Men så är också Bo-
ston en af de äldsta stä-
der Nord-Amerika kan
uppvisa och därjämte en

kanske den enda
där de ursprungliga
grundläggarnes af staden
afkomlingar i dag som
är spela den förnämsta
rollen och där på grund
häraf en del af dessa
grundläggares anda ge-
nom traditionen fortplan-
tat sig ända ned till vår
egen tid samt gifvit de-

Den äldsta bokhandeln i Bo ton.

ras stad den doft af förnämitet så att säga, hvilken utmärker
Boston.

Att Boston grundlades af de från England for sin religions
skull fördrifna puritanerna, hafva vi nämt i det föregående och
likaså att dessa puritaner så i bildning och kunskaper som i för-
mögenhet högst betydligt skilde
sig från de öfriga immigranter,
hvilka koloniserade andra näjder
längs den amerikanska kusten.

Den första kyrkan i Boston. Hancock familjens gamla hus.

Det dröjde därför icke häller länge innan en dominerande ställ-
ning intogs af deras koloni, hvilken först benämdes med sitt in-
dianska namn »Shawmut", sedermera omdöptes till »Tremount",
på grund af de tre kullar hvilka då reste sig tätt invid staden,
men sedermera ha gräfts ut, samt slutligen erhöll sitt nuvarande
namn, Boston, efter Old Boston i Lincolnshire i England, där-
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ifrån många af dess första innevånare stammade. Från första
början gåfvo puritanerna en fast, själfmedveten hållning åt sitt
samhällsskick, från första början gjorde de till sitt ögnamärke
det uppväxande släktets uppfostran och utbildning i de principer
och i den anda af frihet och oberoende, som utmärkte dem själfva,

och dessa grundsatser
ha Bostons innevånare
alt sedan dess förblif-
vit oföränderligt trog-
na, hvarför också sta-
den bibehållit sitt stora
anseende i alla frågor
rörande bildning och
kultur så godt som
oförändradt genom de
växlande öden densam-
ma sedan sin grund-
lägning i början af
sextonhundratalet ge-
nomgått.

Boston Atheneum. »Amerikas Athen"
är en benämning man ofta hör tilläggas Boston och Boston-
boarna själfva äro smickrade nog däröfver samt göra alt hvad
göras kan för att göra skäl för smeknamnet. Men trots all deras
sträfvan att för sin stad
bibehålla suprematin i
konstnärliga och literära
frågor, har denna dock
småningom glidit öfver
till New York, som nu-
mera ovedersägligen är
brännpunkten i dessa
hänseenden för alla län-
der väster om Atlanten
— snart nog kanske för
alla engelska talande län-
der på jorden. Långt
bakåt i tiden ligger dock Musikkonservatoriot-

inte den period då Boston utan all jämförelse var den artistiska
och literära förfiningens och smakens säte i Amerika, på samma
gång som den härd där vetenskapens låga mest omsorgsfullt un-
derhölls. De flesta af Amerikas literära stormän ha bott i eller
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nära till Boston, såsom Longfellow och Lowell, Withier, Emerson,
Hawthome, Holmes, Thorean, Parkman, Motley, Prescott o. s. v.
I Boston skref Aldrich sina bästa poem, i Boston utgåfvos hans
likasom de öfrigas värk och därför omstrålas Boston ännu i dag

af en literär gloria så-
dan som ingen annan
amerikansk stad eger,
om också numera den
största och viktigaste
literära produktionen
eger rum i New York.

Men i vetenskapligt
hänseende står Boston
nit ännu lika högt som
fordom, ty i den lilla
orten Cambridge, som
noga taget endast är enLongfellows bostad.

del af Boston själft, ligger det berömda Harvard universitetet,
det förnämsta i Amerika och fullt jämförligt med många af Eu-
ropas högsta lärovärk. En mängd ståtliga och dyrbara bygna-

Harvard Universitetet.

der, för hvilka medlen på olika tider skänkts till Harvard af fri-
kostiga gynnare, de präktiga planteringarna och de vidsträckta
marker, som tillhöra Harvard göra universitetet till ett af de t
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materielt afseende bäst utrustade i världen, på samma gång som
dess storartade bibliotek och andra samlingar skänka dess elever
tillfällen till studier sådana få andra läroanstalter af samma slag
förmå erbjuda.

Denna Harvard universitetets närhet till Boston parad med
de i staden själf varmt omhuldade literära och konstnärliga in-
tressena samt den mängd skolor, lägre och högre, af olika slag,
som i Boston af ålder existerat, hafva gjort staden till ett värk-
ligt bildningscentrum, dit elever samlas från alla delar afFörenta
Staterna, och då en stor del af dessa elever utgöras af fullvuxna
personer, hvilka vid Bostons fortbildningslärovärk idka special-

Latinska och engelska högskolan.

eller högre studier af olika slag, är det tydligt att sällskapslifvet
i staden måste vara rätt lifligt och bära en mindre materialistisk
prägel än hvad i de flesta andra amerikanska städer är fallet.
Att så är vet också enhvar, som haft förmånen att komma i be-
röring med Bostonbor och att få njuta af deras gästfrihet, den
enhvar bildad främling snart nog göres delaktig af.

Och det lönar sig i sanning att besöka Bostonbor i deras
hem, i hvilka råder en förfinad, artistisk lyx, sådan man i almän-
het icke ofta möter i amerikanska hus, där värkligt förfinad ele-
gans ofta nog fått vika för begäret att lysa. De s. k. residens-
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kvarteren i Boston äro omgifna af en viss atmosfär af förnämhet,
hvilken, om ock något kall till en början, ovilkorligt värkar i viss
mån respektingifvande. Det är den s. k. Back-bay stadsdelen,
som numera utgör Bostons mest fashionabla bostadsdistrikt och
hela denna stadsdel är bygd på
ning i sjön, likasom också de
Staden ligger nämligen på en
fyllning småningom skjutits så

mark, som vunnits genom utfyll-
nyare delarna af affärsdistriktet,
halfö, hvars stränder genom ut-
långt fram att numera såväl vid

flod som vid ebb vattendjupet är fullt tillräckligt för alla slags
fartyg, hvaraf ett stort antal årligen anlöper Bostons hamn.
Fordom var detta ännu mera fallet, men också i detta afseende
har Boston längesedan öfverflyglats af New York, som blifvit den
stora port genom hvilken de flesta, som anlända till Förenta Sta-
terna numera tåga in. Därmed är dock på intet sätt sagdt att

Boston skulle
gått tillbaka el-
ler ens stått

jämförelsevis
stilla, tvärtom
är puritanernas
gamla hufvud-
säte alt ännu en
af Nord-Ameri-
kas lifligaste och
mest företag-
samma handels-
och affärsstäder,
om utvecklingenBostons fyr.

också inte mäktat hålla jämna steg med dem i metropolen på
Manhattan ön. Bostons makalöst vackra hamn, en del af den af
ett hundratal öar öfverströdda Massachusettsbukten, är fortfa-
rande en af de lifligaste hamnar på jordklotet, med direkta ång-
båtsförbindelser på Europa och andra världsdelar, och stadens
handel därför af stor betydenhet, hvarjämte alt ännu en dryg
del af immigrationsströmmen till Förenta Staterna tar sin väg
genom denna stad.

I det föregående nämdes att en stor del af den nyare staden
är bygd på grund, som vunnits genom utfyllning i hafvet. I
denna del af Boston är det man i våra dagar har att söka de
förnämsta af de bygnader öfver hvilka staden med rätta yfves,
med rätta, emedan i ingen annan amerikansk stad — Washington
ellena undantaget — så mycket afseende fästats vid den arkitek-
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toniska skönheten och stilrenheten vid uppförandet af offentliga
bygnader, som man gjort det i Boston. Dess tullhus t. ex. är
ett mönster af rent grekisk stil, uppfördt af granit och prydt
med rader af väldiga pe-
lare vid ändarna af det
kors bygnaden bildar.
Af granit är också post-
huset bygdt, en väldig
på samma gång som ståt-
lig och vacker bygnad,
för hvilken kostnaden
stigit till miljoner. Dyr-
bart nog är likaledes
Bostons stadshus, hvilket
kostat öfver en half mil-
jon dollars och utgör ett
godt exempel på för mo-
därna ändamål adopterad
italiensk renässance. Byg-
nadsmaterialet för stads-
huset är också granit.

Tullhuset i Boston.

Men stoltare än öfver dessa slags bygnader är Boston dock
öfver sina praktfulla
kyrkor och öfver de
ståtliga palats, hvaröf-
ver åtskilliga af dess
lärovärk disponera.
»The Old South Church"
är en praktbygnad,
hvars make man torde
få leta efter, uppförd
i Nord-italiensk renäs-
sance som den är, af
ypperligt stenmaterial.
Ändå praktfullare är
dock »Trinity Church",
som är bygd af granit
och sandsten i flera
olika färger, samt åter-
ger den fransk-roma-Stadshuset.

niska arkitekturstilen i dess väsentliga drag. Den katolska kyr-
kan, kallad »Det heliga korsets katedral", ansluter sig i sin rena
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gothiska stil värdigt till de båda föregående, hvarutom en mängd
andra, dem det blefve altför vidlyftigt att
här ens nämna, bidraga till det anseende
Boston åtnjuter, att ega flera vackra och
dyrbara kyrkobygnader än dess syskonstäder
i Amerika.

„The South Church".

Trinity Church.

~The TJnitarian Building", uppförd af
brun sandsten,
delvis präktigt
skulpterad, till-
hör det religiösa
samfundet af
samma benäm-
ning och är det
troligen prydli-
gaste af snarlika
hus i staden, där
många olika re-
ligiösa samfund
ega sina egna
föreningsbygna-
der, afsedda för
befordrandet af

samfundsanda
och religiös bild-
ning inom före-
ningarna. I in-
tet annat land
på jorden är det
så vanligt som i
Amerika att alle-
handa samfund,

föreningar,
klubbar och or-
ganisationer af
de mest olika
slag uppföra

sina egna dyr-
bara hus och
Boston står in-
galunda bakom
andra amerikan-
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ska städer i detta hänseende, kanske snarare tvärtom. Det är
ytterst vanligt i Amerika att enskilda personer skänka eller testa-
mentera storartade summor för sådana ändamål och därförfinnes
knappast någon förening af ofvan antydt slag — åtminstone icke
någon, som innehar en större ålder eller åtnjuter ett visst an-
seende — som inte besitter sitt eget hus. Specielt gäller detta
klubbarna, hvilka spela en så viktig social roll i Amerika. Deras
bygnader höra i almänhet, i hvilken amerikansk stad som hälst,
till de dyrbaraste, bekvämast och mest elegant inredda man nå-
gonstädes kan få se och erbjuda sina medlemmar fullt lika stor
komfort som några första klassens hotell,
samt därtill den stora fördelen af lugn och
ro, ty i amerikanska klubbar är, i motsats
till hvad fallet är äfven i de förnämsta klub-
bar i Europa, den regel införd att intet
kortspel (hasardspel) är tillåtet. Enhvar,
som icke har sitt eget hem och som kan gå
ut med den icke så aldeles obetydliga kost-
naden för medlemskap i en klubb, skyndar
sig därför vanli-
gen att bli inta-
gen i en sådan
— och gör tvif-
velsutan klokt

däri. De bästa
klubbarna hafva
därför också al-
tid sina med-

lemslistor fulla
och en mängd
kandidater för

medlemskap
väntande på till-
fälle att bli in- "Det Heliga Korsets" katedraL

tagna, ty utom de rent materiella fördelarna af att höra till en
framstående klubb förlänar medlemskap af en sådan också ett
visst socialt anseende, hvilket ax en ingalunda oviktig omstän-
dighet.

Ett kort omnämnande förtjena i detta sammanhang staden
Bostons hotell, hvilka ju göra samma, eller åtminstone liknande
tjänst i vissa afseenden, som klubbarna. Såväl till antal som till
präktig utstyrsel och inredning stå Bostonhotellen als inte efter
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de bästa i andra amerikanska städer, de alra nyaste och mest
luxuösa miljonpalatsen i New York måhända dock undertagna.
I Boston råder delvis samma sed som den under senare tider

i alla större
amerikanska

städer — en-
dast Philadel-
phia undanta-
get — alt al-
männare vord-
na, att familjer,
i stället för att
hålla eget hus-
håll, bosätta sig
helt och hållet
i s. k. familje-
hotell, där en-
hvar familj harHotel Brunswick.

sin egen större eller mindre våning, minst lika bekväm som nå-
gon i ett enskildt hus, men där alt arbete förrättas af hotellets
tjänstehjon och måltiderna intagas antingen i gemensamma mat-
salar eller serveras i hvarje enskild lokal, efter behag.

Museum för skön konst.

I Boston, såsom varande en gammal kulturhärd med utpräg-
ladt engelska sociala traditioner, är det själffallet att klubbväsen-
det nått en betydande utveckling så att många af stadens klub-
bar äro kända inte allenast öfveralt i Amerika, utan också i Eu-
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ropa, d r medlemskap i en af dessa förnämsta Boston klubber,

~The Unitarian Building "

Somerset klubben vid Beacon street.

på många orter utgör en
tillräcklig rekommenda-
tion för medlemmen i frå-
ga då det gäller inträde
i societet och sällskapslif.
Bilden af Somerset klub-
bens hus, den vi här med-
dela, ger en god före-
ställning om huru en
framstående klubbs hög-
kvarter tar sig till det
ytre.

En annan institution
så att säga som ligger
hvarje Bostonbo nära om
hjärtat är den s. k. »Bos-
ton Common", numera en
promenadplats eller park,
fordom en alman betes-
mark och tillika en exer-
cisplan för stadens gar-
nison eller dess milis-
trupper. Ända upp till
år 1830 måtte »The Com-
mon" blifvit använd så-
som betesmark däraf att
döma åtminstone att det-
ta år stadsmyndigheterna
utfärdade ett förbud mot
att låta kon beta på det
trettio acres vida områ-
det, hvilket närapå två-
hundra år tidigare, eller
år 1633 blifvit inköpt af
staden Boston för ensum-
ma af trettio pund ster-
ling. Utan såsom krea-
tursbete och exercisplan
hade platsen i forna da-
gar också blifvit använd
såsom afrättsplats, både
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för vanliga gröfre brotslingar af olika slag som för några
af de häxor, hvilka nud sä mycket nit och så liten misskund

„The Public Garden."
efter höllos inom hela staten Massachusetts och ingalunda minst
i Boston. Numera ha dock alla de många olika ändamål, för

hvilka The Common i ti-
den användts, sjunkit i
glömska och platsen blif-
vit förvandlad till en
sällsynt vacker och ange-
näm park, där hvarje
Bostonbo utan undantag
tillbragt flera eller färre
behagliga timmar eller
dagar. Isynnerhet det
uppväxande släktet ax det,
som tumlar om i parken
vintertid användande den
väg, som dräganalt skär
densamma såsom kälkba-
na, sommartid seglande
sina leksaksfartyg på den„Grodpölen" på Boston Common.

s. k. »Grod-dammen", en liten vacker konstgjord sjö, hvilken for
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dom faktiskt icke torde varit stort annat än en vanliga grodpöl,
men numera genom att hafva satts i förbindelse med rinnande
vatten omskapats till en särdeles täck liten insjö.

Common wealth Avenue,

Näst intill The Com-
mon ligger Bostons s. k.
offentliga trädgård, en
jämförelsevis ny, men
mycket lofvande anläg-
ning, hvilken förut ut-
gjorde en del af de sum-
piga marker, hvilka re-
gelbundet öfversvämma-
des vid flodtid, men nu-
mera genom påfyllning
och dränering tonlagts
och gjorts tillgänliga.

Bland Bostons ga-
tor intages ett särskildt
utmärkt rum af den vidaVy of Park street.

kända, breda och ståtliga „Commonwealth avenue" en gata,
som söker sin like hvarhälst det vara må i världen. För-
sedd med en ståtlig trädplantering löpande längs midten af ga-
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tan, i sjelfva värket en vacker park med en bred promenadvåg
öfverskuggad af präktiga träd, samt med breda körbanor på båda
sidor om planteringarna, är Commonwealth Avenue med dess

rader af ståtliga och dyr-
bara bygnader en alfars-
väg så storartad att hvil-
ken som hälst af jordens
hufvudstäder med skäl
kunde vara stolt däröfver.
Park street är en annan
mycket vacker, trädplan-
terad gata, Beacons street,
den mest »aristokratiskas-
gatan i Boston, likaså och
jämte dem många andra
dem vi här af brist på
utrymme måste förbigå.
Vid Boylston-street, en
af de bäst kända af Bos-Almänna biblioteket.

tons äldre gator ligger stadens almänna bibliotek, det rikaste
beträffande antalet volymer i Amerika, på samma gång som
det mest anlitade. Bib-
lioteket, som eger ett
kontant kapital af något
öfver etthundratusen dol-
lars, skänkt och testa-
menteradt till detsamma
af enskilda personer, in-
nehåller öfver 450,000
böcker samt 2,000 num-
mer af andra tryckalster
och manuskript, och är
afgiftsfrittöppet för hvem
hälst som vill anlita dess
samlingar.

Af förlustelseställen
eger Boston ett mycket
stort antal af olika slag»
hvaribland några af de Boston teatern.

bästa i Förenta Staterna »Boston Music Hall" är en af de alra
ståtligaste bygnader i sitt slag i världen och »The Boston Theatre"
säkert den bästa teatern i Amerika, måhända inte beträffande
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själfva bygnaden, men s,äkert i afseende å dess stående trupp,
hvars prestationer vida öfverträffa de vanliga resande sällskapens.

Anmärkningsvär-
da bland 'Bostons
bygnader äro några
af dess enastående
ståtliga järnvägssta-
tioner, hvilkas like
knapt någon annan
amerikansk stad kan
uppvisa. Lowell-sta-
tionen är en af dessa,
men enda ståtligare
och bätre försedd
med bekvämligheter
för publiken är Bos-
ton och Providence-
banans station. Upp-Lowell järnvägsstation,

förd af tegel och sandsten är denna bygnad omkring åtta-
hundra fot lång, däraf inemot sjuhundra fot upptagas af den del,
som täcker de fem järnvägsspåren, och resten af det egentli-
ga stationshuset.-
Detta inrymmer
en väldig, mar-
morklädd central
hall, kring hvil-
ken de olika vänt-
salarna äro place-
rade, och jämte
dessa finnas inom
stationen såväl
försäljningsstånd
för cigarrer, blom-
mor, teaterbiljet-
ter o. s. v. som
en rymlig rak-
stuga och en bil-
jardsal, där vän-
tande äro i till-
fälle att fördrifva Providence järnvägsstation.

tiden på möjligast angenäma sätt — ty bufettrum finnas na-
turligtvis också inom bygnaden.
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Harvard universitetet ha vi förut i det förbigående omnämt.
Beläget i den lilla förstaden Cambridge utgör Harvard, såsom
universitetet i dagligt tal vanligen kallas ett föremål för hvarje
Bostonbos och hvarje amerikanares stolthet, såväl som en punkt,
den enhvar, som kommer till Boston, borde besöka. I sin begyn-
nelse ett anspråkslöst puritanskt teologiskt seminarium, hvilket
för sin första vidare utveckling hade att tacka ett legat om 800
pund sterling af den unga engelska prästmannen Harvard, har
universitetet, som till sin första gynnares åminnelse erhöll hans
namn, småningom trädt fram i första ledet, såsom ett af de ri-
kaste och alla afseende bäst försedda, som någonstädes finnas.

Medicinska Fakulteten, Harvard.

Till icke mindre än tio miljoner dollars uppgå de tillgångar livar
öfver Harvard disponerar, dels i olika bygnader, dels i samlingai
och i kontanta fonder. Alla fakulteter äro väl representerade vid
universitetet, där de alla arbeta oberoende af hvarandra, ehuru
under en gemensam öfverstyrelse, och de flesta af dem äro be-
träffande bygnaden och undervisningsmaterial så rikt utrustade
som det blott är möjligt. Men så uppgår också antalet studen-
ter i dessa olika fakulteter till inemot två och ett hälft tusental
och bland dem, som tagit sin grad vid Harvard universitetet fin-
nas många af Förenta Staternas mest framstående män, både i
äldre och nyare tider.
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En af de alra vackraste bygnader universitetet eger är den
s. k. Memorial Hall, uppförd med medel samlade bland forna och
för tiden varande elever af universitetet. Kostnaden för det af
tegel och sandsten uppförda huset steg till en half miljon dollars
och dess ändamål är att tjäna till ett minnesmärke öfver de 136
Harvard studenter, hvilka under secessionskriget läto sina lif för
Unionens sak. En väldig hall, använd såsom »refectorium" (mat-
sal) för studenterna och en klassisk teater, rymmande 1,500 åskå-
dare, upptaga den del af bygnaden, som icke tages i anspråk af
själfva »minneshallen", där hvita marmortaflor bära namnen af de
i kriget stupade Harvardmännen.

Ett besök i Cambridge och Harvard, denna Amerikas äldsta
och alt ännu troligen förnämsta högskola är det lämpligaste och
bästa sättet att afsluta ett besök i Boston själft. Det befäster
det intryckt af hög bildning och kultur, som Boston och dess
innevånare frambrakt, och bidrager till att öka saknaden vid af-
skedet från puritarnernas gamla stad, med dess doft af ålder-
doinlighet och förfinade, genom många generationer nedärfda tra-

„Memorial Hall".



Philadelphia.

ennsylvanias största stad, det gamla kväkar-
samhället, hvilket ända till år 1825 var Nord-
Amerikas viktigaste handelsstad, ligger på
en jämn slätt mellan Delaware och Schuyl-
kill floderna, med tvåtusen mil af de mest
regelbundna gator någon stad i världen eger.
Trehundra mil gatujärnvägar förmedla trafi-
ken längs dessa gator, hvilkas fridfulla, stilla
utseende gör att man knappast tror sig i
Amerika då man råkat förvilla sig hälst en

kort sträcka från de egentliga affärskvarte-
ren. Det är också ett stående skämt i amerikanska tidningar,
både i östern, men ändå mera i västern, detta om Philadelphias
sömniga fridfullhet, men denna till trots är kväkar staden alt ännu
unionens tredje stad, med väldiga fabriker, storartad handel,
skolor, museer och samlingar sådana knappast någon annan ame-
rikansk stad, New York dock undantaget, kan uppvisa.

Det var Erie-kanalens fullbordande, som drog bort från Phi-
ladelphia dess handel med den nya västern och inom kort gjorde
det möjligt för New York att öfverflygla sin rival, men däraf har
ingalunda följt någon stagnation i kväkarstaden, om ock dess ut-
veckling varit långt mindre snabb än både New Yorks och Chi-
cagos. Tvärtom har Philadelphia ofantligt raskt skridit fram till
en af jordens mest betydande industristäder, där i tolftusen fa-
briker tvåhundrafemtiotusen personer äro sysselsatta året rundt
med frambringandet af artiklar, hvilkas värde per år stiger till
femhundra miljoner dollars. Och beträffande denna arbetare-
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North Broad str.

Chestnut str. Above 3rd str.
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Philadelphia från Broad str. stationen.

Philadelphias stadshus sådant det nu ter sig
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armés lefnadsvilkor kan Philadelphia skryta af att hafva gjort
mera än troligen någon annan stad, därom vitna bland annat de
ändlösa raderna af trefna hus, bebodda uteslutande af arbetare,
hvilka på samma gång själfva äro husens egare.

Och från historisk synpunkt är Philadelphia den för ameri-
kanska patrioter mest intressanta ort Unionen eger, ty där, i
»Carpenters Hall", sammanträdde de nordamerikanska koloniernas
första kongress och i »Independence Hall" var det koloniernas
oafhängighetsförklaring undertecknades. Benjamin Franklin lefde,

City Hall, Stadshuset såsom färdigt.

arbetade och ligger begrafven här i William Penns stad, här var
det den första amerikanska flaggan under George Washingtons
egen ledning blef förfärdigad. Philadelphias stadshus, upp-
fördt för en kostnad af icke mindre än tio miljoner dollars är
ett af de största, ståtligaste och vackraste i världen, innehåller
femhundratjugu rum, upptar en grundyta af fyra acres, och kom-
mer då det blir fullt färdigt att prydas af ett torn af femhundra-
trettiosju fots höjd. Bygnadsmaterialet är Massachusettsmarmor
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och byggandet vidtog redan år 1871, men färdigt blir huset icke
tidigare än 1895.

Philadelphias undervisningsanstalter af lägre och högre slag,
dess s. k. akademier för olika grenar af skön konst, dess ståtliga
hotell, dess vackra teatrar och den förfining, som utgör ett genom-
gående drag hos dess innebyggare, göra den stolthet dessa städse
ådagalägga öfver sin stad och dess framskjutna ställning, fullt be-
rättigad, ty — såsom ofvan redan antydts — beträffande t. ex. de
åtgärder, som vidtagits till arbetarebefolkningens fromma, står Phi-
ladelphia i alra främsta ledet bland alla städer på jorden. En af
dessa anstalter för befrämjande af arbetarnes, massans af folket väl

Grand opera houso.

utgöres af de parker man i Philadelphia såsom i alla större ameri-
kanska städer, planterat och reserverat för folket själft, och bland
dessa intar den s. k. Fairmount-parken ett särskildt framstående
rum, både på grund af sin kolossala storlek och sin ovanliga
skönhet. Upptagande en areal af öfver tvåtusensjuhundra acres,
sträcker sig Fairmount-parken öfver mycket kuperad och olik-
artad grund, innehåller till utseendet fullständigt orörd skogs-
mark såväl som de konstrikaste modärna anläggningar, eger en
mängd minnesmärken från Philadelphias tidigare år, då den nu-
varande parkgrunden upptogs af förmögna Philadelphiabors land
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stållen, prydes af en mängd statyer af framstående såväl ameri-
kanare i almänhet som enkannerligen af söner af Philadelphia
själft — och utgör på dessa grunder en lika omtyckt rekreations-
plats för stadens egna innevånare som en intressant utflyktsplats
för alla densamma besökande främlingar. Och deras antal är
mycket stort, då de flesta, som göra ett längre eller kortare be-
sök i New York också bese den gamla och trots all värksamhet
så fridfulla kväkarstaden, hvilken ju endast ligger två timmars
väg per iltåg från metropolen.

