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nen, den hela Amerika med alla sina jätteresurser ämnar göra
till den mest storartade idoghetstäflan folken ännu skådat. Ty
gången af den strid, som utspann sig om äran och fördelen att
få hysa världsutställningen visar att Chicagos till ordspråk vord-
na handlingskraft ännu icke förslappats utan att de ha rätt,
som påstå att tillräckligt däraf finnes kvar för att drifva staden
fram till första platsen i Amerika, ja, kanske till den första på
hela jordklotet.

Den första praktiska åtgärd som vidtogs för att vinna världs-
utställningen åt Chicago var sammankallandet genom stadens
mayor af tvåhundrafemtiotvå framstående män till ett möte den
l:sta Augusti 1889 i och för dryftandet af det lämpligaste sättet
för Chicago att vinna kongressens röster. Vid detta möte till-
sattes en exekutiv komité för att närmast taga saken om händer
och denna komité sammankallade sedermera andra dylika, orga-
niserade subkomitéer, höll möten, sände ut delegater o. s. v. tils
sammanlagda antalet personer, tillhörande dessa olika organisa-
tioner, uppgick till sextusen. Bland dessa funnos naturligtvis
många, hvilka flyttat in från andra stater, där de hade vänner
och relationer, genom hvilka de kunde arbeta för Chicago. Dessa
Chicagomän från andra stater bildade särskilda föreningar, en fdi-
llvarje stat, och bearbetade sedan genom s. k. korrespondenter
alla inflytelserika män i sina hemstater till förmän för Chicago.
Så t ex. hade Ohio föreningen icke mindre än 1,500 korresj-on-
denter i olika delar af denna stat, hvilka drefvo agitationen så
väl, att Ohios lagstiftande församling så godt som enhälligt be-
slöt anmoda statens representanter i AVashington att rösta för
Chicago såsom plats för världsutställningen. Och på samma sätt
bearbetades alla andra stater utom New York, New Jersey och
Connecticut, hvilka man visste gynnade New York under hvilka
förhållanden som helst. Ty bland andra rivaler om världsutställ-
ningen hade Chicago också att bekämpa New York, hvars ledande
män kände sig så säkra om framgången att de helt och hållet
försummade att göra någonting för att bearbeta opinionen till
sin förmån. I stället valdes där komitéer, hvilka utan vidare be-
gynte taga itu med diverse förarbeten för själfva utställningen,
under betydlig oenighet och ännu mera ringaktande af Chicagos
anspråk och energiska arbete. De andra rivaliserande städerna
däremot underskattade ingalunda Chicagos vikt såsom medtäflare,
men hoppades att möjligen oenighet mellan Kongressens med-
lemmar beträffande New York och Chicago skulle förmå en större
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del af dem att förena sig om någon annan ort, och därför höllo
äfven dessa städer i med arbetet i det alra längsta.

Så följde agitationen och bearbetningen af Kongressen i
AVashington. Från New York ditsändes en delegation sammansatt af
de mest inflytelserika medborgare staden egde och till deras för-
fogande stäldes penningar i massa. New Yorkarno bedrefvo sin
agitation till en stor del förmedels öfverdådigt praktfulla mid-
dagar och andra dyrbara tillställningar, där tal höllos i mängd
och New Yorks själfskrifvenhct framhölls både tidigt och sent.
Men under tiden fortsatte Chicago sitt ihärdiga arbete och då
bland annat det skäl till New Yorks favör framfördes, att främ-
mande nationer hälre skulle deltaga i en världsutställning hållen
i en sjöstad än sända sina expositionsalster långt in i landet,
satte Chicagos komitéer sig telegrafiskt i förbindelse med icke
mindre än sextusen amerikanska konsuler och ministrar i främ-
mande länder och lyckades genom dem få ihop ett flertal utlå-
tanden af industriidkare till förmån för en inlandsstad. Och slut-
ligen hade Chicagos innevånare inom otroligt kort tid tecknat
den betydande summan af fem miljoner dollars, såsom grund-
kapital för utställningen, samt förbundit sig att anskaffa ytterli-
gare fem, eller inalles tio miljoner dollars, medan New York i
den vägen presenterat endast löften.

Resultatet blef också att Chicago med öfvervägande stor plu-
ralitet snart blef segrare i täflingsstriden, till stor förvåning och
harm för New York, men till stort jubel för hela den väldiga del
af den amerikanska Unionen, hvilken betecknas såsom västern,
hvars erkända inkarnation Chicago är och kommer att förbli.

Denna Chicagos seger i täflan om världsutställningen är dess
sista stora steg framåt mot den dominerande ställning staden
otvifvelaktigt i en snar framtid kommer att intaga på den ame-
rikanska kontinenten. Längre går dess historia, hvarom vi här-
ofvan sökt gifva en antydning, för närvarande icke.



Chicago sådant det är

et första intrycket af Chicago på en nykom-
ling är hvarken storartadt eller behagligt.
De otaliga järnvägslinjer, hvilka från alla
kompassens väderstreck — utom öster —

leda dit, löpa alla först genom dess utkanter,
och en stor stads utkanter se altid mera el-
ler mindre ruskiga ut. Inne i själfva staden
åter ser man till en början ingenting annat
än enformiga husrader. Där finnes ingen
höjd, som skulle erbjuda en öfverblick öfver
det hela, ingen öppen plats 'där man kunde

stanna en minut och skåda omkring sig. Chicago är flackt som
en bordskifva i hela sin väldiga utsträckning, med snörräta gator,
längs hvilka grunden är altför mycket värd för att man skulle
tillåtit sig slöseriet att anlägga några torg eller skvärer. Breda
äro gatorna nog, en del till och med storartadt breda om man
jämför dem med dylika i andra världsstäder, men de höga bygg-
naderna på båda sidor — åtta, tio, femton, ända till aderton och
tjugu våningars hus — göra att gatan likväl ser smal ut. Och
ännu mera befästes detta intryck af otillräckligt utrymme för den
kolossala trafik, som fyller hvarenda stråkväg i affärsdelen af sta-
den så fullständigt att blott långvarig vana därvid eller i brist
därpå en dryg portion dödsförakt sätter fotgängaren i stånd att
med lugn vandra sin bana fram. Har man så oturen att anlända
på en regndag — och de äro ingalunda sällsynta i Chicago —
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eller kort efter en sådan, så tänker man ofrivilligt på ursprun^**»*
till stadens namn, ty värre smuts och dy än till och med de för-
nämsta gatorna i Chicago under sådana förhållanden förete får
man leta efter. Och antaga vi sedan ytterligare att nykomlingen
är en europé, som är van vid en viss höflighet äfven på gator
och affärsvägar, så är det hundra mot ett att han inom några
timmar har sitt omdöme om Chicago och dess innevånare färdigt
och att däri ingår en djup öfvertygelse om att femtio år utgöra
en aldeles för kort tid att civilisera vare sig folk eller städer.

Det faller aldrig någon människa i Chicago in att be om ur-
säkt, ifall han eller hon rusar emot er, trampar er på tårna, rän-
ner sitt paraply i ert ansikte eller gör något annat, som folk
kunna göra då de ha ursinnigt brådtom. Men så tar ingen det

Vy af Chicago från sjösidan.

häller illa upp om han eller hon får lika godt igen, ty alla rusa
i väg med samma ursinniga hast. Det är som om marken brände
under hvars och ens fötter under dagens affärstimmar och nästan
ännu värre är det då affärstimmarna äro förbi och enhvar stor-
mar hem till sitt igen. Då är det en formlig kapplöpning till
alla de kabelvagnar, hästvagnar, omnibussar och järnvägståg,
hvilka dagligen transportera folkmassorna in till affärskvarteren
på morgonen samt tillbaka till hemmen i stadens utkanter eller i
förstäderna fram på eftermiddagen. Under dessa eftermiddags-
timmar är det man först får ett riktigt begrepp om den oerhörda
rörelsen i Chicago — men en sådan scen trotsar all beskrifning.
Vagnar af hundra olika s^ag och för hundra olika ändamål fylla
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i en enda solid massa hela gatan och vika åt sidan endast för att
lämna rum för kabelbantågen, hvilkas rasslande tydligt skär
igenom dånet af de många hundratalen vagnshjul. På gångba-
norna mylrar folkmassan framåt i en oafbruten ström, genom

Eookery handels-institut.

hvilken otaliga tidningspojkar kila fram och tillbaka under ett
oupphörligt, öronskärande tjut, genom hvilket det är hardt när
omöjligt att uppfatta de nyheter som skrikas ut. Folk af alla
samhällsklasser armbåga hvarandra så ogeneradt som ingen an-
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nanstädes i världen och oljud, skrik, rop och buller af tusen slag
blandas ihop till ett så örondöfvande larm, att man knappast kan
höra sin egen röst. Elegant klädda damer på återtåg från dagens

Owans byggnad.

bodexpeditioner, gatslinkor på väg ut, butikmamseller, bodbe-
tjänter, skoputsare, dagdrifvare, negerarbetare från dockorna,
„sandwichmän" med väldiga annonstaflor fram och bak, tjocka
matronor och halfvuxna flickor, pojkar och knähundar, lyx och
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siden och sammet och trasor, smuts och elände, dygd och last,
hederligt folk och ficktjufvar och mycket, mycket mera därtill
vimlar i en enda hopgytrad massa genom några af Chicagos ga-
tor den tid då affärslokalerna stängas. Kuskar smälla med sina

Tacomas byggnad.

piskor som pistolskott, kabelvagnskonduktörerna slå oupphörligt
på sina gong-gonger, tidningspojkarne tjuta, fruktsäljarne skrala
ut sina varor, omnibussarna dundra fram öfver gatläggningen, cab-
kuskarna svära och ryta och från de tolfdubbla järnvägsspåren
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längs sjöstranden ljuda lokomotivemas signaler, medan från flo-
den näst intill komma långdragna, bölande toner ur fartygens
ånghvisslor, starka nog att öfverrösta alt det öfriga larmet.

Det är ingenting att undra öfver om nykomlingentappar huf-
vudet i alt detta virrvarr och önskar sig så långt som möjligt

Pullmanska huset.

från Chicago och dess stoj, men om han ger sig till tåls en liten
tid, tills han får syn på detaljerna af den brokiga täflan så skall
han också inse huru storartad den är och förstå hvarför Chicago-
bon är så skrytsamt stolt öfver sin uuga jättestad: Det, är hela
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mellersta Amerikas hjärta som slår här vid stranden af Michigan-
sjön, och att pulsslagen äro så oemotståndligt starka betyder en

Masonic Temple.

dast att det väldiga affärshjärtat är friskt och arbetar med till-
räcklig kraft för att sprida rörelse och lif hundrade och tusende
mil omkring åt alla håll. Från mera än ett dussin stater suger
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Chicago till sig alla jordens alster, samlar dem, sorterar dem och
skickar ut dem till andra delar af världen. Och från alla jordens
industricentra komma deras produkter med bantåg och ångbåtar
till Chicagos altuppslukande varumagasin för att i utbyte mot
landtmannens skördar och arbetarnes muskelkraft gifva dem en
andel al civilisationens komfort och njutningar.

Ty en handelsstad är Chicago i främsta rummet. Genom han-
deln har det blifvit rikt, genom handeln ha dess många miljonärer
och mångmiljonärer samlat sina skatter, dem de sedan lagt ned i
fabriker af otaliga slag, så att staden numera med raska steg ut-

Tull- och Postkontors-byggnaden.

vecklar sig också till en af Förenta Staternas förnämsta indu-
striella härdar. Och på samma gång göra dessa rikedomar Chi-
cagos medborgare altmera benägna att njuta af alt, som rikedomar
kunna förskaffa sina egare. Lyxen i bostäder, i toiletter, i åkdon,
i alt med ett ord, är stadd i lika raskt utveckling som alt annat,
därom kan man lätt öfvertyga sig vid en vandring längs de fa-
shionabla gatorna, där det rika folket slagit sig ned, och vid en
tittin i stadens öfverdådigt dyrbara hotell och eleganta klubbar.

Det är visst sant att smaken inte altid hållit fullt jämna steg
med rikedomen och begäret att lysa med den, och därför har man
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ofta nog skjutit öfver målet. Värst springer detta i ögonen vid
ett betraktande af Chicagos modärna arkitektur, ty den har inte
allenast emellanåt skjutit öfver målet utan ofta i sin tungrodda
skrytsamhet åstadkommit saker, som framkalla ett berättigadt
tvifvel på" såväl arkitektens som byggnadsherrens sunda förstånd.
Men tilläggas bör, att man därjämte också åstadkommit mycket
vackra såväl arkitektoniska som isynnerhet dekorations-effekter,
tack vare hufvudsakligast det slösande användandet af dyrbara
sten- och träslag. Sandsten, granit, marmor o, s. v. användas för
såväl enskilda som offentliga byggnaders ytterväggar, medan dyr-
bart äkta trä, onyx, brons samt många andra lika kostbara mate-

Cook Countys Domstolsbyggnad.

rialier brukas vid den inre dekoreringen. De vackrasta enskilda
husen äro att finna vid en del gator tämligen långt borta från
affärskvarteren, hvilkas buller, rök och smuts aldrig tränga fram
dit, och därjämte i en del förstäder, hvaraf Chicago eger en hel
del och många utmärkt vackra, försedda med de bästa gator och
vägar, inbäddade i lummiga planteringar och strängt tillslutna
för den plebeiska hopen, hvars resurser icke tillåta betalandet af
flera hundra dollars för hvarje kvadratfot grund.

Denna stora hop får åtnöja sig med den egentliga stadens
utkanter, där tomterna äro billiga, husen billigare ändå — och
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luften sådan att den nästan kan skäras med knif. Det är en
egendomlig växling från lyx till elände, från miljonbutiker till
de ynkligaste trasaffärer, från asfalt till gytjepölar — från rike-
dom till fattigdom, med ett ord, som man bevitnar om man väl-

Konst-institutet.

jer t. ex. State st. för en sjutton mils åktur från den ena ändan
till den andra. Längst i norr Lincoln Park, troligen den vack-
raste af alla Chicagoparker, så ett par aristokratiska kvarter med
dyrbara privathus, därefter en sträcka, där de ursprungliga trä-
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kåkarna delvis ännu stå kvar bland eleganta byggnader af granit
och marmor; sedan varuhusen, spanmålselevatorerna och magasi-
nen närmast floden; söder om dem Chicagos dyrbaraste butiker,
alt mindre ståtliga ju längre söderut man kommer; så en ruskig
trakt bebodd af negrer och arbetare af låg klass, med ynkliga,
förfallna hus, snusk och smuts i oändlighet; efter denna en alt
glesare bebygd näjd, där blicken stundtals kan sväfva ut ända
till synranden öfver den flacka prärien, och slutligen en af Chi-
cagos elegantaste förstäder, det luxuösa Kenwood, där ett medel-
måttigt hus kostar etthundra dollars eller mera i månatlig hyra.

Palmerska huset.

Lika mångskiftande som Chicago är, lika brokig är dess be-
folkning, sammansatt af element från nästan hvarje kändt land
på jordklotet, företeende alla tänkbara nyanser i hudfärg, erbju-
dande den förfärligaste förbistring i språk, bekännande alla före-
kommande religionsformer, sträfvande mot de mest olika mål,
arbetande, svältande, kämpande med näbb och klor för oberoendo
och välstånd, armbågande, trängande, knuffande, stödande och
trampande hvarandra till döds i den vilda striden om den alsniäk-
tiga dollarn, men alla slutligen smältande ihop till den obegrip-
ligt väldiga kraft, som gjort Chicago till hvad det är.
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Det bästa möjliga tillfälle att se denna brokiga befolkning ar
någon hälgdag tidigare på hösten, då vädret är mildt och vackert

G-rant Pacific Hotel.

nog att locka tiotusental människor ut till parkerna, jättestadens
stolthet. Och de äro något att yfvas öfver, dessa storartade,

Auditorium.

praktfulla parker, som i norr, väster och söder erbjuda grön-
skande träd och gräsmattor, yppiga blomsterrabatter, präktiga
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djursamlingar och framför alt frisk sjö- eller präriluft åt det ar-
betande folket. I detta nu äro Chicagos parker värda inånga
miljoner och i samma mån som staden växer och breder ut sig,
mångdubblas deras värde för alla dem, hvilka hvarken hafva tid
eller råd att utanför Chicagos rålinjer söka glömma dess rök och
smuts, dess buller och larm och känna sig som människor igen,
icke blott såsom obetydliga kuggar i det väldiga maskineriet.



Chicagos gator, boulevarder och parker

, snart man kommer in på något kapitel rö-
rande Chicago, där sifror måste angifvas,
känner man sig mera eller mindre osäker, ty
sifror, som voro riktiga ännu några månader
tidigare hålla icke mera sträck då nian vill
använda dem. Stadens utveckling har ända
till i dag som är fortskridit med sådana
stormsteg att statistiken, som ju själffallet
endast på vissa tider kan offentliggöra sina
samlade data, omöjligt kunnat hinna med. Så
ock beträffande Chicagos gator och andra

samfärdselleder. Vid utgången af år 1890, då den sista officiella
statistiken öfver hela Unionen med alla dess stater och städer
offentliggjordes, egde världsutställnings-staden gator och boule-
varder till en sammanlagd längd af icke mindre än tvåtusentvå-
hundraattiosex (2,286) engelska mil — förstäderna naturligtvis
inberäknade — men sedan dess har denna kolossala summa rätt
betydligt ökats, ehuru vi till undvikande af alla beskyllningar för
partiskhet icke velat använda de af tidningarna senare offentlig-
gjorda uppgifterna hvarken härom eller om Chicagos utveckling
i andra stycken.

Med en sådan mängd af kommunikationsleder är det klart
att den med staden obekante till en början skall finna det skä-
ligen svårt att leta sig fram genom labyrinten och svårigheterna
förstoras ytterligare därigenom att vid namngifvandet af gatorna
i Chicago als intet system blifvit följdt. Naturen har lyckligtvis
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dock i någon mån sörjt för att en bestämd indelning af jätte-
staden kan följas och därigenom svårigheterna att finna sig till
rätta i någon mån besegras. Den lilla, tämmeligen obetydliga
Chicagofloden, hvilken i så många afseenden är staden till obe-
räknelig nytta, gör också tjänst såsom demarkationslinje mellan
dess olika delar, benämda Nordsidan, Sydsidan och Wästsidan
(the North-, South- and Westsides), beroende på det vädersträck,
hvilket de ligga från floden eller endera af dess från norr och
söder kommande grenar, hvilka sammanflyta midt i ett lifligt
affärsdistrikt. De gator, hvilka antingen i riktningen norr till

Vattenledningsbyggnaderna på Nordsidan.

söder eller öster till väster skära Chicagofloden eller någondera
af dess armar, delas sålunda af denna i tvänne delar så att t. ex.
South State street betecknar den del af nämda gata, som ligger
söderom floden, East Chicago Avenue den del af avenyn, som
ligger öster om den nordliga flodarmen o. s. v. Genom dessa
beteckningar begränsas i alla fall något det område inom hvilket
man har att söka en gifven adress, hvars finnande annars i många
fall blefve hardt nära omöjligt. De flesta gator i staden, hvars
hufvudsträckning af tjugufyra mil är i norr och söder, skära
hvarandra i räta vinklar och de viktigaste af dem följa helt na-
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turligt stadens längdriktning åt. Att här uppräkna ens alla dessa
viktigaste gator skulle emellertid föra långt utom ramen för denna
korta beskrifning, hvarför vi i detta afseende måste hänvisa läsa-
ren till en karta, men för att gifva någon ledning för studier å
en sådan, vilja vi dock nämna ett par ord om de egentliga huf-
vudpulsadrorna för Chicagosamfärdseln.