Vi ha förut i förbigående nämt undervisningsanstalterna i
Philadelphia såsom hörande till stadens sevärdheter. Bland dem

Memorial Hall. — Fairmount Park.

finnas några af de äldsta och i många afseenden märkligasto i
hela Amerika, såsom t. ex. det redan år 1751, jjå Benjamin Frank-
lins initation öpnade „Pennsylvania-universitetet", hvilket först
upptog den plats där Philadelphias ovanligt ståtliga postkontor
nu står, men sedermera flyttades till den del af staden, som be-
nämnes West-Philadelphia, där universitetet nu upptar en areal
af icke mindre än fyratio acres, tätt invid och med utsikt öfver
den vackra Schuylkill-floden. Ännu äldre är emellertid den s. k.
William Penn Charter skolan, hvilken öpnades redan år 1689
och är den fjärde i ålder af alla högre undervisningsanstalter i
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Märket street från City Hall.

Pennsylvania Universitetets naturalhistoriska museum.
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Förenta Staterna. Under mera än tvåhundra år har „skolan"
förstått bevara sin plats såsom en af de förnämsta och då den
städse följt med tidens utveckling fins ingen anledning antaga
att förhållandet kommer att blifva ett annat häller i framtiden.

Ett af de nyaste högre lärovärken, men ett som sedan till-
vunnit sig stort anseende är Bryn Mawr College, tätt invid Phi-
ladelphia, och afsedt uteslutande för kvinnor. I likhet med en
mängd andra — i själfva värket de flesta — af nutidens högre
undervisnings-

anstalter i För-
enta Staterna

har Bryn Mawr
helt och hållet
enskild frikos-
tighot att tacka
för sin upp-

komst, ity att
en privat man,
dr .T. W. Taylor,
anslog ett kapi-
tal af en miljon
dollars för öp-
nande af en

dylik anstalt för
kvinnor. Stort
anseende i Ame-
rika eger också
»Jofferson Medi-
cal College" i
Philadelphia, i
hvilket uteslu-
tande för läkare
afsedda lärovärk
öfverfemhundra Girard Banken, grundad år 1795.

elever på en
gång undervisas och ett stort antal årligen afsluta sina studier.
Flera andra, såsom t. ex. „Girard College", grundadt af en Phila-
delphia-handlande, hvilken genom testamente förlänade lärovärkot
i fråga en förmögenhet, som sedermera stigit i värde så att den
nu uppskattas till elfva miljoner dollars, „Drexel Industrial
school" o. s. v. måste vi af brist på utrymme förbigå. Men ett
par ord måste vi egna åt den s. k. Frankford-Arsenalen, dar alle-
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hända utrustningspersedlar för Förenta Staternas armé tillvärkas.
Från sjuhundra till ettusen tvåhundra kvinnor och hälft annat
hundratal män äro här sysselsatta dag in och dag ut och ända
till tjugu miljoner dollars per år hafva genom denna regerings-
inrättning brakts i omlopp. De stora örlogsvarfven i Philadelphia
förtjäna också att besökas af enhvar, som vill bilda sig en före-
ställning om hvar stadens så talrika arbetarebefolkning förtjänar
sitt bröd.

The Girard Life Ins. annuity & Trut» Co.

Och likaså måste vi åtminstone flyktigt nämna de många,
ståtliga affärshusen längs de gator, där Philadelphias innevånare
samlat och samla sina rikedomar, såsom Märket street, Front
street, Second street o. s. v. Girard bankens hus, i grekisk tem-
pelstil är en af de mest anmärkningsvärda affärsbygnaderna i
Philadelphia, den s. k. »Girard Life Insurance Annuity & Trust
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Co" bygnad, i modärn „skyskraparstil" likaså och kanske ännu
mera „The Drexel Building" och fondbörsen, hvardera likaledes
uppförda i den i Amerika modärn vordna affärsbygnadsstilen.
Bland Förenta Staternas regeringsbygnader åter intages främsta
rummet af det väldiga hus, som inrymmer postkontoret i staden.
Uppfördt af grå granit i renässancestil sträcker sig den ståtliga
och dyrbara bygnaden från Chestnut till Märket street, utgörande

Drexel Building och fondbörsen.

en arkitektonisk prydnad sådan få andra städer i Nord-Amerika
kunna berömma sig af. Bepublikens regerings myntvärk upptar
också en rätt märkelig bygnad, stammande från den tid då man
i Amerika äflades att så noga som möjligt efterbilda klassiska —

hälst grekiska — tempel och hallar. En särdeles rikhaltig sam-
ling mynt från alla länder och alla tider gör ett besök i mynt-
värkets originella bygnad både intressant och lärorikt.
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Postkontoret.

Förenta (Staternas myntvärk i Philadelphia.
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Det ar omöjligt att här, så mycket af intresse de än erbjuda
ingå på en vidlyftigare detalj-
skildring af Philadelphias öfriga
många och vackra bygnader af
både offentligt och enskildt slag.
Dess kyrkor äro med rätta be-
römda för såväl sin arkitektur
som för dyrbarheten af det ma-
terial, hvaraf åtskilliga bland
dem upplösts. Egendomligast
bland dem är tvifvelsutan „The
first Unitarian Church", hvaraf en
bild här meddelas. Och för att
gifva ett begrepp om huru ogärna
man i Philadelphia underlåter
att arkitektoniskt pryda hvad
bygnader man än uppför lämna
vi här likaledes ett par tecknin-
gar af dylika från vidt skilda
områden, inom hvilka man i Ame-
rika i almänhet inte slösar syn-Frimuraretemplet i Philadelphia.

„ First Unitarian church".
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Pennsylvania järnvägsstationen.

Moyamensing fängelset.
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nerligt mycket på den ytre utstyrseln, nämligen af en af Phila-
delphias järnvägsstationer och af det långt utöfver stadens gränser
kända Moyamensing fängelset. Det är med en betydande grad
af stolthet Philadelphiaboar föra
främmande besökare omkring i
sin stad och utpeka dess sevärd-
heter, bland hvilka de bygnader
vi här i korthet berört altid
inrymmas en framstående plats,
men med långt större tillfreds-
ställelse dragés dock besökares
uppmärks-amhet till de värkligen
historiska bygnader och minnes-
märken staden eger. Philadel-
phia var ju under lång tid Nord-
Amerikas förnämsta stad, och
såsom sådan skådeplatsen för
flera af de viktigaste och mest
spännande scenerna i revolutions-
dramat samt var sedermera un-
der en följd af år den nybildade
republikens hufvudstad så att
öfveralt minnen från dessa sta- Independence Hall i Philadelphia
dens storhetsdagar möter ögat.
„Independence hall'*, där oafhängighetsförklaringen antogs och

undertecknades, har med största
pietet bibehållits i sitt gamla, enkla
och anspråkslösa skick och i dess
torn hänger ännu den gamla — nu-
mera spruckna —, klockan, hvars
malmtunga först förkunnade för fol-
ket att dess representanter för altid
afskuddat Englands ok. „Letitia
home", den första bygnad af tegel,
som uppfördes i kolonin, samt afsedd
för William Penns eget begagnande,
är flyttadt till Fairmount park och
står där att beses; den gamla sven-
ska kyrkan, bygd redan år 1G97 af
svenska missionärer, står ännu krar~Frihetsklockan'' i Philadelphia.

i sitt gamla skick såsom ett vördnadsvärdt minnesmärke af de
första svenska kolonisterna i Amerika; i Philadelphias almänna
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bibliotek, hvartill Benjamin Franklin påstås ha tagit initiativet,
förvaras flera intressanta och vördnadsvärda reliker af Penn o.

Vy af Fairmount-parken i Philadelphia.

s. v. Hela dagar kunna i Philadelphia användas endast till be-

Carpenters Hall i Philadelphia, där
den första kongressen sammanträdde.

seende af minnesmärkena från dess
tidigare år — hvilket är mera än
som med skäl kan sägas om de
flesta andra amerikanska städer.
Och under sådana ströftåg genom
staden faller ovilkorligen annan
Philadelphia utmärkande egen-
domlighet besökaren i ögonen,
nämligen frånvaron af alla sådana
»tenement"- och „flat"-hus, där
ett större antal familjer eller in-
divider trängas i hop under sam-
ma tak. Begeln är att hvarje fa-
milj bebor sitt särskilda hus, så
litet det än må vara, och detta
vitnar måhända bätre än alt annat

om den almänna välmåga, som råder bland innebyggarne i den
gamla, trefna kväkarstaden.
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10. Columbia distriktet och Förenta Staternas

hufvudstad, Washington.

Statistik-

et första bebyggandet af distrik-
tet egde rum år 1663.

på platsen för det nuvarande. . . Washington.
och utfördes af engelsmän.
Områdets areal i kvadratmil

.... 70.
Befolkningens antal år 1890 229,796.
hvilket gör ett antal per kvad-

ratmil af 2,960. 4.
Postkontor finnas inom distriktet 13.
Värdet af årligen tillvärkade fab-

riksalster $12,000,000.
Värdet af odlad jord (farmjord) $3,600,000.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 68.

Så långt tillbaka i tiden som år 1663 köpte en engelsman
vid namn Pope, af dess indianska egare en sträcka jordvid stran-
den af Potomacfloden för att där bygga sig ett nytt hem och
grunda en koloni, hvilken han hoppades en dag skola utveckla
sig till en af den nordamerikanska kontinentens viktigaste stä-
der. Och för att också i ytre, synlig måtto gifva uttryck åt
detta sitt vidtutseende hopp kallade han den anspråkslösa platsen
,Rom" och benämde den lilla biflod till Potomac, vid hvars strand
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han själf bosatte sig, »Tibern" samt kullen därinvid »den kapi-
tolinska"*

Själffallet är att mannen endast skattade åt tidens begär att
i alt, där sig så göra lät, återkalla den klassiska antiken, men
ett egendomligt sammanträffande af omständigheter är det i alla
fall att Förenta Staternas, och noga taget hela den nya världens,
hufvudstad mera än etthundrafemtio år senare förlades till just
denna samma plats och att det amerikanska folkets representan-
ters hus, „Capitolium", bygdes just på den kulle Pope benämt
den kapitolinska.

Bedan innan revolutionskriget mot England var fullständigt
afslutadt hade man begynt inse nödvändigheten af att det ny-

Capitolium i Washington.

bildade statsförbundet egde en hufvudstad, hvilken, jämte an-
gränsande område, var i allo oberoende af någon enskild stat och
lydde direkt under kongressen, d. v. s. under hela det ameri-
kanska folket. Och så snart i någon mån fredligare förhållanden
inträdde upptogs planen, att för den blifvande hufvudstaden för-
värfva ett sådant område, af dem som då ledde den unga repu-
blikens öden. Men redan i denna fråga gjorde sig antagonismen
och rivaliteten mellan nord- och sydstaterna gällande, i det de
förra önskade få nationalhufvudstaden förlagd till trakten vid
Susquehanna eller åtminstone Delawarefloden och de senare på
inga vilkor ville tillåta dess placerande längre norrut än Poto-
mac, hälst söderom denna flod. Frågan förelåg till afgörande
vid 1790 års kongress, hvilken också egde slita en annan tviste-
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punkt mellan södern och norden, den om betalande af hela stats-
förbundet gemensamt af circa tjugu miljoner dollars skulder, dem
en del enskilda stater i norden åsamkat sig i och för krigföringen
mot England. Sydstaterna ville icke höra talas om något ge-
mensamt åtagande af skuldbördan och då föreslogs en kompromiss,
enligt hvilken nordstaterna frångingo sina anspråk på att få
unionshufvudstaden förlagd till plats norrom Potomac och syd-
staterna i gengäld biträdde beslutet att ur unionsregeringens till-
gångar betala krigsskulderna. Kompromissförslaget antogs efter
en grundlig diskussion af kongressen och George AVashington
anmodades att utse platsen för den nya hufvudstaden, hvilken
sedermera benämdes efter honom.

En fransk ingeniör, Pierre L'Enfant, hvilken under revolu-
tionskriget kämpat i de amerikanska lederna och därunder ådra-
git sig AVashingtons uppmärksamhet, erhöll uppdraget att staka
ut en plan för den blifvande staden, ett arbete, hvari han bi-
träddes af Thomas Jefferson, hvilken under lång vistelse i Europa
gjort sig förtrogen med flera af dess hufvudstäder. Denna stads-
plan blef senare under många tiotal år föremål för mycken kritik
och ännu mera hån af närapå enhvar, som besökte förbunds-
hufvudstaden, såväl amerikanare som i synnerhet européer, men
de senaste åren ha till fullo bevisat att L'Eufant och Jefferson
fattade sin uppgift storslaget riktigt, ty numera har staden vuxit
in i den vida dräkt som af dem mättes ut för den, så att ingen
mera har skäl till annat än tacksam tillfredsställelse öfver att
Förenta Staternas hufvudstad genast togs till i en skala värdig
republikens egen storartade framtid. De väldigt breda avenyerna,
hvilka under så lång tid löpte fram mellan glesa rader af ytterst
anspråkslösa hus äro, nu på båda sidor och till största delen af
sin utsträckning bebygda med präktiga och ståtliga bygnader
samt så godt som öfveralt belagda med asfalt. De öpna platserna,
hvilka så länge stodo öde och därigenom så starkt bidrogo till
att gifva unionshufvudstaden ett utseende af halffärdighet, äro
nu ombildade till prydliga skvärer och parker, planterade med
vackra träd och väl underhållna skuggiga promenadvägar. Och
de planlagda, enastående väldiga offentliga bygnaderna slutligen,
hvilka så länge funnos till endast på papret, ha alla blifvit slut-
förda, i sådan storartad skala, af så dyrbart material så utom
som innan och med så fullständig hänsynslöshet för kostnaderna
som man nu till dags endast bygger i Amerikas Förenta Stater.

Hela området, hvilket den nya världens upptäckare till ära,
benämdes Columbia distriktet, mäter icke mera än sjuttio kvad-
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ratmil och större delen däraf var en föga inbjudande, af al- och
videbuskar bevuxen, till en stor del sumpig mark ännu, då år
1800 den norra flygeln af kapitoliibygnaden blef så pass färdig
att kongressen flyttade in dit. Pennsylvania-avenyn, numera
Washingtons ståtligaste gata, var ingenting mera än en uthug-
ning genom småskogen, de flesta andra gator funnos till endast
och allenast på plankartorna och hvad bygnader beträffar fun-
nos föga andra än några trähus af mera än anspråkslöst slag.
Otaliga speglosor haglade öfver „staden i sumpmarken" såsom
Washington hånfullt benämdes, och under många tiotal år där-

Corcoran galleriet för skön konst.

efter fortsattes hånet. Först år 1871 togo några för stadens väl
nitälskande män dess förskönande om hand, förskaffade sig af
kongressen rätt att i dess namn vidtaga omfattande åtgärder i
detta syfte och gingo till värket med äkta amerikansk enegeri.
Genom taxering af hela distriktets innevånare och genom upp-
tagande i dess namn af betydande obligationslån skaffade sig
denna stadsstyrelse så rikliga medel att inom tio år tjugufem
miljoner dollars kunde utgifvas för förbätrings och förskönings-
arbeten. Galorna dränerades och asfalterades, de öpna platserna
planerades och utlades till skvärer och parker, i hvilka AArashing-



245

tons milda klimat tillät plantering af en mängd träd och växter,
hörande till vidt skilda trakters flora, kort sagdt, staden under-
kastades en fullständig förvandlingsprocess, hvilken gjort AVa-
shington till en af världens alra vackraste hufvudstäder. Ståt-
ligare bygnader och monument får man leta efter, bredare gator
eger ingen annan stad, flera och vackrare planteringar kan häller
ingen annan skryta af och elegantare samt mera luxuösa privat-
hus än de, som under de senaste åren uppstått i AVashington
torde det ock vara svårt nog att finna — men med alt detta gör
unionshufvudstaden samma intryck af oförbätterlig nyhet som
nästan alla andra amerikanska städer, ett intryck, hvilket dock
själffallet tvingar sig endast på besökare från gamla världen, i
hvars hufvudstäder de historiska minnerna ju äro de, som mest
imponera på betraktaren,

Främst bland AVashingtons bygnader ådrager sig naturligt-
vis Capitolium enhvars uppmärksamhet — och få äro väl de byg-
nader på jordklotet, som mera äro förtjänta af uppmärksamhet
och beundran. Redan år 1793 lades grunden till Capitolium, år
1800 var den norra flygeln däraf färdig och upplåts för kongres-
sen, elfva år senare slutfördes den södra flygeln och år 1814
brändes hela bygnaden ned af de engelska trupper, som då in-
togo AVashington. En mängd oersätliga historiska minnen såväl
som det då befintliga nationalbiblioteket brunno jämte själfva
bygnaden, hvilken blef så i grund förstörd att den måste full-
ständigt ombyggas. Detta ombygnadsarbete utfördes under åren
1817—1829, då Capitolium ånyo var i fullfärdigt skick. Men re-
dan år 1851 hade bygnaden blifvit för liten och trång, hvarför
man beslöt sig för att utvidga densamma med två nya flyglar,
hvilka åtta år senare båda voro slutförda. Dessa nya flyglar
gjorde emellertid att den dom, som krönte capitoliibygnaden,
också måste förstoras för att bli proportionerlig till husets egna
väldiga dimensioner, den gamla domen refs och den nya upp-
fördes under åren 1856—65, trots det, under de senare åren af
bygnadsarbetet, rasande inbördeskriget. President Lincoln ge-
nomdref att bygnadsarbetet fortsattes äfven under krigsåren, »för
att icke göra nordstaternas arméer modlösa genom någon tvekan".
Denna nya dom, krönt af en allegorisk staty af friheten, är tre-
hundra åtta fot hög, mätt från basen till statyns hufvud, och
således den femte i ordningen af jordens högsta bygnader —

Eiffeltornet i Paris dock oräknadt. Byggnadsmaterialet är för
midtelpartiet s. k. »freestone", bruten i ett enkom för detta ända-
mål af regeringen inköpt stenbrott, men detta midtelparti har
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sedermera målats hvitt för att i färg öfverenstämma med de af
hvit marmor uppförda flyglarna. Praktfulla kolonnader, bildande
ståtliga portiker, afsluta den sjuhundra femtio fot långa bygna-
den, hvars största djup är trehundra tjngufyra fot. Inalles täc-
ker capitolium i Washington en yta af tre och en half acres och
har kostat öfver trettio miljoner dollars.

Hufvudingången, från öster, leder genom de berömda brons-
dörrarna, hvilka i prakt och skönhet såväl som i konstnärligt
värde endast stå efter de ändå praktfullare bronsdörrarna i Flo-
rens, till den väldiga midtelrotundan, hvars väggar äro prydda

Statstryckeriet.

af åtta stora historiska målningar, återgifvando viktiga tillfällen
ur Förenta Staternas historia, medan bronsdörrarna åter, uppvisa
reliefbilder af tilldragelser och personer från tiden för Amerikas
upptäckt. Midtelpartiet af bygnaden innehåller vidare national-
biblioteket, hvars samlingar af fyrahundratusen volymer böcker
och etthundratusen andra tryckalster och skrifter, öfverträffas
endast af dem i almänna biblioteket i Boston. Den nya södra
flygeln innehåller representanternas församlingsrum, hvilket i
präktig utstyrsel och lämplighet för sitt ändamål i detta nu torde
vara N:o 1 bland liknande lokaler i världen. Etthundra trettio-
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nio fot lång samt nittiotre fot bred med en höjd af trettiosex
fot, är denna värdiga hall försedd med gallerier erbjudande
platser för två tusen femhundra personer. Hallens tak består af
en gjutjärnstomm uppbärande förgylda fält i hvilka de olika
staternas vapensköldar, utförda i måladt glas, äro infälda. Väg-
garna äro prydda af taflor samt frescomålningar behandlande
historiska ämnen.

Senatens sessionsrum, i den nya södra flygeln är något
mindre än det ofvan beskrifna i det att detsamma icke är mera
än etthundra tretton fot långt och åttio fot bredt, med samma
höjd som representanternas hall, men i stället äro senatens galle-
rier så storartade att tolf tusen personer kunna från dem åhöra
debatterna. Äfven i denna hall är takkonstruktionen utförd i
järn och mellanrummen mellan de väldiga järnbjälkarna äro ut-
fylda i rikt dekorerade fält, etthvart prydt af symboliska figurer
i måladt glas. Ännu mera elegant utstyrdt är emellertid senato-
rernas „hvilorum", hvars tak består helt och hållet af glänsande
hvit marmor och uppbäres af fyra korinthiska pelare af hvit ita-
liensk marmor också de, medan fint polerad, mångfärgad Tennes-
see-marmor användts för väggarna, i hvilka kolossalt stora speglar
infalts för att ytterligare öka den briljanta effekten af det hela.

Utrymmet förbjuder oss tyvärr att närmare beskrifva de öf-
riga anmärkningsvärda salarna i capitoliibygnaden, såsom högsta
domstolens präktigt utstyrda och dekorerade sessionsrum, hvilket
ända till år 1859, då den nya flygeln blef färdig, användes af
senaten; presidentens rum med dess rika dekorationer, senatens
mottagningsrum, med dess mycket omtalade takmålningar o. s.
v. Endast ett par rader kunna vi egna den gamla hallen, hvil-
ken till år 1857 användes af representanthuset, men numera upp-
låtits för ett nationelt staty galleri, till hvilket hvarje stat i unionen
eger rätt att sända tvänne statyer af sådana sina söner, som de
framför alla andra vilja utmärka genom en sådan ärebetygelse.
Statyerna måste vara utförda endera i brons eller i marmor, men
ännu ha på långt när icke alla stater skickat in sina tvänne sta-
tyer, hvaremot en mängd värdefulla skulptur och andra konstvärk
blifvit inköpta af regeringen och införlifvats med galleriet.

Näst capitolium är väl presidentens palats, det s. k. Hvita
huset, AVashingtons mest kända bygnad, ehuru densamma på in-
tet sätt kan jämföras ined capitolium, hvilket är ett sanskyldigt
arkitektoniskt praktvärk, medan Hvita huset ingalunda är mön-
stergiltigt livarken utan eller innan. Grundstenen till president-
palatset lades också redan år 1792, men först åtta år senare, då
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regeringens säte flyttades till Washington, togs detsamma i be-
sitning af en president, i det John Adams den 13:de November
år 1800 flyttade in dit. År 1814 delade Hvita huset det öfriga
Washingtons öde, att brännas ned af engelsmännen, och först
tolf år därpå blef detsamma fullt färdigt igen. Dess arkitekto-
niska stil är ett slags pseudoklassik, af den typ, hvilken efter
den stora franska revolutionen blef så modärn, och inredningen
är delvis hållen i samma stil ehuru belamrad med en mängd för-
ändringar och tillägg, i enlighet med de olika innehafvarnes af

Hvita Huset.

presidentbostaden smak och konstnärliga skaplynne. Böster hafva
tid efter annan höjts, yrkande att en ny, ståtligare och efter ti-
dens fordringar såväl som efter landets utveckling och rikedom
afpassad, presidentbostad skulle byggas, men hittils ha alla för-
slag af denna art strandat mot den pietet för Hvita husets min-
nen och det folkeliga åskådningssätt, att en republiks styresman
icke kan bo och lefva för enkelt, hvilka dess bätre ännu icke
helt och hållet dött ut hos det amerikanska folket,

Stats- krigs- och sjöförsvars departementen ega en impone-
rande och ståtlig bygnad i närmaste närhet till Hvita huset, upp-
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förd i klassiskt grekisk stil och innehållande en mängd dyrbara
historiska minnen, bland hvilka det första utkastet till oafhängig-

Stats-, krigs- och sjö-departementen i AVashington.

Skattkammar departementet.

hetsförklaringen, den pulpet, hvarpå densamma skrefs, den slut-
ligt antagna och undertecknade oafhängighetsförklaringen, flera
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olika minnnen af Washington, Franklin samt andra framstående
historiska personligheter o. s. v. ° Bygnaden harkostat den vackra
summan af fem miljoner dollars och inrymmer inom sina murar
bland andra också det rum där främmande diplomater mottagas
af republikens president.

Skattkammar departementets hus, öster om presidentpalatset,
är likaledes bygdt i grekiskt klassisk stil, för en kostnad af sex
miljoner dollars, och innehåller bland annat de väldiga hvalf, i
hvilka regeringens tillgångar i ädel metall samt dess obligatio-
ner förvaras — en större massa penningar än man troligen är i
tillfälle att se hopad på någon annan plats. Statens sedeltryc-

Patent byrån.

keri, som lyder under skattkammardopartementet, upptar en sär-
skild bygnad, hvilken nyligon uppförts, i romani sk stil samt helt
och hållet eldfast och för en kostnad af trehundra tusen dollars.

Patent-byrån är, såsom man kan vänta sig det i uppfinnin-
garnas land, ett väldigt värk, inrymdt i en bygnad, som upptar
två och tre fjärdedels acres grundyta och kostat två och tre
kvart miljon dollars. Huset är bygdt efter mönster af Parthenon
i Athen och gör ett storartadt imponerande intryck — såvida
man nemligen inte tänker på den skriande motsatsen mellan dess
strängt klassiska former och de ultramodärna samlingar detsam-
ma innehåller. Icke mindre än omkring etthundrasextio tusen



251

modellor af olika uppfinningar innehåller det med byrån för-
bundna museet och dessa modeller ha alla samlats sedan år 1836,
då den gamla patentbyrån med alla dess samlingar brann ned.
I en af de väldiga hallarna, som patentbyråns bygnad inrymmer,
förvaras en samling Washingtonminnen af historiskt och person-
ligt intresse, såsom den uniform den första presidenten bar då
han lämnade ifrån sig befälet öfver den segerrika armén, hans
svärd, det tält han använde under kriget o. s. v.

Förenta Staternas postvärk, som ligger midtemot patent-
byråns hus, är en annan af Washingtons mera anmärkningsvärda

Postvärket.

bygnader. Uppfördt af hvit marmor har det trehundra fot i
längd och tvåhundrafyra fot i bredd mätande huset kostat en
miljon sjuhundra tusen dollars, och inrymmer alla de otaliga
olika byråer och departement, hvilka tillsamman bilda republikens
centrala postvärk, under hvilket alla postkontor i hela unionen
lyda, jämte den armé af tjänstemän, som fordras för att sköta
och hålla i gång det invecklade maskineriet.

Med förbigående af ett stort antal andra offentliga bygnader
bland hvilka den s. k, „Pension bureau" ingalunda är den minst
märkeliga, vilja vi nämna något om det s. k. Smithsonian Insti-
tute, en egendomlig vetenskaplig anstalt, som saknar alla mot-
stycken i andra länder. Institutet har för sin tillvaro att tacka
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en för vetenskap och kunskap varmt nitälskande engelsman, vid
namn James Smithson, en son af den första härtigen af North
Cumberland. Denne Smithson, om hvars lif och tidigare öden
man känner ytterst litet, afled år 1828 i Genua, i Italien, och be-
fans då hafva testamenterat hela sin kvarlåtenskap, värd något
öfver femhundra femton tusen dollars, till Förenta Staternas re-
publik, att användas för en anstalt att upprättas i förbunds-
hufvudstaden Washington under benämningen »The Smithsonian
Institute" samt i ändamål att »sprida kunskap bland männi-
skorna". Förenta Staternas regering mottog legatet, men lät ka-
pitalet ligga obegagnadt till år 1847, då detsamma genom tillägg

Pensions byrån.

af räntor vuxit så mycket att sedan institutets bygnad blifvit
uppförd en summa af sexhundra femtio tusen dollars var öfrig
att anslås till en permanent fond, hvars räntor användas för in-
stitutets uppehållande. Med en sådan furstlig inkomst till sitt
förfogande och så väl försedt beträffando bygnader och veten-
skaplig komfort af alla slag borde The Smithsonian Institute
kunna uträtta ofantligt mycket, ifall dess stora ressurser värkli-
gen användes för att sprida kunskap bland folket själft. Men
detta är tyvärr icke fallet utan inskränker sig anstaltens värksam-
het endast till att förmedla förbindelserna mellan Förenta Sta-
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ternas regering och allehanda vetenskapliga föreningar och insti-
tutioner så i Amerika som i andra världsdelar, samt därjämte till
den skäligen lätta uppgiften att taga vård om nationalmuseet.
Huru denna institutets anspråkslösa värksamhet låter förena sig
med den af Smithson i hans testamente tydligt uttalade afsikten
att hans gåfva skulle användas för folkets i gemen upplysning
är svårt att förstå — åtminstone för den, som inte har någon be-
stämmelserätt öfver institutets ståtliga inkomster. Men säkert är
att det missnöje med skötseln af The Smithsonian Institute, som
redan så många gånger gifvit sig luft, småningom kommer att
bli alt större tils det kanske en gång blir starkt nog att tvinga

Smithsonian Institutet.

vederbörande till en förändring, som skulle göra anstalten till
det den ursprungligen var afsedd att bli, en härd för spridande
af kunskapens värme och ljus ända till de yttersta lederna af
folket.

Nationalmuseet, som står under institutets förvaltning, lig-
ger endast ett litet stycke väg därifrån. Dess bygnad är upp-
förd i modärniserad romanisk stil och täcker i det närmaste två
och en half acres mark. Dess samlingar af föremål hörande till
Amerikas historia och ännu mera de som förskrifva sig från den
förhistoriska tiden äro enastående i sitt slag, hvaremot samlin-*
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garna af konstvärk såväl i skulptur som målning, stå betydligt
efter de bätre museernas i Europa. För enhvar, som önskar bil-
da sig en föreställning om de folkstammars lif och seder, hvilka
bebodde och odlade samt uppbygde samhällen i olika delar af
Amerika långt förr än någon europé hade en aning om den nya
världens tillvaro, erbjuder nationalmuseet i Washington emeller-
tid så mycket af intresse att veckor icke skulle förslå för att
studera alla dess samlingar af detta slag.

Bland förbundshufvudstadens monument intages främsta plat-
sen af det storartade och egendomliga, om också inte egentligen

National Museum.
vackra Washington monumentet. Det är en jätteväldig obelisk
af marmor man uppfört till minne af »nationens fader", en obe-
lisk af femhundra femtiofem fots höjd, som kostat en miljon ett-
hundra trettio tusen dollars, men som imponerar endast genom
sin oerhörda massa — als inte genom någon skönhet i form.
Allenast grunden under monumentet — hvilket i själfva värket
är ett torn i obelisk form, icke en obelisk i detta ords vanliga
bemärkelse — är öfver trettiosex fot djupt nedgräfd i marken så
att, om man medräknar denna i monumentets höjd, detta blir det
högsta bygge, som någonsin utförts af sten, och som i höjd en-
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dast öfverträffes af det världsbekanta af järn konstruerade Eiffel-
tornet i Paris. I obeliskens eller tornets inre finnes en trappa
med icke mindre ain niohundra steg, men därjämte finnes också
en elevator, som befordrar skådelystna till spetsen, därifrån man
är i tillfälle att njuta af en lika vidsträckt som storartadt vacker

Washington monumentet.

utsikt öfver Washingtons palats, gator och parker såväl som öfver
stadens vackra omgifningar och den ståtliga Potomacfloden.

I den „Lafayette square" benämda parken norr om presi-
dentens residens står en kolossal ryttarstaty af generalen och
presidenten Andrew Jackson, segraren i slaget vid New Orleans.
Statyn är en af de vackraste i Förenta Staterna öfverhufvud och
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utförd så att den sig stegrande hästen står fritt på sina bakföt-
ter, utan något som hälst annat stöd såsom ju vanligen är fallet
med ryttarstatyer.

Anslående är också den statygrupp, som rests i en skvär vid
östra capitoliigatan, och kallats »Emancipationen." Gruppen åter-
ger president Lincoln hållande i sin högra hand den proklama-
tion, genom hvilken friheten skänktes åt negerslafvarna, medan
en representant för dessa står i begrepp att resa sig från sin

knäböjande ställning
vid presidentens föt-
ter. Enligt uppgift
hafva de tjugutvå
tusen dollars, som den-
na statygrupp kostat,
insamlats helt och hål-
let bland negrer, hvil-
ka haft Abraham Lin-
colns proklamation att
tacka för sin frihet
och sina mänskliga
rättigheter.

Särdeles vac-
kert är vidare det i
hvit Carrara marmor
utförda s, k. Freds-
monumentet,vid foten
af den kulle, hvarpå
capitolium är bygdt.
Monumentet förestäl-
ler historiens genie
upptecknande berät-
telsen om Amerikas
lidanden och genom-Statyn of general Jackson.

gångna faror. Amerika representeras också af enkvinlig gestalt, som
i sin högra hand håller en stentafla med inskriptionen: „De dogo
på det deras land måtte lefva." Bronsstatyerna af general Win-
fleld Scott, rest norrom Hvita huset, samt af general George H.
Thomas, i den s. k. „Circle of Victory" vid korsningpunkten af
Massachusetts och Vermont avenyerna, äro väl sevärda båda två
likaväl som statyn af general James Birdseye Mc Pherson, i likhet
med de båda föregående, en ryttarstaty. Lägga vi härtill de båda
bronsstatyerna af amiral Farragut och af general Bawlins, den
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praktfulla bronsgruppen, föreställande Lafayette, omgifven af
andra från revolutionskriget kända franska officerare, ryttarstatyn
i brons af Washington, i »Washington square", marmorstatyn af
Washington öster om capitolium, en staty i samma material af
Benjamin Franklin, den kolossala bronsstatyn af Luther samt
statyn af den mördade president Garfield, så ha vi i det närmaste
uttömt listan på de
mest sevärda och
dyrbaraste af de
många monument,
som rests i för-
bundshufvudstaden.

I ingen annan
stad i världen har
en sådan slösande
lyx beträffande

planteringar utvec-
klats som i Wash-
ington, där så godt
som hvarenda gata
är försedd med ra-
der af ståtliga träd.
Öfver etthundratju-
gu tusen sådana
sprida skugga längs

unionshufvudsta-
dens avenyer och
gator, för att icke
als nämna något om
de tusenden, som
pryda de många
parkerna och skvä-
rerna. En ovanlig Statyn af general Thomas.

täckhet utmärker därför också de flesta delar af staden och
förlänar densamma ett säreget behag genom den vackra kon-
trasten mellan de storartadt ståtliga offentliga bygnaderna å ena
.sidan och den öfveralt mötande yppiga grönskan å den andra.
Mest känd bland alla Washingtons samfärdselleder är Pennsylva-
nia avenyn, hvilken bevitnat alla de viktigaste historiska cere-
monier, som egt rum i staden. Längs Pennsylvania avenyn var
det den segrande nordarmén efter secessionskrigets slut tågade
fram för att passera revy för presidenten och längs samma gata
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tågar hvart fjärde år den högtidliga processionen vid president-
invigningarna, då från alla trakter af unionen massor af skåde-
lystna samlas till Washington för att bevitna det högtidligaste
skådespel som öfverhuvud i landet står att ses. Då blir unions-
hufvudstaden på en gång en så liflig stad som trots någon på
jordklotet och då om någonsin tvingar sig på åskådaren öfver-
tygelsen att den nordamerikanska republiken är en värklig de-
mokrati, där folket själft eger makten, om detsamma ock ofta
nog ledes vilse af sina politiska ledare.

En utsikt i Washington.

Särskildt stor uppmärksamhet ådrog sig den sista president-
installationen, den fjärde Mars detta år, icke allenast för det den
nya presidenten tillhör det demokratiska partiet utan ändå mera
för det den seger demokraterna genom hans val vunno var så
storartad att samtidigt majoriteten i kongressens båda hus öfver-
gick till det demokratiska partiet, och därmed naturligtvis af-
görande makten i alla frågor.

Dagen för inaugurationen ingick med en yrande snöstorm,
hvilken inom kort betäckte alt med ett tjockt lager snö, men se-
nare då de egentliga ceremonierna togo sin början förbätrades
vädret betydligt och då Cleveland trädde ut på estraden vid ca-
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pitolium för att hålla sitt invigningstal bröt solen fram mellan
molnen, hvilka sedan inom kort skingrades. Den nya presiden-
ten uppträder vid sin ankomst till förbundshufvudstaden helt
och hållet såsom privatman och bor på ett hotell äno.^ 'Als han
på själfva invigningsdagen afhämtas därifrån af tvänne senatorer,
hvilka först beledsaga honom till Hvita huset, därifrån han jämte
den afträdande presidenten åker till capitolium. Utanför detta
är en estrad uppförd för presidenten, de högre statsembetsmän-
nen, diplomatiska kåren och tidningskorrespondenterna, hvilka
altid i Amerika beviljas tillträde till de bästa och fördelaktigaste
platserna. Från denna estrad talar den nyvalde presidenten till
folket, som i tallösa massor skockar sig så nära intill som möj-
ligt och sedan talet är slut framträder Förenta Staternas öfver-
domare för att af landets högsta embetsman mottaga den hög-
tidliga tjänsteeden i närvaro och åsyn af folket själft. Clevelands
tal var mycket långt, men fullt af kraft och mening, hvarför det
också mottogs med dånande bifallsjubel af åhörarne — både af
dem, som kunde höra de löften han afgaf att länka regerings-
politiken till de flestas fördel, och af dem, som endast af de
närmare ståendes bifall kunde sluta sig till att talaren ytrade
något, som var bifall värdt. Sin presidented aflade Cleveland på
en bibel, hvilken för fyratioett år sedan skänkts honom af hans
mor och hvilken vid hans första inauguration, likasom nu på
hans egen önskan, användts för samma ändamål. En enklare,
men på samma gång mera högtidlig ceremoni än dem:,a president-
installation, i närvaro af tiotusenden medborgare, hvilka endast
af sitt eget patriotiska intresse förmatts att öfvervara akten, är
det svårt att föreställa sig. Denna del af ceremonierna, den vik-
tigaste och mest högtidliga, har bibehållits i sin ursprungliga,
republikanskt demokratiska enkelhet — den pråliga delen följer
senare, då presidenten i högtidlig procession, eskorterad af en
trupp beriden milis och följd af tusende sinom tusende medlem-
mar af olika föreningar och organisationer, både civila och mili-
tära, åker fram längs Pennsylvania avenyn till den estrad, som
uppförts i närheten af Hvita huset för att lämna honom tillfälle
att låta den långa processionen passera revy. Massorna af gran-
na uniformer, den kvasimilitäriska ordningen i tåget, den beridna
jDolisen, som håller massorna tillbaka, de många åskådareläktarne,
dit tilldräte beviljas endast mot dryg afgift och — sist, men in-
galunda minst ■— de dyrbara åkdonen, i hvilka de högre statsem-
betsmännen och deras familjer samt herrar diplomater begifva
sig till presidentestraden för att därifrån bekvämt taga en öfver-
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blick öfver folket, som sin styresman till ära marscherar fram
med flygande fanor och klingande spel — detta alt är icke mera
republikansk enkelhet, utan fastmera en parodisk efterapning af
det prål, som utmärker den gamla världens monarkier.

Och lika litet utmärker sig den bal, som aftonen af inaugu-
rationsdagen afslutar dess högtidligheter, genom någon republi-
kansk enkelhet, utan tvärtom genom en lyx i dekorationer, i ser-
vering, i toiletter och juveler, i alt med ett ord sådan man sällan
ser. Men demokratisk är denna bal icke desto mindre, såvida
enhvar, som har råd och lust att lösa sin biljett, eger tillträde
därtill. Och oändligt många, hvilka minst af alt haft för vana
att röra sig i balsalonger, begagna sig af sin rätt att köpa bil-
jett till inaugurationsbalen, hvilken därigenom erhåller en egen-
domligt blandad karaktär, som tydligare än alting annat bevisar
dess demokratiska skaplynne.

Men annars är demokratisk folkelighet ingalunda ett utmär-
kande drag för Washingtons sällskapslif, tvärtom har hufvud-
stadens societet blifvit alt mera exklusiv ju mera staden vuxit,
något som för öfrigt häller icke är förvånande då ju naturligt är
att en massa politiska lycksökare och äfventyrare af allehanda
slag samlas till Washington, där den högsta politiska makten i
landet är koncentrerad. Den som hälst något känner till arten
och beskaffenheten af den bildning och det lefnadsvett ett stort
flertal af amerikanska yrkespolitici besitta, kan därför häller icke
klandra Washingtons societet för att den så mycket sig göra lå-
ter håller sig inom sin egen krets. Men den, som haft förmånen
att bli introducerad i denna societet vet också att densamma be-
träffande bildning och förfining, såväl som beträffande gästfrihet
och tillmötesgående icke står efter sällskapsvärlden i någon annan
af jordens hufvudstäder. Ju mera staden Washington har blifvit
värdig att vara den stora republikens hufvudstad, desto mera har
den också blifvit en härd för elegant sällskapslif, tils numera på
många håll den åsikt uttalas och förfäktas att förbundshufvud-
staden i en snar framtid kommer att blifva den stora brännpunk-
ten för all amerikansk societet — åtminstone under den del af
året då Washingtons egentliga »saison" pågår.

Utom staden Washington, finnas inom Columbiadistriktet en-
dast ett par obetydande småstäder, såsom Mount Pleasant med
tretusen och Anacostia med tvåtusen innevånare. Hela distriktet
likasom förbundshufvuden med dess tvåhundratjugutusen inne-
vånare, står direkt under kongressens och presidentens styrelse
hvarför inga municipala eller andra val inom distriktet ega rum,
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ty icke ens vid presidentval ega dess innevånare utöfva någon
rösträtt, lika litet som Columbiadistriktet eger någon representa-
tionsrätt i kongressen. Detta orsakar dock ingalunda någon brist
på politisk lifaktighet i AVashington, tvärtom är staden under
den tid af året då kongressen sammanträder, ständigt upptagen
af politiska frågor, i hvilka dess innevånare taga minst ett lika
lifligt intresse som trots någonsin några röstberättigade valmän.
Enhvar, som här hemma i AVashington står i något slags förbin-
delse med inflytelserika män, eller med vänner till dem, och ega
därför en smula inflytande själfva, ett inflytande, som i regeln
altid kan inbringa något och som därför gör sin egare varmt in-
tresserad af alt som rör politiken — det är en form af »bussi-
ness" så god som någon annan, ofta säkrare och mera vinst-
gifvande än någon annan affär.



IV.

Centralstaterna och deras hufvudstad.
11. Ohio och Indiana. 12. Illinois. 13. Missouri. 14. lowa. 15. Michigan.
16. Wisconsin. 17- Minnesota. 18. Chicago,

11 Ohio och Indiana
Ohio

Statistik.

Irsta bebyggandet af staten år 1788
egde rum på platsen för nuvarande

staden Marietta
och utfördes af amerikanare från Ny England.
Ohio upptogs såsom stat i Unionen år 1802.
Folkmängden steg år 1890 till .... 3,672,316
hvilket gör ett antal per kvadratmil af 78.5.
Antalet i val deltagande medborgare 826,577.
Statens areal i kvadratmil 41,060.
fördelad i grefskap (County) till antal af 88.
med postkontor 3,102.

Järnvägarna i staten i mil 7,797.
Ärligt värde af fabriksalster $348,305,690.
Årligt medelvärde af jordbruksprodukter $156,777,152.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 1,044.
Antalet representanter i kongressen 21.

De förnämsta städerna i Ohio och deras innevånarantal äro:
Cincinnati 296,908.
Cleveland 201,353.
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I norr gränsar staten Ohio till Michigan och Erie-sjön, i
öster till Pennsylvania, i söder till AVest Virginia och Kentucky
samt i öster till Indiana. Dess namn är en lätt förvrängning af
den benämning Seneca-indianerna gåfvo trakten kring Ohio och
Allegheny-flodernas sammanflöde, eller för att vara fullt korrekt,
först åt själfva den af de bägge ofvannämda bildade stora floden
med dess imponerande vattenmassa, samt sedermera åt trakten
där omkring. »Oheo" på Seneca-dialekten betyder ~huru skön!"
och däraf blef genom en lätt begriplig uttalsförändring i engelska
talande munnar »Ohio", hvilket namn staten fått behålla sedan
den först blef känd af hvita män. Detta inträffade redan så tidigt
som år 1669, då den berömde Louis Joliet öfverseglade Erie-sjön
och, såsom första upptäckare af Ohio-området, tog detsamma i
besitning för konungens af Frankrike räkning. Tidigare torde
väl nog en och annan pelshandlare eller någon canadisk »coureur
de bois" trängt in i Ohios vildmarker, men på det hela hade de
indianska egarne af området — Wyandot-, Shawnee och ett par
mindre betydande stammar — lämnats i ostörd besitning däraf,
åtminstone för så vidt hvita inkräktare angick. Detta berodde
dock ingalunda på någon obenägenhet å dessas sida att tränga
in i de mycket lofvande och särdeles vilbrådsrika trakterna vä-
sterom nybyggena i Pennsylvania, men de talrika, mäktiga och
ytterst kirgiska Iroquois-stammarna egde landet mellan de hvitas
område och Ohio, och genom deras land tillätos inga hvita ny-
byggare draga ut till de okända trakterna längre västerut. Själfva
förde däremot Iroquois-indianerna ständiga och blodiga krig mot
de i Ohio boende stammarna, ödeläggande och härjande deras
land samt afhållande till och med de djärfva fransk-canadiska
pionerna från att besöka detsamma.

AA7yandot- och Shawneindianerna äro dock ingalunda de äld-
sta kända — eller kanske rättare »anade" — egarne af Ohio-
området. Tidigare än dessa, och måhända före dem andra af
nyare tiders indianer, inkräktat landet hade detsamma innehafts

Jolumbus .., 88,150.
'oledo ...........81,434.
)ayton 61,220.
roungstown 33,220.
ipringfield 31,895.
Lkron 27,601.
!anton 26,189.
lanesville 21,009.
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af en stadiga boningsplatser egande, driftig och företagsam jord-
brukande ras, hvars namn ingen numera känner, men hvilken
lämnat betydande minnesmärken af den kultur densamma hunnit,
strödda litet hvarstädes öfver den nuvarande staten Ohios område.
Af de i den historiska inledningen till detta arbete nämda graf-
högarna, hvilka bevisa tillvaran af en annan folkras i landet, förr
än de nomadiserande indianerna slogo detsamma under sig, före-
komma många, och bland dem de mest anmärkningvärda inom
Ohio. Den s. k. »Orm högen" i Adams county är ett af dessa,
största uppmärksamhet värda minnesmärken af Amerikas förhi-
storiska innevånare, men jämte denna finnas inom staten hundra-
tal andra grafhögar, hvilka dels ännu kvarstå i orubbadt skick,
dels öpnats och tvingats att aflämna sina så länge bevarade hem-
ligheter åt vår tids kunskapsgiriga forskare. Någon nämnvärd
direkt kunskap om det folk, som i tiden reste högarna, har man
väl ej lyckats vinna, men af de redskap och annat man funnit i
de öpnade grafvarna har man dock sett sig i stånd att draga åt-
skilliga slutsatser, såsom att denna förhistoriska ras kände till
användandet af metaller, förstod att vinna dem ur grufvor och
att bearbeta dem, att detta folk bedref jordbruk i betydande ut-
sträckning och bodde i byar eller städer, försedda med skickligt
uppförda befästningar o. s. v. Men huru och hvarför de försvun-
no och utplånades från jorden, om de blifvit utrotade af de
krigiska nomadstammarna eller sammansmultit med dessa så att
till och med traditionerna om deras lefnadssätt och forna bo-
ningsplatser gått förlorade — alt detta och många andra spörs-
mål därjämte har vetenskapen icke sett sig i stånd att utreda.

Ohios historia begynner därför egentligen först från den tid
då Joliet första gången beträdde dess mark, men ännu under
lång tid efteråt — mera än ett helt sekel — egde icke någon stadig
bosätning af hvita rum inom den nuvarande statens område.
Afventyrare af olika slag och olika härstamning trängde visst in
i de okända vildmarkerna, en del endast för att idka handel med
rödskinnen, andra, som flytt undan rättvisan i de östra staterna,
för att slå sig ned bland indianerna, af hvilka de adopterades
och hvilkas kringströfvande, oroliga lif de sedan delade, men in-
gen för att odla Ohiodistriktets rika jord och där grunda ord-
nade samhällen, Några v missionsstationer hade nog upprättats
inom området, i hvars sydöstra del till och med en hel koloni af
laglösa afventyrare slagit sig ned, men det första värkliga kolo-
nisationsföretaget utfördes först år 1788 af en hop veteraner
från revolutionskriget, hemmahörande i de nordöstra, engelska
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kolonierna. Den sedan krigsåren så almänt aktade och uppburna
general Putnam grundade den befästade platsen Marietta, upp-
kallad efter Frankrikes drottning Marie Antoinette, och därifrån
spriddes sedermera odling och kultur alt längre än i Ohios vild-
marker. Det blefve altför vidlyftigt att här steg för steg följa
framstegen af denna kultur och de mångskriftände, hårda öden
de första nybyggarne hade att genomgå. Under många och lån-
ga år hade de att genomkämpa oupphörliga strider med india-
nerna, ända tils general Anthony Wayne år 1794 tillfogade dessa
ett så grundligt nederlag att de funno för godt att en gång för
alla afträda såväl största delen af Ohio som äfven delar af de
nuvarande staterna Indiana och Michigan.

Från denna tid börjar Ohios snabba och storartade utveckling,
ty sedan dess område blifvit slutligt rensadt från rödskinnen
strömade nybyggare till såväl från de äldre staterna i östern som
äfven från Europa, lockade till de nya trakterna af berättelserna
om jordens rikedom och bördighet samt klimatets mildhet och af
lättheten att erhålla jord för intet. Så aldeles lätt var de första
nybyggarnes lif dock ingalunda, ty om ock jorden gaf rikliga
skördar, skogarna voro fulla af villebråd och strömmarna af fisk,
så voro å andra sidan förbindelserna med alla afsätningsorter så
omöjligt svåra att endast i undantagsfall något af det nybyggar-
ne frambrakte kunde förvandlas i kontanter eller förmögenheter.
Först sedan man i större utsträckning begynt begagna floderna
såsom samfärdselleder och isynnerhet sedan en jämförelsevis
snabb och bekväm förbindelse med New York blifvit öpnad i
och genom fullbordandet af Eriekanalen började Ohio med snab-
ba fjät skrida framåt på vägen till välstånd och högre utveckling.

Redan i kriget mot England år 1812 deltogo Ohiomännen
med mycken utmärkelse och ändå mera i secessionskriget, hvar-
under inalles öfver trehundra tusen soldater sändes i fält från
staten Ohio ■— mera än en tiondedel af alla trupper i nordstater-
nas arméer. Och utom de simpla soldaterna skänkte Ohio till
unionsarméerna flera af dess bästa officerare och generaler, såsom
t. ex. Grant, Sherman, Sheridan, McPherson, Ros en erans, Buell o.

s. v. alt män, hvilkas namn höra till de mest lysande Förenta
Staternas historia känner.

Den första konstitutionen för territoriet Ohio, hvilket då om-
fattade hela det väldiga område, som nu upptages af staterna
Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin och Minnesota öster om
Mississippi, utom naturligtvis den nuvarande staten Ohio själf,
utfärdades redan 1787, året innan det första ordnade samhället
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grundades inom territoriets gränser. I denna konstitution, om
man så får kalla den, inrycktes bestämningen att: »i detta terri-
torium skall aldrig slafveri eller annan ofrivillig arbetsskyldighet
införas, utom såsom straff för brott, för hvilka de beträffande
blifvit i laga ordning dömda." Denna bestämning har sedermera
intagits i hela landets konstitution, sedan rättigheten att stifta
en sådan lag vunnits af nordstaterna genom den förfärliga blods-
utgjutelsen under secessionskriget, och kan Ohio således yfvas
öfver att vara den första stat i Nord Amerika, där genom ut-
trycklig lag enhvar människas personliga frihet blifvit säkerstäld.

Ända upp till år 1840 gick utvecklingen af Ohios naturliga
ressurser och därmed ökningen af dess befolkningsnumerär emel-
lertid så långsamt att staten nämda år ännu icke egde mera än
tre kvart miljon innevånare och trettio år därefter hade detta
antal ökats blott med en half miljon. Men därefter — således i
vår egen tid — vidtog en enormt hastig utveckling så att under
de närmast därpå följande åren befolkningssiffran i det närmaste
tredublades, medan samtidigt det almänna välståndet steg otro-
ligt snabt. Staten svingade sig upp till en af de ledande på
åkerbrukets område och den bästa, odlingsbara jorden blef inom
förvånande kort tid upptagen och bräkt i kultur. Men i samma
mån som befolkningen tillväxte och dess behof af allehanda
fabriksvaror ökades, begynte man egna mera uppmärksamhet åt
industriella förvärfskällor och en gång inne på den vägen dröjde
det icke synnerligt länge innan Ohiofabrikanter började tillvärka
varor utöfver statens eget behof för export till andra stater.
Denna industriella utveckling pågår alt ännu och har redan hun-
nit så långt att Ohio i vissa industrigrenar, såsom t. ex. i till-
värkningen af jordbruksredskap och maskiner, hunnit förbi alla
medtäflare. På samma gång ha också statens koltillgångar blif-
vit altmera bearbetade tils i detta nu Ohios kolgrufvar frambringa
öfver tio miljoner ypperligt kol per år och i betydande mån bi-
dragit till fabriksdriftens snabba framsteg. Hvilken betydelse
denna i detta nu eger för staten framgår bäst däraf att värdet
af de i fabriker af olika slag årligen tillvärkade artiklarna stiger
till omkring trehundrafemtio miljoner dollars eller till betydligt
mera än dubla värdet af det årliga utbytet af jordbruket och
dess binäringar.