Den redan i det föregående nämda State street torde få be-
traktas som den mest bemärkansvärda af Chicagos gator, både
för dess längd af aderton mil, för den fullständiga profkarta på
Chicagoarkitektur densamma i olika delar företer och för den

Prairie avenyn ech 20:de gatan.

mängd af storartade och dyrbara butiker en del af State street
har att uppvisa. Det är rent af omöjligt för den som hälst en
dag rör sig omkring i Chicago att icke en eller flera gånger pas-
sera State street och därför är det alt skäl att på kartan först
göra klart för sig hvar denna befinner sig samt sedan begagna
kunskapen därom såsom bas för vidare forskningar. Såsom land-
märke under ströftåg i staden kan också det vid denna gata lig-
gande frimuraretemplet tjäna, synligt som det är snart sagdt på
miltal åt alla håll samt beläget i omedelbar närhet af fiera olika
häst- och kabelbanor. Clark street, som i hufvudsak löper pa-
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rallelt med State street är en annan gata, hvars läge och rikt-
ning isynnerhet hvarje till Chicago kommande svensk bör göra
sig förtrogen med, ty längs denna löper på norra sidan om flo-
den en kabelbana, hvilken lämpligast kan anlitas för befordran
till just de delar af staden, där svenskarne förnämligast slagit
sig ned. Clark street ligger väster om State street och öster
därom ligga på Sydsidan de två hufvudtrafiklederna ut till sta-
dens sydligaste delar och förstäder, Wabash Avenue och Michigan
Boulevard. En kabelbana leder längs den förra bland annat
också ut till världs-
utställningsplatsen.

Af de i öster och
väster löpande gator-
na vilja vi här nämna
endast North Avenue,
som sträcker sig från
sydligaste ändan af
Lincoln Park tvärs
öfver Nordsidan och
öfver hela Västsidan,
Chicago Avenue,
„svenskarnes gata",
som löper midt ige-
nom själfva hjärtat
af Nordsidan, samt
söderom floden Ma-
dison street, den lifli-
gast trafikerade för-
bindelseleden mellan
Sydsidan och Väst-
sidan samt tillika en
af Chicagos alra lifli-
gaste affärsgator, och
tjuguandra gatan,

Michigan avenyn norrut från 31 gatan.

hvilken längre åt söder nästan rivaliserar med Madison street i
liflig trafik. I öfrigt skola vi i det följande, vid nämnandet af
sevärda punkter, byggnader och mera sådant söka klargöra deras
läge, men anbefalla såsom sagdt för grundligare studier en plan-
karta öfver staden.

De s. k. boulevarderna i Chicago utgöras af mera än vanligt
breda, med träd planterade gator, hvilka mera äro afsedda för
nöjeskörande än för egentlig trafik oqh därför icke häller få an-
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vändas af några som hälst lastvagnar eller liknande fordon. De
höra till stadens parksystem och äro i almänhet högst fashionabla
stråkvägar, längs hvilka grunden är så dyrbar att endast mycket
välbärgadt folk har råd att bo vid dem. Afsikten är att med ti-
den utsträcka boulevarderna så att alla stadens parker komma
att stå i förbindelse med hvarandra genom sådana, men ännu har
man ej mäktat fullt genomföra planen och därför vilja vi här be-
röra endast de i ett eller annat hänseende mest anmärkningsvärda.

På Nordsidan finnes den ståtligaste och vackraste af alla
dessa ståtliga gator, den s. k. Lake Shore Drive, hvilken numera
sträcker sig längs stranden af Michigansjön utefter hela Lincoln
Park ända ned till Oak street i söder och som bäst håller på att

Hörnet af Ontario- och .Rushgatan.

möta och ställas i förbindelse med sydsidans boulevarder. De yt-
terst dyrbara, ståtliga och eleganta privathusen längs Lake Shore
Drive, den sällsynt vackra Lincoln Park vid dess öfre del, de
vackra trädplanteringarna och sist, men ingalunda minst den
praktfulla utsikten öfver Michigansjöns vida yta, där massor af
seglare och ångare ständigt göra scenen liflig, göra denna boule-
vard till en af de alra vackraste man någonstädes kan få se och
ännu vackrare kommer den otvifvelaktigt att bli då den blir fullt
färdig.

På Sydsidan kommer Lake Shore Drive att ställas i förbin-
delse med Michigan-Boulevard, vid hvilken Chicagos elegantaste
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hotell äro belägna och hvilken redan nu förmedlar den fashio-
nabla världens i denna del af staden samfärdsel med resten där-
af. Grand Boulevard längre söderut är Chicagos elegantaste och
mest fashionabla gata för promenader i åkdon samt i synnerhet
under vintern då slädföre råder, och under vackra eftermiddagar
på hösten väl värd att tagas i beskådande af dem som vilja se
hvad Chicago har att uppvisa af elegans och lyx beträffande så-
väl åkdon och hästar som fruntimmerstoiletter. Drexel Boule-
vard, också på sydsidan, liknar mera, en fin trädgårdsanläggning
än en gata försedd som den är med en ståtlig plantering i park-
stil i midten och körbanor på hvardera sidorna. Privathusen
längs Drexel Boulevard täfla i lyx och elegans till fullo med dem
vid Lake Shore Drive och egas, likasom de sistnämda, uteslu-
tande af mycket rikt folk.

Den finaste boulevarden på Västsidan är Ashland Boulevard,
en utmärkt vacker gata, som i likhet med de förut nämda boule-
varderna är bebygd endast med dyrbara privathus, men tyvärr så
belägen att man icke kan komma dit utan att passera genom det
snuskiga och ruskiga distrikt, som bildar den närmast floden be-
lägna delen af Västsidan. Denna olägenhet kommer dock att i
en snar framtid bli afhjälpt, eller så snart man hinner fullt ge-
nomföra det planlagda boulevardsystemet, hvilket kominer att
bereda tillfälle till oafbruten åkning genom alla Chicagos parker
och genom mellanliggande delar af staden utan nödvändighet
att passera några egentliga affärsgator.

Då komma nog också Västsidans ståtliga parker, Garfield
Park och Humboldt Park att bli mera kända af andra Chicagobor
än innevånarne i närmast liggande stadsdel och det äro de är-
ligt värda. I synnerhet Garfield Park är redan i detta nu väl
värd ett besök — kabelbanan på Madison street går ända fram
till parken, afgift 5 cents — men torde framdeles få en mycket
svår rival i Humboldt Park, för hvilken storartade förskönings-
arbeten äro planlagda.

Lincoln Park på Nordsidan har utom sin egen skönhet, hvil-
ken minst sagdt tål jämförelse med alla de andra parkernas, så
många företräden framför dessa att den väl kan sägas vara den
populäraste och mest omtyckta i Chicago. Dess härliga läge ut-
med stranden af Michigansjön, det jämförelsevis korta afståndet
från stadens centrum, de två kabelbanorna på Clark och Wells
street, hvilka hvardera för endast fem cent befordra passagerare
dit, och slutligen den samling statyer och monument, hvilka så-
väl af enskilda medborgare som af korporationer och föreningar
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skänkts till Lincoln Park, hafva sammanlagdt bidragit till dess
stora popularitet. En vacker zoologisk trädgård och praktfulla
växthus göra häller ingalunda litet till för att locka folk till par-
ken, hvilken i synnerhet på hälgdagar svärmar af människor.
Bland monumenten märkes främst den väldiga ryttarestatyn af
general U. S. Grant, hvilken genom sina dimensioner om också
inte genom sina konstnärliga företräden, ovilkorligen springer
mest i ögonen. I konstnärligt afseende däremot står den af Chi-
cagos svenskar resta och till Lincoln Park skänkta Linnéstatyn
betydligt högre och lika mycket gäller detta om det lika pitto-
reska som vackra och estetiskt väl afvägda monumentet till minne

I Douglas Park
af Ottawa indianstammen, skänkt till parken af en rik Chicago
dam.

Af Sydsidans parker är för närvarande Washington Park den
vackraste och utmärker sig isynnerhet genom de storartade om
ock något fantastiska blomdekorationer som år efter år arran-
gerats där. Nära intill ligger Chicagos förnämsta kapplöpnings-
bana, inrättad och vidmakthållen af den eleganta Washington
Park Driving Club. Cottage Grove Avenue kabelbana leder, li-
kasom en dylik bana längs Wabash Avenue, ut till Washington
Park, dit man således kan komma för mycket billigt pris, om fär-
den ock tar betydligt längre tid i anspråk än motsvarande till
Lincoln Park.
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Men långt mera känd än Washington Park blir inom kort
Sydsidans andra stora park, den största i Chicago, Jackson-
parken, där plats sås'om kändt upplåtits för världsutställningen.
Vi kunna utan vidare ordande förbigå den, ty den komma alla
besökare af Chicago under nästa år ändå att se och detsamma
gäller om den s. k. Midway Plaisance, en långsträckt plantering,
som förbinder Washington och Jacksonparkerna.

I Union Park.

En mängd smärre skvärer och planteringar, hvilka direkte
underlyda staden och icke park-kommissarierna, måste vi också
af brist på utrymme här förbigå — men dem kommer helt visst
häller ingen under detta år att egna någon uppmärksamhet vid
ett besök i Chicago.



Chicagos sevärdheter.

, hela jordklotet finnes säkert ingen annan
stad af ens tillnärmelsevis samma storlek som
Chicago, hvilken så totalt saknar alla min-
nesmärken från förgångna tider, alt hvad
man vanligen betecknar med benämningen
sevärdheter. Ännu lefva i Chicago personer,
som kommo dit medan endast en obetydlig
prärieby existerade och förde en tynande till-
varo bland de omgifvande kärren, och då så
är, är det utan vidare klart att inga egent-
liga historiska minnesmärken kunna finnas.

Och en annan orsak till att så litet finnes kvar från stadens
äldre tider är branden af 1871, som ju sopade bort alla bygg-
nader utan undantag i den äldsta delen af staden. Midt emot
sydliga ändan af Rush-street-bron, den ostligaste af de många
svängbroarna öfver Chicagofloden, finnes på muren af det där
belägna huset en minnestafla af hvit marmor, visande en afbild-
ning af det gamla fort Dearborn och lämnande några data om
fortets utrymmande, den aftågande befolkningens nedgörande af
indianerna och om den sedermera inträffade nedbränningen af
fästet. Detta är den mest historiska af Chicagos sevärdheter,
eller åtminstone den som återkallar det äldsta historiska minnet.

Men annars äro stadens sevärdheter af det mest utprägladt
modärna slag. Chicago är framför alt annat affärsstad och där-
för äro såväl de egentliga centralhärdarne för affärsvärksamheten
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i staden, som de resultat hvartill denna kommit de måhända in-
tressantaste och mest lärorika saker man vid ett besök i världs-
utställningsstaden kan taga i betraktande. Hvem har icke hört
talas om slakterierna i Chicago? och hvem ville återvända från
„näskpackarstaden" utan att ha aflagt ett besök i dem? De äro
ju fullkomligt enastående i världen och om äfven ett längre be-
sök i dem ingalunda är att tillråda för personer med svaga ner-
ver, så är å andra sidan åter anblicken af den utomordentliga
snabbhet, snygghet och omsorg, hvarmed slaktandet af allehanda
boskap försiggår i dessa mönsterinrättningar, sä intressant och
lärorik att ingen som kan disponera den nödiga tiden af ett par,
tre timmar bör underlåta att aflägga ett besök vid ~Chicago
Stockyards". Den areal som upptages af slakterierna själfva
jämte de till dem hörande kreatursgårdarna af olika slag, upp-
går till icke mindre än 300 acres, belägna pä Västsidan mellan
Halsted street och Ashland boulevard i öster och väster, samt
mellan fyrationde och fyratiosjunde gatorna i norr och söder.
Både gatu- och ångjärnvägar leda dit ut och frambefordra pas-
sagerare för några få cents hvadan kostnadsfrågan spelar så godt
som ingen roll då det gäller att besluta om en tur ut till slak-
terierna.

Nötkreatur, får och svin äro de hufvudsakliga föremålen för
arbetet och värksamheten därute och af de förstnämda förvand-
lades inte mindre än 3,484,280 stycken till födoämnen under för-
loppet af år 1891, medan af får 2,182,687 och af svin den oerhörda
massan af 7,633,898 passerade genom „the Stockyards", dels till
slakthusen på platsen, dels till sådana i längre österut belägna
städer, för att icke als tala om en sådan obetydlighet som 175,823
kalfvar och de öfver etthundratusen hästar, hvilka genom för-
medling af kommissionärerne vid inrättningen försåldes och för-
sändes åt olika håll.

Ingen annanstädes i världen är man bätre i tillfälle att se
hvilken storartad betydelse en grundligt och skickligt genomförd
arbetsfördelning, parad med utsträckt användande af maskiner,
eger för all slags storindustri än vid Chicagos slakterier. Hvarje
man har sin bestämda plats i de väldiga inrättningarna och sin
noga begränsade detalj af arbetet att utföra. Sin plats lemnar
han aldrig under arbetstimmarna och sin särskilda detalj utför
han oföränderligt altid på samma sätt, tils han själf blir endast
en lefvande maskin med all maskinens fullkomlighet och snabhet
i utförandet af det honom ålagda arbetet. Den som klubbar
kreaturen har aldrig annat att göra än att klubba sådana, den
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som sticker svin likaså och likaledes de, som flå, skära upp,
stycka, salta o. s. v. de olika slagen af djur. Alt arbete som kan
utföras af maskiner göres af sådana, hvarje den minsta del af ett
slaktadt djur tillvaratages och användes på ett eller annat sätt,
hvarje detalj af arbetet ingriper på ett följdriktigt sätt i den
nästa och sålunda har man kommit därhän att ett lefvande djur
på några få minuter föres från sin katte genom slakteriet till de
förvaringsrum för färdiga produkter af de mest olika slag, hvilka
stå i förbindelse med detsamma. Benknotor, horn, klöfvar, blod,
inelfvor, hår, borst — alt med ett ord användes i benmjöls,
guano-, lim-, korf- och de andra fabriker af olika slag och olika
benämningar, hvilka på alla håll omgifva de egentliga slakteri-
erna. Man måste känna sig intagen af beundran för den utom-
ordentliga noggranhet, hvarmed hvarje enskildhet af dessa jätte-
affärer planlagts och genomförts och i lika hög grad måste man
skänka sitt erkännande åt den gigantiska företagsamhet och
energi, som utvecklats af dessa affärers anläggare och grundare
— ett erkännande, som ingalunda förminskas då man får höra
att dessa samma grundare, hvilka ännu äro män i sin bästa ål-
der och alt fortfarande själfva hafva ööverinseendet öfver sina
affärer, förvärfvat ett eller annat tiotal miljoner dollars genom
sin företagsamhet och affärsskicklighet.

En annan ultra modärn Chicagosevärdhet utgöres af de häl-
ler ingen annorstädes förekommande oerhördt höga byggnaderna,
hvilka under de senaste åren vuxit upp litet hvarstädes i affärs-
delen af staden. Dem behöfver ingen göra någon särskild an-
strängning för att se, de springa enhvar i ögonen, som blott nå-
gon timme vistas i världsutställningsstaden. Vid State, Dearborn
och La Salle street samt vid några af de tvärgator som samman-
binda dessa, ligga de förnämsta af dessatolf- till tjuguvåningars hus,
hvilka förläna Chicago en så egendomlig prägel. „The Masonic
Temple", frimurarehuset, är nog den i alla afseenden märkligaste
af dessa jättebyggnader, både på grund af sin kolossala storlek,
på grund af sitt för en sådan byggnad tilltalande yttre och icke
minst på grund af den storartadt vidsträckta utsikt, hvaraf man
kan njuta från den trädgård, som anlagts på husets vind, den s.
k. tjugonde våningen. Belägen i hörnet af State- och Bandolph-
gatorna är frimuraretemplet synligt vida omkring åt alla håll,
resande sig till en sådan höjd att sex- till åttavåningshusen i
dess närhet förefalla såsom leksaker. Det lönar sig utmärkt att
företaga en färd med en af de expresselevatorer, hvilka als icke
stanna vid de tio första våningarna, ända upp till den öfversta
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Om också en slik färd för den därvid ovane ingalunda är oblan-
dadt angenäm, något som ännu mera gäller om nedfärden. Det
förefaller i första ögonblicket som om man handlöst folie ned i
en djup brunn och föga någon torde därvid kunna undgå den
besynnerliga känsla af sammanprässning och andnöd man vanli-
gen erfar vid en snabb förflyttning nedåt. Omkring ettusen per-
soner tillbringa sina dagar i de kontors- och andra affärslokaler,
hvilka upptaga hela frimuraretemplet med undantag af de två
våningar frimurarne själfva disponera öfver, och alt hvad dessa
jättebyggnaders daginnevånare knnna önska sig af beqvämlighe-
ter i olika riktningar stå dem till buds inom själfva huset.

Något längre åt öster vid Randolph-gatan, emellan Dear-
born och So. Clarkgatorna, ligger ett annat af dessa nya jätte-
hus, „Schiller-byggnaden", hvilken uppförts af Chicagos tyskar
samt, utom en egentligen för dessa afsedd utmärkt prydlig tea-
ter, innehåller en mängd kontor och andra lokaler för uthyrning.
Schiller-byggnaden utmärker sig för ett rätt vackert och smak-
fullt yttre, men detta är något man i stället icke kan säga om
de flesta af de öfriga byggnadskolosserna, hvarom enhvar genom
en vandring söderut längs Dearborn-gatan lätt kan öfvertyga sig.
I alla praktiska afseenden äro dessa modärna jättebikupor ut-
märkt väl inrädda och utrustade, affärsvärksamheten underlättas
genom sådan koncentrering till ett inskränkt ytområde naturligt-
vis betydligt och därför kommer man väl att fortsätta byggandet
af sädana hus, men prydliga äro de ingalunda och föga nog
torde de häller bidraga till befrämjandet af bätre hälsoförhål-
landen, isynnerhet då antalet af dem blir större.

Af egentliga offentliga byggnader eger Chicago knappast
någon af större arkitektoniskt värde och mera almänt intresse.
Stadshuset, beläget mellan South Clark och La Salle samt Ban-
dolph- och Washington-gatorna, tilldrar sig ovilkorligt hvarje
förbigåendes uppmärksamhet genom sin storlek och sin egen-
domliga arkitektur, men till sitt inre är byggnaden hvarken in-
tressant eller vacker, hvarjämte den vanligen är ända till otro-
lighet snuskig och illa skött. I ännu högre grad gäller detta
om Förenta Staternas regeringsbyggnad något längre söderut
vid Clark-gatan. Ett så ruskigt postkontor som det i denna bygg-
nad inrymda hufvudpostkontoret för Chicago eger nog ingen an-
nan lika stor stad och tilsvidare finnes inte mycken anledning
att hoppas på en snar förändring till det bätre.

Långt prydligare och intressantare äro då de af enskilda
korporationer, bolag och föreningar uppförda och underhållna,
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men almänna ändamål tjänande, så att säga halfofficiella bygg-
naderna hvaraf ett större antal och mera dyrbara finnas i Chi-
cago än i de flesta andra städer. Det s. k. „Auditorium" t. ex.,
är en byggnad, som troligen saknar sitt motstycke någonstädes
på jordklotet, åtminstone beträffande mångfaldigheten af de in-
rättningar, som inrymts inom dess murar, om också inte beträf-
fande dess arkitektoniska skönheter, hvilka sanningen att säga
äro få eller niga als. En väldigt stor teater, en af de största,
som finnas, ett likaledes mycket storartadt hotell, en mängd ele-
ganta butiker och ett otal andra kontors- och affärslokaler rym-

McCormicks Theologiska Seminarium.

mas alla i den väldiga granitkolossen, hvars höga torn erbjuder
en särdeles vidsträckt utsikt öfver staden med dess oräkneliga
hus och öfver Michigansjöns altid af ett antal farkoster befarna,
oftast oroliga vågor.

I närmaste närhet af Auditorium-byggnaden, också vid Mi-
chigan boulevarden, reser sig som bäst det nya museet för skön
konst, uppfördt af finhuggen granit och afsedt att blifva en pryd-
nad för Chicago. Under världsutställningen komma dess lokaler
att upplåtas för de mångahanda kongresser af olika slag, som då
komma att hållas i Chicago, för att sedan blifva ett stadigvarande
hem för de samlingar stadens konstförening småningom kollekte-
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rat och hvilka nu stå att bese i det s. k. Art Institute, beläget
vid samma gata som Auditoriumbyggnaden, endast några steg
längre åt norr.

På nordsidan, emellan Clark-gatan och Dearborn-avenyn, med
fasaden vettande åt en liten park, kallad Washington square, har
under förloppet af det sista året bygts ett storartadt hus för det s.
k. Newberry-biblioteket, troligen en af de ståtligaste och bäst
inredda biblioteksbyggnader, som finnas. Och icke långt därifrån,
vid ostliga ändan af Chicago avenyn, ligga nordsidans vatten-
värk, hvilka äro väl värda ett besök.

En mängd kyrkor, teatrar och andra byggnader af almänt
slag eger Chicago ytterligare, spridda öfveralt öfver dess vid-
sträckta yta, men dem blefve det altför vidlyftigt att här be-

Cook County Insane Asylum.

skrifva, eller att ens uppräkna. Endast den redan förut i för-
bigående omnämda samlingen af statyer och monument i Lincoln
parken vilja vi ytterligare nämna. Den är enastående i Amerika
genom sin rikhaltighet och, om man tager i betraktande att de
alra flesta af dessa dyrbara monument skänkts till staden af med-
borgare af olika nationaliteter, troligen enastående också utom
Amerikas gränser. Särskildt för svenskar erbjuder en af staty-
erna, Linnéstoden, ett särskild intresse, både såsom ett minne
från hemlandet, en trogen kopia som statyn är af originalstoden
i Humlegården i Stockholm, och såsom varande skänkt till sta-
den Chicago af dess medborgare af svensk härkomst, hvilka ge-
nom frivilliga bidrag sammanbragt den för monumentet nödiga,
rätt betydliga summan.



Världsutställningsplatsen och byggnaderna

ackson Park, där plats inrymts för världs-
utställningen, eller rättare sagdt, som upp-
låtits hel och hållen för detta ändamål, lig-
ger såsom redan förut nämts vid Chicagos
sydligaste ända, icke mindre än sju engelska
mil från dess centrum. Det är således en
hel liten resa man har att göra dit ut, hvar-
för frågan om den bekvämaste och lämpli-
gaste kommunikationsleden också är af en
viss vikt. Bekvämast och angenämast är det
otvifvelaktigt att helt enkelt hyra en vagn

och äka ut till världsutställningen, ty därvid har man tillfälle
att passera några af Chicagos vackraste, mest fashionabla gator
samt är fullkomligt oberoende i sina rörelser. Men såvida kost-
nadsfrågan också spelar någon roll så är detta fortskaffnings-
sätt långt ifrån det lämpligaste, ty åkdon i Chicago äro väl „ame-
rikanska" beträffande legan. Ur denna synpunkt — billighetens
— äro kabelbanorna längs Cottage Grove avenyn samt State
street utan rivaler, ty de befordra passagerare ända till en af ut-
ställningsplatsens portar för endast fem cents, men färden tar
närapå en timme i anspråk och är långt ifrån oblandadt ange-
näm, såsom ledande genom en del rätt ruskiga kvarter och ga-
tor, hvarjämte vagnarne säkert under utställningstiden komma att
ständigt vara fullpackade ända till olidlighet. Denna anmärkning
gäller äfven om pelarbanan, från hvars station vid Congress
street, nära till State, man kan färdas ända fram till utställningen
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på betydligt kortare tid än längs kabelbanorna och för samma
låga befordriugsafgift.

Bäst är ovilkorligen kommunikationen längs Illinois Central
järnvägen, från hvars station midt i hjärtat af staden man på
endast tjugu minuter kan fara ända in på utställningsplatsen för
ett pris af tjugufem cents för tur- och returbiljett. Men behag-
ligast är färden per ångbåt från en af de många centralt belägna
ångbåtsbryggorna till Jackson Park, om också turen kräfver så
mycket som tre fjärdedels timme. Isynnerhet en vacker sommar-
dag, då den hafsvida Michigansjön ligger lugn och blank, eller
åtminstone blott krusas af lätta kårar, lönar sig ångbåtsturen,
trots tidsförlusten, ty anblicken af staden från sjösidan är intres-

Jordhruksutställningen.

sant och utsikten från ångbåtsdäcket öfver den praktfulla „hvita
staden", sammansatt af så godt som idel palatser, där ute invid
gränsen till prärin, är storartadt vacker, hvarjämte man vinner
den oskattbara fördelen att träda in på världsutställningsområdet
från dess alra vackraste sida, därifrån man genast får en öfver-
blick öfver dess mest imponerande byggnader och den sagolikt
vackra s. k. gård dessa bilda.

Låtom oss därför antaga att vi anländt sjöledes till världs-
utställningsplatsen och landat vid den ståtliga tilläggningsbryg-
gan, som bygts ut i sjön så att den bildar en liten kvadratisk,
utmärkt väl skyddad hamn. Närmast fästes då blicken vid tvänne
i lätt stil uppförda byggnader, sinsemellan förenade genom en
vacker peristyl, hvilken i sitt midtelparti bildar en storartadt
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vacker portal, „Columbusportalen" kallad och rest såsom ett äre-
tecken åt Amerikas upptäckare. De båda byggnaderna äro mu-
sikhallen och Kasinot, båda väl värda ett grundligt besök och
båda värdiga afslutningar för den ädelt vackra peristylen på
samma gång som värdiga ett framstående rum bland utställnin-
gens alra vackraste byggnader.

Denna peristyl med sin portal utgör en lämplig förberedelse
för den anblick, som möter besökaren vid utträdet därur, en an-
blick, hvilken i arkitektonisk prakt och helgjutet ståtlig total-
effekt väl söker sin like. Midt framför oss ligger en lång rekt-
angulär vattenbassin, omgifven närmast af fyratioåtta „rostra",
bärande de olika staternas och territoriernas vapensköldar och
prydd vid sin östra ända med en praktfull, monumental spring-
brunn, hvars många olika vattenkonster efter mörkrets inbrott
upplysas förmedels mångfärgadt elektriskt ljus.

Till vänster om denna vattenbassin ligger först jordbruks-
utställningens byggnad, ett ståtligt palats i renässancestil, åtta-
hundra fot i längd ock femhundra i bredd, prydt med en väldig
glaskupol, som reser sig etthundrasextiofem fot öfver marken,
samt erbjudande en golfyta af icke mindre än femton acres.
Kostnaden för denna byggnad uppgår till sexhundratjugu tusen
dollars och byggnadsmaterialet utgöres af järn och trä, hvilka
bilda stommen, som därefter öfverklädts med en komposition af
gips, cement och hampa eller anna-n långfasig fiber, i Amerika
benämd „staff" och till sin yttre effekt i allo liknande marmor
eller annan sten, beroende på behandlingen af ytan och på den
färg som tillsatts blandningen. Ornamenteringen af jordbruks-
palatset är mycket rik, utan att dock vara öfverlastad, statygrup
perna i kolossal storlek äro väl afvägda och den med korintiska
pelare af femtio fots höjd prydda hufvudingången af en präktig
effekt.

En kolonnad förenar denna byggnad med dess närmaste
granne, maskinhallen, hvilken ligger pä samma sida om vatten-
bassinen som jordbruksutställningens byggnad, men skiljes från
denna af en smal kanal, som flyter under den förbindande ko-
lonnaden. Maskinhallen, af i det alra närmaste samma längd och
breddimensioner som jordbruksbyggnaden, kan skryta af en ändå
ståtligare fasad än denna, äfvenledes anordnad i italiensk renäs-
sancestil samt än rikare ornamenterad än grannens, hvarhos
tvänne smäckra, väl proportionerade torn i sin mån bidraga att
göra maskinhallen till en af de vackrasta byggnaderna på hela
utställningen. Ett annex, femhundrafemtio fot långt och fyra-
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hundranittio fot bredt, ökar maskinutställningens disponibla golf-
yta till närapå tjugufyra acres, hvarjämte bakom dessa båda
egentliga utställningsbyggnader uppförts pumphus, en mekanisk
värkstad och ett maskinhus, därifrån drifkraft — inalles tjugu-
fyra tusen hästkrafter — levereras för olika ändamål. Samman-
lagda kostnaden för denna byggnadskomplex uppgår till en mil-
jon trehundra tusen dollars.

Vid östra ändan af vattenhassinen, bildande ena kortsidan af
den s. k. Central Court, ligger den byggnad, hvilken amerika-
narne enhälligt förklara för utställningens pärla, presenterande
sig på bästa möjliga sätt för den, som från sjösidan träder in ge-
nom Columbusportalen. Det är administrationsbyggnaden, hvil-

Maskinhallen.

ken utom alla utställningens byråer innehåller dess postkontor
samt lokaler för tidningspressen och en alman informationsbyrå.
Byggnaden, som är strängt symmetrisk till sin plan, består af
ett kvadratiskt midtelparti med sidor af tvåhundrasextiotvå fots
längd, samt af fyra hörnpaviljonger, kvadratiska också de,
men endast med sjuttiotvå fots sidor. Öfver midtelpartiet reser
sig ett torn, krönt af en väldig dom, till en höjd af tvåhundra
sjuttiosju fot, medan dess diameter är etthundratjugu fot. Hela
domen är rikt förgyld och statyer samt grupper af statyer, bas-
reliefer och frescomålningar samt kolonnader kring nedra delen
af tornet bilda en slösande rik och värkligt praktfull ornamen-
tering, hvilken nog kommer att förmå flertalet af de blifvande
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utställningsbesökarne att underskrifva den redan nu fälda domen
öfver administrationsbyggnaden såsom den arkitektoniska pärlan
på expositionen. Men frånser man denna omamentering och be-
dömer byggnaden endast efter dess linjer och proportioner så
kan man svårligen komma till annat resultat än att tornet och
domen äro för väldiga och tunga i förhållande till resten af

Administrationshyggnaden.

byggnaden, hvilken nu nästan gör intryck endast af ett — vis-
serligen mycket ståtligt — fundament och en raison d'etre för
den strålande förgylda domen, som i sin tur åter är för stor för
tornet själft. Prakt har nog utvecklats vid uppförandet af admi-
nistrationsbyggnaden, som kostat femhundrafemtiotusen dollars,
detaljerna äro både smakfulla och vackra och den i dem genom-
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förda renässancestilen så väl apterad som den gärna kan vara det
i en byggnad af detta slag, men proportionerna äro icke väl af-
vägda och därför blir totalintrycket af „pärlan" icke sådant det
kunnat bli.

Detta är något man däremot icke kan säga om industripa-
latset, hvars ena ändfasad upptager den fjärde sidan af den rekt-
angulära Central Court, hvarom vi här sökt gifva en föreställ-
ning. Dess proportioner äro tvärtom så ypperligt väl afvägda,
den arkitektoniska stilen så konsekvent genomförd och så ren att
man först genom en del tankearbete kan komma till insikt om den
oerhördt väldiga skala, i hvilken denna byggnad blifvit tilltagen
Industripalatsets längd är ettusensexhundraåttiosju fot, eller un-
gefär en half kilometer, och dess bredd sjuhundraåttiosju fot,

Industripalatset.

medan väggarna äro sextiosex fot höga och takåsen tvåhundra-
fyratiofem fot öfver golfvets yta. Jemte sina gallerier erbjuder
byggnaden något öfver trettio acres golfyta och kostar en mil-
jon sjuhundratusen dollars. Icke mindre ån sjutton miljoner lö-
pande fot timmer af olika slag, gröfre och klenare inberäknadt,
samt fjorton miljoner engelska pounds järn och stål hafva åt-
gått för dess uppförande, utom naturligtvis en aldeles oerhörd
massa af den ofvan nämda „staff"-kompositionen. Industripalat-
set på Chicagoutstållningen är utan jämförelse den största bygg-
nad som någonsin uppförts, tre gånger större än St. Peters-
kyrkan i Rom och fyra gånger större än det gamla Roms Colos-
seum, som dock erbjöd sittplatser för åttiotusenpersoner. Midtel-
partiet af huset upptages af en rektangulär hall af ettusentvå-
hundraåttio fots längd och trehundraåttio fots bredd. Golfytan
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allenast i denna midtelhall är i det närmaste elfva acres stor, er-
bjudande sex kvadratfots utrymme åt enhvar af sjuttiotusen per-
soner, och hela detta ofantligt stora rum besväras icke af en
enda pelare, kolonn eller annat takstöd, som skymmer utsikten.
Endast för spikning af golfvet ha åtgått fem hela järnvägslaster
spik och för takfönstren ha användts fyratio vagnslaster glas.
Tiotusen elektriska lampor komma på aftnarna att kräfvas för
upplysning af denna byggnad, som är indelad i gator och kvarter
för att göra det möjligt för besökare att finna sig tillrätta bland
den oändliga mångfald af industri och konstindustrialster, hvilka
äro utstälda under dess tak.

Det var i industripalatset som de storartade invigningshög-
tidligheterna den 21:sta sistlidne Oktober egde rum, under till-

Elektricitetsbyggnaden.

strömning af en större massa människor än hvad säkerligen nå-
gonsin förut samlats i ett rum. Icke mindre än sjuttiofem tusen
sittplatser hade iordningstälts i midtelpartiet af byggnaden, där-
jämte hade omkring femtio tusen andra inträdeskort utdelats
och dock voro sidogallerierna torna under invigningsakten, hvil-
ken på det mest solenella sätt förrättades i närvaro af Förenta
Staternas vice-president, af de olika staternas guvernörer, af
främmande makters representanter, högre stats- och unionsrege-
rings dignitärer o. s. v. Det intryck af väldighet som den oer-
hörda folkmassan gjorde på alla närvarande kommer nog inte i
hast att förgätas af dem, som voro i tillfälle att öfvervara invig-
ningen af världsutställningsbyggnaderna.

I bredd med industripalatset och i jämförelse med dess jätte-
proportioner förlora sig de öfriga utställningsbyggnaderna till
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närapå rena obetydligheter, ehuru de alla både i storlek och
dyrbarhet stå en hel del öfver motsvarande byggnader vid före-
gående världsutställningar. Närmast industripalatset, men skild
därifrån genom en kanal, hvilken förbinder den i det föregående
flera gånger nämda vattenbassinen med de stora dammarne längre
norrut på utställningsfältet, ligger byggnaden för elektricitets-
utställningen, hvilken otvifvelaktigt kommer att bli en af de alra
mest intressanta bland de många intresseväckande uppvisningarna
Byggnaden, hvars dimensioner äro 690x345 fot, prydes af tio torn
samt af en portal, hvilken dock är altför stort tilltagen i förhål-
lande till öfriga delar, och förses med en särskildt karakteristisk
prydnad i form af en kolossal staty af Benjamin Franklin, hvar-
jämte anstalter vidtagits för att kunna åstadkomma storartade il-

Grufutställnmgen.

luminationer af elektricitetspalatset. Kostnaden därför uppgår
till fyrahundratio tusen dollars.

Jämte detta och likaledes med ena ändfasaden vettande mot
den stora dammen eller lilla sjön, hvarom mera härnedan, ligger
grufutställningsbyggnaden, 700x350 fot, uppförd i en lika vacker
som ren arkitektonisk stil samt, likasom de flesta af de öfriga,
bygd af trä, järn och „staff." Kostnaden för denna byggnad sti
ger till tvåhundrasextiofem tusen dollars. Också den utställning,
som är inrymd i grufutställningspalatset ax af bra nog enastående
intresse såväl för fackmän som för dem, hvilka önska vinna en
inblick i de outtömliga naturliga rikedomskällor, som stått och
stå Nord Amerikas folk till buds. Grufindustrin i Förenta Sta-
terna står ju ojämförligt mycket högre än i något annat land på
jordklotet, både beträffande grufvornas naturliga rikedom, be-
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träffande det vunna utbytet och beträffande arbetsmetoderna samt
användandet af lika sinnrika som dyrbara maskiner, hvarför också
denna specialutställning säkert kommer att vida öfverträffa alt
som förut åvägabragts på detta område.

Transportväsendets utställning.

Från grufindustriens palats kommer man närmast till bygg-
naden för utställning af alt som hör till transportväsendets om-
råde. Denna, af dimensionerna 960x250 fot, skiljer sig fullstän-

Trädgårdsutställningen.

digt i afseende å sin arkitektoniska stil från utställningens alla
öfriga byggnader och utmärker sig visserligen genom en hög
grad af originalitet och en kanske ännu högre grad af grannlåt,
men på samma gång också genom en brist på stilrenhet och deraf
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följande arkitektonisk skönhet, sådana att nan inte gärna kan
värja sig för en önskan — att litet mindre originalitet blifvit ut-
vecklad vid utförandet af ritningarna till densamma. Det mest
utmärkande draget hos denna byggnad är dess stora portal, hvil-
ken är helt förgyld från ofvan till nedan och troligen därigenom
kommer att sticka tillräckligt i publikens ögon för att öfverskyla
hvarjehanda brister i andra stycken.