Inalles äro ungefär tio miljoner acres af Ohios jord under
odling och af denna åkerjord vinnas årligen omkring etthundra
miljoner bushels majs, trettiosju miljoner bushels hvete, lika myc-
ket hafre, trettiofem miljoner pounds tobak och tolf miljoner



267

bushels potatis, förutom råg, korn, bohvete, hö o. s. v. Frukt
odlas i betydlig utsträckning inom staten, där också sockerlönnen
trifves så förträffligt att omkring tre miljoner pounds lönnsocker
och en half miljon gallons sirap årligen tillvärkas, hvarjämte på
öarna nära stranden af Erie sjön, hvars vida vattenbäcken gör
klimatet jämnare och mildare än längre inåt landet, en storartad
odling af drufvor eger rum, både för prässning af vin och för
användning såsom bordsfrukt. Under senare år har mäjerihand-
teringen inom Ohio gått raskt framåt och blifvit den mest bety-
dande binäringen till jordbruket så att numera öfver femtio mil-
joner pounds smör och fyratio miljoner pounds ost årligen till-
värkas.

Af mineral är kol för närvarande det viktigaste för statens
egen ekonomi, om också jämförelsevis litet däraf skeppas till andra
orter, då alt Ohio kol är bituminöst och därför mera lämpligt för
olika industriella ändamål än för användning såsom bränsle i dess
naturliga form. Petroleumindustrin har likaså blifvit af mycket
stor vikt för Ohios fabriker, bland hvilka många använda bärg-
ol jan såsom bränsle, utom att densamma, såsom varande af ut-
märkt beskaffenhet, också raffineras till lysolja, ehuru tils vidare
— till följd af den mördande konkurrensen med de stora olje-
bolagen i Pennsylvania — Ohio-oljan icke kunnat vinna synner-
ligt vidsträckt användning. För närvarande bygges emellertid i
närheten af Chicago det största oljeraffinaderiet i Amerika och
då detta värk, som kan förädla 15,000 fat om dagen, kommer att
använda Ohio-olja, hvilken ditledes förmedels rör från oljefälten
vid Lima, är det troligt att petroleumindustrin i denna stat snart
kommer att svinga sig upp till långt större betydenhet än för
närvarande. Detsamma torde man kunna förutspå också Ohios
saltgrufvor, hvilka äro stadda i ytterst snabb utveckling, lika-
som äfven dess järnmalmfält.

Stenbrotten i staten utgöra vidare rikt gifvande naturliga
inkomstkällor i många delar däraf. Sand- och kalksten äro de
ymnigast förekommande stenarterna, den förra omtyckt och an-
vänd i så godt som hvarje stat af unionen, den senare af så ut-
märkt kvalitet att redan den mängd däraf som årligen användes
för kalkbränning stiger till öfver sexhundra tusen tons.

Bland Ohios fabriker intagas de främsta rummen af åkdons
fabrikerna, och fabrikerna för tillvärkning af jordbruksredskap
samt af dem för tillvärkning af allehanda krukmakaregods af
finare och gröfre slag, af glas och af tändstickor, en industri,
som i Ohio nått en särdeles betydande utveckling, i det världens
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största tändsticksfabrik finnes i staden Akron, där också landets
näst största fabrik i samma branch är i värksamhet.

Samfärdselväsendet i staten är mycket väl utveckladt så att
hvarje del däraf genomlöpes af en eller flera järnvägslinjer, och
en billig väg för försändning af både jordbruksprodukter och
annat eger Ohio dessutom i sina kanaler, af hvilka den viktigaste
på samma gång som den, hvilken mest bidragit till jordbrukets
utveckling är kanalen mellan Ohio-floden och Erie-sjön. Vid
denna sjö ligger en hel räcka af större och mindre hamnstäder,
hvilka förmedla statens export vattenvägen till Östern. Under
sommaren pågår i dem en liflig värksamhet med lastning och

Euclid Avenyn i Clcveland, Ohio.

lossning, arbeten, som förut altid utfördes för hand och betala-
des utmärkt väl, men vid hvilka numera maskiner i alt större
utstäckning kommit till användning.

Den förnämsta af dessa inlands sjöstäder är Cleveland, vid
mynningen af Cuyahoga-ån, hvilken med stort arbete och dryga
kostnader blifvit fördjupad och utvidgad till en ypperlig hamn,
skyddad af en väldig vågbrytare. I Cleveland arbeta icke mindre
än etthundra femtio järn och stålfabriker, hvilka sysselsätta en
hel liten armé af arbetare. Tjugu oljeraffinaderier och fem olika
skepsvarf bidraga vidare till att göra Cleveland till en betydande
fabriksstad, hvarjämte densamma såsom förmedlare af en stor del
af inlandets handel med de östra staterna också i detta afseende
intar ett mycket framstående rum. De flesta af Clevelands gator
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äro försedda med vackra träplenteringar, hvarför staden också
ofta benämnes »skogsstaden". Bland dessa gator intages en bemärkt
plats af den särdeles vackra „Euclid-avenue", vid hvilken stadens
förmögnare innevånare slagit sig ned och uppfört rader af hus,
hvilka i dyrbarhet och prydlighet icke stå efter några i Ameri-
kas större städer. Euclid-avenyn leder ut till en på en höjd vid
stranden af sjön särdeles vackert belägen kyrkogård, där stoftet
af den mördade presidenten Garneld beredts ett hvilorum.

Betydligt större och folkrikare än Cleveland är dock Cincin-
nati, »västern drottningstad-', såsom densamma kallades på en tid
då Chicago ännu icke nått den dominerande ställning staden nu
innehar. Belägen vid Ohio floden, midtemot mynningen af den i

Cleveland, Ohio „The puhlic square".

Ohio utfallande Licking ån, åtnjuter Cincinnati alla fördelarna af
bekväma och billiga förbindelser med vida trakter så norr som
söderut och har därför utvecklat sig till en viktig såväl fabriks-
som handelsstad. Ursprungligen anlagd af en enskild man, som
riktigt nog räknade ut att en stor stad nödvändigtvis måste kom-
ma att uppstå vid Ohiofloden, hade Cincinnati likasom alla
västerns städer i begynnelsen en mängd svårigheter att genom-
kämpa, men i samma mån som jordbruket i de kringliggande
trakterna utvecklade sig, i samma mån ökades också Cincinnatis
betydelse såsom handelscentrum. Senare, då staten blifvit tätare
befolkad och dess befolknings behof af allehanda såväl fabriks-
som från utlandet importerade varor, stegrats, begynte Cincinna-
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tis utveckling såsom fabriksstad tils den i detta afseende nu intar
ett af de främsta rummen bland centralstaternas städer. En tid
voro slakterierna i Cincinnati utan jämförelse de största i landet
och bland dem svinslakterierna afgjordt de förnämsta, men Chi-
cago har i detta liksom i så många andra hänseenden långt före
detta slagit alla sina rivaler ur brädet och obestridligen blifvit cen-
terns värkliga affärs hufvudstad. En vacker stad är Cincinnati på
intet sätt och ännu mindre en renlig stad, ty de många fabrikerna,
hvilka alla använda bituminöst kol såsom bränsle, sprida ständigt
en sådan massa sot och rök att intet, hvad det vara må, kan bi-
behållas i snygt skick. De förmögnare bland befolkningen hafva
därför också uppfört sina bostäder i den räcka af förstäder, hvil-
ka pryda höjderna närmast bakom staden, hvars rök och smuts
icke når dit.

Columbus är statens hufvudstad, Toledo, vid Maumee-floden,
en betydande fabriks- och handelsstad, Dayton, vid stora Miami-
floden en ändå viktigare fabriksstad, Sandusky, vid Erie-sjön, en
af de lifligaste hamnarna vid de stora sjöarna samt drifver de
största affärer i sötvatten fisk af dem alla, Springfield är hufvud-
orten för tillvarkningen af jordbruksmaskiner o. s. v.

Af undervisningsanstalter, för hvilka Ohio utgifver elfva mil-
joner dollars årligen eger staten ett stort antal såväl högre som

lägre, bland hvilka förra Ohio Stats Universitet i Columbus står
främst. Och af tidningar utgifvas i staten några af de alvar-
ligaste och erkändt bäst redigerade i hela landet, hvarför också
åtskilliga Ohio tidningsmän, såsom t. ex. Howells, Pratt, Locke,
»Artemus AArard", Murat Halstead och andra vunnit rykte och er-
kännande långt utom statens gränser.



Indiana.

Statistik.

örsta bebyggandet af staten år 1702.
egde rum på platsen för nuva-

rande staden Vincennes,
och utfördes af fransmän.
Indiana upptogs såsom stat i

Unionen år 1816.
Folkmängden steg år 1890 till 2,192,404.
hvilket gör ett antal per kvad-

ralmil af 55: 1,
Antalet i val deltagande med-

borgare 524,330.
Statens areal i kvadratmil 36,350.
fördelad i grefskap, (counties) till antal af 92.
Järnvägarna i staten i mil 6,046.
Årligt värde af fabriksalster $148,000,000.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 651-
Antalet representanter i kongressen 13.

De förnämsta städerna i Indiana och deras respektiva inne-
vånarantal äro:

Den berömda franska resanden och upptäckaren La Salle var
den första, som spridde någon kunskap om den del af Nord

Indianopolis 105,436.
Evansville 50,756.
Fort Wayne 35,393.
Terre Haute 30,217.
South Bend 21,819.
New Albany 21,059.
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Amerika, som sedermera blef staten Indiana. Han öpnade han-
delsförbindelser med de indianer, som egde landet och förenade
dem senare i ett stort förbund för att kunna framgångsrikt mot-
stå de fruktade Iroquois stammarna, hvilka sträckte sina härj-
ningståg ända till denna trakt. Men först många år senare grun-
dades det första värkliga nybygget inom ifrågavarande område,
i det »le Sieur de Vincennes" år 1727 bygde ett blockhusfäste på
den plats, där den efter honom uppkallade staden sedermerarest
sig. Någon synnerligt hastig spridning af kultur och odling egde
dock icke rum från detta fäste, hvilket ofta endast med största
svårighet kunde försvaras mot de oroliga och »tändigt strids-
lystna rödskinnen, men småningom ökades dock antalet af hvita
innebyggare, genom tillopp af franska canadier, hvilka slogo sig
ned på området, gifte sig med indiankvinnor och blefvo bofasta.

Genom detta område underhöllo sedermera för en längre tid
fransmännen i Canada förbindelserna med sina besitningar längs
nedra delen af Mississippi samt vid de stora sjöarna, Längs
Mamuee-, AVabash-, Ohio- och Illinois floderna fraktades såväl
resande som varor, de senare burna öfver land från flod till flod,
och sålunda blef landet småningom alt mera kändt af dess egare,
fransmännen, hvilka längs de af dem benytjade vattenvägarna
anlade en mängd befästade handelsstationer. I närheten af dessa
anlades af de för omvändelsearbetet bland hedningarna så varmt
nitälskande jesuiterna en del missionsstationer och bidrogo dessa i
sin mån betydligt till att sprida kunskap om trakterna söder om
Erie-sjön. Men något synnerligt hunno de ej uträtta för dess
indianbefolkning lika litet som den franska förvaltningen hann
sprida någon nämnvärd kultur och odling från sina stationer,
innan Frankrike år 1763 afträdde alla sina besitningar i dessa
näjder till England. Under frihetskriget besattes Indiana af
trupper från Virginia, hvilket sedermera på grund häraf såväl
som på grund af sina af den engelska regeringen tidigare ut-
färdade privilegier gjorde anspråk på hela området, hvilket dock
efter långa underhandlingar afstods af Virginia till förmån för uni-
onsregeringen. År 1800 blef Indiana ett särskild territorium, som
omfattade också Illinois, Michigan, AVisconsin och en del af Min-
nesota, men då den nuvarande staten Indiana år 1816 utbröts ur
detta territorium faststäldes de gränser för den nya staten, hvil-
ka än i dag gälla.

Anda till denna tid hade Indiana, som i söder gränsar till
Kentucky, i väster till Illinois samt i norr till Michigansjön och
till staten af samma namn, hållits tillbaka i sin utveckling genom
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de ständiga oroligheterna med indianerna, hvilka under flera år
ledda af den framstående höfdingen Tecumseh och hans broder
Elskwatawa, framgångsrikt kämpade mot de trupper den ameri-
kanska regeringen sände emot dem. Men sedan fredligare för-
hållanden inträdt och statens egen regering blifvit ordnad på
lika frisinnad som liberal grund, begynte nybyggare i massor
strömma in så att snart nog den unga staten trädde fram i främ-
sta ledet bland unionens åkerbruksdistrikt. Redan år 1840 hade
innevånarantalet stigit till sjuhundra tusen och har sedan dess
stadigt ökats tils detsamma nu öfverstiger två miljoner. Af dessa
innevånare bero de flesta för sin utkomst af jordbruket, hvilket
alt ännu utgör hufvudnäringen i staten, hvars jämna och i al-
lmänhet mycket bördiga prärijord är synnerligt lätt odlad. Nio
miljoner acres af statens jord äro under odling och producera i
årligt medeltal etthundra trettio miljoner bushels majs, fyratio
miljoner bushels hvete, fyratiosex miljoner af hafre och därtill
betydande skördar af råg, korn, bohvete, rotfrukter, tobak o. s. v.
Fruktodlingen är en gren af jordbruk, som årligen vinner alt
större terräng i Indiana, där antalet fruktträd — hufvudsakligen
äppel- och persikoträd — uppskattas till öfver tio miljoner. Li-
kaså är mäjerihandteringen redan af största betydelse och fort-
farande stadd i raskt framåtgående, hvarjämte vissa delar af
staten närhet till Chicago gör produktionen af allehanda för-
nödenheter för jättestadens dagliga behof till en mycket lönande
affär.

Stenkol, hvaraf flera ypperliga slag ymnigt förekomma inom
Indiana, naturlig gas, hvilken i stor skala användes såväl för hus-
hålls- som för industriella behof, samt ypperlig bygnadssten ut-
göra de tre viktigaste råprodukter Indiana eger inom sina grän-
ser. Den s. k. Bedford stenen från Indiana — ett slags blå eller
gulgrå kalksten — hör till de alra bästa slag af bygnadssten,
som någonstädes i världen förekomma och skeppas därför i väl-
diga mängder till nästan alla unionens större städer, i flera af
hvilka storartade praktbygnader uppförts helt och hållet af In-
diana Bedford-sten.

Storartade åkdonsfabriker, såsom t. ex. den utöfver hela
Amerika så väl kända Studebakerfabriken i South Bend, de väl-
diga plogfabrikerna i samma stad, fabrikerna för slipadt glas i
Kokomo och Elwood, i hjärtat af det naturliga gasdistriktet,
hjulfabrikerna i Terre Haute — och flera andra jämte dem höra
alla till de största i sina respektiva grenar, som öfverhufvud exi-
stera.
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Den viktigaste staden i Indiana är Indianapolis, som grund-
lades år 1821 och sedan dess jämt och stadigt vuxit tils den nu-
mera obetingadt hör till Amerikas storstäder, om ock ett bra
stycke bakom de största af dem. En liflig handel med säd och
kreatur, stora slakterier och en betydande kvarnindustri ha sam-
manlagdt betingat. Indianapolis' utveckling, hvilken dessutom
i väsentlig mån befrämjats af den mängd järnvägslinjer, hvilka
beröra staden. Det är Indianas läge och formen af dess i norr
och söder sig sträckande långa område, som gör att alla de huf-
vudjärnvägslinjer, hvilka sammanbinda östern och västern måste
genomskära staten, hvilken sålunda kommit i besitning af ett
långt fullständigare kommunikationsnät än hvad dess egen bety-
denhet skulle betingat.

De fonder, öfver hvilka undervisningsväsendet i staten för-
fogar uppgå till tio miljoner dollars, medan värdet af bygnader
och annan skolorna tillhörig egendom uppskattas till femton mil-
joner. Tvänne högskolor, de s. k. Do Pauw och Purdue-univer-
siteten, det förra i Greencastle, det senare i Lafayette, sörja för
den högre undervisningen, hvarjämte en katolsk högskola, det
s. k. Notre Dame universitetet i South Bend unclerhålles helt och
hållet med katolska medel. Det är den förnämsta katolska un-
dervisningsanstalten i hela västern och kan framgångsrikt täflla
med snart sagdt hvilken annan af samma slag som hälst, hvar det
ock vara må, ty bätre utrustade beträffande bygnader, undervis-
ningsmateriel, samlingar o. s. v. äro icke många högskolor livar-
ken i Amerika eller annorstädes.



Illinois

Statistik-

örsta bebyggandet af staten år 1720.
egde rum vid Kaskaskia.
och utfördes af fransmän.
Illinois upptogs såsom stat i

unionen år 1818.
Folkmängden steg 1890 till .. . 3,818,536.
hvilket gör ett antal per kva-

dratmil af 55.
Antalet i val deltagande 796,847.
Statens areal i kvadralmil 56,650.
fördelad i grefskap (counties)

till antal af 102.
med postkontor 2,422.
Järnvägarna i staten i mil 9,830.
Årligt värde af fabriksalster $415,000,000.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 1,309.
Antalet representanter i kongressen 20.

De förnämsta städerna i Illinois och deras respektiva inne-
vånarantal äro:

Chicago 1,250,000.
Peoria 41,024.
Quincy 31,494.
Springfield
Rockford

24,963.
23,584.

Joliet 23,264.
Bloomington 20,048.
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Illinois, som i öster gränsar till Indiana, i sydost till Ken-
tucky, i söder till Missouri, i väster till samma stat samt till
lowa, i norr till Wisconsin och i nordost till Michigan-sjön, är
numera och kommer säkert för en lång framtid att förbli den
folkrikaste såväl som den på ressurser rikaste och därförförnämsta
och viktigaste af de centrala staterna. Hela dess väldiga, till
55,650 kvadratmil uppgående, areal utgör en enda stor slätt, be-
vatnad af en mängd större och mindre vattendrag samt egande
en särdeles bördig och rik jordmån, hvarför också Illinois först
såsom jordbruksstat tillvunnit sig uppmärksamhet och alt ännu i
detta afseende intar ett rum bland de främsta af unionens stater.

Illinois hör också till det ursprungligen s. k. nordvästra ter-
ritoriet, hvilket först undersöktes och gjordes bekant af frans-
männen i Canada, hvilka sedan förblefvo dess herrar ända tils de
år 1763 måste afträda detsamma jämte öfriga besitningar till
England. Också Illinois hade ursprungligen af Englands rege-
ring blifvit tillerkändt kolonin Virginia, men år 1784 afträdde
denna stat sina rättigheter till förmån för unionsregeringen, un-
der hvars omedelbara förvaltning området kvarstod ända till år

1809 då Illinois blef ett territorium, till hvilket då hörde såväl
Michigan och AVisconsin som en del af Minnesota. Ännu år 1800
egde Illinois en befolkning af endast 2,358 personer och under
det därpå följande årtiondet ökades denna numerär med blott ett
tiotusental invandrare, hufvudsakligen från de sydöstra och södra
staterna. Men efter denna tid begynto den starkare tillström-
ningen af immigranter och sedan dess har staten gått framåt
med en snabbhet, hvilken till och med i Amerika är så enaståen-

de att den blifvit till ett ordspråk på samma gång som ett före-
mål för illa dold afundsjuka hos många af de områden hvilka
trots en långt äldre kultur blifvit i grund öfverflyglade af präri-
staten, såsom Illinois vanligast kallas.

Få trakter på jordklotet torde kunna uppvisa en så jämt
fruktbar jord som staten Illinois, af hvars hela areal endast några
få kvadratmil utgöras af icke odlingsbar mark. Jordbruket blef
därför också genast hufvudnäringskällan för befolkningen och Il-
linois har i ingen ringa grad bidragit till den almänt spridda
föreställningen om den outtömliga rikedomen hos präriernas jord,
af hvilken år in och år ut de rikaste grödor kunna vinnas utan
stort annat besvär än det att plöja, så och skörda. Värdet af
jordbruksprodukter har under en del år stigit till den fast otro-
liga summan af tvåhundra sjuttio miljoner dollars, däraf ett-
hundra fyratiofem miljoner allenast för säd, femtio miljoner för
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kreatur af olika slag, tjugusju miljoner för mäjeriprodukter och
tjugusex miljoner för hö och rotfrukter. Och dock är ännu icke
stort mera än hälften af statens jord bräkt under odling och
denna odlade hälft afkastar, till följd af det långt ifrån rationella
jordbrukssättet ännu på långt när icke alt hvad den kunde, hvar-
för också med säkerhet kan förutsägas att Illinois i en framtid
kommer att med största lätthet föda en minst dubbelt så stor
befolkning som i detta nu.

Och tar man jämte dessa utsikter för dess jordbruks fram-
tida utveckling i betraktande det väldiga uppsving, som under
de sista årtiondena egt rum i statens fabriksvärksamhet såväl
som i benyttandet af dess rika tillgångar på kol och sten af
olika slag så kommer man till ett sådant sannolikhetsresultat be-
träffande Illinois utsikter för utveckling i rikedom och folknu-
merär att man als inte mera riskerar nämna några siffror. Re-
dan nu brytes årligen den oerhörda massan af elfva och en half
miljoner tons kol i staten Illinois kolgrufvor och i dess stenbrot
arbeta året rundt flera tusental män, i kalkstensbrotten allena öf-
ver tvåtusen.

Den rika tillgången på kol har i sin mån bidragit till den
industriella utveckling som pågår i Illinois, såväl i Chicago som
i flera andra städer inom staten, en utveckling, hvilken lofvar att
inom en jämförelsevis snar framtid ställa Illinois i alra främsta
ledet bland unionens industristater. Redan nu finnas inom sta-
ten öfver sextontusen fabriker med en armé af etthundra femtio-
tusen arbetare och ett årligt produktionsvärde af öfver fyra-
hundra femtio miljoner dollars, och bland dessa industrier hafva
allaredan några, såsom köttförpacknings (slakteri-) och distille-
rings-industrierna såväl som malttillvärkningen öfverflyglat alla
andra sådana affärer i Förenta Staterna. Affärerna i virke och
timmer af olika slag i Illinois äro de största och mest omfattande
i landet, fabrikationen af stålskenor omsätter allenast i arbets-
löner sju miljoner dollars om året, järnvägsbroar och vagnar till-
värkas för tretton miljoner, fabrikationen af kläder sysselsätter
många tusental män och kvinnor, hvilka frambringa produkter
till ett värde af tjugufem miljoner dollars per år, möbelindustrins
produkter stiga till tio miljoner, skodon tillvärkas för fyra mil-
joner, snickerifabrikernas årliga tillvärkningar äro värda tolf mil-
joner o. s. v. De flesta och största af statens fabriker finnas i
Chicago, hvarför vi här kunna förbigå dem, för att längre fram
meddela en del detaljer om några af dess hufvudsakliga industier.
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Beträffande järnvägskommunikationer intar Illinois en särde-
les gynnad ställning, ity att icke mindre än trettontusen mil
järnvägar finnas inom dess område så att hvarje grefskap (coun-
ty) med undantag endast af tre beröres af åtminstone en linje.
I bygnad hafva dessa järnvägar kostat den ofantliga summan af
trehundra trettio miljoner dollars och den trafik, som numera
förmedlas af dem är så kolossal att årligen omkring trettiotvå
miljoner passagerare och femtiofyra miljoner tons fraktgods be-
fordras från och till Chicago, där de så godt som alla utmynna.
Men oaktadt denna väldiga utsträckning vore järnvägsnätet icke i
stånd att tillgodose hela den trafik, som eger rum i och öfver
staten Illinois såvida icke statens ypperliga sjökommunikationer
komme detsamma till hjälp. Chicagos läge vid stranden af
Michigan-sjön gör staden till en af de lifligaste hamnar i världen
och Mississippi-floden, som bildar Illinois östra gräns, utgör en
annan bekväm och billig vattenväg ut till världshafvet. Denna
har under de senare åren förlorat åtskilligt i betydenhet, huf-
vudsakligen emedan Chicago icke haft någon förbindelse därmed,
men så snart den stora kanal man som bäst håller på att bygga
mellan världsutställningstaden och Illinois-floden blir färdig, kom-
mer Chicago i direkt förbindelse med »vatnens fader" och där-
igenom med hafvet och då kan man taga för afgj or dt att staden
kommer att göra ytterligare ett språng framåt, i och genom den
nya utveckling, som då otvifvelaktigt kommer att föra staten Illi-
nois flera steg vidare mot dess mål såsom den obestridt ledande
staten i inlandet.

Undervisningväsendet i Illinois är ordnadt på en lika bred
och liberal basis som i alla de nyare — och många af de äldre
— staterna. Den permanenta skolfonden uppgår till öfver tio
miljoner dollars och till inkomsterna från denna komma uttaxe-
rade belopp så att sammanlagda utgifterna för undervisning af
det uppväxande släktet stiga till elfva miljoner dollars per år,
medan den egendom i fastigheter, böcker och annat material,
som disponeras af de olika skolorna värderas till tjugusju mil-
joner. Dessa utgifter representera dock endast samhällets, sta-
tens, utgifter för skolväsendet. Därtill böra sedan läggas de pri-
vata skolorna, hvilka hafva ett sammanlagdt elevantal af etthundra
tusen, medan medeltalet af elever i de publika skolorna stiger till
något öfver en half miljon. Det s. k. Nordvästra universitetet i
Evanston, tätt utanför Chicago, har hittills varit det förnämsta i
Illinois, men håller på att få en rival, som säkert kommer att
öfverflygla detsamma, i det nya Chicago universitetet, hvars fon-



279

der, helt och hållet hopbrakta genom enskilda donationer, uppgå
till flera miljoner dollars, hvaraf en enda man, J. D. Rockefeller,
skänkt till universitetet omkring tre miljoner — såvida nämligen
hans frikostighet icke tagit sig ett förnyadt uttryck innan detta
läses, och fonden sålunda blifvit ytterligare ökad.

Bland regeringsinstitutioner i Illinois är den märkligaste utan
tvifvel den stora arsenalen i Rock Island, en stad vid Mississippi-
floden, så nära intill staden Moline och midtemot Davenport i
lowa, att dessa tre städer praktiskt taget utgöra en, rätt respek-
tabel och betydande ort. Arsenalen, som ligger på en ö i själfva
Mississippifloden, är den fullständigast utrustade i Amerika och
kan om så fordras utrusta samt med alla persedlar underhålla en
armé på tre kvart miljon soldater.