Vacker, originell och elegant är däremot byggnaden för träd-
gårdsutställningen, 998x250 fot, samt konstruerad i form af ett
etthundratrettio fot högt midtelparti, försedt med en storartad
glaskupol samt tvänne flyglar, förbundna med centralbyggnaden
genom dubbla, glastäckta gallerier, hvilka bilda tvänne inre går-
dar. Dessa <aro planterade med orange och citronträd samt en

Kvinnornas utställningsbyggnad.

mängd buskväxter, hörande till floran i dessa träds hemtrakter,
och under den höga kupolen ha palmer, jätteormbunkar öch andra
tropiska samt halftropiska växter fått plats, medan härdigare bu-
skar, träd och blommor ordnats till en väldig trädgård rundtorn
byggnaden. Då denna dessutom har ett ypperligt läge vid stran-
den af den lilla sjön och erbjuder en praktfull utsikt öfver några
af utställningens alra vackraste partier så lider det föga tvifvel
att trädgårdspalatset med dess i paviljongerna inrymda kafféer
kommer att blifva en af de mest omtyckta uppehållsorterna på
hela fältet.

Följer så i ordning kvinnornas utställningsbyggnad, 388 fot
lång och 190 fot bred, uppförd i ett slags pseudoklassisk stil
och ritad af en kvinlig arkitekt. Om ingen af de andra utställ-
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ningsbyggnaderna har det väl åtminstone i Amerika talats och
skrifvits mera än om denna, likasom om det som inom dess väg-
gar kommer att förevisas. Mrs. Potter Palmer, den kvinliga ut-
ställningdirektionens lika vackra och talangfulla som energiska
ordförande, har närapå rest jorden rundt för att göra reklam för
den kvinliga afdelningen på världsutställningen, öfveralt framhål-
lande att en kvinna uppgjort ritningarna till dess byggnad, be-
prisande dess skönhet och värkligen uppväckande ett lefvande
intresse inom vida kretsar för denna afdelning af världsutställ-
ningen. Nu då byggnaden är färdig får man dock afpruta nå-
got på alla de superlativer, som satts i omlopp rörande dess ar-
kitektur. Dess proportioner äro icke väl afvägda och de pelar-
rader, hvilka bilda det mest i ögonen fallande draget i dess fasad

Regeringsbyggnaden.

äro klent tilltagna i förhållande till byggnaden själft så att det
hela, trots den tydliga sträfvan att åstadkomma något i klassisk
stil, gör ett intryck af ofullgångenhet, af „vilja men inte kunna".
Men den äran måste i stället tillerkännas kvinnornas utställnings-
direktion att deras byggnad var den första, som blef fullt färdig,
tidigare till och med än den behöfdes.

Förenta Staternas regeringsbyggnad, belägen midt emot
trädgårdspalatset, på motsatta sidan af den lilla sjön, hör knap-
past till utställningens vackrare byggnader. Huset, af dimen-
sionerna 415x345 fot, innehåller utställningar från olika rege-
ringsdepartement och institutioner. En fullständig samling af
mynt och sedlar, som präglats eller tryckts i landet, utställnings-
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artiklar af olika slag från nationalmuseet i Washington, från det
bekanta Smithsonian Institute, från Fiskerikommissionen, hvilken
ju i Förenta Staterna har en större betydelse än troligen i nå-
got annat land på jorden, o. s. v. äro några af sevärdheterna i
regeringsbyggnaden, hvarest också finnes utstäld en fyrahundra
kvadratfot stor reliefkarta öfver Förenta Staterna, visande i nog-
grant riktig skala rundningen af jordytan, sträckningen of hvarje
bärg och ås, loppet af hvarje flod och bäck, läget af hvarje stad
o. s. v. i hela det vidsträckta landet.

Närmast regeringsbyggnaden komma vi till fiskeriutställnings-
byggnaden, uppförd i en högst egendomlig och säkert inte alla
tilltalande stilart. I dess flyglar äro storartade såväl salt- som
sötvattenakvarier inrymda, metoderna för fiskodling förevisas i

Fiskeriutställningen.

hvarje detalj medan landets väldiga fiskerinäringar äro represente-
rade på ett värkligt storartadt sätt, hvarför också denna separat-
utställning företer ovanligt mycket af alra högsta intresse för så-
väl fackmän som icke fackmän bland besökare.

Sist bland de stora byggnaderna komma vi till palatset för
skön konst. Dess ädelt rena fasad bildar en praktfullt vacker
afslutning på perspektivet norrut öfver den lilla sjön och stäm-
plar byggnaden — åtminstone för en och hvar som har någon
blick för arkitektonisk skönhet — såsom den utan jämförelse
vackraste i den ståtliga samlingen af storartadt vackra palats.
Klassiska arkitekturmotiv ha konsekvent genomförts i hela bygg-
naden, hvars femhundra fot långa fasad därigenom nått en hel-
gjutenhet sådan ingen af de öfriga förmår uppvisa. Tvänne an-
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nex flankera hufvudbyggnaden på båda sidor och stå i förbindelse
därmed genom täckta gallerier. Hela komplexen är uppförd af
sten, tegel, järn och stål, med trä endast i sådana delar, som
icke äro utsatta för eldfara, hvarför också kostnaden för konst-
utställningspalatset stigit till den väldiga summan af sexhundra-
sjuttio tusen dollars. Men detta oaktadt är byggnaden icke af-
sedd att bibehållas för framtiden och därför har man redan nu
begynt agitera för att densamma efter uställningens afslutande
skulle uppföras på nytt af marmor och järn, för att sedan för
kommande generationer vitna om den prakt som utvecklades vid
fyrahundraårsfesten. Att hoppas är att denna plan skall kunna
förvärkligas, ty ett vackrare och lämpligare minne af folkens
möte i Chicago kan staden aldrig ens tänka sig än det ädelt ståt-
liga palatset för skön konst.

Palatset för skön konst.

Skogsutställningens byggnad (The Forestry Building) belä-
gen söder om jordbrukspalatset, är en af de egendomligaste på
utställningen, uppförd som den är så helt och hållet af trä att
inte ens spik, utan tränaglar användts för hopfogande af dess
olika delar. Dess långt framspringande tak uppbäres af långa
rader pelare, hvilka utgöras af naturliga trästammar, sända från
alla Unionens stater och utvalda bland de träslag, som för de
respektive staterna äro de mest karaktäristiska. Skogsutställ-
ningen innefattar prof på bland annat också träprodukter från
Washington, Oregon och California, där såsom bekant de ame-
rikanska jätteträden af olika slag förekomma. I den sistnämda sta-
ten har man tillvärkat ett helt järnvägståg — lokomotivet själf-
fallet undantaget — af en enda stam af Sequoia gigantea, kun-
gen bland alla jätteträd, och från staten Washington ha likaledes
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häpnadsväckande prof på de otroligt väldiga träd, som förekomma
i Cascade bärgens skogar, iordningstälts för att så vidt sig göra
låter gifva besökare af världsutställningen en föreställning om
den yttersta västerns resurser åt detta håll.

Nämna vi sedan ännu mäjeriutställningens byggnad, icke
långt från den närmast förut omtalade, samt de stora skjulen och
förevisningsringarna för kreatursutställningarna, belägna söder
om maskinhallen, så ha vi berört alla de viktigaste af de egent-
liga utställningsbyggnaderna. Men utom dessa finnes ett antal
andra, dols på själfva utställningsfältet, dels på den s. k. Midway
Plaisance, den långsträckta parkpromenaden, som förbinder Jack-
son Park med Washington Park. En stor del af de främmande
nationer, hvilka antagit inbjudningen att deltaga i Chicagoutställ-
ningen, ha uppfört sina egna byggnader, så godt som alla sta-
ter i Unionen ha gjort likaså och dessutom ha en mängd bygg-
nader uppförts af enskilda firmor för deras privata utställningar.
Det blefve mycket för vidlyftigt att här uppräkna ens de vikti-
gaste af alla dessa, utan måste vi åtnöja oss med ett omnäm-
nande endast af dem, som af en eller annan anledning kunna
göra anspråk på särskildt intresse hos våra läsare.

Bland främmande nationers byggnader tilldrager sig i främ-
sta rummet vår uppmärksamhet den svenska utställningspaviljon-
gen, äkta svensk som den ju är till såväl stil och material som
utförande och — ingalunda minst — till sitt innehåll. Såsom af
närstående teckning synes är det den urgamla träkyrkostilen, som
legat till grund för den i den svenska paviljongen använda arki-
tekturen och detta gammalsvenska drag hos byggnaden blir inga-
lunda det minst intresseväckande för landsmännen på denna sidan
Atlanten. Plats för densamma har erhållits å den alra bästa
delen af utställningsfältet, icke långt från regeringsmodellen af
ett örlogsfartyg samt midtemot fiskeriutställningen, i en parkartad
omgifning af vackraste slag. Det är med fullt berättigad stolt-
het Amerikas svenskar kunna peka på denna, sitt gamla fäder-
neslands byggnad och med ingalunda mindre stolthet kunna de
visa på byggnadens innehåll, hvaribland svenska turistföreningens
utställning säkert kommer att bli en af de mest tilltalande de-
larne.

Näst Sveriges paviljong vilja vi fästa uppmärksamheten vid
den lika egendomliga, som intressanta japanesiska utställnings-
byggnaden. Denna har fått sig den kanske alra bästa platsen
på hela utställningsområdet anvisad, eller nordliga spetsen af
den ö, som kringflytes af den i det föregående flera gånger
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nämda lilla sjön, kring hvilken några af de vackraste byggnader-
na ligga. I öfrigt är hela ön bibehållen så mycket sig göra låtit
i sitt naturliga skick, bildande en skuggrik oas, omgifven af vat-
ten och erbjudande de grannaste utsikter åt alla håll. Inga
andra byggnader äro uppförda på ön, men då Japans regering
anmälde sig sinnad att uppföra sin utställningspaviljong i noga
öfverensstämmelse med ett ryktbart, öfver ett tusen år gammalt
Sintotempel i det inre af Japan samt anhöll om tillräcklig ter-
räng för att kunna rundtorn byggnaden uppföra en äkta japanesisk
trädgårdsanläggning, och till råga på alt erbjöd den både dyr-
bara och vackra byggnaden såsom en minnesgåfva åt staden Chi-
cago, beslöt man att göra ett undantag och upplät åt Japan hela
nordliga ändan af ifrågavarande ö, hvilken nu kommer att bilda
ett fullkomligt litet Japan, strängt afskildt från hela den öfriga
världsutställningen såväl i yttre afseende som genom sin egen-
domlighet. Lägg härtill att den japanesiska regeringen beviljat
ett frikostigare anslag än någonsin förut för representerande af
sin konst och sin industri så inses lätt huru utomordentligt in-
tressant denna dess utställning kommer att bli.

Af världsutställningsdirektionen har också uppförts en kopia
af en historiskt ryktbar gammal byggnad, klostret La Rabida i
Spanien, i hvilket såsom bekant Christopher Columbus och hans
son funno en gästvänlig fristad vid en tidpunkt då den store
mannen saknade både hem och huld. Enligt sägnen var det i
detta kloster han slutligen utarbetade planerna för sin stora upp-
täcktsresa och därför har man velat gifva besökarne af världs-
utställningen en möjligast trogen bild af byggnaden sådan den
var så till det yttre som det inre vid den tid då Columbus vista-
des inom dess murar. La Rabida klostret är uppfördt på en li-
ten klippig udde, omspolad af Michigansjön, närmast väster om
jordbruksutställningen.

Af Förenta Staternas regering har bygts en modell i full
storlek af ett modärnt amerikansk örlogsfartyg. Materialet där-
till utgöres af tegel, men denna stomme har beklädts med stål-
plåt och i öfrigt utrustats samt bestyckats i hvarje detalj på
samma sätt som ett af Förenta Staternas nyaste och bästa krigs-
skepp så att endast en mycket minutiös undersökning ger vid
handen att det icke är ett värkligt krigsfartyg, som ligger för-
ankradt tätt invid stranden samt — händelse eller tanke? —

midtemot Englands utställningsbyggnad, hvilken i förbigående
sagdt är skäligen anspråkslös såväl till dimensioner aom till arki-
tektonisk utstyrsel.
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Öfriga byggnader måste vi af brist på utrymme här förbigå,
ehuru särskildt bland de olika staternas utställningspaviljonger
flera både dyrbara och vackra sådana finnas, den af staten Illi-
nois för en kostnad af tvåhundra tusen dollars uppförda inga-
lunda minst värd att omtala. Och likaså måste vi lämna åsido
de många intressanta separatutställningarna på Midway Plaisance,
där eskimå- och malajbyar, gatupartier från orienten och occi-
denten, representanter för egendomliga vilda folkstammar med
husgeråd, vapen, husdjur och bostäder samt en oändlig mångfald
af annat, som aldrig förut sammanförts på en plats, erbjuda be-
sökarne af Chicagoutställningen en mängd tillfällen att skåda sa-
ker, dem annars endast djärfva och inga mödor skyende resande
kunna studera.

Förenta Staternas krigsskepp.

Ett par ord vilja vi dock egna den enastående storartade
blomsterutställning, som i och omkring trädgårdsutställningspalat-
set kommer att pågå under hela den tid världsexpositionen hål-
les öppen. Det blir en „procession af blommor", som kommer
att, altefter som årstiden skrider framåt, presentera det bästa
amerikansk blomsterodling kan åstadkomma. En miljon tulpaner,
hyacinter och andra tidigt blommande lökväxter skola stå i full
prakt under Maj månad; femtio tusen rosenbuskar komma senare
på sommaren att sörja för doft och fägring och i Oktober komma
några hundratusental Chrysantemum att blända ögat med sina
granna färger, hvarjämte naturligtvis alla andra slags blommor
och plantor, som i Amerika äro föremål för friluftsodling, komma
att fylla mellantiderna och bidraga till den prakt, som i denna
väg skall utvecklas.
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Härmed kunna vi lugnt lämna försöket att gifva en antydan
om hvad världsutställningen i Chicago år 1893 erbjuder besökarne
däraf. En hel volym vore icke tillräcklig för att omnämna ens
alt det viktigaste och mest intressanta af den samling sevärdheter
de, hvilka besöka Chicagoutställningen, äro i tillfälle att skåda,
så mycket mindre då några få sidor. Det är undrens stad, som
vuxit upp där ute vid stranden af Michigansjön, en stad af nu-
tids-undervärk, större, mera beundransvärd och mera intressant
ån något föregående skede af mänsklig utveckling kunnat åstad-
komma. Och undervärk äro såsom bekant omöjliga att förklara
eller ens gifva en riktig föreställning om. Man måste själf se
dem för att kunna fatta deras betydelse, fatta hela omätligheten
af vår egen tids företagsamhet och skapande kraft.

ILLINOIS STATE BUILDING;'
WORLD'S COLUMBIAN EXPOSITION

CHICAGO 1893.
Illinois statsbyggnad.



v
„Den vilda västern"

1. De båda Dakota's. 2. Nebraska. 8. Kansas. 4. Colorado. 5. New Mexico.
6. Arizona. 7. Nevada. 8. Utah. 9. "Wyoming. 10. Montana.

11. Idaho. 12. Klippbärgens metropol: Denver.

North Dakota.

Statistik.

et första bebyggandet af staten år 1780.
egde rum på platsen för nuva-

rande staden Pembina.
och utfördes af fransmän

från Canada.
Staten upptogs i Unionen år. . 1889.
Folkmängden steg år 1890 till 182,719.
areal i kvadratmil 70, 795.
fördelad i grefskap, (counties) 55.
med postkontor 493.
Järnvägarna i staten i mil .... 2,100.

Tidningar och tidskrifter utgifvas 119.
Antalet representanter i kongressen 1.

De förnämsta städerna i North Dakota och deras respektiva
innevånarantal äro:

Fargo 8,000.
Grand Forks 6,500.
Bismarck 4,000.
Jamestown 2,500.
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South Dakota.

Statistik.

Statens första bebyggande år 1857.
egde rum vid Sioux Falls.
och utfördes af amerikanare från lowa.
Staten upptogs i unionen år 1889.
Folkmängd år 1890 328,808.
areal i kvadratmil 77,650.
fördelad i grefskap (counties) 78.
med postkontor 674.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 275.
Antalet representanter i kongressen 2.

De förnämsta städerna i South Dakota och deras respektiva
innevånarantal äro:

De båda Dakota-staterna ha först för så kort tid sedan blif-
vit åtskilda och förete så många likheter i alla afseenden att de
i sina almänna drag lämpligast afhandlas tillsamman. Deras väl-
diga område, som sammanlagdt upptar icke mindre än 150,932
kvadratmil, gränsar i norr till Canada, i öster till Minnesota och
en del af lowa, i söder till Nebraska samt i väster till Wyoming
och Montana. Båda staterna utgjorde ända till år 1803 delar af
det franska kolonialväldet Louisiana, båda bildade sedermera un-
der amerikansk styrelse delar af olika territorier tils de år 1861
gjordes till ett särskildt territorium Dakota, till hvilket också be-
tydande sträckor af Montana och Wyoming räknades. År 1889
upptogos slutligen båda områdena såsom själfständiga stater i
Unionen.

North Dakota räknar sin första stadigvarande innevånare af
hvit hudfärg ända från år 1780, då en fransk-canadisk pelshand-
lare nedsatte sig vid Pembina. Och år 1812 grundades af lord
Selkirk en skotsk koloni inom området, därifrån nybyggarne dock
eredan år 1823, då det blef utredt att de slagit sig ned på arn-

Sioux Falls 10,177.
Aberdeen 6,500.
Watertown 5,000.
Yankton 4,500.
Mitchell 4,500.
Rapid City 4,000.
Pierre 3,500.
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rikansk botten, flyttade norrut till Manitoba. Ända till år 1875
förblef dock så godt som hela North Dakota så oberördt af all
kultur att knappast ett tusental hvita nybyggare slagit sig ned
inom dess gränser, utan fingo de krigiska och mot alla hvita
fiendtliga Sioux-indianerna ostördt ströfva öfver dess ändlösa slät-
ter. Men i och med utsträckningen af järnvägsnätet också in i
Dakota vidtog en stark tillströmning af europeiska indvandrare
och därmed det vida områdets gradvisa införlifvande med de od-
lade och kultiverade delarna af Förenta Staterna. Ännu har od-
lingen dock knappast förmått eröfra mera än den ostligaste de-
len af staten, men för hvarje dag som går tränga nybyggarne
längre västerut, hvarför den dag då North Dakota måste räknas
till de civiliserade delarna af världen icke mera är långt af-
lägsen.

South Dakota såg först år 1857 det första stadigvarande ny-
bygget grundas inom sina gränser, men ännu åtskilliga år där-
efter förblef detta nybygges öde osäkert och sväfvande, i det
Sioux-indianerna upprepade gånger fördrefvo de hvita, hvilka
dock lika ofta med äkta amerikansk seghet vände tillbaka. Först
efter det stora och blodiga indiankriget år 1862, då Sioux-stam-
marna blefvo i grund slagna, inträdde fredligare förhållanden och
därmed ett så starkt tillopp af invandrare såväl från andra ame-
rikanska stater som från Europa att inom kort de östra delarna
af South Dakota blefvo både odlade och jämförelsevis tätt befol-
kade.

Längre västerut däremot förblefvo Sioux-indianerna i besitt-
ning af en stor del af statens område, inom hvilket denna, alt
ännu den talrikaste och mäktigaste af västerns indianstammar,
lefver och har sin tillvara. Endast i sydvästra delen af staten, i
den s. k. Black Hills trakten har odlingen — eller kanske rättare
vinningslystnaden och guldtörsten — trängt undan de röde.
Upptäckten af guld samt sedermera af kvicksilfver och andra
värdefulla metaller i denna näjd lockade dit massor af äfventyrs-
lystna invandrare, bland hvilka många, gäckade i sitt hopp att
genom grufdrift och guldvaskning vinna snabb rikedom, begynte
odla den fruktbara jorden så att snart nog hela området bytte
karaktär — tils detsamma numera är ett bördigt jordbruks- på
samma gång som ett ofantligt rikt grufdistrikt.

Med undantag endast af detta område bilda de båda Da-
kota^ en enda ofantlig slätt, delvis (i de s. k. Bad Lands)
sönderskuren af vatten och utslocknad vulkanisk eld i de
mest fantastiska formationer. Här och där afbrytes slätten af
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låga åsar, snarlika väldiga jordvågor, en mängd större och min-
dre floder genomflyta densamma, några små sjöar, ofta innehål-
lande saltvatten, gifva dess yta ställvis någon omväxling, men i
hufvudsak är hela området en enda väldig präri, hvilken i väster
långsamt höjer sig genom östra Montana till Klippbärgen och i
öster öfvergår i Minnesotas kuperade skogsland.

I de östra trakterna af de båda Dakota's är det odling och
kultur egentligen vunnit insteg. Där är det årliga regnfallet till-
räckligt för att under vanliga år tillåta den rika prärijorden att
frambringa ypperliga skördar, därför ha invandrare strömmat dit
i massor under de senaste åren, numera för hvarje år, snart sagdt
för hvarje månad trängande längre västerut. Denna östra del är
en ändå jä are slätt än den västerom Missourifloden belägna,
utan ett träd, en buske, eller knappast ens en sten. Men trots
detta är slätten ingalunda en ofruktbar öken såsom man kunde
vara frestad förmoda, utan är öfveralt, där plogen icke brutit den
jämna ytan, betäckt af en yppig gräsväxt. Och den jord, som
framalstrar den rika gräsvegetationen har såväl vid vetenskaplig
undersökning som vid praktiska odlingsförsök visat sig vara en
af de bördigaste på jordklotet. Det öfversta lagret af jord är i
almänhet ett par fot djupt och utgöres af rik, svart mull, värklig
matmylla. Därunder påträffas i regeln ett flera fot djupt lager
af till färgen brun, både ler- och sandhaltig jord, hvilken endast
behöfver läggas öppen för vatten, luft och ljus för att också bilda
ypperlig åkerjord, och under detta lager förekomma grus och
sand närmast öfver ett sista lager af djupblå lera, hvilken hin-
drar vattnet att sjunka lägre ned och därigenom i någon mån
mildrar värkningarna af torkan, hvilken i Dakota är jordbrukets
värsta fiende. Tack vare denna fördelning af jordarterna kan
åkern i Dakota komma till rätta samt frambringa skördar med
betydligt mindre regn än i de flesta andra trakter. Om blott
snöfallet under vintern är tillräckligt och försommaren bjuder på
hälst ett par dugliga regn, så reder man sig i almänhet godt.

I de flesta af Dakotas sjöar samt i många af dess bäckar och
smärre åar är, såsom redan ofvan nämdes, vattnet salthaltigt, i
många så starkt att detsamma är fullkomligt odrickbart, hvarjämte
det ofta innehåller andra mineraliska ämnen, som gifva det en
vidrig smak. Men i de större floderna, hvilka rinna upp utanför
Dakotas gränser samt mottaga tillflöden från olika håll, finnes
tillgång nog på vatten af bättre beskaffenhet, och i afseende på
floder äro de båda staterna rikt lottade. Främst bland dessa
står Missouri, hvilken redan vid sitt inträde i North Dakota, i
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statens nordvästra hörn, är segelbar samt sedan i många krök-
ningar, under en sträcka af mera än ett tusen mil, flyter genom
de båda staternas områden. Missouri mottar en mängd tillflöden
under sitt lopp genom de båda Dakota's, såsom: Lilla Missouri-,
Big Knife-, Cannon Bali-, Grande-, Owl-, Stora Cheyennefloderna
o. s. v. från höger samt från venster bland en massa smärre bi-
floder den betydande James- eller Dakotafloden, hvilken i sydlig
riktning genomflyter nästan hela området och i sydöstra hörnet
däraf förenar sig med Missourifloden. Alla dessa större vatten-
drag hafva sedan i sin ordning en mängd smärre tillflöden, af
hvilka dock många under sensommaren och förra delen af hö-
sten, en del likaså under vintern, knappast hålla något vatten
als. Men för bevattningsändamål under den tid af året då vatten
för åkerbruksväxterna är mest af nöden, eller under våren och
försommaren, kunna de flesta af dem användas och därför komma
nog också de västligare delarna af de båda Dakota's att altmera
odlas, ju mera insikten om fördelarna af jordbruk med konst-
bevattning blir spridd bland de klasser af folket, ur hvilka ny-
byggarnes led rekryteras.

Det är isynnerhet South Dakotas ostliga del, som är jäm-
förelsevis tätt befolkad och väl odlad, och denna odling skulle
nog långt före detta ha trängt fram öfver Missourifloden till trak-
terna väster därom, hvilka delvis erbjuda utmärkta tillfällen för
åkerbrukare, ifall de icke här skulle mött den stora Sioux-indian
reservationen, af hvilken Förenta Staternas regering numera köpt
och för bebyggande öppnat ett område af elfva miljoner acres,
däraf dock en stor del utgöres af jord, som icke erbjuder syn-
nerligt stora lockelser för nybyggare, åtminstone så länge bättre
sådan på många håll står att fås. Väster om denna indianreser-
vation vidtar det förut omnämda s. k. Black Hills området, de
båda Dakotas' enda bärgstrakt. Ända till de senaste åren har
detta område varit kändt egentligen endast för sin rikedom på
ädla metaller, hvaraf dess grufvor under tioårsperioden 1877—
1887 frambragt i det närmaste trettionio miljoner dollars. Men
sedan järnvägar bygts till trakten har också jordbruket och isyn-
nerhet boskapsskötseln begynt tillvinna sig alt större uppmärk-
samhet så att numera alla de fruktbara dalsänkorna mellan de
metallförande bärgen äro mera eller mindre väl odlade och säkert
hafva att påräkna ståtlig utveckling i detta afseende, ty regn-
fallet i bärgstrakterna är betydligt större än ute på slätterna och
de många grufstäderna erbjuda nära belägna och lätt tillgängliga
Bosättningsorter för landtmannaprodukter af olika slag.
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För egentliga jordbrukare erbjuda dock de delar af South
Dakota, som äro tillgängliga för kapitalsvaga nybyggare, icke
synnerligt stora lockelser, ty i de östra trakterna, där klimatet
är gynsamt och samfärdselförhållandena utvecklade, är befolk-
ningen redan så talrik att all den bästa jorden är upptagen.
Det som finnes kvar står endera rätt högt i pris eller är icke af
bästa beskaffenhet. Och långt västerut — undantagande Black
Hills distriktet — äro regnförhållandena alt annat än uppmunt-
rande, hvarjämte icke häller samfärdselväsendet är tillräckligt
utveckladt för att i en snar framtid låta hoppas på goda och
billiga förbindelser med de stora afsättningsorterna i landet.
Dessa delar af staten lämpa sig vida bättre för boskapsskötsel och
sådan har äfven i alt större skala begynt drifvas där under se-
nare tider. För denna gren af landtbruket, parad med egentligt
åkerbruk i mindre utsträckning för eget behof, erbjuda också de
aflägsnare delarna af staten många fördelar, hvarför det torde
kunna tagas för gifvet att den framtida utvecklingen i denna del
af staten kommer att gå i sådan riktning.

Endast den nyinköpta, här ofvan nämda delen af Siouxreser-
vationen erbjuder äfven medellösa nybyggare tillfällen att för-
värfva jord i South Dakota. Men därvid bör ihågkommas att
den jord, som af tillernade farmare i nämda trakter kan upp-
tagas, är högst olika till sin beskaffenhet samt vidare att endast
den, som i någon mån gjort sig förtrogen med förhållandena i
landet kan räkna på att komma åt duglig jord, ty upptagande
af sådan i en nyöppnad trakt, där man löper i kapp med tusental
andra människor, hvilka oftast äro redo att använda hvilka me-

del som hälst för att vinna några fördelar, är ett slags hasard-
spel, i hvilket den hederlige och andras rättigheter respekterande
individen har alla utsikter att förlora, men högst få att vinna.

Beträffande klimatet likna de båda staterna hvarandra i det
alra närmaste och förete båda stark värme under sommaren samt
betydlig köld under vintern. Snöfallet är under vissa vintrar
mycket starkt, under andra åter rätt obetydligt, men begynner
i hvardera fallen först på vårvintern. Under större delen af den
kalla årstiden är marken endast sparsamt täckt af snö, medan
kölden, till följd af den särdeles torra och rena luften, endast
sällan kännes besvärlig. Men så kommer då och då en af de
riktiga prärisnöstormarna, en s. k. blizzard, och då visar sig Da-
kota-klimatet i all sin förfärande stränghet. Vinden sveper med
oerhörd styrka öfver de trädlösa slätterna, där ingenting hejdar
dess framfart, hvirflande snön framför sig i sådana massor att
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människor och boskap, som äro ute och ej hastigt nog kunna
finna skydd, begrafvas och frysa ihjäl. Vanligen räcker en bliz-
zard icke synnerligt länge, men då den upphör inträder den star-
kaste köld, som öfverhufvudtaget förekommer ute på prärierna.
Då gäller det att hafva tillräckligt bränsleförråd i husen och till-
räckligt foder för boskapen i närmaste närhet, ty ofta nog hän-
der att den förfärliga kölden fortfar en längre tid och därunder
är det så godt som omöjligt att förrätta något som hälst arbete
utom hus.

Det enda bränslet ute på prärierna utgöres af stenkol, som
förekommer ymnigt nog inom de båda Dakota-staterna, så att
mångenstädes farmaren kan gräfva upp sitt kolbehof på sin egen
mark. Öfveralt är därför bränsle mycket billigt, men detsamma
kan ingalunda sägas om byggnadsvirke, hvilket måste köpas på
ofta rätt långt afstånd. Till följd däraf är man också i almänhet
ute på prärierna mycket sparsam beträffande byggnader. Många
— ja, kanske de flesta — nybyggare ha de första åren bott i
jordkulor, hvilka endast med taket sticka upp öfver marken, och
få äro i sanning de, hvilka mäktat uppföra sådana uthusbyggnader,
som man i Europa anser vara oundgängligt nödvändiga för att
härbärgera kreatur, dragare och redskap. Men sådana svårig-
heter äro icke så stora eller så outhärdliga som de förefalla den
ovane. Tusental nordbor, som genomgått dem alla, bygga och
bo i detta nu ute på Dakotas slätter och ega farmer, hvarom de
aldrig skulle vågat ens drömma i sitt eget land.

Det är isynnerhet North Dakota, som under de senare åren
begynt tillvinna sig alt större uppmärksamhet från nordiska in-
vandrares sida, och troligt nog är därför att de närmaste åren
komma att bevitna en utveckling inom denna stat, hvartill mot-
stycken torde få efterletas långt och länge, ty ingen annan trakt
i Förenta Staterna har numera en sådan mängd, dels aldeles fri,
dels mycket billig, god och fruktbar jord att erbjuda nybyggare,
som North Dakota. Dess befolkning stiger i detta nu icke fullt
till tvåhundra tusen personer, medan godt tre miljoner männi-
skor kunde finna rum på dess slätter utan att bo lika tätt som
t. ex. i lowa, för att nu inte als anställa jämförelser med de östra
staterna. Och största delen af all den jord, som ännu är oupp-
tagen, är af ypperlig beskaffenhet, fullt jämförlig med det mesta
af den, som redan är odlad. Skilnaden ligger endast i regnför-
hållandena, hvilka i de östra delarna af staten äro ofantligt myc-
ket gynsammare än i de västra, där öfvervattning af fälten tils-
vidare är nödvändig för erhållande af skördar. Visst har man i



384

North Dakota likasom längre söderut trott sig kunna med säker-
het fastställa att regnmängden år för år blir större och således
de västra delarna af staten bättre och bättre egnade för jordbruk,
men en sådan förändring kräfver naturligtvis lång tid innan den-
samma blir tillräckligt genomgripande för att förbättra och om-
skapa förhållandena i ett så vidsträckt område som North Dakota
väster om Missouri-floden.

Ty äfven i North Dakota bildar denna flod så att säga grän-
sen mellan de östra, tätare befolkade samt bättre odlade och de
västra, men ödsliga trakterna, om skilnaden'också inte här är så
i ögonen fallande som i South Dakota. Dels är nämligen icke häl-
ler den östra delen af den nordligare staten lika väl odlad som
motsvarande trakter längre söderut, dels har odlingen icke rönt
sådant motstånd under sitt framträngande mot väster så att också
på andra sidan Missouri spår däraf förekomma. Endast „Red
Rivers-flodens dal, längs gränsen mot Minnesota är lika fullstän-
digt, måhända äfven till större utsträckning, odlad som de bäst
kultiverade delarna af South Dakota. Denna dal, som sträcker
sig från söder mot norr till en längd af öfver tvåhundra och en
bredd af ungefär fyratio mil, är den del af North Dakota, som
först kommit under fullständig odling. Själfva floden bildar grän-
sen mot Minnesota och delar dalen i tvänne delar af så godt
som aldeles samma storlek, och i hela sin utsträckning är denna
dal en enda, fullkomligt jämn slätt, hvars jord öfverst består af
ett flera fot djupt lager af särdeles fruktbar matmylla. Det är
så godt som uteslutande hvete man här odlar och tack vare jord-
månen samt klimatet ernår hvetet i dessa trakter en del sär-
skilda egenskaper, hvilka göra detsamma till det erkändt bästa
i hela världen. Det går i handeln under benämningen „N:o 1
Härd" och betalas med högre pris än alla andra hvetesorter,
hvarjämte detsamma går så säkert till i Red River-dalen att skör-
darna där sällan eller aldrig felslagit. All jord i denna näjd är
därför naturligtvis länge sedan upptagen och befinner sig till en
större del i farmares händer samt är allaredan odlad, men eges
delvis också af landspekulanter, hvilka fortfarande hafva sådan
till salu. Prisen äro dock bra nog höga och därför kan knappast
någon annan än den, som redan samlat något kapital, numera
tänka på att bli jordegare i Red River-dalen. Men för den, som
har medel att köpa ett stycke af denna rika jord samt att förse
sig med dragare och redskap utan att åsamka sig en altför stor
skuldbörda, lönar sig nog jordbruk, trots de höga jordprisen,
ypperligt i nu ifrågavarande del af North Dakota. Järnvägslin-
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jer finnas på tillräckligt nära håll och längs dem ha åtskilliga
städer uppvuxit, så att farmaren utan att nödgas göranågra lån-
ga resor kan både sälja sina alster och köpa sina förnödenheter
i närmaste närhet.

Red River-dalen är dock icke den enda trakt af North Da-
kota, där det „hårda" vårhvetet, N:o 1 trifves och ger skördar.
Likasom i hela nordliga Minnesota går detsamma väl till också
öfveralt i North Dakota, där hveteodling öfverhufvud är möjlig,
och i de delar af staten, som inte hora till Red River-området
finnes ännu ledig jord i massor, desto mera ju längre västerut
man kommer. Sådan ledig jord kan nybyggaren på flerahanda
sätt komma åt, ty i North Dakota likasom i alla de öfriga nya
staterna i västern gälla ytterst frikostiga lagar beträffande den
icke upptagna jorden.

Den mest kända af dessa lagar är den s. k. Homestead-lagen,
enligt hvilken enhvar man eller kvinna, som är medborgare af Fö-
renta Staterna eller förklarat det vara sin afsikt att bli sådan,
eger rätt att af regeringens lediga jord upptaga ett stycke om
160 acres (128 gamla svenska tunnland) på vilkor endast att
han eller hon inom högst sex månader börjar odling däraf samt
fortsätter sådan odling under minst fem år, under hvilken tid
nybyggaren måste hafva sitt hemvist på sålunda upptagen jord.
I och för upptagandet fordras en skriftlig ansökan, ingifven till
statens närmaste offentliga landkontor, samt erläggandet af en
afgift, hvilken uppgår till omkring tjugu dollars. Jord, som på
detta sätt kan erhållas, finnes ännu i mängd i North Dakota,
men det är naturligtvis icke jord, som ligger i omedelbar närhet
af järnvägarna eller de större vattendragen. Den som vill upp-
taga homestead-jord måste begifva sig längre inåt landet och
gifva sig till tåls tils omnäjden blir bebygd och odlad, då i re-
geln ' också samfärdsellinjerna utsträckas ända fram till honom.
Men också för att börja farmning på sådan jord måste nybygga-
ren ega något medel Annars måste han sätta sig i skuld för
såväl dragare som redskap, utsäde o. s. v. och då behöfves en-
dast ett missväxtår för att han skall vara ruinerad, något som
händt mera än en af dem, som trott sig säkra så snart de kom-
mit i besittning af själfva jorden.

En annan lag, enligt hvilken jord på goda vilkor kan erhål-
las i North Dakota är den s. k. „Desert Land Act". Denna stad-
gar att enhvar, som vill anlägga kanaler för öfvervattning af jord,
hvilken icke utan öfvervattning kan bära några skördar, kan, utan
någon vidare kostnad än den för själfva bevattningen samt mot
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erläggande af en dollar per acre, erhålla ända till 640 acres så-
dan i ord. En nybyggare som icke skyr arbete — eller ännu
hälre ett par sådana tillsamman — kunna enligt denna lag lätt
nog skaffa sig en präktig farm i de västra delarna af North Da-
kota. Där finnes på lämpligt afstånd från vattendragen ännu
jord i mängd, fallande under denna lag, och stort mera än arbete
behöfves icke häller för att åstadkomma de nödiga kanalerna,
hvilka i almänhet ute på prärin anläggas på ett mycket enkelt
sätt. Har han blott medel tillräckligt för att kunna lefva och
arbeta ett år eller så utan inkomster, så är han bärgad karl för
framtiden, ty så snart han blott kan bevattna några tiotal acres
kan han reda sig och lagen ger honom tre års tid för att göra i
ordning öfvervattningen för hela den areal han anmält sig sinnad
att upptaga. Några dugliga karlar, som sparat tillräckligt för
att kunna lifnära sig under det första året och i bolag upptaga
ett sådant 640-acres stycke, kunna på en slik affär komma sig
till välstånd inom kortare tid än med annat jordbruk, ty något
säkrare sådant gifves det öfverhufvudtaget icke än det som be-
drifves medels öfvervattning ute på prärierna.