Af Illinois städer är såsom hvar man vet den märkligaste
och mest betydande den ort, där i år jordens folk samlas till
firande af fyrahundraårsminnet af den nya världens upptäckt,
Chicago, präristaden, som på mindre än femtio år vuxit upp från
sin anspråkslösa begynnelse såsom ett pelshandlarnybygge till en
af jordens största och lifligaste affärsstäder. Dess historia såväl
som dess nuvarande ställning äro altför egendomliga och be-
tecknande för förhållandena i den del af Amerikas Förenta Sta-
ter, som fordom benämdes västern, men som numera utgör kon-
tinentens centrum och hjärta, för att vi icke skulle egna den-
samma ett eget kapitel, hvarför vi här endast vilja nämna att
Chicagos tillväxt så tagit alla staten Illinois' krafter i anspråk att
densamma ännu icke förmått frambringa mera än denna ena stora
stad, i jämförelse med hvilken alla de öfriga förefalla små och
intetsägande. Hufvudstaden i staten är Springfield, bygd midt
på den flacka prärin, icke långt från Sangamonfloden, med breda,
trädplanterade gator. Springfield har blifvit hufvudorten i ett
rikt farm- och kolgrufvedistrikt, hvarför staden utom att vara
statshufvudstad också erhållit en viss betydelse såsom affärsort.
Två mil från Springfield, på Oak Ridge kyrkogården, hvilar stof-
tet af Abraham Lincoln och öfver hans graf har rests ett ståtligt
monument, som väl förtjänar att ses. Staden Peoria, vid stran-
den af Peoria-sjön, är hufvdorten för distilleringsindustrin inom
staten och drifver därjämte en rätt betydande spanmålshandel.
Quincy, bygdt på kullar invid Mississippi, eger en raskt framåt-
gående industri och hyser därjämte statshemmet för ålderstigna
krigare. Rock Island och Moline, hvilka ofvan i förbigående om-
nämts, äro båda synnerligt lifliga fabriksstäder med utmärkt lof-
vande utsikter för framtiden. Hvardera ega de en till stor del
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svensk befolkning, hvilken ådagalagt sådan drift och ekonomisk
duglighet, att åtskilliga fabriker numera egas af dem, hvilka bör-
jade sin bana i dem såsom simpla arbetare. I Rock Island fin-
nes Förenta Staternas största svenska lärovärk, det s. k. Augu-
stana college, från hvilket bland annat de flesta af de svenska
prästmän utgått, hvilka nu såsom själasörjare leda de många
svensk-amerikanska församlingarna i de flesta af unionens stater.
Cairo, bygdt på en lågt belägen slätt vid Ohios och Mississippis
sammanflöde, har långtifrån att nå den framstående ställning sta-
dens innevånare förutsågo, sedan järnvägarnas utveckling blifvit
betydligt efter andra inlandsstäder, hvilkas läge är långt mindre
gynnadt af naturen. Staden är ständigt hotad af öfversvämnin-
gar, till skydd mot hvilka man uppfört väldiga, fyra mil långa
dambygnader, så att Cairo under högt vattenstånd ter sig såsom
en ö, hvars bebyggare knappast någonsin borde kunna känna sig
fullt säkra till lif och egendom. Auiora, också en framåtgående
såväl fabriks- som handelsstad, med ett betydande antal sven-
skar bland sin befolkning, kan skryta af att vara den första stad
på jordklotet, som införde alman gatubelysning med elektriskt
ljus, likasom orten också var den första, som i Illinois öppnade
fria publika skolor. Galena, hufvudorten för den en gång bety-
dande blygrufdriften i Illinois, grundades redan år 1826 och är
således äldre än Chicago. Galesburg är en annan, öfvervägande
svensk-amerikansk stad. Elgin är hufvudorten för Illinois' mäjeri-
handtering, med en smörmarknad, som reglerar priserna på denna
vara för ett vidsträckt område. Joliet, så benämdt till minne af
den första europé, som veterligen undersökte någon del af Illi-
nois, är platsen för statens storartade centralfängelse samt eger
därjämte en väldig fabrik för järn och stålvaror, en afdelning af
de jättevärk, som innehafvas af det s. k. Illinois steel company.

Öfver hela Illinois finnas nordbor, isynnerhet svenskar, bo-
satta i mycket stort antal, ty under många år utgjorde staten ett
af de alra förmånligaste områden, till hvilka utvandrare från nor-
den kunde begifva sig. Numera är detta väl icke fallet, ehuru
alt ännu en mängd invandrare, som ega anförvandter eller vän-
ner, de där redan vunnit fast fot inom Illinois, kunna räkna på
att med deras understöd där finna arbete af lönande slag. In-
vandringsströmmen går numera längre västerut såsom naturligt
är, då där alt ännu finnas vida områden, som blott vänta på be-
brukare för att afkasta lika rikliga skördar som trots någon af
de äldre, mera kända och odlade staterna.
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Statistik.

et första bebyggandetaf staten år 1755,
egde rum vid St Geneviéve.
och utfördes af fransmän.
Missouri upptogs såsom stat i

unionen år 1821.
Folkmängden år 1890 2,677,080.
hvilket gör ett antal per kva-

dratmil af 31. 5.
Antalet i val deltagande 541,207.
Statens areal i kvadratmil .... 69,415.
fördelad i grefskap (counties)

till antal af 115.
med postkontor 2,407.
Järnvägarna i staten i mil 5,924.
Årligt värde af fabriksalster $165,384,005.
Årligt värde af jordbruksprodukter $95,912,660.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 756.
Antalet representanter i kongressen 14.

De förnämsta städerna i Missouri och deras respektiva inne-
vånarantal äro:

Väster om den sydligare delen af Illinois ligger staten Mis-
souri, en af de rikare bland unionens mellersta stater och betyd-

St. Louis 451,770.
Kansas City 132,716,
St. Joseph
Springfield
Sedalia ,

52,324.
21,815.
14,068.
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ligt äldre såsom odladt och bebygdt område än Illinois, ehuru
numera grundligt öfverflygladt af denna stat. I söder gränsar
Missouri till Arkansas, i väster till Indianterritoriet samt Kan-
sas och i norr till lowa. Statens område upptar 69,415 kvadrat-
mil och består till största delen af präriland, hvilket i de östra
delarna af Missouri är betydligt brutet af räckor af kullar, men
åt väster öfvergår i jämn slättmark. Egentliga bärg finnas icke
inom staten, men i de bärgkullar, som finnas, förekomma i östliga
delen af staten mycket betydande malmtillgångar af olika slag.
Missouri och Mississippifloderna bilda utmärkta samfärdselvägar
inom staten, hvilken till en stor del har att tacka dem för sitt
tidiga bebyggande och därpå följande utveckling.

Först undersökt af Marquette och Joliet år 1673 samt af La
Salle och Hennepin år 1682, togs Missouriområdet af dem i be-
sitning för Frankrikes räkning och utgjorde sedermera en del af
det franska kolonialriket Louisiana och såldes jämte detta, sedan
detsamma under många år utgjort ett föremål för stridigheter
mellan Frankrike och Spanien, år 1803 till Förenta Staternas re-
gering, som följande år tog området i besitning. Den första bo-
sätningen af fransmän i Missouri egde rum redan år 1755, men
den då anlagda orten S:te Geneviéve blef aldrig af någon syn-
nerlig betydelse, hvaremot det år 1764 på en af Pierre Lacléde
utvald plats vid Missouri och Mississippis sammanflöde grundade
St. Louis inom jämförelsevis kort tid trädde fram såsom in-
landets viktigaste stad, hvilken för en lång tid framåt förbiet
kulturens yttersta mera betydande utpost mot väster. Icke långt
efter det Förenta Staterna förvärfvat Missouri, eller år 1812, gjor-
des detsamma till ett territorium, hvilket omfattade jämväl Ar-
kansas, lowa, västra Minnesota, Indianterritoriet, Dakota, Nebra-
ska samt största delen af Kansas, Colorado och AVyoming. År
1821 blef det nuvarande Missouri mottaget såsom stat i unionen,
hvarvid resten af området skildes därifrån. Missouris anhållan
om mottagande såsom stat föranledde den första skarpa kon-
flikten mellan de slafhållande sydstaterna, hvilka yrkade att Mis-
souri, inom hvars område slafhållande pågått ända sedan den
franska tiden, icke i detta afseende skulle påtvingas någon in-
skränkning i sina rättigheter af unionsregeringen, och nordsta-
terna, hvilka fasthöllo att ingen ny stat skulle beviljas inträde i
unionen utan ett uttryckligt förbud i dess konstitution mot alt
slafhållande inom statens gränser. Konflikten löstes genom den
s. k. Missouri kompromissen, enligt hvilken Missouri blef en stat,
hvars innebyggare gafs rättighet att hålla slafvar, men där-
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emot alla andra trakter norr om 36' 31" nordlig bredd, hörande
till det område, som köpts af Frankrike, förbjödos att begagna
slafvar. Under secessionskriget var Missouri till en början deladt
och under en längre tid skådeplats för blodiga fäktningar mellan
nord- och sydarméerna, men senare vunno de förra öfverhanden
och därefter kämpade endast ett mindre antal af Missouris män
i secessionisternas led. Missouri var den enda af de slafhållande
staterna, hvars lagstiftande församling af egen fri vilja skänkte
friheten åt de till ett antal af etthundrafjorton tusen uppgående
negerslafvarna inom sitt område. Genast efter kriget meddela-
des alman amnesti åt dem, som kämpat emot unionen, de stränga
interimslagarna från krigsåren återkallades, hvarefter statens po-
litik till denna dag förblifvit liberalt demokratisk.

Sedan denna tid har Missouri utgjort målet för många tio-
tusental invandrare från såväl England, Skottland och Irland som
från den skandinaviska norden och tack vare i betydande mån
dessa invandrare har staten gått så raskt framåt sedan krigsåren
att densamma numera hunnit ett innevånarantal af öfver två och
en half miljoner, ett antal, som fortfarande befinner sig i stark
ökning tack vare de rika ressurser Missouri eger i sin bördiga
jord och de många andra hjälpkällor, hvilka sätta dess innebyg-
gare i stånd att jämförelsevis snabt komma till välstånd. Jord-
bruket är den äldsta och alt ännu den viktigaste näringsgrenen
inom staten, hvars jordmån och klimatförhållanden tillåta odlin-
gen af alla slags sädesväxter och fruktsorter, som öfverhufvud
äro föremål för odling inom den tempererade zonen. Hvete är
det hufvudsakligaste för export inom staten odlade sädet och
värderas den årliga medelafkastningen däraf till omkring trettio
miljoner. Till betydligt högre värde, eller omkring femtio miljo-
ner uppskattas skörden af majs, hvilken dock mest användes för
utfordring af boskap och gödning af svin inom Missouris egna
gränser. Därnäst kommer hafre, så råg, rotfrukter, hö, tobak o.
s. v. Kreatursuppfödning och gödning äro två grenar af landt-
bruket, som visat sig särdeles lönande inom staten Missouri och
som derför befinna sig i jämn och kraftig utveckling, något som
också gäller om odlingen af tobak, hvari Missourjboarne begynt
altmera konkurrera med odlarne af denna växt i de sydöstra,
egentliga tobaksstaterna. Likaså har fruktodlingen nått en bety-
dande utveckling under det senaste årtiondet så att de finnas,
hvilka påstå att Missouri ännu kommer att göra till och med Ca-
lifornia äran stridig såsom Förenta Staternas förnämsta frukt-
distrikt. Äplen, päron, plommon, körsbär, drufvor af alla slag,
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persikor, aprikoser och till och med fikon trifvas väl och gå yp-
perligt till i Missouri, som besitter sex särskilda varieteter af
vilda amerikanska drufvor. Klimatet, hvilket utmärker sig för
mycket stark hetta under sommaren och rätt betydlig köld un-

\der vintern, som dock är ganska kort, är gynsamt för odlingen
af frukt och isynnerhet för vinkultur, hvarför äfven dessa båda
industrier under senare år begynt taga alt hastigare fart i Mis-
souri.

Näst efter jordbruket intages främsta rummet bland staten
Missouris näringsgrenar af grufdriften och den därpå beroende
fabriksvärksamheten. Såväl järn och bly som kol förekomma i be-
tydande mängder i Missouri, hvarjämte koppar och zink funnits
på flera platser samt kobolt och nickel på några få. Kolfälten
upptaga en yta af öfver åttatusen kvadratmil och tillgången på
järnmalmen af ovanligt god beskaffenhet är så godt som outtöm-
lig. Ingen annanstädes i världen har man funnit sådana mäng-
der af nästan fullkomligt rent järn som i Missouri. En del mal-
mer innehålla mera än två tredjedelar rent järn och and.ia äro
mera fria från fosfor och öfriga föroreningar än några andra
kända malmsorter. På grund häraf lider det icke något tvifvel
att statens järnindustri har en mycket stor framtid att vänta, om
också bearbetningen af malmtillgångarna ännu icke nått någon
synnerligt stor utveckling. Äfven bly finnes i stora massor i
Missouri, där många miljoner pounds af denna metall blifvit vun-
na, och bearbetningen af blygrufvorna befinner sig fortfarande i
stark utveckling. Lägg härtill att också koppar och zinkfyndig-
heterna, sedan de under de senaste åren blifvit närmare under-
sökta, begynt bli föremål för större uppmärksamhet och lofva
framdeles gifva upphof åt en betydande industri, samt att staten
eger rika tillgångar på lera, egnad för fabrikationen af eldfasta
och andra tegel, likasom på marmor, kalk- och sandsten, så inses
nogsamt hvilken industriell framtid Missouri ännu kan vänta.

Detta bör dock ingalunda förstås såsom skulle industrin för
närvarande spela en obetydlig roll i Missouri, hvars förnämsta
stad, St. Louis, tvärtom är den fjärde eller femte i ordningen af
Amerikas fabriksstäder. Kvarnindustrin är den förnämsta, med
niohundra kvarnar allenast i St. Louis, där öfver två miljoner
tunnor mjöl årligen produceras. Likaså höra slakterierna och
köttförpackningsetablissementen i Kansas City till de största,
som finnas och säckfabrikationen har i Missouri utvecklat sig till
en industri, som i omfattning söker sin like hvar hälst vara må.
Vidare kan staten yfvas öfver att i Anhäusor-Busch bryggerierna
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i St. Louis ega jordens -"törsta bryggeriaffär likasom Öfver att i
den i samma stad etablerade firman Ligget & Myers ega vårt
klots största tobaksfabrikanter, hvilka på ett år tillvärkat så myc-
ket som öfver tjugusju miljoner pounds — tuggtobak! Stora
fabriker för kemikalier och medicinalier, skodonsfabriker af ko-
lossal storlek, fabriker för tillvärkning af drifremmar, också hö-
rande till de största i världen, och åtskilliga andra dem vi här
måste förbigå, vitna ojäfaktigt om de gynsamma vilkor för indu-
striell utveckling staten Missouri erbjuder på samma gång som
de gifva skäl för antagandet att denna stats framtid åt detta
håll är full af storartade löften.

Skolfonderna i Missouri uppgå till elfva miljoner dollars och
de årliga utgifterna för skolväsendet stiga sammanlagdt till fem

St. Louis.

miljoner. Tre universitet, däraf ett uppehållet af jesuiter, flera
»colleges" (högre lärovärk snarlika universitet) och en mängd
fria offentliga skolor sörja för att enhvar, som så vill kan vinna
all den utbildning den vanliga medborgaren kräfver inom statens
gränser.

St. Louis är, såsom redan förut i förbigående nämts, Missouris
förnämsta stad, på samma gång som den förnämsta staden i
centralstaterna, näst Chicago. Dess utomordentligt gynsamma
läge vid stranden af Mississippi, nära Missouri- och Illinois-
flodernas sammanflöde därmed, samt de tjugu järnvägslinjer,
hvilka beröra staden, ha gjort densamma till den lifliga fabriks-
och affärsstad den för närvarande är. Ett par storartade broar
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ofver Mississippifloden, vackra „residens"-gator, en vida kand
trädgårdsanläggning (den s. k. Shaws garden) åtskilliga modärna
mångvåningars affärshus och såsom också redan nämts, några af
jordens största fabriker i sitt slag utgöra St. Louis' förnämsta
sevärdheter.

Främst såsom sevärdhet står Eads bron öfger Mississippi, så
bensund efter sin konstruktör, kapten Eads, och en af de största
brobygnader i världen. Fyra stenpelare, bygda på klippgrunden
under floden, i höjd från denna grund mätande från nittio till
etthundra tjugu fot, uppbära de tre väldiga spännen af stål, det
mellersta femhundra tjugu, de båda andra femhundra fot i längd.
Själfva bron är bygd i tvänne våningar, af hvilka den nedra är
upptagen af ett dubhelt järnvägsspår, medan den öfra har tvänne

„ Shaws garden i St. Lous.

hästbanespår, två körbanor och tvänne promenadvägar. Brons
höjd af sextio fot öfver floden lämnar fartyg tillfälle att obe-
hindradt passera därunder och på land hvilar konstruktionen på
fem hvalfbågar, genom hvilka en väldig trafik rör sig. Järnbanan
öfver bron passerar under staden genom en fyratusen åttahundra
fot lång tunnel, hvilken jämte bron kostat den kolossala summan
af elfva miljoner dollars.

Kansas City är en af de yngre bland de unga städerna i
Amerikas centrum. Ännu år 1865 hade orten icke mera än tre
tusen femhundra innevånare, men trettiofemtusen-, tio år senare
och nu öfver etthundra trettiotusen. En tid var rusningen till
Kansas City af både kapital och människor sådan att man redan
spådde ett nytt Chicago dar borta vid Missourifloden, men så
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kom kraclAen och den har staden behöft åtskilliga år för att öf-
vervinna, så att den först på den sista tiden begynt komma in i
riktiga gängor igen. Slakterierna och köttförpackningsetablis-
sementen i Kansas City utgöra dess viktigaste industri, hvilken
i storlek står endast efter motsvarande affärer Chicago.

St. Joseph, också vid Missourifloden, har likaledes sina slak-
terier att tacka för en betydande del af sin utveckling, medan
Kannibal, vid Mississippi, eger sin största betydelse såsom fa-
briksstad och järnvägscentrum, faktorer, hvilka också gjort Sedalia
och Springfield till hvad de äro.

En mängd nordbor har slagit sig ned inom Missouri, både
såsom arbetare och såsom jordbrukare, och i regeln ha de flesta
lyckats väl i sitt sträfvande att på denna sidan Atlanten skapa
sig ett hem och en oberoende tillvaro.
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Statistik.

örsta bebyggandet af staten år 1833.
egde rum på platsen för nuva-

rande staden Burlington.
och utfördes af Amerikanare

från Ny England.
lowa upptogs såsom stat i uni-

onen år 1846.
Folkmängden år 1890 1,911,896.
hvilket gör ett antal per kva-

dratmil af 29. 3.
Antalet i val deltagande 416,658.

Statens areal i kvadratmil 56,025.
fördelad i grefskap (counties) 99.
med postkontor 1,793.
Järnvägarna i staten i mil 8,320.
Årligt värde af fabriksalster $70,045,926.
Årligt värde af jordbruksprodukter $136,103,473.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 799.
Antalet representanter i kongressen 11.

De förnämsta städerna i lowa och deras respektiva innevå-
narantal äro:

Des Moines 50,093.
Sioux City : 37,806.
Dubuque 30,311.
Davenport 26,872.
Burlington 22,565.
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lowa, rätt väster om den nordliga delen af Illinois, ligger
emellan Mississippi och Missourifloderna samt gränsar i norr till
Minnesota, i öster till AAAsconsin och Illinois, i söder till Missouri,
i väster till Nebraska och South Dakota. Staten, hvars område
består af så godt som uteslutande rikt präriland, räknades till de
franska besitningarna, men tillhörde så helt och hållet Sioux, Sac
& Fox och lowa indianstammarna att det första hvita nybyggetförst
långt in på detta sekel grundades inom dess gränser. De röde
lågo i ständig fäjd med h varandra och med de hvita innebyg-
garne öster om Mississippi, dem Sac & Fox indianerna, hvilkas
byar lågo närmast väster om floden, afundsjukt afhöllo från sina
jaktmarker och från de blygrufvor, dem de röde själfva bearbe-
tade och hvilka deras östra grannar hufvudsakligen åtrådde.
Fransk-canadiska handelsmän hade visst trängt in i lowa likasom
de flesta andra än så ogästvänliga vildmarker, men någon stadig-
varande bosätning inom dess område egde icke rum förr än år
1835, efter det rödskinnen lidit ett grundligt nederlag och till
följd däraf utrymt en del af sitt land, närmast floden. De första
inkräktarne voro grufarbetare, hvilka omedelbart efter indianor-
nas flykt satte sig i besitning af deras grufvor, men snart där-
efter gjordes också de första försöken att odla jorden och då den
visade sig ovanligt bördig dröjde det icke länge innan ryktet om
lowas stora naturliga rikedom flög genom landet och —troligen
förstorad genom afståndet — i de östra staterna förmådde mas-

sor af människor att utvandra till det nya området, där stora
sträckor bördig jord kunde erhållas för intet. Invandringen blef
så stark att lowa redan år 1846, endast elfva år efter det första
nybyggets uppkomst, kunde mottagas såsom stat i unionen och
sedan dess har tillströmningen af arbetskraft och kapital till den
nya staten jämt pågått tils densamma för närvarande är bätre
odlad och tätare befolkad än många andra stater, i hvilka kul-
turen har åtskilligt äldre anor. Jordmanen har visat sig mycket
rik i hela staten, som noga taget utgör en enda väldig, s. k.
vågig präri, men fruktbarheten är dock betydligt större i de östra
först bebygda delarna af området än i de västra, mera på grund
af knapp nederbörd än till följd af någon större olikhet i själfva
jordens beskaffenhet. Denna är sådan att skördarna äfven i vä-
stra lowa, trots den knappa regnmängden, i almänhet äro myc-
ket rika. Majs är det förnämsta sädesslaget i lowa, därnäst råg,

Council Bluffs 21,474.
Cedar Rapids 18,020.



290

hafre, korn o. s. v. och hela värdet af skörden anslås till öfver
etthundra trettio miljoner dollars om året.

Stenkol förekommer i lowa i stora massor och då staten i lik-
het med de öfriga präristaterna är betydligt skogsfattig bearbe-
tas stenkolslagren i stor utsträckning, om också mera för eget
bruk än för export. Af andra industrier är grufdriften den vik-
tigaste eller kanska rättare var den viktigaste, ty den s. k. ga-
lenamalmen, som förekommer ikalkstensklipporna längs Mississippi
och vid smältning lämnar bly, har aftagit betydligt i mängd se-
dan den tid då staden Dubuque allena skeppade bly för öfver en
miljon dollars om året. Stenbrott, ur hvilka marmor, kalk- och
sandsten vinnas, samt vidsträckta lager af god lera, som gifvit
upphof åt en mängd tegelbruk, utgöra statens öfriga mest upp-
märksamhet värda industriella ressurser. Längs Mississippi fin-
nas dessutom åtskilliga stora sågvärk, hvilka dock till en stor
del förarbeta råmaterial, som från andra trakter flötas ned längs
floden.

Samfärdselvägar af billig beskaffenhet eger lowa i sina båda
gränsfloder, hvilka bägge äro segelbara, men då de utfalla i
Mexikanska bukten, medan de hufvudsakliga afsätningsorterna
för jordbruksprodukterna ligga åt helt annat håll, användas järn-
vägarna i öfvervägande mån för forslande af varor. Inom sta-
tens gränser finnas banor till en sammanlagd längd af åttatusen
mil och däribland ett par af de stora linjerna, som gå ända ut till
Stilla Hafskusten. Detta öfverflöd på järnvägar och den visa lag-
stiftning, som gifvit lowas regering rätt att reglera fraktsatserna
på de olika bolagens linjer, har skänkt statens såväl jorbrukaro
som handlande betydande fördelar framför deras konkurrenter i
närgränsande områden, samt i sin mån bidragit till den lysande
finansiella ställning lowa intar, i det staten icke har några skul-
der als. Och dock utgifves allenast för undervisningsväsendet
den betydande summan af sex miljoner dollars om året, medan
värdet af fastigheter och annan af skolorna disponerad egendom
stiger till öfver tolf miljoner och beloppet af statens kontanta
skolfonder uppgår till fyra miljoner dollars.

De goda kommunikationerna inom lowa ha gjort att boskaps-
skötsel och mäjerihandtering under isynnerhet de två sista år-
tiondena tagit alt större fart och troligen inom kort komma att
blifva hufvudgrenarna af statens jordbruk. Redan nu uppföda
lowas farmare ett betydligt större antal svin än i någon annan
stat och därjämte har uppfödningen af både hästar och horn-



291

boskap utvecklat sig så att staten numera äfven i dessa hänseen-
den intar ett framstående rum.

Des Moines, lowas hufvudstad, är på samma gång dess stör-
sta och folkrikaste stad, som vuxit upj) på platsen för det gamla
fästet Des Moines, hvilket på sin tid var den yttersta utposten i
nordväst mot de ständigt oroliga rödskinnen. Burlington, vackert
beläget vid Mississippifloden, är statens äldsta stad på samma
gång som numera ett järnvägscentrum af betydenhet och en liflig
fabriksstad. Davenport, midt emot Rock Island i Illinois, är likaså
en raskt framåtgående fabriksstad, hvars intressen i mycket sam-
manfalla med dess närmaste grannars öster om floden. Dubuque
äfvcnledes vid Mississippi, som fordom var hufvudorten i bly-
grufvedistriktet har numera förlorat sin betydelse i detta, men i
stället utvecklat sig till en liflig handelsstad, med goda utsikter
för framtida utveckling. Vid Missourifloden intages främsta rum-
met bland lowas städer af Council Bluffs, bygdt i närheten af en
plats den indianerna fordom använde för sina rådsförsamlingar,
och under långa tider den ort, där utvandrartågen till Stilla
Hafskusten gjorde sin sista halt under i någon mån civiliserade
förhållanden samt slutligt förfullständigade sin utrustning innan
de drogo ut på de ogästvänliga, ändlösa slätterna. Numera har
Council Bluffs sin största betydelse såsom mötespunkt för en
mängd olika järnvägar, hvilka, kommande från olika håll, här
öfvergå Missourifloden och fortsättas tvärs öfver kontinenten.
Sioux City, grundlagdt först år 1854, är hufvudorten i ett af
lowas rikaste jordbruksdistrikt och därför centralpunkten för de
stora skördefester, som årligen firas i denna del af staten. Hvarje
höst uppföres i staden ett s. k. majspalats, en väldig bygnad i
mera eller mindre fantastisk stil, utan och innan beklädd med
majsstånd så att hela konstruktionen ser ut att vara gjord ute-
slutande af denna lowas viktigaste växt. Då samlas från när
och fjärran farmare och deras familjer för att så festligt som
möjligt fira inhöstandet af årets gröda och göra Sioux City för
några dagar åtminstone till en särdeles liflig ort, där all sköns
landtlig sport bedrifves, men där sällan oordningar förekomma,
ty lowa är en s. k. „probibition"-stat, där all försäljning af
rusdrycker är bestämdt förbjuden och där förbudet efterlefves
hälst något mera samvetsgrant än i åtskilliga andra stater, där
det också existerar såsom lag.



Michigan.

Statistik-

et första bebyggandetaf staten år 1670.
egde rum på platsen för nuva-

rande staden Detroit.
och utfördes af fransmän.
Michigan inträdde såsom stat i

Unionen år 1837.
Folkmängden steg år 1890 till 2,093,899.
hvilket gör ett antal per kva-

dralmil af 28. 5.
Antalet i val deltagande med-

borgare . 467,687.
Statens areal i kvadratmil 58,915.
fördelad i grefskap, (counties) till antal af 84.
med postkontor 1,863.
Järnvägarna i staten i mil 6,783.
Årligt värde af industrialster $150,692,025.
Årligt värde af jordbruksprodukter $91,159,858.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 644.
Antalet representanter i kongressen 11.

De förnämsta städerna i Michigan och deras respektiva inne-
vånarantal äro:

Detroit 205,876.
Grand Rapids 60,278.
Saginaw 46,322.
Bay City 27,839.
Muskegon 22,702.
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Afven Michigan hör till de amerikanska stater, hvilkas om-
råden först blefvo bekanta genom undersökningar af de nitiska,
inga mödor, inga faror ock inga personliga uppoffringar skyende
franska missionärerna, hvilka från Canada såsom utgångspunkt
gjorde vidsträckta samt med oerhörda faror och besvär förenade
resor inåt de af hedniska, vilda och blodtörstiga rödskinn be-
bodda delarna af kontinenten. De djärfva »comeurs de bois",
såsom de franska handelsmännens i Canada ombud kallades,
trängde fram äfven till de mest illa beryktade indianstammarnas
byar, öpnade byteshandel med dem, förskaffade sig upplysnin-
gar om trakterna och

x folket längre inåt landet, tågade vidare
och spredo sålunda kunskap om de hvita ända till de längst in i
vildmarkerna boende rödskinnen, på samma gång som de om
dessa bräkte upplysningar till den dåvarande civiliserade delen
af Amerika. Och i deras spår följde med lika mycket mod och
dödsförakt jesuitermissionärerna för att sprida religionens ljus
bland de vilda hedningarna, hvilka i oändligt många flera fall än
historien upptecknat lönade de fromma fädernas nit med de ohyg-
ligaste marter mänsklig grymhet någonsin mäktat uttänka, ofta
nog slutande med deras död, som förkunnat dem kärlekens reli-
gion.

Redan år 1641 grundade tvänne jesuiterfäder en missions-
station vid Sault S:te Marie, för att drifva omvändelsevärket
bland Chippewayindianerna och tjugusju år därefter återupp-
rättades samma station af pater Marquette, hvilken något senare
inrättade stationen S:te Ignace, hvilken i likhet med den före-
gående sedermera vuxit upp till en stad, på Huronernas område.
Michigan hörde sedermera till det franska kolonialväldet och
styrdes från Canada ända till år 1761, då engelsmännen eröfrado
Canada och därmed togo äfven Michigan i besitning. Under re-
volutionskriget föreföllo inga händelser af vikt i denna del af
Nord Amerika, men under 1812 års krig mot England var Michi-
gan i stället skådeplatsen för åtskilliga fäktningar, hvilka, ehuru
engelsmännen först hade öfverhanden, sedermera afgjordt utföllo
till amerikanarnes förmån.

Ingen af unionens stater har en så oregelbunden form som
Michigan, hvilken består af tvänne halföar så olika till sin natur,
sin jordmån och sitt klimat som om de lågo i vidt skilda trak-
ter af jorden. Den sydligare, s. k. nedra hallon begränsas i vä-

Jackson 20,798.
Kalamazoo 17,853.
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ster, norr och öster af sjöarna Michigan, Huron, St. Clair och
Erie samt af St. Clair och Detroit-floderna och i söder af sta-
terna Ohio och Indiana. Större delen af Michigans öfver femtio-
åttatusen kvadratmil omfattande areal faller på denna nedra halfö,
hvars yta småningom stiger från sjöarnas stränder mot det inre
af landet, men utan att någonstädes nå en större höjd än sex-
hundra fot öfver vattennytan. Ursprungligen var hela den nedra
halfön täckt af skog, som endast här och där afbröts af någon
mindre präri eller af de talrika små insjöarnas vatten. Numera
är hela den sydligare delen af denna halfö — den, som bäst
lämpar sig för jordbruk — rödjad från skog och har utvecklat sig
till ett af Förenta Staternas bördigaste och rikaste jordbruks-
distrikt, där isynnerhet fruktodlingen under de sista årtiondena
visat sig synnerligen lönande. Här, inom en af de nordligaste
staterna i unionen, trifvas nämligen alla slags fruktträd alldeles
ypperligt, och det icke allenast de härdigare fruktsorterna utan
sådana som aprikoser, persikor, drufvor, ja, till och med fikon.
Orsaken till denna egendomliga mildhet i södra Michigans kli-
mat är den att de stora sjöarna, af hvilka t. ex. Michigan-sjön
aldrig tillfryser, mildra inflytandet af de kalla vindarna från norr,
nordväst och väster så att temperaturen hela året rundt håller
sig jämförelsevis hög samt framför alt jämn. Rätt öster och vä-
ster ut från dessa näjder i Michigan förekomma mycket högre
både värme och köldgrader än där, hvarför äfven sådana skördar
af olika slags växter som i Michigan, i staterna öster och väster
därom icke kunna påräknas. Viktigare än odlingen af frukt och
andra ädlare växter i staten är likvisst ännu den af hvete, hvilken
intar ett så framstående rum att Michigan en tid till och med
innehade den alra främsta platsen bland de hveteproducerande
områdena i unionen, åtminstone hvad afkastningen per acre be-
träffar. Numera är Michigan öfverflygladt af flera bland de
nyare hvetestaterna, men alt ännu intar staten ett mycket fram-
stående rum äfven i detta hänseende.

Den nordliga delen af den nedra halfön eger, likasom stör-
sta delen af den norra, ännu en massa skog, hvarför också såg-
industrin i staten Michigan, betraktad såsom en helhet, är den
rikligaste inom någon stat i unionen, den nya staten Washington
måhända undantagen. Då Michigan dessutom i sina mycket tal-
rika floder, åar och bäckar eger bekväma flodleder från snart
sagdt alla trakter ut till sjöarna, hvilka erbjuda lätta och billiga
tillfällen att transportera den färdiga varan vidare åt olika håll,
är det tydligt och klart att skogsafvärkningen och sågindustrin
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måste vara, såsom de också äro, mycket vinstgifvande affärer.
Icke mindre än två tredjedelar af alt det virke, som säljes i Chi-
cago, New York, Philadelphia och Boston, kommer från Michi-
gans skogar och icke mindre än tjugu tusen män äro sysselsatta
året rundt i denna ena affär. Bland denna härskara af skogs-
och sågarbotare finnes ett mycket stort antal nordbor, mest tör-
hända finnar, men äfven svenskar och norrmän i mycket stort
antal. Och så länge skogarna i Michigan hålla ut kunna nord-
borna vara säkra om att framför alla andra där finna sysselsätt-
ning, ty det är hårdt, tungt arbete, sådant som inga andra i
längden kunna uthärda lika väl som männen från norden. Men
det är lönande arbete därjämte och många äro de hem i Ame-
rika, som grundats och uppbygts med besparingar från Michi-
gans skogar.

Näst skogs och timmerindustrin i omfattning kommer gruf-
driften, först järngrufvorna, af hvilka Michigan eger ett öfver-
flöd, enkannerligen på öfra halfön. Det hade länge varit kändt
att bärgen i denna ogästvänliga, klippiga och kalla trakt inne-
höllo järn, men icke förr än omkring år 1860 blef det kändt att
järn förekom i ofantliga massor samt af alra yppersta beskaffen-
het. Då började en så snabb utveckling af dessa grufvor att re-
dan för tio år sedan utbytet af Michigans grufvor i penninge-
värde öfversteg det af grufvorna i Pennsylvania och numera sti-
ger värdet af det järn, som årligen frambringas i staten Michi-
gan, till bortåt trettio miljoner dollars.

Äfven vid grufarbetet, som också är tungt arbete, ha tusen-
tal nordbor vunnit anställning och vid de många smältvärken
samt andra förädlingsvärk för järnmalm arbeta likaledes svenskar,
norrmän och finnar i stort antal. Omsättningen af arbetare i
sådana industrier är altid tämligen stor och då de flesta nykom-
lingar af andra nationer i regeln icke äro synnerligt böjda för
att söka sig till trakter, där det gröfsta arbetet förrättas, är det
klart att för en lång tid framåt järngrufvorna i Michigankomma
att erbjuda goda tillfällen till arbete och förtjänst för nyanlända
invandrare, som icke äro rädda för att arbeta duktigt,

Näst järnet är den viktigaste metallen i Michigan den kop-
par, hvaraf staten eger rika tillgångar i grufvorna på den långa
udde, som norrut skjuter ut i Superior-sjön från öfra halfön, hvil-
ken också på tre sidor omgifves af de stora inlandssjöarna, näm-
ligen af Superior-, Huron- och Michigansjöarna, samt i väster
stöter till staten Wisconsin. Det märkligaste med dessa koppar-
grufvor i Michigan är att de icke såaom de flesta andra sådana
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innehålla mera eller mindre uppblandad kopparmalm, utan er-
bjuda så godt som kemiskt ren koppar, hvilken endast behöfver
befrias från sitt omhölje af sten för att vara färdig för handeln.
Den största af dessa grufvor ligger vid staden Calumet och denna
ensam frambringade för nio a tio år sedan en åttondedel af hela
världens kopparproduktion. Metallen är därjämte synnerligt god
till sin kvalitet och utmärker sig för en ovanlig grad af seghet,
hvilket gör att Lake Superior koppar är mycket eftersökt för
alla arbeten, som fordra en högre grad af seghet hos metallen,
såsom t. ex. för fabrikation af gevärspatroner, samt betalas med
högre pris än annan, liknande vara. Allenast den neftobehåll-
ning, som för några år sedan utbetalades af koppargrufbolagen i
Michigan, steg till nära tre miljoner dollars, något som i sin
mån skänker en föreställning om storleken och betydelsen af
denna industri.

Under de senaste åren ha äfven saltgrufvorna i staten ut-
vecklats högst betydligt så att också utbytet af denna industri
för närvarande i värde öfverstiger det af densamma i hvilken
som hälst af de öfriga staterna, De saltförando bärgen täcka en
yta af icke mindre än åttatusen kvadratmil, hvarför intet skäl
finnes att betvifla det också saltindustrin i Michigan har en myc-
ket stor framtid att vänta samt under en lång följd af år kom-
mer att lämna tillfällen till god arbetsförtjänst åt tusental arbe-
tare, som nu äro sysselsatta på annat håll ■ —• eller som ännu inte
anländt till Amerika.

Bygnadssten, gips, kalksten o. s. v. finnas i så godt som
outtömliga mängder i olika delar af staten och bearbetningen af
dem ökas i utsträckning för hvart år som går, lofvande en ly-
sande industriell utveckling också på dessa områden åt den unga
staten. Endast kol har hittils icke upptäckts i Michigan annat
än af mycket tarflig beskaffenhet, hvarför också Pennsylvania och
Ohio kol importeras till smältvärken. Af sämre kol finnas däremot
ofantliga massor och omöjligt är det inte att äfven bätre sådant
ännu kommer att påträffas, i hvilket fall järnindustrin inom sta-
ten komme att undergå en fullständig omhvälfning och inom
kort komme att ofverträffa alt hvad någon näjd i världen hittils
i detta afseende bevitnat. Silfver och guldmalmer ha äfven på-
träffats på olika platser samt blifvit föremål för brytning, men här
till dags torde nog ingen annan än aktiemånglarne förtjänat nå-
got synnerligt på dem.

Omgifvet af sjöar på alla håll som Michigan är, är det själf-
klart att fisket måste vara en betydande inkomstkälla för befolk-



297

ningen. Värdet af den årligen längs Michigans kuster fångade
fisken uppgår till storartade summor, så att tusental af statens
innevånare vinna sitt uppehälle allenast af denna näring. Högst
gynsamt för fiskerierna lika som för fruktodlingen, grufdriften o.
s. v. är det öfverflöd på lätta, billiga och snabba kommunikatio-
ner Michigan eger. Längs kusterna ligger en rad af ypperliga
hamn- och tilläggsplatser för fartyg, vattendjupet är öfveralt till-
räckligt för de största sådana, som ofverhufvud befara sjöarna och
från det inre af landet komma talrika större och mindre floder, de
flesta af dem på ett eller annat sätt benyttade i handelns eller
samfärdselns intresse. Dessa billiga vattenkommunikationer ha na-
turligtvis bidragit också till en sund och förnuftig utveckling af

Gata i Detroit, Michigan.

järnvägarna, hvilka genom konkurrensen tvingas att iakttaga en
viss måtta i sina fraktsatser, hvadan möjligheten att per fartyg
transportera såväl kol och malm till smältvärken som ftirdigt järn
därifrån gjort mera för utvecklingen af järnindustrin i Michigan
än troligen alla andra omständigheter tillsammantagna.

Undervisningsväsendet i Michigan är ordnadt på minst lika
liberal grund som i trots någon annan af unionens stater. Fon-
derna för de lägre skolorna uppgå till fem miljoner dollars, me-
dan skolegendomen värderas till tretton miljoner. Från de högre
skolorna dimitteras elever till statsuniversitetet i Ann Arbor, där
unga män och kvinnor afgiftsfritt kunna fortsätta sina skolstudier
i hvilken som hälst af sex fakulteter. En mängd högre lärovärk,
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både almänna och för specialstudier erbjuda jämte univesitetet
tillfällen till vidare studier, i många fall likasom detta afgiftsfritt
för de studerande. Af dessa uppehållas flera af olika religioners
bekännare, såsom Albian College af methodister, Battle Creek
College af baptister, Hillsdale College likaså och högskolan i
Detroit af jesuiter.

Den förnämsta staden i Michigan är Detroit, belägen vid
sundet mellan Erie och St. Clair-sjöarna, aderton mil från den
förstnämda. Staden eger en ypperlig hamn samt är dessutom en
mötespunkt för åtskilliga järnvägar, hvarför densamma också för-
medlar en kolossal tiansitotrafik samt myckot omfattande affärer
i säd, ull, fläsk och koppar. Ända till år 1847 var Detroit sta-
tens hufvudstad, men måste då afstå denna ära ät den lilla orten
Lansing, belägen vid Grand River. Grand Rapids är den näst
största staden i Michigan, också belägen vid Grand River, vid en
punkt där denna faller aderton fot på en engelsk mil, erbjudande
en lätt tillgänglig vattenkraft ät Grand Rapids många fabriker
af olika slag, hvaribland de mest kända äro möbelfabrikerna,
hvilkas tillvärkningar sändas till närapå hvarje stat i unionen.
Muskegon, vid stranden af den täcka Muskegon-sjön, endast fyra
mil från Michigan-sjön, har storartade sågvärk, hvilka gjort att
flera olika järnvägslinjer brakts i beröring med staden. East Sa-
ginaw är hufvudorten i Saginawdalens timmer- och saltdistrikt,
hvarför orten utvecklat sig till en liflig såväl handels som fabriks-
stad. Bay City, vid mynningen af Saginaw-floden, är en bety-
dande skeppningsplats för salt, timmer och fisk och samma slags
affärer bedrifvas i rätt betydande omfatning i Port Huron, vid
St. Clair-flodens utlopp i Huron sjön, medan Kalamazoo är huf-
vudorten för en liflig handel med ett bördigt och förmöget landt-
distrikt och Jackson en hastigt framåtgående såväl fabriks- som
handelsstad.



Wisconsin.

Statistik.

örsta bebyggandet af staten år 1665.
egde rum vid La Pointe.
och utfördes af fransmän.
Wisconsin upptogs såsom stat i

unionen år 1847.
Folkmängden steg 1890 till .. . 1,686,880.
hvilket gör ett antal per kva-

dratmil af 24. 2.
Antalet i val deltagande 340,482.
Statens areal i kvadratmil 56,040.
fördelad i grefskap (counties)

till antal af 68.
med postkontor 1,665.
Järnvägarna i staten i mil 5,384.
Årligt värde af industrialster $128,245,480.
Årligt värde af jordbruksprodukter $72,779,496.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 529.
Antalet representanter i kongressen 9.

De förnämsta städerna i Wisconsin och deras respektiva in-
nevånarantal äro:

Milwaukee 204,468.
La Crosse 25,090.
Oshkosh 22,836.
Racine 21,014.
Eau Claire 17,415.
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AVisconsin, som i söder gränsar till Illinois, i öster till Michi-
gan-sjön, i väster till lowa och Minnesota samt i nordost till
staten Michigan, är ett annat af de områden, i hvilka Amerikas
förhistoriska innebyggare, de s. k. mound-builders, lämnat en
massa spår af sin tillvaro. Öfver hela det nuvarande AVisconsins
område finnas grafhögar från denna förhistoriska period kring-
strödda och i dem såväl som längs stränderna af statens många
vattendrag, där det förhistoriska folket sannolikt uppfört sina
bostäder, har man funnit tusendetal värktyg och vapen af här-
dad koppar. Fynden hafva här som annanstädes gifvit anledning
till ändlösa diskussioner, hvilka ledt till intet resultat, ty medan
den almänna åsikten är att grafhögarna uppförts och värktygen
samt vapnen och prydnaderna af koppar tillvärkats af ett folk,
utdödt sedan många generationer tillbaka, finnas ännu de, som
hålla före att förfäderna till do indianer, hvilka vid tiden för de
första hvitas ditkomst bodde i landet, begrafvat sina döda i hö-
garna och påstå att indianerna af de franska kolonisterna i Ca-
nada lärt sig konsten att bearbeta koppar. Häremot talar dock
all sannolikhet såväl som många af de värkliga fakta, hvilka kom-
mit i dagen och inte kunna förklaras annorlunda än genom till-
varon i tiden af en helt annan folkras än den, som sedan dessa
näjders upptäckt af européer innehaft landet. I koppargrufvorna
vid Superior-sjön har man funnit gamla grufschakt, i hvilka de
forna arbetarnes stenredskap ännu funnos kvar och då dessa
stenredskap äro af ett slag som annorstädes funnits under tusen-
åriga jordlager, kan det inte gärna betviflas att det folk, som
bearbetade koppargrufvorna var jämnårigt med det, hvars sten-
redskap man funnit tillsamman med ben af Mammuth och andra
djur, hvilka för tusental år sedan försvunno från jorden. De
röster, som påstått att grafhögarna i AVisconsin på långt när icke
egde en så hög ålder som man antagit, ha därför också småning-
om förstummats, men till något säkert resultat har vetenskapen
därför icke kommit beträffande den ras, som före indianerna be-
bodde vida trakter af Nord Amerika.

De första européer, som trängde in i Wisconsins skogsmarker
voro likasom i helaNordvästern fransmän från Canada och såsom van-
ligt bland dessa var det en af de djärfva »coureurs de bois" vid namn
Jean Nicollet, som på guvernör Frontenacs uppdrag år 1634 drog
in i norra Wisconsins stiglösa vildmarker för att afsluta handels-

Sheboygan 16,359.
Madison 13,426.
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fördrag med indianerna. Andra pionierer af samma slag som
Nicollet följde efter honom och år 1665 upprättade pater Allouez
en fiten missionsstation vid La Pointe och tvänne år senare in-
rättade jesuiterfäder en annan liknande station vid Foxfloden.
När sedermera de franska pelshandlarne nått fram till Mississippi
och expeditioner till denna flod samt .ängs densamma söderut
blefvo vanliga, begynte man draga fördel af de många floderna
och sjöarna i AVisconsin, i det man längs dessa fraktade varor
till och från Mississippi i kanoter, hvilka buros öfver land från
ett vattendrag till ett annat. AVisconsins område blef sålunda
tidigare kändt än de öfriga nordvästra staternas, men då de
franska pioniererna i almänhet visade sig mera böjda för att
uppgå i indianbefolkningen och till en stor del antaga dess lef-
nadssätt och vanor än för att bilda värkliga kolonier af samma

slag som de i de östra staterna, ledde deras besitning af AVis-
consin icke till någon egentlig utveckling af landet, hvilket först
efter det de franska kolonierna öfvergått i engelsk och sedermera
i amerikansk ego, begynte skrida framåt. Ända till år 1812 för-
biet dock AArisconsin i Englands händer, om också på papret af-
trädt till Förenta Staterna, och räknades ända till 1809 till terri-
toriet Indiana. Nämda år sammanslogs området med Illinois till
ett efter denna stat benämdt territorium, hvarpå detsamma år
1818 förenades med territoriet Michigan. Ända till denna tid
hade pels- och byteshandeln med indianerna samt bearbetning i
liten skala af några blygrufvor i sydvästra delen af staten — en
bearbetning, som redan bedrifvits af rödskinnen — utgjort huf-
vudnäringarna i AVisconsin, hvilket därför ännu då detsamma år
1836 blef ett särskildt territorium, knappast egde mera än fem-
tiotusen innevånare. Men redan fyra år senare hade befolknings-
numerären stigit till dubbelt denna sifra och sedan dess har
ökningen likasom utvecklingen af statens naturliga rikedomskäl-
lor, tack vare en jämn ström af invandrare, fortgått lika raskt
som oafbrutet.

Ett af de kraftigast värkande medlen för att draga immi-
granter till Wisconsin har den politik utgjort, hvilken redan ti-
digt inslogs af dess regering, eller försäljningen på billiga vilkor
af jord åt en och hvar, som ville slå sig ned såsom jordbrukare.
Europeiska invandrare drogos på detta sätt i stora massor till
den nya staten, hvilken år 1847 såsom sådan intogs i unionen,
så att i detta nu i det alra närmaste en tredjedel af Wisconsin
till öfver en och en half miljon uppgående befolkning utgöres af
personer födda utom Förenta Staternas område. Af dessa äro of-
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ver etthundratusen af skandinavisk härkomst och ha skandina-
verna bildat flera kommuner, i hvilka knappast några innevånare
als af annan nationalitet förekomma.

Ursprungligen var hela norra delen af AVisconsin betäckt af
skog, medan i den sydligare delen sträckor af öppen prärimark
förekommo. Dessa senare äro numera så godt som öfveralt
brakta under odling och för hvarje år tränger denna i timmer-
huggarnes spär alt längre inät skogsmarkerna. Öfveralt inom
staten förekomma sjöar i mängd likasom större och mindre flo-
der, åar och bäckar, längs hvilka alla en betydande timmerflot-
ning hvarje år eger rum. Ty timmer, eller skogsindustrin i al-
mänhet, intager ännu ett af de mest framstående rummen i AVis-
consins hushållning så att i själfva värket endast Michigan i
detta afseende står erkändt högre. Men jämte denna industri ha
också andra under de senaste åren börjat vinna alt större ut-
sträckning. Tillvärkningen af järn och järnvaror, af läder och
färdiga artiklar däraf, af åkdon, af papper, af ylle och bomulls-
tyger o. s. v. samt framför alt annat af öl, går år för år framåt
med alt snabbare steg så att redan nu värdet af fabrikernas pro-
duktion öfverstiger trettiosex miljoner dollars om året, medan
utbytets af timmerindustrin värde uppgår till tjugusju miljoner
och det mjöl, som inom staten produceras, gör afkastningen af
kvarnindustrin värd fjorton miljoner. Den ymniga tillgången på,
vattenkraft har i hög grad befrämjat utvecklingen af fabriksvärk-
samheten och då obegagnad sådan ännu i mängd står till buds
kan med säkerhet förutsägas att AVisconsin i industrielt hänseende
har att vänta en framtid af långt större betydenhet än dess när-
varande ståndpunkt.

Järngrufvor samt grufvor, ur hvilka zink och bly vinnas, ut-
göra vidare en af statens naturliga ressurser och dessa grufvor
voro ännu för ett tiotal år sedan af sådan betydelse att Wiscon-
sin intog det sjette rummet bland unionens järnproducerande sta-
ter. Senare har utbytet af grufvorna något minskats, men har
under de alra sista åren, tack vare upptäckten af nya, mera gif-
vande malinsträck, ånyo tilltagit i rätt betydande mån. Sten-
brott, ur hvilka delvis mycket dyrbar bygnadssten brytes, före-
komma i stort antal och ha gifvit upphof åt en ständigt mera
betydande stenindustri, medan lerlagren längs Michigansjön
visat sig vara ett det ypperligaste råmaterial för tegel, hvilka vid
bränning erhålla en egendomlig, gulaktig gräddfärg. Gifvande
fiskerier vid kusterna af Michigan- och Superior-sjöarna såväl som
i de otaliga vattendragen i det inre af staten, ha också stigit i
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värde och betydenhet såsom inkomstkällor i samma mån som stä-
derna både inom AVisconsin själft och i dess granstater vuxit och
utvecklat sina behof å allehanda förnödenheter.

Den hufvudsakliga näringen i AVisconsin, d. v. s. den, på
hvilken de flesta af dess innevånare förtjäna sitt lifsuppehälle är
dock alt ännu jordbruket och främst bland dettas grenar odlingen
af majs och hvete, hvarförutom också hafre odlas i stora massor lika-
som äfven rotfrukter och hö, hufvudsakligen för att fylla behof-
vet i Chicago. Arten af den jord AVisconsin erbjuder odlarne är
dock högst olika i olika delar däraf. Längst i sydväst förekom-
mer en kalkhaltig jordmån, hvilken i regeln är särdeles fruktbar,
näst denna kommer en trakt af hufvudsakligen lerjord, som också
vanligen är af god beskaffenhet, och sist förekommer en del
sandjord, hvilken ingalunda själfmant alstrar några synnerligt
rika skördar. Denna oliktet i jordmån parad med den goda
marknad statens jordbruksprodukter af allehanda slag hafva i
de nära belägna stora städerna, har gjort AVisconsins landtbruk
mera omväxlande än i någon annan af de centrala staterna. Frukt
odlas i stor skala, tobak för fabrikation af billiga cigarrer likaså;
alla slags köksträdgårdsväxter löna sig väl och likaledes betalar sig
mäjerihandteringen utmärkt, då dess produkter finna snabb af-
sätning på närmaste möjliga håll.