Den största mängden ännu icke odlad jord är dock den, som
innehas af de stora järnvägsbolagen, hvilka allenast i North Da-
kota ega miljontal acres. Järnvägsjord säljes till olika pris, be-
roende på dess beskaffenhet och läge, men i almänhet äro dessa
pris rätt låga och växla i östra delen af Nort Dakota från fyra
till sex dollars per acre för åkerbruksjord och från tre till fyra
dollars per acre för betesmark samt i västra delen af staten från
tre till tre och en half dollar per acre i genomsnitt. Och därvid
är ytterligare att märka det köparen tillätes afbetala priset un-
der förloppet af fem på hvarandra följande år, en sjettedel att
inbetalas kontant och resten löpande med sju procents ränta.
Såsom synes äro såväl pris som betalningsvilkor vid köp af järn-
vägsjord mycket lätta, men däraf bör häller ingen låta fresta sig
till att lättsinnigt lägga sig till med en farm ute på Dakotas
prärier, ty utom för själfva jorden har nybyggaren att vidkännas
en mängd andra rätt dryga utgifter och därför borde enhvar så-
dan göra det till en regel att icke köpa jord innan han har så
stora tillgångar, att sedan den första afbetalningen blifvit gjord
och hus, redskap, dragare samt annat nödigt blifvit inköpt, till-
räckligt finnes öfver för åtminstone ett annat års afbetalning, i
händelse af felslagen skörd. En så pass stor reserv borde ny-
byggaren i hvarje händelse ega, ty annars spelar han ett altför
högt spel och riskerar att vid den första af de motgångar, som
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vanligen inträffa, stå på bar backe. Många finnas visst, hvilka
börjat sitt jordbruk med ytterst små, ofta nästan med inga andra
tillgångar als än deras egen sega arbetskraft, och dock lyckats
arbeta sig fram till välstånd, men det är mera tur än annat och
sådana undantagsfall kunna icke tjäna såsom exempel, ty oaktadt
jordmånens stora naturliga bördighet och klimatets lämplighet,
lider jordbruk i North Dakota likasom alt annat sådant af stora
vanskligheter, isynnerhet för den, som följer den i dessa näjder
vanligaste metoden att endast odla säd. Torka, hagelfall och frost
äro de vanligaste vidrigheter jordbrukaren ute på Dakotas prä-
rier har att bekämpa och för den som uteslutande bygt sina be-
räkningar på sädesodling betyder oftast inträffandet af en enda
af dem fullständig ruin, särdeles i början af hans lif såsom ny-
byggare.

Men jämte sädesodlingen har lyckligtvis under senare år bo-
skapsskötseln begynt altmera omhuldas i Dakota, under alra se-
naste tid isynnerhet fårskötseln, hvilken synes lofva särdeles
godt för många trakter, hvilka annars länge ännu skulle få vänta
på bebyggare. I närheten af städerna lönar sig mäjerihandtering
väl och längre borta såväl boskaps- som hästuppfödning jämte
åkerbruk på jord, som kan öfvervattnas. Men dessa industrier
tarfva större kapital än hvad de flesta nybyggare äro i tillfälle
att nedlägga i sina affärer och för alla dessa är fårskötseln en

ypperlig medelväg. Väster om Missouri-floden finnas oerhörda
sträckor jord, som utmärkt väl lämpa sig för denna gren af landt-
bruket, och väljer nybyggaren sin farm riktigt kan han alltid
längs någon bäck eller mindre flod finna jord, som med ringa kost-
nad låter öfvervattna sig och sålunda med jämförelsevis liten möda
kan aftvingas skördar af alt hvad han för sig och sin familj be-
höfver i lifsmedelväg, medan den öfriga, torrare marken lämnar
tillräckligt bete för fårhjordar, hvilkas afkastning skall utgöra
hans hufvudsakliga inkomst. För att börja sådan farmning i till-
räckligt stor skala för att till en början kunna lifnära sig där-
med behöfver nybyggaren ej något stort kapital och ingen hin-
drar honom från att ute på den vida prärin bärga alt det vinter-
foder han någonsin kan behöfva för sina djur. Och då trakten
en gång blir så bebygd att han icke mera kan slå hö hvar hälst
han själf behagar bör han ha hunnit så långt med sin farm att
han själf alstrar både säd och foder tillräckligt för alla sina
behof.

Något stort kapital behöfver nybyggaren, såsom sagdt, icke
för att begynna sådan farmning som här ofvan omnämts, men
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arbetsförmåga behöfver han och seg uthållighet för att icke låta
sig nedslås af de motgångar han nog i början blir utsatt för,
och därtill ett friskt lynne för att icke vantrifvas ute på den
oändliga slätten, där han ofta har en hel dagsresa till närmaste
granne och där intet träd, ingen buske, ingen klippa afbryter
den jämna enformigheten, den han ingalunda är van vid från sin
hembygd. Dessa egenskaper besitter knapt något annat folk i
lika hög grad som männen från den europeiska norden och däraf
kommer det väl till en stor del att så många af dem dragit ut
på de vida slätterna och där bygt sina hem samt grundlagt sitt
och sina barns välstånd. Både svenskar, norrmän, danskar och
finnar ha bildat hela byalag på Dakotas prärier och i de flesta
fall ha de i längden slagit sig väl ut. De flesta ha väl till en
början haft att genomkämpa stora svårigheter, många ha fått lida
värklig nöd och några få gått helt och hållet under i kampen
för välstånd och oberoende, men de flesta ha nått sitt mål eller
äro på god väg att nå det och ha nu längesedan glömt de svåra
åren under njutandet af sitt arbetes frukter. Svårigheter och
motgångar har den medellösa nybörjaren att bekämpa öfveralt i
världen, men ingenstädes har han större utsikter att gå med se-

ger ur striden än i de trakter af Nord Amerikas Förenta Stater,
där bördig jord ännu står honom till buds på billiga vilkor, och
bland sådana trakter intar North Dakota ingalunda det sista
rummet.

Gynsamt för innevånarne i de båda Dakota-staterna är de-
ras utmärkt hälsosamma klimat, hvilket i själfva värket knappast
kunde vara bättre. Hvarken hettan om sommaren eller kölden om
vintern kännas på långt när så besvärliga som i de östra sta-
terna, tack vare luftens renhet och höga grad af torrhet, och
detta värkar naturligtvis på folkets arbetsförmåga. Vidare gyn-
nas de spridda farmarnes sträfvan att bereda sina barn en bättre
ställning i lifvet än den de själfva ursprungligen innehaft af de
visa och liberala åtgärder, unionsregeringen vidtagit för att för
all framtid säkerställa ett omfattande och dugligt skolväsende
med fri undervisning för alla. Och slutligen göra de stora järn-
vägsbolagen, hvilkas linjer genomlöpa dessa stater, alt sitt till
för att underlätta samfärdseln, byggande sidobanor till alla dis-
trikt, där en raskare utveckling gör sig märkbar, samt öppnande
stationer och inrättande växelpunkter öfveralt där behofvet så-
dant påkallar. Ingen behöfver därför befara att han för lång
framtid kommer att bo i en ödemark om han också till en bör-
jan slår sig ned tämligen långt borta fvm d« redan bebodda och
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odlade bygderna. Kulturen skrider numera så raskt framåt också
ute på Dakota-prärierna att den snart nog kommer att hafva
bredt ut sig till deras yttersta beboeliga och odlingsbara delar.

Bland städer i North Dakota intas i politiskt och „socialt"
afseende främst platsen af statshufvudstadon Bismarck, belägen
vid Missouri-floden, där donna öfvergås af såväl Northem Pacific
som Great Northern järnvägslinjerna. Mandan, liggande midt-
emot Bismarck, utgör noga taget endast en del af den förstnämda
och har för sin tillvara att tacka de järnvägsvärkstäder och span-
målselevatorer, som där uppförts. Den betydligaste affärsorten
är Fargo, belägen vid Red River och hufvudomsättningsplatsen
för farmare i denna bördiga näjd. Grand Forks är likaså en lif-
lig affärsort, med sågvärk och spanmålselevatorcr. Pembina,
nära intill gränsen af Manitoba, Jamestown o. s. v. äro hufvud-
orter för affärerna i omliggande välmående jordbruksdistrikt.

I South Dakota är den förnämsta staden Sioux Falls, grund-
lagd år 1857, förstörd af Sioux-indianerna år 1862, men seder-
mera åter uppbygd och nu en snabt framåtgående såväl affärs-
som fabriksstad. Statshufvudstad är Pierre, liggande nära grän-
sen till Sioux-reservationen, och hufvudort i Black Hills distriktet
är Deadwood, som grundades först år 1875, men nu redan är en

betydande och viktig ort. Rapid City är en annan viktig ort i
samma område, Yankton, vid Missouri-floden är den gamla huf-
vudstaden för de båda Dakota's o. s. v. De öfriga städerna i
staten ega ett så godt som uteslutande lokalt intresse.
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Statistik-

örsta bebyggandet af staten år 1810.
egde rum vid Bellevue.
och utfördes af fransmän.
Nebraska upptogs såsom stat i

unionen år 1867.
Folkmängden steg 1890 till . . . 1,056,793.
Antalet i val deltagande med-

borgare 188,977.
Folkmägd per kvadratmil 5:9.
Areal i kvadratmil 77,510,
fördelad i grefskap (counties) 91.

med postkontor 1,109.
Järnvägarna i staten i mil 5,012.
Årligt värde af fabriksalster $12,627,336.
Årligt värde af jordbruksprodukter $37,708,914.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 565.

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

Nebraska, som i söder gränsar till Colorado och Kansas, i
Öster tiU Missouri och lowa, i norr till South Dakota och i vä-

Omaha 140,452.
Lincoln 55,144.
Beatrice 13,836.
Hastings
Nebraska City

13,584.
11,494.
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ster till Wyoming samt en del af Colorado, är en af de senast
befolkade, ehuru tidigast af hvita besökta områdena i Nord Ame-
rika. Redan i Juli månad år 1541 torde nämligen den spanske
upptäckaren och anföraren Coronado ha trängt så långt norrut
som till den nuvarande Platte-floden, under det tåg han företog
för att om möjligt finna det s. k. Gran Quivira, ett område,
hvilket spanionerna på grund af indianska sägner därom antogo
vara ofantligt rikt på guld. Inga skatter af ädel metall stodo
dock att finna på Nebraskas ändlösa prärier och därför drog Co-
ronado med sin fåtaliga härskara vidare, lämnande Nebraska i
ostörd besittning åt de rödskinn, som innehade landet. Enligt de
spanska berättelserna om Coronados tåg lydde dessa indianstam-
mar alla under en gemensam herrskare benämd Totarax och
ansågs därför området erbjuda gynsamma vilkor för omvändelse-
arbete. En franciskanermunk vid namn Padilla, som åtföljt Co-
ronado på hans tåg, besökte också några år senare Totarax' land,
men då indianerna belönade hans omvändelsenit med att slå ihjäl
honom, förlorade andra resande lusten att fortsätta upptäckts-
och omvändelseförsöken i den skenbarligen så litet lofvande trak-
ten så att veterligt ingen annan hvit man under de närmaste två
hundra åren visade sig inom Nebraskas område.

Först på 1750-talet besökte missionärer ånyo landet och kort
efteråt begynte de djärfva och företagsamma canadiska pels- och
byteshandlarne tränga in dit från olika sidor för att drifva han-
del med de talrika indianstammarna, hvilkas eganderätt till lan-
det ingen då ännu tänkt på att bestrida, om också detsamma
nominelt räknades höra till det franska kolonialområdet Louisi-
ana. Jämte detta såldes Nebraska år 1803 till Förenta Staternas
regering, men till en början kunde de nya egarne knappast draga
mera nytta af sina nya besittningar än de gamla förmått, ty Paw-
nee-, Omana- och Sioux- samt Niohma-stammarna, hvilka egde
landet, voro för krigiska och talrika för att tillåta några hvita
inkräktare att slå sig ned på de vildt-rika jaktmarkerna, där de
under oupphörliga krig mot hvarandra sedan urminnes tid ostördt
ströfvat. År 1805 slog sig en af de ofvannäinda pelshandlarne
ned inom Nebraska och fem år senare upprättade ett handels-
bolag i S:t Louis en stadigvarande station på samma plats, där
denne hade bygt sitt mera än anspråkslösa hus, hvadan Nebra-
skas bebyggande af hvita kan sägas hafva tagit sin början detta
år. Länge efteråt motstodos dock alla de hvitas försök att tränga
längre västerut framgångsrikt af indianerna, hvilka antagligen
till och med skulle förmått tilltvinga sig slutgiltig eganderätt till
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de villebrådsrika trakterna, såvida de icke legat i ständig fäjd
med hvarandra, en fäjd, hvilken på vanligt indianvis fördes så-
som formligt utrotningskrig. Sioux- och Pawnee-stammarna voro
födda fiender, hvarjämte de förra, såsom varande de talrikaste
och mest krigiska likaledes lågo i ständiga krig med Omaha- och
Niohma-indianerna, som dessutom då och då vände sina vapen
mot hvarandra såväl som mot Pawnees. Dessa besegrade år 1832
Sioux-nationen i en väldig, tre dagars drabbning, i hvilken sexton-
tusen röda krigare togo del. Tvåtusen åttahundra Sioux- och
omkring tvåtusen Pawneekrigare uppgifvas ha blifvit på platsen,
hvarutom de senare påstås ha tagit sjuhundra fångar, hvilka på
öfligt vis inom de närmaste dagarna efter slagtningen blefvo lef-
vande brända. En följd af Pawnee-segern var emellertid den att
de hvita efteråt rönte långt mindre motstånd än förut vid sitt
framträngande mot väster inom Nebraskas område, så att redan
mormonerna tämligen obehindradt tillätos genomtåga landet på
deras vandring västerut, till någon trakt, där de kunde hoppas
att ostördt få egna sig åt sin i de östra staterna så misshaglig
vordna religion. Och då sedan, efter upptäckten af guld i Cali-
fornia den starka invandringen från de Östra staterna och från
Europa till guldlandet begynte, tog tusental af de rikedom sö-
kande äfventyrarne sin väg öfver Nebraskas slätter, hvilka sålunda
blefvo kända bland Förenta Staternas befolkning. Mera än en af
de guldsökare, hvilkas hopp gäckats endera i California eller se-
nare under den vilda rusningen till trakten af Pikes Peak i Colo-
rado, ihågkom de milsvida prärierna i Nebraska, där såväl jord-
mån som klimat tycktes lofva godt för den, som där ville slå sig
ned såsom nybyggare, och många bland dessa drogo dit ut, så-
lunda börjande den odling, hvilken inom blott några få tiotal år
gjort Nebraska till en af de mera kända spanmålsalstrande sta-
terna i unionen.

Ett särskildt territorium blef Nebraska år 1854, sedan det-
samma förut hört till olika andra sådana, och räknades då till
territoriet Nebraska alla de i norr, väster och söder därom lig-
gande staterna, undantagande endast Kansas. Senare bildades af
dem alla nya territorier så att Nebraska år 1863 erhöll sin nu-
varande form och utsträckning. Den starkare tillströmningen af
invandrare hade då redan begynt och pågick sedermera i alt
större utsträckning så att territoriet redan år 1867 kunde upp-
tagas såsom stat i unionen, och alt fortsättningsvis pågår ett
lifligt tillopp af nybyggare till Nebraskas vida slätter, där de
hoppas att kunna grunda sitt framtida välstånd.
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Ty denna stat är så godt som en enda stor slätt, genomkorsad
af en mängd större och mindre vattendrag samt endast i sitt
nordvästra hörn bruten af några låga höjdsträckningar, hvarjämte
i statens nordligaste del förekommer ett åttatusen kvadratmil
stort, kuperadt, men ytterst ofruktbart och öde område, benämdt
»sandkullarna", på grund af de egendomliga formationer flyg-
sanden där ständigt bildar. Men oaktadt denna almänna likhet i
utseendet företer Nebraska stora olikheter beträffande klimat och
växtlighet. Den östra delen af staten hör ännu till de trakter,
där nederbörden är tillräcklig för goda skördar af alla slags väx-
ter, hvilka utan undantag alla, men framför alt majs, växa för-
träffligt i den rikt bördiga prärijorden. Men ju längre västerut
man kommer desto mindre blir den årliga regnmängden, desto
osäkrare blifva skördarna. I andra afseenden däremot är kli-
matet bra nog lika öfver hela staten, ett äkta inlandsklimat med
stark värme under somrarna och motsvarande låg temperatur
under vintern, hvilken dock icke är synnerligt lång. Då Nebra-
ska emellertid är en högslätt, med en jämn sluttning uppåt mot
väster, där landet ligger omkring sextusen fot öfver hafsytan, är
klimatet på samma gång mycket hälsosamt, detta så mycket mera
som de talrika vattendragen helt naturligt dränera området på
det mest värksamma sätt.

De flesta af dessa floder, bland hvilka de betydligaste äro
Missouri, som på en sträcka af femhundra mil bildar statens
östra gräns, samt Platte, som genomflyter Nebraska från öster till
väster, ha under tidernas lopp bildat vidsträckta dalsänkor,
hvilka ega en synnerligt fruktbar jord. Och då i närheten af
floderna tillfällen gifvas att med jämförelsevis ringa kostnad och
möda anlägga inrättningar för öfvervattning af fälten, äro dessa
floddalar äfven i de torrare delarna af staten vida mera begärliga
för nybyggare än resten af landet. Där regnfallet är tillräckligt
har det emellertid visat sig att också den egentliga högslättens
jord är bördig nog att frambringa de rikaste skördar, så att man
i detta nu i själfva värket icke är på det klara med hvilken jord,
som bätre lönar odlarens möda. Tilsvidare är det naturligtvis
den östra delen af staten, som är tätast befolkad och bäst odlad,
medan längre västerut väldiga sträckor af ypperlig prärijord
ligga väntande på armar redo att btbruka desamma. Under de
senare åren ha åtskilliga kapitalstarka bolag bildats — i Nebra-
ska såväl som i flera andra af de västra, regnfattiga staterna —

hvilka anlagt storartade bevattningskanaler och sedermera sälja
den i närheten af dessa liggande jorden till nybyggare, hvilka
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på samma gång förvärfva sig rätt att använda ett visst, för öf-
vervattning af deras jord fullt tillräckligt kvantum vatten. Äfven
nordiska invandrare, hvilka i sina hemland aldrig ens hört talas
om jordbruk med konstbevattning ha under de senare åren alt-
mera begynt få ögonen öppna för de stora fördelarna af sådant
åkerbruk, så att redan nu en mängd af dem finnas bland farmarne
i de många trakter af Förenta Staterna, där man är i tillfälle att
öfvervattna åkerjorden. Något säkrare landtbruk än det som be-
drifves på sålunda öfvervattnade fält gifves det öfverhufvud icke,
isynnerhet på den så ofantligt rika jorden ute i västern, men in-
köp af sådan jord fordrar naturligtvis ett visst kapital, som ty-
värr icke står hvarje nybyggare till buds.