För undervisningen är lika väl sörjdt i AVisconsin som i trots
någon annan stat, i det en del af statens jord blifvit anslagen
för en permanent skolfond, hvilken redan uppgår till tre miljo-
ner dollars, ehuru ännu på långt när icke all sådan jord blifvit
förvandlad till kontanter. Inkomsterna af denna fond ökas me-
dels årliga intaxeringar så att statens utgifter för skoländamål
uppgå till den aktningsvärda summan af öfver tre miljoner dol-
lars per år. Enligt lag måste alla barn mellan sju och tolf år
besöka skolorna under minst tre månader af året. Statsuniversi-
tetet är beläget i hufvudstaden Madison och uppehälles genom en

för ändamålet särskildt uttaxerad skatt, hvilken inbringar ett-
hundratusen dollars om året. Andra högskolor uppehållas af
religiösa samfund, såsom t. ex. »Beloit College", ett af de bäst
kända lärovärk i sitt slag i hela den västra delen af Nord Ame-
rika. »Racine-College" är ett annat sådant af en religiös sekt in-
rättadt och underhållet lärovärk och Lawrence universitetet en
högskola, som helt och hållet har en enskild mans frikostighet
att tacka för sin tillvaro.

Den förnämsta staden i AVisconsin, på samma gång som en
af de förnämsta väster om de stora sjöarna är Milwaukee, som
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ligger vid en bukt af Michigan-sjön, i hvilken tre små floder,
alla flytande genom staden samt förenande sig inom dess om-
råde, utfalla. Förenta Staternas regering har genom byggande
af storartade vågbrytare gjort bukten till en utmärkt hamn och
stadens myndigheter ha sörjt för att tillräckligt vattendjup vid-
makthållits i floden för att tillåta fartyg att flyta in ända till
hjärtat af staden, där de kunna lossa och lasta direkt i och ur
de stora varu- och spanmålsmagasinen. Af dessa senare eger
Milwaukee ett stort antal och tack vare sina väl inredda eleva-
torer en mycket betydande spanmålshandel, hvilken en tid var
den största vid de stora sjöarna och som ännu, ehuru långt före
detta öfverflyglad af Chicagos, intar ett mycket viktigt rum.
Staden är bygd på två höjder, hvilka i jämn sluttning stiga, den
första från' sjön, den andra från Milwaukeeflodens dal. Utsikten
från dessa höjder öfver de lägre liggande delarna af staden, öf-
ver den ständigt lifliga hamnen samt öfver sjöns vida yta där
bakom är en af de vackraste tänkbara och Milwaukees klimat
särdeles hälsosamt, tack vare det höga läget, den utmärkta natur-
liga dräneringen gemom floderna samt de friska vindarna från
Michigan-sjön, omständigheter, hvilka tillsamman åstadkomma den
märkvärdigt rena och hälsosamma luft staden åtnjuter. De ga-
tor i Milwaukee, längs hvilka dess förmögnare medborgare slagit
ned sina bopålar äro bland de vackraste man kan få se någon-
städes i världen, försedda som de äro med präktiga planteringar
framför och omkring de till största delen arkitektoniskt vackra
bygnaderna. Dessa äro till en öfvervägande del uppförda af
gräddfärgadt Wisconsintegel, hvarför också staden- erhållit bi-
namnet »gräddstaden", ett binamn som lika väl kunde tilläggas
Milwaukee på grund af den almänna välmåga, som utmärker dess
innevånare. Dessa utgöras till öfver hälften af tyskar, hvarför
också staden gör ett mindre amerikanskt intryck än troligen nå-
gon annan stad i landet, både genom det sinne för ytre prydlig-
het och snygghet som öfveralt ger sig tillkänna och genom den
mängd af på tyska affattade skyltar, annonser och andra till-
kännagifvanden, som möta ögat på alla håll i stadens affärskvar-
ter. På flertalets af innevånarne tyska nationalitet beror det väl
också att ölbryggeriindustrin i Milwaukee nått en sådan utveckling
att densamma numera står bakom endast den i St. Louis i bety-
denhet. Icke mindre än omkring en miljon fat af drycken till-
värkas årligen i staden, uppgående i värde till tio miljoner dol-
lars, men tilläggas må att dock icke als denna kolossala mängd
förbrukas i Millwaukee själft utan exporteras dess öl till inte al-
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lenast alla stater i unionen utan också till hela det spanska Ame-
rika, där Milwaukee-öl öfveralt står att köpas.

Statshufvudstaden Madison är säkert en af de vackrast be-
lägna städer i världen, bygd på en kuperad ås mellan tvänne
ovanligt täcka insjöar, öfver hvilka man har den mest förtjusande
vackra utsigt från flera af de kullar, på hvilka stadens förnämsta
bygnader uppförts. En mängd andra sjöar i närmaste närhet,
präktiga skogsmarker och utmärkta vägar öfveralt i omnäjden
göra Madison till ett litet paradis under sommarmånaderna, hvar-
för också massor af sommargäster från åtskilliga af de stora stä-
derna såväl i Wisconsin som i granstaterna samlas dit.

La Crosse har sitt ypperliga läge vid Mississippi att tacka
för sin betydelse såsom ett centrum för trävaruindustrin, hvilken
också utgör den största och viktigaste affären i Eau Claire och
Chippewa Falls. Racine åter eger en viss betydelse såsom skep-
ningsort för både säd och timmer, hvilka från dess goda hamn
försändas österut öfver sjöarna. Oshkosh, vid Winnebago-sjön, är
bekant för sin trävarurörelse, medan Sheboygan och Ashland äro
de viktigaste hamnarna längre norrut, med undantag möjligen
af West Superior, hvilken under de senaste åren gått framåt med
stormsteg så att det nästan ser ut som om den ännu helt nyli-
gen så obetydande orten snart skulle komma att växa många af
sina äldre rivaler öfver hufvudet.

Ett säreget rum bland Wisconsins städer intages af den lilla
staden Waukesha, icke långt från Milwaukee. En af Nord Ame-
rikas största och för sina medicinska egenskaper mest kända
hälsokällor den s. k. Bethesda-källan kväller där fram ur jorden
och utgör jämte åtsklliga andra, smärre dylika målet för tusen-
tal hälsosökande individer, hvilka hvarje år under saison'en sam-
las till den altmera fashionabla brunsorten.

Flera smärre indianreservationer finnas ännu kvar i AViscon-
sin, såsom Merromenee-reservationen i norra delen af staten,
Chippewa-reservationerna, fyra till antalet, också i nordligare
hälften af staten, Stockbridge indianernas område, Winnebago-
och Pathamatomi-in dianernas land, Oneida-indianernas reservation
nära Green Bay o. s. v. De sistnämda utgöra en af de sista
kvarlefvorna af de »sex nationerna" i New York och befinna sig
likasom de öfriga här ofvan uppräknade i långsamt, men säkert
utdöende. Jordbruk och fiske samt till en ringa del jakt utgöra
alla dessa stammars hufvudsysselsättningar.



Minnesota.

Statistik.

örsta bebyggandet af staten år 1819.
egde rum på platsen för nuva-

rande staden Fort Snelling.
och utfördes af Amerikanare
Minnesota upptogs såsom stat i

unionen år 1857.
Folkmängden år 1890 1,301,826.
hvilket gör ett antal per kva-

dratmil af 9. 8.
Antalet i val deltagande 246,877.

Statens areal i kvadratmil .... 83,365.
fördelad i grefskap (counties) 80.
med postkontor 1,277.
Järnvägarna i staten i mil 5,340.
Årligt värde af industrialster $76,065,198.
Årligt värde af jordbruksprodukter $49,468,951.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 427.
Antalet representanter i kongressen 5.

De förnämsta städerna i Minnesota och deras respektiva in-
nevånarantal äro:

Minneapolis
St. Paul

164,738.
133,156.

Duluth 33,115.
Winona 18,208.
Stillwater 11,260.
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Minnesotas äldsta kända innebyggare voro Chippewa- och
Dakota-indianerna, de senare sedermera benämda Sioux, en be-
nämning, den de alt intill vår tid fått behålla, De förra voro
»skogsindianer", hvilka lifnärde sig till en stor del med fiske och
sådan jakt, som den närmaste omnäjden kunde erbjuda, medan de
senare voro af den värkliga nomadtypen, „präri-indianer", de där
till hufvudsaklig del vunno sitt lifsuppehälle genom jakt på de
buffelhjordar, hvilka i oräkneliga hopar vandrade öfver prärierna,
söderut på hösten och norrut på våren. De båda stammarna
voro fiender sedan urminnes tider och lågo därför ståndigt i fäjd
med hvarandra, en omständighet, hvilken var till oberäknelig
nytta för de första hvita, som trängde in i deras land. Dessa
utgjordes äfven i Minnesota af fransk-canadiska pelshandlare,
hvilka redan tidigt öpnade förbindelser med rödskinnen, men icke
grundade några stadigvarande kolonier, lika litet som de värk-
stälde några egentliga undersökninger af landet eller spridde
någon nämvärd kunskap därom. Först år 1805, sedan Minnesotas
östra hälft jämte resten af den s. k. franska provinsen Louisiana
längesedan blifvit afträdd till Förenta Staternas regering, sände
denna en expedition, anförd af löjnant Zebulon Pike, till Minne-
sota, dels för att i någon mån undersöka området, dels för att
därifrån utdrifva de engelska agenter och handlande, hvilka trots
afträdelsen alt ännu hade landet i sin ego. Hans expedition följ-
des snart af missionärer, hvilka upprättade stationer på ett par
olika platser, och år 1820 bygdes för regeringens räkning ett
blockhusfäste, »Fort Snelling", för att tjäna såsom värn mot india-
nerna. Vid ungefär samma tid hade en koloni, bestående af
schweizare, slagit sig ned i Red River dalen, i alra västligaste
delen af den nuvarande staten, men de kunde, trots den frukt-
bara jordmånen, icke hålla ut i den öde näjden så långt aflägsen
från alla bebodda trakter, utan flyttade omkring år 1836 till när-
heten af Fort Snelling, där de blefvo de första innevånarne i den
numera så viktiga och vackra staden St. Paul.

Ända till 1850 talet förgick emellertid kolonisationen af Min-
nesota mycket långsamt. Dess egentliga egare, Sioux och Chip-
pewa-indianerna ströfvade obehindradt öfver de ändlösa prärierna,
förföljande de tallösa bufflarna och förande ett oupphörligt ut-
rotningskrig mot hvarandra. Men från denna tid begynte in-
vandrare i alt större skaror strömma in till området, hvars frukt-
bara jord och goda klimat begynte bli altmera kända. Är 1849
egde Minnesota ännu icke mera än fyra tusen innevånare, men

år 1860 ett hundra sjuttiotvåtusen, medan samtidigt arealen af
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den odlade jorden stigit från femtontusen till inemot fyrahundra
femtio tusen acres. Indianerna, hvilkas oupphörliga inbördes
fäjder småningom förminskat deras antal, drefvos alt längre un-
dan och nybyggen uppstodo i alt aflägsnare trakter, lofvande en
fortsatt utveckling så hastig som knapt något annat område i
Nord Amerika förut bevitnat. Men medan en stor del af Minne-
sotas stridbara män under secessionskriget i nordarméernas led
kämpade för unionen, gaddade sig de olika stammarna af Sioux
nationen samman och företogo ett krigståg mot de hvita gräns-
boarna, af hvilka de inom tvänne dagar nedgjorde ett antal af
öfver åttahundra, samtidigt brännande deras nybyggen och öde-
läggande deras odlingar. En i hast hopsamlad kår af frivilliga
dref rödskinnen tillbaka, tvingade dem att frigifva etthundrafem-
tio hvita fångar, hvilka redan underkastats obeskrifliga grymheter
och skändligheter, samt tillfångatog ett stort antal indianer, af
hvilka icke mindre än trettioåtta på samma dag hängdes i Man-
kato. Sedan dess ha Minnesotas hvita innebyggare haft fred för
de röde, hvilka småningom drifvits alt längre västerut, inåt
Dakota.

Det ofvannämda året 1849 blef Minnesota organiseradt såsom
territorium och nio år senare, sedan dess befolkningsnumerär
vuxit till etthundra femtio tusen blef territoriet Minnesota mot-
taget såsom stat i unionen.

Sedan dess har innevånarantalet ständigt ökats så att staten
nu räknar en befolkning af inemot en och en half miljon själar,
bland hvilka bortåt ett hundratal tusen norrmän, närapå lika
många svenskar och ett tiotal tusen finnar.

Det är i främsta rummet jordbruket, som gjort Minnesota
till hvad den är, och af jordbruk är det åter hveteodlingen, som
framför alla andra grenar däraf tagit Minnesota farmarnes upp-
märksamhet i anspråk och inbi-akt dem kapital. Hela den syd-
liga, alra största delen af den mellersta och vissa trakter af den
nordliga delen af staten ega en ypperlig jordmån, ett klimat,
som under de flesta år tillåter alla sädesväxter att mogna, samt
en regnmängd, som för alt jordbruk är fullt tillräcklig. En del
af denna åkerbruksjord är öppet j*räriland, med endast här och
där någon dunge af träd, medan en annan del för det mesta är
bevuxen med löfskog af olika slag samt försedd med naturliga
ängar längs de många vattendragen och kring de små sjöarna.
Och längre norrut vidtaga de stora barrträdsskogarna, hvilka in-
brakt Minnesota så många miljoner, men som numera öfveralt i
närheten af järnvägslinjerna äro nedhuggna och mångenstädes
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lämnat nybyggarne tillfällen att till billigt pris sätta sig i besit-
ning af ypperlig jord, medan trakterna alra längst i norr, när-
mast gränsen till Canada, bestå af myr- och kärrmarker, en-
dast delvis bevuxna med duglig, men i almänhet med skog af
dålig beskaffenhet.

Äfven från öster till väster är en tydlig skilnad i jordmän
och växtlighet skönjbar. Den östra delen af Minnesota, ända till
Mississippi-floden, hvilken rinner upp i nordligaste delen af sta-
ten, har en lätt, sandig jord, som ursprunligen öfveralt var täckt
af skog, medan den väster om Mississippi liggande delens jord-
mån består af rik, svart matmylla på lergrund. Den nämda
östliga delen af staten har till stor utsträckning blifvit rödjad
från skog, som inbrakt tiotal miljoner dollars åt sina egare, och
de nybyggare, hvilka börjat odla den lätta sandmyllan, hvilken
förut bar skogarna, ha funnit densamma ypperligt egna sig också
för jordbruk, nästan likaväl som den rika svartmyllan längre vä-
sterut, om denna ock såsom naturligt är visat sig mera uthållig
och längre i stånd att bära det ensidiga sädesbruk, som ännu till
öfvervägande stor del bedrifves i Minnesota.

Hvete är såsom redan nämdes den viktigaste säden i Minne-
sota. Från något öfver två miljoner bushels år 1860 har skörden
af detta sädesslag jämt stigit så att det skördade beloppet år
1890 — hvilket icke var något gynsamt år — steg till öfver trettio-
åtta miljoner bushels, värda i penningar öfver trettio miljoner
dollars. Men också majs har på senare år altmera blifvit före-
mål för odling inom staten, hvars jordbrukare dock använda detta
sädesslag hufvudsakligen för utfordring af hästar och nötkrea-
tur samt gödning af svin. Skörden af majs uppgick år 1890
till öfver tjuguen miljoner bushels, värda inemot tio miljoner dol-
lars. Hafre odlas i stor utsträckning och lönar sig i almänhet
väl, såsom varande ett sädeslag, hvaraf altid, äfven under för
andra växter gynsamma år, skörd kan påräknas. År 1890 skör-
dades däraf öfver trettioåtta miljoner bushels, i penningevärde
uppgående till något mera än fjorton miljoner dollars. Lägg se-
dan härtill råg, korn, bohvete, rotfrukter samt trädgårdsalster
och baljväxter, så är det lätt att bilda en föreställning om mång-
falden af de alster Minnesotas rika jord frambringar och om den
framtida utveckling, som ännu är att vänta för statens jordbruk,
hvilket altmera begynner lämna det ensidiga »rofbruket" af säd
och endast säd, år efter år från samma jord.

Ett bevis för att Minnesotas jordbrukare begynt inse ohåll-
barheten af denna brukningsmetod lämnar utvecklingen af krea-
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tursskötseln och mäjerihandteringen, hvilka under senare år bör-
jat vinna insteg inom statens landtbruk. Ännu ligga dessa båda
grenar däraf så att säga i linda, men den tilltagande införseln
af rasboskap såväl som den för hvarje år snabt stigande smör-
och ostproduktionen visa, att dessa båda landtbruksgrenar löna
sig, och höj dt öfver alt tvifvel är att de, rätt bedrifna och sorg-
fälligt handhafda, i en framtid komma att göra jordbruket öfver-
alt i staten långt mera lönande än härtilldags. Ännu för tio år
sedan tänkte, knappast någon på boskapsuppfödning såsom själf-
ständig industri i Minnesota och ännu mindre troligen på smör-
och osttillvärkning såsom lönande yrke, och nu eger staten redan
öfver fyrahundra tusen mjölkkor samt tillvärkar inemot trettio
miljoner pounds smör jämte en och en fjärdedels miljon pounds
ost — detta, ehuru såsom sagdt ännublott ett jämförelsevisringa
antal af statens farmare slagit sig på dessa handteringar. Alla
här meddelade sifror och uppgifter angående Minnesotas jord-
bruk äro från år 1890, hvilket i alla afseenden var ett för Ame-
rikas jordbruk högst ogynsamt år. För år 1891 och ännu mera
för 1892 skulle motsvarande statistik stält sig ofantligt mycket
fördelaktigare.

Detta storartade jordbruk i den unga staten upptar inalles
mellan sex och sju miljoner acres af dess område, medan odlings-
bar, ännu icke upptagen jord finnes i en utsträckning af från
femton till tjugu miljoner acres, något som med andra ord bety-
der att staten Minnesota i en framtid kommer att framalstra väl
tre gånger så mycket jordbruksprukter som nu och att under-
hålla en minst tre gånger så talrik befolkning. Och dessa icke
upptagna sträckor af för åkerbruk lämplig jord stå ännu till
största delen att fäs på synnerligt förmånliga vilkor.

Den billigaste af all jord är regeringsjorden, hvilken i lotter
om ett hundra sextio acres (etthundra tjuguåtta svenska tunnland)
kan upptagas af enhvar, som vill förbinda sig att bringa den
upptagna jorden i kultur samt att på densamma bygga sitt hem
(homestead). Kostnaden för jorden stiger endast till några få
dollars, som måste betalas för de nödvändiga pappren, men sådan
jord finnes naturligtvis icke mera i närheten af städer och järn-
vägar, eller är i sädana trakter icke af bästa beskaffenhet. Det
är endast på längre afstånd från befintliga samfärdsellinier och
afsättningsorter som sådan regeringsjord ännu står att erhålla
på ofvannämda lätta vilkor, och i sådana näjder måste nybygga-
ren vara beredd på att till en början utstå en hel del försakelser
och slita betydligt ondt. I regeln kan han räkna på att ien icke
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altför aflägsen framtid civilisationen och odlingen skola nå fram
till den trakt, där han brutit bygd, och då står han sig godt,
men ingen, som icke är säker på sin uthållighet och motstånds-
kraft bör kasta sig in i en näjd, där han icke har några grannar
på rimligt afstånd och därför icke kan påräkna någon slags
hjälp då sådan behöfves. Endast den, som redan blifvit något
förtrogen med förhållandena i landet och därför vet hvar han
lämpligast skall sälja sin jord samt tillika vet hvad det betyder
att till en början lefva helt allena i en öde bygd, kan tänka på
att upptaga sådan aflägset belägen „homestead"-jord — han kan
reda sig och reda sig väl, där en annan skulle gå under.

En annan klass af tillgänglig jord är den, som blifvit ansla-
gen till en fond för staten Minnesotas skolor. Sådan finnes i alla
delar af staten och försäljes i mån som medel behöfvas för skol-
fonden, vanligen på auktion, samt erbjuder ofta spekulanter till-
fällen att till skäligen billigt pris lägga sig till utmärkt jord.
Men för att kunna begagna sig af sådana tillfällen måste den
som vill köpa också tämligen väl känna till förhållandena i lan-
det, antingen själf eller genom någon pålitlig person, som är vil-
lig att stå till tjänst med råd och dåd. Af sådan „skol"-jord
finnes inom Minnesota enligt officiella uppgifter inalles närmare
två miljoner acres, i almänhet af god, men till en mindre del
också af underhaltig beskaffenhet.

Största delen af den jord, som ännu är fri och för skäligt
pris kan köpas af tillärnade farmare, tillhör emellertid de stora
järnvägsbolagen, hvilkas banor genomlöpa staten i alla riktnin-
gar. Af järnvägsjord finnes ungefär tre och en half miljoner
acres och sådan säljes i almänhet billigt samt på lång afbetal-
ningstid, därvid priset naturligtvis dock är beroende såväl af jor-
dens beskaffenhet som af dess läge. Iså godt som alla delar af
Minnesota finnes järnvägsjord till salu och i många trakter på
ganska kort afstånd från järnvägsstation. En del af denna jord
är öppen och kan utan vidare plöjas upp, en annan del — den
alra största — betäckt med mera eller mindre grof skog, hvilken
i vanliga fall har ett visst saluvärde, äfven om det blott är ved-
skog. Finnes värklig timmerskog på jorden så rättar sig priset
naturligtvis därefter och betalningsvilkoren likaså, men allenast
vedskog, som dock oftast äfven innehåller husbehofstimmer, gör
icke jorden dyrare annat än i undanstagsfall, på mycket nära af-
stånd från järnväg. Agenter, som försälja sådan järnvägsjord
finnas i alla större städer inom staten och öfveralt på landsbygden
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också, men tyvärr äro de långtifrån altid fullt hederliga och på-
litliga män, hvarför det för köpare gäller att se upp.

På jordbruket såsom grundval hvilar Minnesotas förnämsta
industri, tillvärkningen af mjöl af de oerhörda massor hvete, hvil-
ka från staten själf såväl som från Dakota sändas till »mjölsta-
den", Minneapolis. Vattenkraften i de fall Mississippi här bildar,
d. s. k. S:t Anthonyfallén, har till öfvervägande del tagits i an-
språk för k värnvärk, hvilka äro de utan något slags jämförelse
största på jordklotet. Icke mindre än trettioåtta tusen tunnor
mjöl kunna dagligen produceras af Minneapolis' kvarnar och
faktiskt har årstillvärkningen stigit till öfver sju miljoner tun-
nor, hvilka för transport från staden tarfva ett sådant antal frakt-
vagnar att de, stälda efter hvarandra, skulle bilda ett bantåg af
trehundra engelska mils längd!

»The Pillsbury AVashburn Flour Milis Company" kallar sig
Minnesotas och hela jordens största kvarnfirma. Dess aktionärer
äro till största delen engelsmän och aktiekapitalet är en miljon
pund sterling, medan firmans kvarnar tillvärka omkring fjorton
tusen tunnor mjöl per dag, tarfvande trehundra fraktvagnar dag-
ligen för att hämta säd till värken och föra därifrån den färdiga
varan samt affallet.

Minnesotas näst viktigaste industri, trävaruindustrin, ha vi
förut omnämt. Den kommer antagligen i en snar framtid att öf-
verflyglas af järnindustrin, hvilken under de alra senaste åren
utvecklat sig till en kolossal betydenhet. De ofantligt rika till-
gångarna på ypperlig järnmalm i de s. k. Mesaba och Vermilion-
bärgen ha redan någon tid tillbaka blifvit föremål för bearbetning
i mycket stor skala, och då denna bearbetning visat sig särdeles
lönande finnes alt skäl att antaga det densamma kommer att yt-
terligare ökas. Fabriker för tillvärkning af allehanda järnvaror
ha därjämte begynt uppstå, så att troligen i en icke altför afläg-
sen framtid en stor del af Minnesotas järn kommer att förarbetas
inom dess eget område till artiklar för världsmarknaden. En
enda gruf-firma, »The Minnesota Iron Company" har under ett
enda år — 1890 — skeppat den oerhörda massan af åttahundra
sjuttio tusen tons järnmalm, i värde öfverstigando fem miljoner
dollars, dels till Pennsylvania och Ohio, dels till Chicago, hvars
stora järnvärk till stor del använda den utmärkta Minnesota
malmen.

Hufvudstad i Minnesota och på samma gång också i andra
afseenden dess viktigaste stad är St. Paul, belägen vid Mississippi-
floden på kort afstånd från dess systerstad, Minneapolis, med
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hvilken St. Paul troligen snart nog kommer att smälta samman.
St. Paul räknar sina första innevånare af hvit hudfärg och därmed
början af sin tillvara från år 1832, ehuru visst det första huset
af stock icke uppfördes förr än sex år senare och den första St
Paul bon blef född först året därpå, 1839. År 1847 utstakades

Utsikt af St. Paul från St. Anthony bärg.

Hamlino Universitetet

platsen för den blifvande staden och dess gator lades ut. Redan
fyra år senare blef St. Paul utsedt till statshufvudstad och elfva
år därefter bygdes den första därifrån ledande järnvägen, till St.
Anthonyfallen, där Minneapolis sedermera uppstod. I början af
1850 talet hade den nya hufvudstaden icke fullt ettusen inne-
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vanare, men tio år senare hade detta antal tiodubblats och år 1880
hade det stigit till öfver fyratiotusen, medan staden i detta nu
eger en befolkning af öfver etthundratrettio tusen själar.

Utom att St. Paul är hufvudstad i staten åtnjuter staden den
oskattbara fördelen att vara centralpunkten för ett mycket vik-
tigt och omfattande järnvägssystem, med linjer åt alla vädersträck,
däraf icke mindre än fyra ledande ända ut till Stilla Hafskusten.
Om storleken och betydelsen af denna järnvägstrafik kan man
göra sig en föreställning då man erfar att under sommarmåna-
derna, då densamma är lifligast, icke mindre .än trehundra, alle-

Minnesota Stats Kapitolium.

nast passageraretåg, dagligen anlända till eller afgå från Union-
stationen i St. Paul — lokaltågen däri inberäknade. Och på sam-
ma gång utgör St. Paul slutpunkten för ångbåtskommunikationen
på Mississippi, hvilket naturligtvis i sin mån bidragit till att
göra handel och trafik lifliga i staden.

I industrielt afseende har St. Paul begynt vinna betydelse i
samma mån som staden i andra hänseenden utvecklats. Dess slak-
terier och köttförpackningsfabriker höra redan nu till de större i
landet och alt talar för att de i en framtid komma att blifva de
förnämsta i hela Nordvästern. Men äfven i annan industri har
St. Paul gått raskt nog framåt såsom bäst framgår däraf att
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värdet af inom staden tillvärkade fabriksalster under tiden från
år 1881 till 1889 mera än tredubblats, så att detta värde nu upp-

City Hall och Court House.

Syndicate Kvarteret.

går till omkring femtio miljoner dollars årligen. Lägg härtill att
St. Paul är ovanligt vackert beläget på höjder, från hvilka man
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har den vackraste utsikt öfver Minsissippidalen, att staden åt-
njuter ett sällsynt godt och hälsosamt klimat, så inses noggrant

St. Anthony vattenfallet.

Minneapolis' Nya City Hall. och Court House.

hvarför densamma gått och går så raskt framåt och fortfarande
har alla utsikter att så göra.
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Minneapolis, dess systerstad, ligger ungefär tio mil högre
uppåt Mississippi, på båda stränderna af floden, och är betydligt
yngre än St. Paul. I motsats mot denna, som gynnats af flera-
handa omständigheter, har Minneapolis endast sitt ypperliga läge
vid St. Anthonyfallen, hvilka numera helt och hållet kringbygts
af staden, att tacka för sin snabba uppblomstring. Ännu år 1880
egde staden icke mera än fyratiosex tusen innevånare, men tio år
senare öfver etthundra fyratio tusen — mera än St. Paul. Han-

G-uaranty Loan hyggnad.

del med säd och timmer samt fabriksvärksamhet, möjliggjord ge-
nom den rikliga och billiga drifkraft Mississippi erbjuder, ha
gjort Minneapolis till hvad det är och dessa båda faktorer komma
tvifvelsutan att ännu under en lång framtid hjälpa staden till
en fortsatt lika snabb och lysande utveckling som härtill dags.
Tre tusen arbetare hafva stadigvarande sysselsättning i Minnea-
polis järnvägsvärkstäder, tvåtusen femhundra i dess järnvärk och
femtontusen i dess öfriga fabriker. Bland dessa finnes ett så
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stort antal nordbor, enkannerligen svenskar och norrmän, att det
skandinaviska elementet nått en rätt stor betydenhet såväl i
stads- som statspolitiska frågor och val. För närvarande hålbr
Minneapolis på att utvidgas i riktning också åt St. Paul, hvars
gränser likaledes småningom framflyttas mot Minneapolis, och
torde det därför icke kunna töfva altför länge innan de båda stä-
derna smälta samman i en enda, hvilken i så fall blefve en af de

West Hotel.

största och mest betydande i Förenta Staterna. Därmed skulle
den rivalitet och afundsjuka, som nu utmärka förhållandet mel-
lan de båda nära grannstäderna, komma till ett slut och stora
fördelar för hvardera uppnås, hvadan det är att hoppas att denna
lösning af frågan icke mera skall låta länge vänta på sig.

Näst St. Paul och Minneapolis intages det främsta rummet
bland Minnesotas städer af Duluth, hvars utomordentligt gyn-
samma läge vid den längst mot väster nående viken af det stora
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sjösystemet gjort staden till en synnerligt viktig utskeppningsort
för såväl spanmål som järnmalm, såväl som till införselhamn för

Expositionsbyggnaden i Minneapolis.

Temple Court och Boston kvarteret i Minneapolis.

stenkol och andra varor, hvilka sjöledes hemtas från de östra
staterna. Dess utmärkta hamn, de ovanligt stora bekvämlighe-
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terna vid lastning och lossning af fartyg samt de ypperliga järn-
vägsförbindelserna med det inre landet ha orsakat Duluths ut-
veckling, hvilken väl kan jämföras med den af de mest »ameri-
kanska" bland Nord Amerikas städer. En mängd nordbor arbeta,
isynnerhet under sommarmånaderna, i Duluth och förtjäna vid det
tunga arbetet med lossning och lastning i almänhet en hög dag-
lön, ehuru visst på senare tider införandel af maskiner också vid
detta arbete gjort, att ett mindre antal armar än förut behöfvas.

Postkontor i Minneapolis.

Så långt har man drifvit användandet af maskiner vid detta slags
arbete, att ett bevisligt fall finnes antecknadt, då en ångare på
endast två och en half timme lastats med femtontusen bushels
hvete.

Af Minnesotas öfriga städer har ingen nått någon större be-
tydelse. AVinona, New Ulm, Mankato, Stillwater, St. Peter och
Fergus Falls äro de viktigaste och alla rätt lifliga centra för
handeln i välmående jordbruksdistrikt.



Chicagos Historia.

vilks^i hvit man äran tillkommer af att först
ha satt sin fot på den plats der Chicagos
tusental hus nu resa sig är icke med full
tillförlitlighet kändt. En del forskare hålla
före att det var den i Amerikas häfder mån-
ga gånger omtalade upptäcktsresanden La
Salle, medan andra — och dessa äro de alra
flesta — påstå att jesuiterpatern Jacques
Marquette och en annan fransman vid namn
Louis Joliet voro de förste. Huru det för-
håller sig med La Salles besök torde numera

icke . ;mna till fullo utredas, men angående pater Marquette vet
man att han jämte Joliet, som var utskickad af guvernören i det
dåvarande franska Amerika, grefve Frontenac, år 1673 under en
resa längs de stora sjöarna anlände till mynningen af en flod,
den indianerna kallade Checagow eller Eschicagow. Såsom land-
ningsplats var flodmynningen lämplig och därför slogo de trötta
resenärerna upp sitt läger på dess strand, ehuru den omgifvande
trakten, täckt af kärr och moras som den var, inte var synnerligt
inbjudande. Men indianerna i näjden infunno sig snart i de
hvites läger och då det just var för att omvända dem till kri-
stendomen, som pater Marquette anträdt sin äfventyrliga resa så,
stannade han och begynte sitt omvändelsearbete.

Länge fick han dock icke fortsätta därmed, ty de osunda
utdunstningarna från de omgifvande morasen skaffade honom en

så svårartad sumpfeber på halsen att han inom kort dog, och då
fann hans följeslagare Joliet det rådligast att draga bort till
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andra, gästvänligare trakter. Därförinnan hade han dock upp-
rättat en karta öfver sjön Illinois, såsom Michigansjön då kalla-
des, och på denna karta hade han också märkt ut Checagow-
floden samt dess mynning. Genom att sända denna karta jämte
sin reserapport till grefve Frontenac var således Louis Joliet i
själfva verket den som först gjorde Checagow bekant för den öf-
riga världen, ehuru det visst är sant att hvarken hans upptäckt
af floden eller hans rapport därom ledde till några omedelbara
följder.

Alan har naturligtvis varit nyfiken att få reda på hvarifrån
namnet Checagow -— senare genom förvrängning Chicago —-här-
leder sig och hvad det egentligen betyder, men till något säkert
resultat har man inte häller i denna fråga kommit. Det är kändt
att den mäktiga Illini-indianstammen hade en stor hofding, som
hette Checagow, och som år 1725 skickades till Frankrike samt
bland annat i Paris förestäldes för det s. k. indiska kompaniet, men
det är också kändt att Chicagofloden långt före denna tid af röd-
skinnen benämdes Checagow eller Eschicagow. På Illini-stammens
språk betydde Checagow lök, en växt som påstods ha förekom-
mit i massor längs Chicagoflodens stränder, och på Pottawatomie-
stammens åter betydde samma ord skunk och hvardera stam-
marna, af hvilka den senare egde landet kring floden, kände den-
samma under samma namn. Alan torde därför knappast fara vilse»
om man antar att den enda egenskap, hvilken är gemensam för
skunkdjuret och lökplantan, eller den alt utom behagliga lukten,
föresväfvat innevånarne då de gåfvo namn åt floden, som rann

genom ändlösa kärrmarker, där luften åtminstone vissa tider på
året säkert var alt annat än välluktande. Om till åminnelse af
skunken eller af löken, eller af båda gemensamt, så hette floden
i alla fall Checagow och däraf blef genom en lätt begriplig ut-
talsförvrängning inom kort Chicago, hvilket namn staden väl kom-
iner att få behålla till tidernas ända.

Efter pater Marquettes död blef en annan jesuit, Claude Al-
louez vid namn, föreståndare för Illinoismissionen och han lär-
flera gånger kafva besökt den näjd, där Chicago sedermera upp-
stod, men hvarken han eller någon af de franska jägare och pels-
handlare, hvilka kommo till platsen för att drifva byteshandel
med indianerna tänkte på att bosätta sig där, därtill var trakten
altför litet inbjudande. Under de följande hundra åren talade
ingen annan om Portage Chicago än möjligen några fångstmän
och handlande eller någon af de missionärer, som arbetade för
kristendomens utbredning bland rödskinnen i den vilda västern.
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Aldeles säkert är att ingen då tänkte på att där anlägga en stad
eller öfverhufvudtaget att bosätta sig i den sumpiga näjden.

Den förste som gjorde detta var en från en plantage på ön San
Domingo förrymd negerslaf, som hette Baptiste Point De Sable.
Huru och när han letat sig väg från den västindiska ön till de
franska nybyggena i Louisiana och därifrån vidare till de ogäst-
vänliga kärren vid stranden af Michigansjön, vet man icke. Det
enda som med säkerhet är kändt är att den engelske kommen-
danten i Fort Michilimacinac — numera Mackinaw — i ett bref
af år 1779 talar om att negern Point De Sable lefcle såsom
fångstman och jägare i vildmarken kring floden Checagow. Se-
dermera dref denne den förste innevånaren i Chicago också han-
del med rödskinnen och arbetade upp sin affär så bra att en
fransman vid namn Le Mai köpte ut honom, hvarefter Point De
Sable drog till Peoria, där han snart därpå afled. Le Mai där-
emot fortsatte affären och lockade genom sin därvaro också andra
hvita att bosätta sig i Portage Chicago, såsom platsen börjat
kallas.

Under de oroliga tider, som hemsökte Amerika i slutet af
det sista och början af detta århundrade spelade Chicago absolut
ingen roll, ja få voro de som ens visste att en sådan plats fans
till. Alen sedan Förenta Staternas regering år 1803 köpt alla
Frankrikes besittningar i Nordamerika, beslöt regeringen att bygga
ett litet fäste på någon lämplig punkt vid Michigansjön och att
dit förlägga en militärpost för att ingifva indianerna respekt och
aktning för den nya regeringen. Ty engelsmännen hade alt ännu
det största inflytandet bland rödskinnen, hvilka visade tydlig be-
nägenhet att helt och hållet förbise den nya regering, hvilken i
och genom landets afträdande till den unga amerikanska repub-
liken blifvit herre öfver hela det område indianerna betraktade
såsom sitt.

Först ärnade man bygga fästet på östra stranden af sjön,
vid mynningen af St. Josephs-floden, men de indianer, som egde
jorden, vägrade att afträda nödig mark därför och motsatte sig i
allmänhet dess byggande, ehuru de stodo i vänligt förhållande
till regeringen och de hvite. Då erinrade man sig att regeringen
någon tid förut förvärfvat sex kvadratmil jord på båda sidor om
Checagow-floden, vid dess utlopp i sjön, och då man tillika be-
sinnade att man längs denna flod kunde upprätthålla kommuni-
kationer med det inre landet beslöt man att där bygga det fäste,
som i synlig måtto skulle representera Förenta Staternas makt
bland västerns indianer. Ordres att bygga fästet utfärdades un-
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der förra hälften af året 1803 af krigsdepartementet och den 4:de
Juli samma år anlände den regeringen tillhöriga skonerten Tracy
med en del trupper ombord till mynningen af Checagow. Befäl
öfver trupperna förde kapten John AVhistler, som annars var
kommendant i Fort Michilimacinac, och med honom följde hans
hustru och hustrun till hans son, William Whistler, hvilken fun-
gerade såsom löjtnant.

Skonerten kunde emelle till följd af det ringa vatten-
djupet på den sandbank, som bildat sig utanför flodens mynning,
icke inlöpa i denna utan måste lossa sin last af ammunition och
munförråd i små båtar, som förde lasten i land, där en skara af
ett par tusen indianer samlat sig för att åskåda landstigningen af
»den store fadrens" kri-
gare, om hvilkas bosätt-
ning ibland dem ryktet
spridt sig vida omkring.
Af hvita funnos däremot
tillstädes endast några
pelsjägare af fransk här-
komst jemte deras indian-
ska hustrur och barn af
halfras, alla tillsammans
beboende tre små hyd-
dor, bygda på flodstran-
den. Byggandet af fästet
vidtog snart därefter,
men först följande är blef
detsamma färdigt.

Det gamla blockhusfästet i Chicago.

Kring detta fäste samlade sig sedermera de första pioniererna
i dessa trakter, jägare, fångstmän, handlande och andra af mera
eller mindre äfventyrligt slag, och småningom växte en liten by
upp på flodstranden tätt intill Fort Dearborn såsom fästet kalla-
des. Bland dessa pionierer var också den första egentliga Chicago-
bon, John Kinzie, d. v. s. den förste, som jämte familj bosatte
sig där och höll ut på platsen trots alla faror och motigheter.
Ty sådana och de af alra värsta slag ännu därtill udslapp det lilla
nybygget ingalunda.

År 1811 hade den förste kommendanten i Fort Dearborn
blifvit ersatt med en annan, kapten Heald, och det öfriga befälet
med löjtnant Helm, fänrik George Ronan och läkaren Van Vor-
hees. Garnisonen bestod af sextiosex soldater, af hvilka några
voro gifta, medan innevånarne i nybygget rundtorn fästet med
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kvinnor och barn uppgingo till ungefär lika antal som garnisonen.
Alla dessa hade under åratal lefvat i bästa förhållande till in-
dianerna, hvilka voro lugna och fredliga, men samma år som be-
fälet i Fort Dearborn ombyttes begynte det jäsa bland dem, huf-
vudsakligast på grund af engelska stämplingar mot amerikanarne.
Den varmaste anhängare engelsmännen hade bland rödskinnen var
den mäktige Shawnee-höfdingen Tecumseh och han lyckades små-
ningom egga upp de öfriga indianstammarne mot den amerikan-
ska regeringen. År 1812 utbröt kriget mot engelsmännen, hvilka
till en början ute i västern hade idel framgångar. Fort Michili-
macinac föll först och kort därefter Detroit samt därmed hela
Michigan i deras händer. General Hull, som kommenderade de

Fort Doarborn år 1820.

amerikanska trupperna, sände hud till kapten Heald i Fort Dear-
born om huru sakerna stodo och beordrade honom att utrymma
fästet samt draga sig tillbaka till Fort Wayno. John Kinzie och
kapten Healds närmaste i befälet motsatte sig utrymmandet, men
då denne bestämdt höll därpå yrkade de att det i så fall skullo
ske genast, innan ännu ryktet om amerikanarnes nederlag längro
norrut hunnit till rödskinnens öron. Åfven den vänligt sinnado
indianhövdingen Winnemac, som hemtat budskapet om olyckorna
från general Hull, rådde på det bestämdaste till ofördröjlig af-
marsch ifall kapten Heald icke ville stanna och försvara fortet,
hvilket också Winnemac ansåg vara klokast och bäst. Men Heald
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hörde icke på några råd utan beslöt att utdela alla fästets förråd
bland Pottawatomie-indianerna för att sålunda stämma dem gun-
stigt. Först sedan delta skett aftågade garnisonen och koloni-
sterna med kvinnor och barn, alla utom John Kinzies familj, ty
ehuru han själf följde med de aftågande för att genom sitt infly-
tande hos rödskinnen möjligen afstyra blodsutgjutelse, lämnade
han sin hustru och sina barn kvar bland desse.

Det, som alla förutsagt och fruktat, inträffade inom kort
De aftågande hade icke hunnit längre än till den punkt där
adertonde gatan på sydsidan nu når sjöstranden innan indianerna
skredo till anfall. De hvite försvarade sig med största tapperhet
och dödsförakt alt under det de fortsatte sitt tåg längs den san-
diga stranden, men då de hunnit en mil längre bort hade mera
än två tredjedelar af hela antalet stupat och bland dem voro alla
de små barnen, hvilka kallblodigt mördats i den vagn, i hvilken
de forslades. Då skickade löjtnant Helm ett bud till rödskinnen
med anhållan om fred.

Bland de öfverlefvande befann sig också John Kinzie och han
lämnade platsen jemte sin familj och de öfriga i lifvet blifna
hvita så snart de blifvit utlösta af regeringen. Alen då denna
två år senare beslöt att återuppbygga det nedbrända fästet, flyt-
tade också John Kinzie tillbaka dit och fortsatte sin affär, hvil-
ken småningom inbragte honom en för dåvarande förhållanden
betydlig rikedom. Hans exempel följdes snart af flera andra,
isynnerhet sedan förbindelser blifvit öppnade med de nya odlade
bygderna i södra delen af staten Illinois. Inom några få år
hade redan så många flyttat in till den koloni, som höll på att
växa upp kring Fort Dearborn, att där fans en hel by dä Illi-
nois år 1818 blef upptaget såsom själfständig stat i den nord-
amerikanska Unionen.

Från denna tid daterar sig Chicagos snabba tillväxt, och
denna tillväxt har ökats i samma mån som staden vuxit, stigande
för hvarje årtionde som gått. År 1836 hade byn hunnit så långt
att man begynte tänka på att få densamma befordrad till rang,
heder och värdighet af stad och året därpå, den 4:de Alars 1837,
blef Chicago inkorporeradt såsom sådan af Illinois lagstiftande
församling, och egde staden då en befolkning af fyratusen per-
soner.

I norr och söder lågo redan då tvänne andra, mycket raskt
framåtgående städer, hvilka hvardera tyckte sig hafva rätt till ett
slags monopol på handeln i den så otroligt hastigt uppblom-
strande västern, i norr Milwaukee, i söder St. Louis, och dessa
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hånlogo båda åt det de kallade den lilla kärrbyns oförskämdhet
att kalla sig stad. Men tio år senare hade Chicago tjugutusen
innevånare och efter ytterligare tio år nittiotusen. De båda ri-
valiserande grannstäderna i norr och söder voro aldeles rasande
af afund, men kunde inte förhindra att hvarenda en af de stora
järnvägslinjer, hvilka småningom sträckte sina armar alt längre
västerut, i främsta rummet berörde Chicago, hvars utomordent-
ligt gynsamma läge gjorde sig altmera gällande.

Chicago år 1820.

Alt upptänkligt hån och alla möjliga skymfliga tillmålen hop-

pades öfver Chicago i anledning af dess läge i ett kärr, i anled-
ning af dess ofarbart gytjiga och dyiga gator, i anledning af
hvartenda drag med ett ord i stadens flacka och fula fysionomi.
Och det värsta var att alt detta och mera därtill var fullkom-
ligt sant.

Chicago år 1836.

Men däraf att så var följde ingalunda enligt Chicago be-
grepp att det skulle så förbli, endast att saken på ett eller annat
sätt måste afhjälpas. Det var emellertid lättare sagdt än gjordt.
Michigansjön kunde man inte sänka och således inte häller torr-
lägga kärrmarkerna vid dess strand. Men man kunde genom på-
fyllning höja stadens nivå blott man släpade tillräckligt jordfrån
den omgifvande landsbygden, d. v. s. ville använda en tillräckligt
stor summa penningar för arbetet, som ju var ett riktigt jätte-



328

värk. Det fäste Chicagos innevånare sig emellertid icke vid, utan
beslöto att höja hela staden med åtta fot öfver dess forna nivå.
Ett helt år räckte arbetet, som utfördes med specifik Chicago
energi. Husen skrufvades i höjden och gatorna fyldes på, alt
medan innevånarne skötte sina affärer och nöjen och sina husliga
syslor aldeles som om deras bygnader stått på solid mark och
inte på styltor. Men då tomt- och husegarne icke kunde utföra
det på dem ankommande arbetet alla på en gång blef följden att
man litet hvarstädes måste bygga trappor för att förmedla sam-
färdseln längs gångbanorna och resultatet däraf var åter att ga-
torna sågo värre ut och voro obekvämare än någonsin förr. Alen
det afsedda målet nådde man. Chicagos gator och byggnads-
tomter blefvo torrlagda med ens och stadens utseende vann na-
turligtvis högst betydligt, hvilket icke mera var någon likgiltig
sak, ty nu hade man redan kommit så långt att man också fäste
sig vid den yttre prydligheten.

Någon tid efter denna genomgripande förbättring af sam-
färdsellederna i staden bröt det amerikanska inbördeskriget ut.
Chicago egde då omkring etthundratusen innevånare och långt-
ifrån att hämmas i sin utveckling under krigsåren gick staden så
raskt framåt att densamma vid krigets slut åter hade fördubblat
sin folkmängd och räknade en befolkning af tvåhundratusen sjä-
lar. Nu var det icke längre fråga om någon täflan med Milwau-
kee och St. Louis, de voro ohjälpligt distanserade, men i stället
begynte man i Chicago på fullt älvar tänka på den tid då man
kunde börja täfla med själfva New York. Och så djärft det än
kunde låta att tala om en sådan täflan, blefvo förhoppningarna
åt detta håll fullt rättfärdigade genom den tillochmed för Ame-
rika oerhördt snabba utveckling Chicago genomgick under de
sista åren af sextiotalet. Dess affärsvärksamhet fördubblades flera
gånger under ett årtionde, byggnadsvärksamheten var feberaktigt
liflig och folk strömmade till från alla håll och kanter, så att då
sjuttiotalet ingick innevånarantalet stigit till trehundratusen. In-
genting tycktes mera kunna häjda den rusning i framåtskridande
på alla områden af mänsklig värksamhet, som pågick i Chicago
och som ökades snart sagdt för hvarje månad, då en stormig
Oktoberafton 1871 den världsbekanta kon sparkade omkull lam-
pan i Mrs. o'Learys brädstall vid De Kovengatan på västra sidan
af floden och dymedels orsakade Chicagobranden.

Med en förfärande hastighet spredo sig lågorna genast till
flera angränsande hus. Brandkårerna voro uttröttade efter att
hela den föregående natten ha kämpat mot en hotande eldsvåda,
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hvilken också rasade i distriktet väster om floden, och gjorde
måhända därför icke fullt så godt arbete som vanligt. Inom
kort tid hade elden kastat sig öfver floden och därmed var det
egentliga affärsdistriktets ode besegladt. Vinden blåste full storm
och dref lågorna framför sig med en sådan rasande fart att in-
gen bärgning af lösegendom ens var tänkbar. Det ena huset ef-
ter det andra flammade upp och ramlade ihop i en glödande
grushög, sak samma om uppfördt af trä, tegel eller granit. Alt
förintades af den oerhörda hettan, så att när morgonen af den
nionde Oktober grydde, hela den ståtligaste och dyrbarasto de-
len af Chicago låg i aska. Men härmed var det förhärjando ele-
mentet ingalunda tillfredsstäldt. Lågorna kastade sig åter öfver

Från Chicagos brand.

floden, denna gång till dess norra sida och jagades framåt af
stormen med sådan ursinnig fart att människorna knapt hunno
undan från den ena gatan till den andra. Gnistor och eldbrän-
der kastades halfmilvis i förväg för den egentliga branden och
tände på alting i sin väg så att hela det norra distriktet inom
kort var ett enda jättebål, som af intet kunde hindras att brinna
så länge elden fann någon näring.

Då alt, som låg i eldens och vindens väg brunnit ned så att
man kunde få en öfverblick öfver olyckans hela vidd, erbjöd sta-
den en förfärlig bild af förstörelse. I det alra närmaste tre och
en tredjedels kvadratmil af dess yta hade härjats af lågorna och
däribland den bäst bebygda och dyrbaraste delen. Icke mindre
än 17,450 hus hade brunnit ned och etthundratusen menniskor
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voro utan tak öfver hufvudet. Tvåhundra personer hade omkom-
mit under branden och ett otal hade blifvit mer eller mindre illa
skadade. Den direkta förlusten i egendom uppgick till etthundra
nittio miljoner dollars, hvaraf endast fyratiofyra kunde betäckas
af biandstodsbolagen, hvilka brusto som såpbubblor under den
oerhörda bördan, men de indirekta förlusterna af olika slag upp-
gingo till långt mera. Olyckan var enastående i sin ohygglighet
och öfveralt i världen dit budskapet därom nådde trodde man att
Chicago var dödt, ruineradt, utplånadt för altid från jordensyta.

Men det trodde man inte ett ögonblick i Chicago själft.
Redan innan ruinerna ännu hunnit fullständigt kallna begynte man
rödja undan gruset och inom några månader därefter reste tu-
sental byggnader på nytt sina murar mot höjden. Månad efter
månad stegrades byggnadsvärksamheten; man arbetade andlöst,
feberaktigt, utan hvila och utan rast tils Chicago inom några få
år efter branden var återuppbygdt, långt ståtligare, långt dyr-
barare och långt solidare än före densamma.

Med förvåning och beundran samt någon afund därjämte be-
vitnade det öfriga Amerika stadens fabelaktigt snabba återupp-
ståndelse och den lika snabba stegringen i dess affärsvärksamhet,
men när så — två år efter branden — under den almänna stora
affärspaniken i Amerika Chicagos banker voro de enda, som icke
affärdade sina kunder med endast bevis öfver huru mycket de
hade innestående, utan hela tiden fortsatte att kontant betala ut
dollar för dollar — då insåg man och erkände att Chicago och
ingen annan var kalladt att bli den västra metropolen i Amerika,
inlandets hufvudstad och drottning.

Under de tjugu år som förflutit sedan branden har Chicagos
utveckling fortgått ännu snabbare än därförinnan. Dess folk-
mängd har fyradublats och uppgår nu till en och en kvart mil-
jon, dess areal uppgick då till 35.79 kvadratmil, medan den nu
upptar 181.70 kvadratmil och alting annat har stigit i samma fa-
belaktiga förhållande. Närmare uppgifter och sifror angående
stadens nuvarande ståndpunkt på olika områden igenfinnas längre
fram, det blefve mycket för vidlyftigt att steg för steg följa dess
utveckling från en obetydlig präriby till den folkmylrande mil-
jonmetropol, som nu ter sig för häpnande besökare från alla de-
lar of den kända världen. Endast det sista steget på präriedrott-
ningens väg till världsrykte måste vi ännu beröra, det sätt på
hvilket Chicago själft satte kronan på sitt änne genom sitt val
till säte för den världsutställning, hvarmed fyrahundraårsminnet
af den nya världens upptäckt högtidlighålles, Columbia-expositio-