Det hufvudsakligast i Nebraska odlade sädesslaget är majs,
men jämte detta trifvas äfven alla andra i Nord Amerika före-
kommande sädesslag öfveralt, där blott regnmängden är tillräck-
lig eller öfvervattningen möjlig, och på samma sätt alla slags
gräsarter och rotfrukter, hvilka sistnämda i denna stat nå en
ovanlig storlek och god beskaffenhet. Uppfödning af hästar, nöt-
boskap, får och svin lönar sig därför utmärkt väl äfven för smärre
jordegare och i Nebraska såsom annorstädes i den torra västern
har man trott sig med säkerhet kunna iakttaga att regnmängden
år för år ökas, så att alt större sträckor bli tillgängliga för de
nykomlingar till landet, hvilka bilda de smärre jordegarnesklass.
Ökningen af regnmängden tillskrifver man åter den altmera ut-
bredda odlingen, hvilken sätter jorden i tillfälle att under vintern
och den tidigare våren insuga större mängd fuktighet än då ytan
är tillhårdnad och täckt af tät gräsväxt. Och denna fuktighet,
utdunstad under den torra delen af året, kommer förr eller se-
nare tillbaka i form af regn. Att så förhåller sig är säkert nog,
men huruvida de få år, på grund af hvilkas erfarenhet man trott
sig kunna iakttaga en ökning af nederbörden, äro tillräckliga
för att höja de under en så kort tid gjorda iakttagelserna öfver
alt tvifvel, är i stället osäkert nog. Skulle emellertid så förhålla
sig och ökningen fortfarande komma att göra sig gällande, så
dröjer det väl icke så aldeles länge innan jordbruk också i västra
Nebraska blir möjligt utan öfvervattning, men ännu så länge är
denna metod den öfvervägande säkraste, ja, noga taget den enda
möjliga i dessa näjder.

Lättare bebrukad jord än i Nebraska har ingen annan stat
att uppvisa och endast de öppna prärierna i några af de öfriga
kunna i detta afseende jämföras med Nebraskas. Detta utgjorde
naturligtvis en stark lockelse för invandrare, isynnerhet så länge
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jorden kunde fås för intet eller åtminstone i det alra närmaste
så. Folk strömmade till från alla håll och kanter och den ena
kvadratmilen efter den andra af Nebraskas prärier bragtes under
odling. Och då den fria jorden begynte taga slut i närheten af
förbindelselederna uppläto de stora järnvägsbolagen sina vid-
sträckta länderier till salu för ytterst billigt pris samt lockade
sålunda altjämt nya indvandraskaror till staten. I början lycka-
des också jordbruket där aldeles förträffligt, men så inträffade
några ovanligt torra år med felslagna skördar och då begynte
Nebraskas rykte såsom jordbruksstat gå nedåt nästan lika hastigt
som det förut vuxit upp. De två sista åren ha dock igen gyn-
nats af tillräcklig vederbörd så att farmerna i Nebraska afkastat
utomordentligt rika grödor och då därjämte i de torrare trak-
terna öfvervattning såsom redan nämts begynt komma till alt-
mera vidsträckt användning kan man motse en sund och kraftig
vidare utveckling af statens redan nu så långt hunna jordbruk,
hvilket, trots de få år detsamma hittills haft för sin tillväxt, re-
dan förmår lifnära en befolkning af öfver en miljon människor.
Att därför all gratisjord af större värde längesedan måste vara
upptagen kan lätteligen inses, men till skäligen billigt pris kan
god jord ännu erhållas i många trakter af staten. Alla dessa
trakter höra emellertid till de regnfattiga, västra delarna af Ne-
braska, hvarför ingen, som där vill slå sig ned såsom jordbrukare
borde köpa annan jord än sådan, som kan öfvervattnas. Ett och
annat år är bevattningen visserligen icke af nöden, men andra år
skänker jorden därförutan knappast någon skörd als så att me-
delafkastningen af icke bevattnad jord i västra Nebraska blir
oproportionerligt låg i förhållande till den, som erhålles med öf-
vervattning. I östra delen af staten är förhållandet såsom redan
nämts ett annat, men äfven där händer det då och då att torkan
förstör en stor del af grödan.

Näst egentligt jordbruk är boskapsskötsel den viktigaste nä-
ringen i Nebraska. Förut drefs denna i stor skala, på vidsträckta
„rancher", där boskapen fritt ströfvade omkring så att de olika
egarne kunde hålla reda på sina kreatur endast genom märken,
som brändes in i deras hud, och ännu finnas sådana stora bo-
skapsstationer, med tillhörande ofantligt vidsträckta betesområden
ute i de längst borta belägna, västra delarna af staten. Men de
smärre, egentliga jordbrukarne ha altmera inkräktat på dessa
stora, öppna betesområden och småningom gjort den förra meto-
den vid boskapsuppfödning omöjlig i största delen af staten, så
att densamma numera öfvergått till en mera alman, också af
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mindre kapitalstarka jordegare bedrifven näring, hvilken i regeln
betalar sig ypperligt.

Beträffande järnvägslinjer är staten Nebraska väl lottad, i
det flera af de stora transkontinentala linjerna antingen dragits
fram genom dess område eller också bygt sidolinjer till olika de-
lar däraf så att numera knappast någon del af staten är utan
förbindelse med de stora marknadsplatserna i östern — om också
farmarne i en del trakter ännu måste frakta sina alster tämligen
långa sträckor till närmaste järnvägsstation. Ett säreget drag
besitta de flesta af dessa järnvägar i de storartade och dyrbara
brobyggnader, som nödiggjorts af Nebraskas många floder, en-

kannerligen Missouri.
I Nebraska likasom i de öfriga nya staterna i väster ha lika

omfattande som visa och liberala åtgärder vidtagits för säker-
ställande af undervisningsväsendet. Stora sträckor jord ha an-

slagits för detta ändamål och säljas småningom i mån af efter-
frågan så att redan nu de ständiga skolfonderna öfverstiga sju
miljoner dollars och fortfarande befinna sig i rask tillväxt, medan
allenast för skolbyggnader i olika delar af staten utgifvits öfver
fem miljoner dollars. Huru kraftigt detta fria undervisnings-
system värkat framgår bäst däraf att icke mera än två och en
half procent af befolkningen öfver tio års åldericke är läskunnig,
en siffra, hvilken i ingen annan stat än lowa ställer sig gyn-
sammare.

Bland städerna i Nebraska intages utan all jämförelse det
främsta rummet af Omaha, beläget vid Missouri floden, midt emot
Council Bluffs i lowa. År 1854, då den första tidningen i Omaha
begynte utgifvas, egde staden sex (6) hus, år 1860 räknade den-
samma fyra tusen innevånare, år 1880 trettiotusen femhundra
aderton, år 1885 öfver sextioett tusen och 1890 etthundra fyratio
tusen, med en handelsomsättning öfverstigande sjuttiofem miljo-
ner dollars per år. Jämte Kansas City och Chicago täflar Omaha
om första platsen såsom slagteri- och köttförpackningscentrum,
hvarhos staten kan skryta af de största smältvärk i världen för
ädel metall förande malmer. Mera än en fjärdedel af alt silfver,
som frambringas i Förenta Staterna, smältes i Omaha och där-
jämte betydande mängder guld. Staden eger ståtliga offentliga
byggnader, breda gator, en del modärnt storartade affärsbyggnader
och präktiga „residens-hus", men gör i sin helhet ett starkare
intryck af „nyhet" än till och med de flesta andra af västerns
städer — och det är att säga en hel del! Lincoln, statens huf-
vudstad, eger utom denna också en viss betydelse såsom järn-
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vagscentrum och affärsstad samt besitter ett antal väldiga span-
målselevatorer och för hvarje år altmera utvidgade slagterier.
Kearney, grundlagdt först år 1872, är en raskt framåtgående stad
vid Platte-floden, hvars vatten genom en sexton mil långkanal ledts
till staden och gifvit denna en så betydande vattenkraft att man
i en framtid där väntar en stark industriell utveckling, hufvud-
sakligen inom kvarnindustrin, för hvilken de vida prärierna nog
äro i stånd att frambringa råmaterial i tillräcklig mängd. Hast-
ings, i sydliga delen af staten, är hufvudorten i ett rikt jord-
bruks-, hufvudsakligen majsalstrande distrikt, och Beatrice i syd-
östra delen af staten centrum för en trakt som eger betydande
stenbrott. Nebraska City, en »hamnstad" vid Missouri, belägen
tjugusex mil nedanför Plattes inflöde däri, har äfven under de
senaste åren begynt tilldraga sig uppmärksamhet såsom en snabt
uppblomstrande ort. Flera indianreservationer, såsom Omaha och
Winnebago-indianernas, Santee-indianernas och Sac and Fox-
indianernas reservationer finnas inom Nebraska, alla väl försedda
med skolor, i hvilka de uppväxande generationerna af rödskinn
undervisas och småningom amerikaniseras.



Kansas.

Statistik.

örsta bebyggandet af staten år 1850.
egde rum vid '. . Fort Leavei worth.
och utfördes af Amerikanare
Kansas upptogs såsom stat i

unionen år 1861.
Folkmängden år 1890 1,427,096.
hvilket gör ett antal per kva-

dratmil af 12. 2.
Antalet i val deltagande med-

borgare 285,649.
Areal i kvadratmil 82,080.

fördelad i grefskap (counties) 111.
med postkontor 1,816.
Järnvägarna i staten i mil 8,770.
Årligt värde af fabriksalster $30,790,212.
Årligt värde af jordbruksprodukter $52,240,361.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 807.
Antalet representanter i kongressen 7.

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

Kansas City 38,316.
Topeka
AVichita

31,007,
23,853.

Leavenworth 19,768.
Atchison 13,963.
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Efter det Cortez och hans efterföljare slutligt underkufvat
det urgamla atztekerväldet i Mexico och plundrat de oerhördt
rika skatter Montezuma och hans företrädare under många år
samlat, begynte de ständigt lika guldtörstiga spanska äfventy-
rarne, som flockat till den nya världen, att se sig om efter rikedom
och äfventyr. De spanska ståthållarne i Mexico uppmuntrade
alla sådana företag och expeditioner, ty dels förelågo ju alltid
möjligheter för värkligen värdefulla upptäckter, dels drogos de
oroligaste elementen i kolonierna genom dessa tåg bort till af-
lägsna trakter, från hvilka de långt ifrån alltid återvände. Stän-
digt ånyo uppdykande sägner om ofantligt rika trakter, som ännu
aldrig besökts af några hvita höllo intresset för liknande expoedi-
tioner vaket, så att under hela femtonhundratalet ständigt nya
sådana företogos. Är 1541 beslöt sig en af de djärfvaste bland
de många företagsamma spanska underanförarne, den sedan såsom
resande och ledare väl kände Francisco Vasquez de Coronado,
för att företaga ett tåg åt norr och nordväst i syfte att uppsöka
det stora indian-rike, »El Gran Quivira", livarom sedan åratal
tillbaka berättelser, hemtade norrifrån, kommit till spanionernas
öron. Enligt dessa berättelser egde Quivira-indianerna ett ofant-
ligt vidsträckt område, inom hvilket guld och silfver ymnigt före-
kommo, och hade bygt en storartad stad — El Gran Quivira,
»Quivira det stora" — där oerhörda skatter under tidernas lopp
hopats. Denna stad var det Coronado beslöt att uppsöka och så
snart han gaf sin afsikt till känna anmälde sig hugade deltagare
så rikligt att han inom kort kunde begynna sitt tåg norrut. Un-
der detta sökte spaniorerna öfveralt att inhemta upplysningar om
det land och det folk de ämnade hemsöka, men öfveralt voro de
upplysningar, som stodo till buds, så sväfvande och otydliga att
knappast ens den riktning, i hvilken man borde tåga vidare,
kunde noga fastställas. Slutligen träffade äfventyrarne dock hos
en af de indianstammar de kommo i beröring med, en indianslaf
hemma från norden, och han uppgaf sig hafva fordom besökt
Quivira och sett dess af skatter fylda hufvudstad samt förklarade
sig villig att föra Coronado till målet för hans färd. Under
denna indians ledning tågade därför spaniorerna vidare öfver
bärgen och sedermera öfver de ändlösa slätterna nordvästvart
hän dag efter dag, vecka efter vecka, tils de slutligen i det nu-

Fort Scott 11,946.
Lawrence 9,997.
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varande Kansas träffade en indianstam, hvi-lken enligt deras fö-
rares utsago var det länge eftersökta Quivira-folket. Men detta
folk var hvarken mera eller mindre än en kringströfvande, i
skinntält boende stam, snarlik alla de andra sådana, hvilka ute
på de hundra och tusenmila prärierna vunno ett knapt lifsuppe-
hälle genom jagt på de tallösa buffelhjordarna. Coronado, som
insåg att han blifvit skändligt bedragen af sin förare, lät oför-
töfvadt ihjälslå denne och företog det långa, mödosamma och far-
liga tåget tillbaka till Mexico, dit dock blott han själf och ett
ytterst ringa fåtal af hans följeslagare någonsin hunno.

En af de Coronado åtföljande munkarne hade dock fört an-
teckningar öfver den äfventyrliga resan och dessa anteckningar
har man att tacka för de första underrättelserna om Kansas,
hvilket då, likasom då under nyare tider de första hvita trängde
in dit, var en enda ofantlig slättmark, täckt af gräs, som betades
af tallösa hjordar af »krokryggiga oxar, lika talrika som fåren
på Spaniens bärgsbeten", enligt ordalydelsen i denna den första
beskrifningen af de västra prärierna och den djurvärld, som då
bebodde dem. I öfrigt var skildringen af prärierna emellertid
så litet lockande att under mera än ett och ett hälft sekel ingen
hvit kände sig hugad att följa Coronados stråt inåt Kansas, hvil-
ket lämnades i bufflarnes och indianernas okvalda besittning.
Först år 1705 upprättade fransk-canadiska pels- och byteshandlare
en handelsstation i Kansas, där de under hela det följande seklet
hade ett faktiskt monopol på handeln med rödskinnen. Spanio-
rerna hade visserligen år 1719, efter det fransmannen Du Tissenet
undersökt och beskrifvit Missouri-dalen, sändt en expedition
inåt Kansas för att underlägga alt land i dessa näjder Spaniens
välde, men vid det nuvarande Leavenworth angreps den fåtaliga
spanska styrkan af tvåtusen indiankrigare och förintades så i
grund att endast en munk lämnades vid lif och tilläts återvända
till S :ta Fé i New Mexico för att gifva budskap om expeditionens
undergång. Området förblef därefter till största delen en fransk
besittning och räknades såsom sådan till det franska kolonial-
väldet Louisiana, jämte hvilket detsamma år 1803 såldes till Fö-
renta Staterna. Den nuvarande statens sydvästra del hörde dock
tidigare till den oberoende republiken Texas och blef jämte denna
en del af Förenta Staternas område, då Texas såsom stat inträdde
i unionen.

Under förra hälften af innevarande århundrade utvecklade
sig småningom en alt lifligare handel mellan de östra staterna i
unionen och trakterna i sydväst och väster, där de oföretag-
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samma spanska jordegarne snart sagdt utan strid tilläto amerika-
narne att slå under sig handel och förvärf. Och i samma mån
som denna handel utvecklades, steg Kansas' betydelse såsom den
lättaste farbara stråkvägen till de spanska besittningarna så, att
slutligen en militärstation inrättades vid „S:ta Fé-vägens", såsom
densamma kallades, östra ändpunkt, på den plats där sedermera
den lika benämda staden Leavenworth uppstått. Här samlades
de, som ämnade sig väster ut öfver prärierna och bärgen, samt
väntade tils karavanen var talrik och stark nog att kunna upp-
taga striden med de ständigt oroliga indianstammar, hvilka gjorde
den åttahundra mil långa färden genom ödemarkerna så farlig.
Sin största betydelse nådde denna stråkväg efter det guld upp-
täckts i California, dit under åren 1849—1850 icke mindre än
nittiotusen män drogo allenast från Leavenworth och genom
Kansas.

En svår tid hade Kansas att genomgå under åren närmast
före secessionskrigets utbrott, i det motståndarne till slafhållan-
de t å ena sidan och dess vänner å den andra sökte rycka till sig
Kansas' vidsträckta område, hvars framtida betydelse man redan
begynt till fullo inse. Den s. k. Missouri kompromissen af år
1820 stadgade att i ingen stat norr om 36° 30" slafvar skulle få
hållas och på grund däraf blef Arkansas en slaf- och lowa en
fristat. Men då frågan om Kansas kom före uppstodo bittra stri-
der, först inom kongressen och sedan inom staten själf, dit hvar-
dera partierna sökte sända så inånga nybyggare som möjligt för
att för sig vinna befolkning-ens flertal. Från Missouri, Arkansas
och de öfriga närmare belägna slafstaterna strömmade tusental
afventyrare, färdiga till hvilka dåd som hälst, in i Kansas och
från nordstaterna sändes skaror af beväpnade män dit för att slå
sig ned såsom nybyggare och om så vore med våld genomdrifva
en konstitution, som förbjöde slafhållande. Följden häraf kunde
icke bli mera än en, och snart uppflammade ett secessionskrig i
smått där ute på de vida slätterna, fullt ut lika förbittradt, lika
grymt och förhållandevis lika blodigt som det kort därefter på-
började vilda inbördeskriget mellan norden och södern. Är efter
år fortsattes blodsutgjutelsen och laglösheten, under ständig till-
strömning af förstärkningar från de båda fiendtliga lägren, tils
slutligen år 1859 en konvention i Wyandotte med öfverväldi-
gande majoritet antog en statskonstitution, enligt hvilken inga
slafvar kunde hållas inom Kansas' område.

Lång tid för andhemtning förunnades territoriet dock icke
innan det utbrytande secessionskriget på nytt tog dess innevåua-
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res patriotism och offervillighet i anspråk och Kansas' sedan de blo-
diga fäjdåren härdade och vaj-enöfvade söner besvarade kallelsen
att träda i vapen för unionens försvar med sådan beredvillighet
att under krigsåren fullt en sjättedel af den nya statens befolk-
ning trädde i krigstjänst, till öfvervägande största delen såsom
kavalleri. Och då fredliga förhållanden åter inträdde visade sig
veteranerna från de många blodiga slagfälten snart lika förmögna
af segt, ihärdigt arbete på fredliga områden. Staten Kansas gick
med ens framåt med sådana jättesteg på alla gebit att det till
och med i Amerika väckte allmän förvåning. År efter år ström-
made alt flera invandrare till, såväl från de östra staterna som
från Europa, år efter år bragtes alt vidare sträckor af prärierna
under odling, år efter år steg befolkningens antal så hastigt att
detsamma under de senaste trettio åren i det alra närmaste tju-
gudubblats och i samma mån steg också det allmänna välståndet
inom staten.

Tyvärr ledde dock denna snabba utveckling af välståndet till
en öfverdrifven spekulation i såväl farmer som stadsfastigheter
öfveralt inom staten. Isynnerhet inom västra delen af staten,
där vilkoren för jordbruk på grund af den otillräckliga neder-
börden äro långt ifrån lika gynsamma som i de östra delarna
däraf, ledde denna öfverspekulation till högst bedröfliga resultat.
Penningar utlånades med största liberalitet — om också mot
höga räntor — åt enhvar, som ville upptaga jord och begynna
farmning, städer i mängd anlades för att tjäna såsom handels-
centra för de blifvande jordbruksdistrikten, spekulationen i bygg-
nadstomter i de utstakade städerna tog alt starkare fart under
inflytandet af de kapital som rikligt strömmade till från de rika
staterna i östern — men så kom krachen och bubblan brast på
en gång. Några på hvarandra följande torra år visade med ens
hela vanskligheten af åkerbruk i de västra, regnfattiga delarna
af staten, de hårdt pressade nybyggarne kunde hvarken betala
de dryga räntorna på sina inteckningar eller underhålla någon
handelsomsättning i de många städerna, där följaktligen alla fast-
ighetsvärden inom kort sjönko så lågt att hus och tomter
kunde erhållas för så godt som ingenting — åtminstone ingen-
ting i reda penningar — och såsom en följd af alt detta sp>redes
de vildaste, mest öfverdrifna rykten om statens fullständiga omöj-
lighet såsom jordbruks- och affärsfält utöfver hela unionen. Så-
som vanligt i dylika fall voro dock de nedsättande ryktena ännu
mera öfverdrifna än förut de rosande och därför har det icke
krafts synnerligt lång tid för Kansas att återupp-sätta sitt an-
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seende såsom lofvande framtidsstat. De par senaste årens utom-
ordentligt rika skördar ha i betydande mån återupplifvat för-
hoppningarna hos Kansas' farmare på samma gång som de åväga-
bragt ett nytt uppsving i handel och vandel så att den närmaste
framtiden synes lofva godt i alla afseenden för „solros"-staten,
såsom densamma ofta benämnes.

Kansas, som i norr gränsar till Nebraska, i öster till Mis-
souri, i söder till indianterritoriet och i väster till Colorado, är
så godt som en enda slätt, afbruten endast af de densamma ge-
nomflytande flodernas dalar samt af åtskilliga räckor, till största
delen låga, kullar. Från sydost till nordväst höjer sig statens
mark oafbrutet så, att medan den östra delen af Kansas ligger
endast sjuhundrafemtio fot öfver hafsytan, den västra ligger fulla
tretusen femhundra fot högt. Från nordväst till sydost rinna
därför äfven de många floder, hvilka flyta genom staten, bevattna
dess område och skänka detsamma omväxling i utseendet. Längs
dessa floder, af hvilka några äro segelbara för smärre farkoster,
finnas i östra delen af staten ännu rätt betydande skogsmarker.
I mellersta delen förekomma också ännu skogsdungar längs vat-
tendragen, tillräckliga för att förse innevånarne med deras behof
af virke, men längst västerut är tillgången på skog ytterst liten,
flerstädes ingen als. Och på samma sätt förhåller det sig med
nederbörden. I öster är densamma under vanliga år fullt till-
räcklig för jordbrukets behof, men ju längre västerut man kom-
mer, desto knappare blir den årliga regnmängden så att jordbruk
i de västligaste delarna i Kansas är en rätt osäker affär, för så
vidt detsamma bedrifves utan konstbevattning. Äfven jordmånen
växlar i rätt betydlig grad. Längs och i floddalarna utgöres
densamma vanligen af bördig och lätt bebrukad sandblandad
mylla, något längre från vattendragen är jorden vanligen mindre
sandblandad, men annars oftast af samma slag och på den egent-
liga slätten slutligen uppträder lera i förening med mulljorden,
ofta öfvergående till styf lerjord, hvilken icke bär synnerligt rika
grödor utan starkare gödsling och mera omsorgsfull bebrukning
än hvad farmare ute på prärierna vanligen bestå sin åker.

I östra delen af staten står jordbruket därför för närvarande
högst och har skridit raskt framåt altsedan invandringen i större
skala till Kansas begynte, medan längre västerut ännu så länge
boskapsuppfödning utgör den säkraste näringen. Alla slags sä-
desväxter gå väl till på Kansas' jord, isynnerhet hvete och majs,
samt jämte dem all slags frukt, för hvars odling denna stats kli-
mat egnar sig nästan lika väl som grannstaten Missouris. For-
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domdags var så godt som all den öppna jorden inom staten be-
vuxen med det s k. buffelgräset, hvarför Kansas också formligen
hvimlade af bufflar, hjortar och annat vildt samt utgjorde ett
värkligt paradis för de indianstammar, hvilka betraktade sig så-
som dess egare. Men sedan indianerna fördrifvits därifrån har
alt storvildt utrotats af de inträngande hvita, hvilka i stället
spridde väldiga hjordar af hästar, nötboskap och får öfver de
ändlösa betesmarkerna, där kreatursegarne läto sina djur fritt
ströfva omkring ända tils den med odlingen tilltagande styck-
ningen af jorden åstadkom en omstörtning också inom Kansas'
boskapsskötsel. Numera bedrifves denna till hufvudsaklig del af
mindre jordegare, hvilka hålla sina djur på väl inhägnade fält
samt under vintern, då sådant är af nöden, förse dem med foder.
Den ymniga naturliga gräsväxten, de öfveralt förekommande käl-
lorna och vattendragen, samt det torra klimatet göra Kansas sär-
skildt lämpligt för boskapsskötsel, såsom också däraf framgår att
antalet hästar inom staten år 1889 uppgick till öfver sjuhundra-
tusen, antalet mjölkkor till ungefär lika mycket, af annan nötbo-
skap till en och tre fjärdedels miljon o. s. v. Värdet af slagt-
djur, ull, mäjeriprodukter, höns, ägg och annat sådant, som sålts
eller förbrukats inom staten, uppgick för samma år till omkring
fyratio miljoner dollars, medan hela värdet af det nämda årets
skörd steg till något öfver ett hundra miljoner.

Zink, bly och stenkol samt olika slags byggnadssten utgöra
de hufvudsakligaste »naturliga" tillgångar Kansas eger. Zink-
och blygrufvorna i Cherokee county lämna råmaterial för stora
smältvärk i staden Pittsburgh, hvilka skeppa af dessa båda me-
taller för en summa af öfver åttahundra tusen dollars årligen,
medan kolfyndigheterna åter utvisa att detta dyrbara material
förekommer på en yta af icke mindre än sjuttontusen kvadratmil
af Kansas' område. Stenkolet är af rätt olika beskaffenhet, men
stora mängder af alra bästa slag förekomma så att stenkolsindu-
strin inom staten otvifvelaktigt har en lysande framtid att vänta.
Farmarne ute på prärierna, där intet annat bränsle förekommer,
äro flerstädes i tillfälle att bearbeta kolsträck, som ligga i öppen
dag, hvarför också bränslet öfveralt är mycket billigt. Denna
rikliga tillgång på billigt bränsle har föranledt upprättandet i
Kansas City af storartade smältvärk för olika slags malmer från
de i väster liggande bärgsstaterna, hvilka leverera sådana i så
stora mängder att Kansas City smältvärken småningom tagit en
utsträckning, som ställer dem bland de största på hela jordklotet.
Värdet af den metall dessa smältvärk frambringa stiger till öfver
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aderton miljoner dollars årligen, medan allenast ett af dem. »The
Consolidated Kansas City Smelting and Refining Company" sys-
selsätter öfver tvåtusen femhundra man i sina olika grenar, af
hvilka dock icke alla bedrifvas i Kansas City.

Större betydenhet än smältvärken ega dock för Kansas' jord-
brukare de väldiga slagterierna och köttförpackningsfabrikerna,
hvilka uppstått i Kansas City. Öfverträffade endast af motsva-
rande fabriker i Chicago ha de nu ifrågavarande utgjort en kraf-
tig häfstång för höjande af boskapsskötseln i staten och förtjäna
väl ett besök af enhvar, som besöker själfva staden, där de ligga.
Omkring fem miljoner djur af olika slag passerade under året
1890 genom »Kansas City Stock-yards" och däraf slagtades och
»förädlades" öfver tre miljoner. Sammanlagda kapitalet för dessa
affärer stiger till icke mindre än åtta miljoner dollars, medan
värdet af endast köttförpackningsfabrikernas årliga produktion
öfverstiger sjutton miljoner och det af hela omsättningen inom
»Stock-yards" uppgår till sjuttiofem.

Af det ofvansagda framgår att det viktigaste rummet bland
Kansas' städer intages af Kansas City, hvars betydenhet såsom
hufvudomsättningsort för ett vidsträckt omkringliggande område
blir alt större för hvarje år. En del af staden ligger inom sta-
ten Missouri, en annan del inom Kansas och gränslinjen går fram
midt igenom en af stadens gator. Att denna itudelning måste
värka störande och hindrande i många afseenden är själffallet,
men den, som icke känner till denna egendomlighet i stadens
topografi och de därpå beroende politiska och administrativa
komplikationerna, kan icke af det yttre sluta sig till att han så
att säga rör sig inom tvänne stater, men endast i en stad. Be-
lägen vid Mississippi-floden, vid inflödet däri af Kansas-floden
eger Kansas City alla betingelser för en storartad vidare utveck-
ling såsom affärsstad, men någon ögonfägnad är staden med sina
backiga och illa underhållna gator ingalunda. Laevenworth, också
belägen vid Missouri, är den andra staden inom staten, både be-
träffande innevånarantal och såsom affärsstad, hvarjämte en större
militärpost är förlagd i dess omedelbara närhet och naturligtvis
i sin mån bidrar till ortens betydenhet. Hufvudstad är Topeka,
bygd på båda stränderna af Kansas-floden, och säte för en bety-
dande kvarnindustri. Lawrence är sätet för ett presbyterianskt
universitet och därjämte hufvudaffärsorten i ett betydande jord-
bruksdistrikt. I sydliga delen af staten intar Wichita samma rang
som Kansas City i den norra, men har en mera märklig utveck-
lingshistoria än någon annan af Kansas' städer. Grundlagd först
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år 1870 gick Wichita framåt med sådana stormsteg att staden
snart blef känd under benämningen »slättens mascott", men den
allmänna stagnation i affärer och utveckling, som Kansas haft
att genomgå, fördröjde äfven Wichitas vidare framsteg så att sta-
den ännu icke nått ett större innevånarantal än tjugutre tusen.
De alra sista årens goda konjunkturer ha dock återvärkat också
på sydliga Kansas, hvarför antagas kan att Wichita snart nog
kommer att gå vidare med närapå samma fart som förut. För
nordbor är staden Lindsborg af en viss betydelse, såsom varande
svenskarnes i staten hufvudort, hvarför där också med på privat
väg insamlade medel inrättats ett högre svenskt lärovärk.

I Kansas har man bättre än i de flesta andra stater lyckats
civilisera de indianer, hvilka fingo reservationer sig anvisade
inom statens område innan detsamma blef till större del uppta-
get af hvita. Ungefär ettusen rödskinn, tillhörande flera olika
stammar, finnas ännu inom staten, men de sysla alla med fred-
liga värf, såsom jordbruk och boskapsskötsel, och ha därunder
småningom lefvat sig in i civiliserade förhållanden så att de, i
stället för att i likhet med de af civilisationen oberörda stam-
marna gradvis dö ut, tvärtom begynt visa en ökning i antal. I
staden Lawrence finnes en uppfostringsanstalt, där fyrahundra
gossar och hälft annat hundratal flickor åtnjuta undervisning på
regeringens bekostnad, såväl i bokliga konster som i handtvärk
och slöjd.



Colorado.

Statistik-

et första bebyggandet af staten år 1840.
egde rum vid Conejos.
och utfördes af mexicanare.
Colorado upptogs i Unionen år 1876.
Folkmängden steg år 1890 till 410,975.
utgörande per kvadratmil 1. 9.
I val deltagande medborgare. . 88,341.
areal i kvadratmil 103,925.
fördelad i grefskap, (counties) 55.
Järnvägarna i staten i mil .... 4,127.
Årligt värde af industrialster. . $14,260,159.

Årligt värde af jordbruksprodukter $5,000,000.
Tidningar och tidskrifter utgifvas ' 268.
Antalet representanter i kongressen 1.

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

Också Colorado torde redan under femtonhundratalet ha be-
sökts af spanska upptäcktsresande, hvilka från Mexico företogo



408

expeditioner norrut, men historiskt kändt är området egentligen
först sedan år 1806, då detsamma besöktes af en militärisk under-
söknings-expedition under ledning af löjtnant Zebulon Pike, efter
hvilken en af de högsta bärgspetsarna inom staten uppkallats.
Därförinnan hade Colorado väster om Klippbärgen tillhört Spa-
nien, österom desamma däremot Frankrike, hvilket år 1763 af-
trädt sin andel till Spanien, men år 1801 återvunnit densamma,
hvarefter Colorado jämte resten af de franska kolonialbesittnin-
garna i Nord Amerika år 1803 såldes till Förenta Staterna. Co-
lorado hörde sedermera till flera olika territorier, tils ett särskildt
Colorado-territorium år 1861 upprättades, hvarvid sjuttio miljoner
acres, tillhörande de angränsande områdena Utah, New Mexico,
Kansas och Nebraska lades till det egentliga Colorado. Under
secessionskriget stälde sig staten afgjordt på nordstaternas sida,
sände tre regementen och ett batteri artilleri till unionsarmén
och dref därjämte tillbaka en invasion af sydstatstrupper från sitt
eget område, hvilket de konfedorade sökte komma i besittning af
för att sålunda afskära staterna vid Stilla Hafs kusten från de
öfriga vid unionen troget fasthållande områdena.

Först år 1840 egde en bosättning af hvita rum inom Colo-
rados område och fyra år senare undersöktes detta grundligt af
öfverste Fremont, hvilken då bland annat upptäckte några af de
bärgpass, genom hvilka senare järnvägslinjer bygts öfver Klipp-
bärgen. Lång tid efter Fremonts undersökningar och upptäckter
räknades Colorado emellertid till den »stora amerikanska öknen",
hvilken ansågs vara fullkomligt obeboelig för alla andra än vilda
djur och ännu vildare indianer, så att först efter det år 1858
guld i betydande mängd upptäckts i dess bäckar och bärg, en
lifligare invandring till området begynte. Och i Colorado likasom
i de andra bärgstaterna töfvade det icke synnerligt länge innan
guldsökarne också fingo ögonen öppnade för de andra rikedomar
landet egde. En efter annan uppgaf det ofruktbara letandet ef-
ter guld och begynte odla jorden i de fruktbara dalsänkorna
mellan bärgen, andra slöto sig till dem, vidsträckta betesmarker
upptäcktes och togos i anspråk för en storartad boskapsskötsel,
tils efter jämförelsevis kort tid Colorado från en hop oordnade
guldletareläger öfvergick till ett ordnadt samhälle. Men därför
har Colorados betydelse såsom metaller producerande område in-
galunda förintats, tvärtom ha ända till de alra senaste tider be-
tydande fynd af såväl guld och silfver som af bly, koppar och
andra metaller egt rum och hand i hand med dessa fynd har
ordnad grufdrift utvecklat sig, så att staten numera intar ett af
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de alra främsta rummen såsom metallförande område. Till och
med utgången af år 1889 hade omkring fyra hundra miljoner i
guld, silfver, koppar och bly frambragts inom Colorado och att
döma efter erfarenheten under de fyra år, som förflutit sedan
dess har man sig ännu ingalunda alt bekant om de skatter sta-
tens bärg innehålla, utan talar all sannolikhet för antagandet att
dess metallproduktion ännu under många år framåt kommer att
vara lika stor, ja, måske till och med att ökas högst betydligt.

I sin östra del är Colorado ett slättland, som höjer sig oaf-
låtligt i riktning mot väster, tils detsamma icke långt från Klipp-
bärgens kedja når en höjd af fulla femtontusen fot öfver hafs-
ytan. Den mellersta delen af staten är en enda jätteväldig laby-
rint af bärg, hvaribland ett par tjogtal spetsar stiga till en höjd
af öfver fjortontusen fot, medan närapå tvåhundra nå högre än
trettontusen. Pikes Peak, Grays Peak, Longs Peak, Mount Lin-
coln, Quandary Peak, Det heliga korsets bärg, Harvard Peak,
Yale Peak, Princeton Peak o. s. v. äro alla öfver fjortontusen fot
höga och erbjuda med sina ständigt snökrönta tinnar en ena-
stående praktfull anblick, fördelade i grupper som de äro inom
de olika bärgkedjor, hvilka tillsamman bilda Klippbärgens massa.
Den västra delen af staten upptages åter af Klippbärgens slutt-
ningar åt detta vädersträck, lika torra och litet inbjudande som
de solförbrända slätterna öster om bärgen, men i likhet med
dessa egande en jordmån af särdeles stor bördighet, hvilken en-
dast tarfvar vatten för att alstra de rikaste skördar. Mellan de
olika kedjor, hvilka tillsamman bilda Klippbärgen, ligger en räcka
af dalar, sträckande sig från norr till söder genom hela staten,
väl bevattnade af talrika smärre vattendrag och sjöar, ur hvilka
några af den amerikanska kontinentens stora floder upprinna,
samt i allmänhet besittande en fruktbar jord, men belägna så högt
öfver hafsytan — från sju till nio tnsen fot — att klimatet icke
medgifver annat jordbruk än sådant som annars bedrifves i höga
norden. North Park, Middle Park, South Park och San Louis
Park benämnas dessa dalar, hvilka åtskiljas från hvarandra af
höga bärgåsar och på alla håll omgifvas af rader af skyhöga
toppar. Med de talrika insjöar, som förekomma mellan de skog-
klädda bärgsluttningarna, det praktfulla bärgsceneriet rundtorn
och den rika vegetation, som under sommaren springer upp, er-
bjuda dessa »parker"' utsiktspunkter och landskapsbilder, hvilka
i målerisk skönhet söka sin like. Men också andra delar af Co-
lorado än de s. k. parkerna utmärka sig för enastående prakt-
fullt sceneri. De flesta af statens floder ha t. ex. under tidernas



410

lopp bildat väldiga s. k, canons, smala, ända till tusental fot
djupa bäddar, med ofta lodräta väggar, dem vattnet småningom
skurit ur bärgen. Genom några af dessa canons har man bygt
järnvägar, hvilka i djärf konstruktion såväl som beträffande ståt-
ligt sceneri knappast hafva sin like i världen. Alla Colorados flo-
der ha under någon del af sitt lopp bildat längre eller kortare
sådana canons, genom hvilka de flyta fram i ursinnig hast, ofta
bildande hela räckor af forsar och vattenfall och alltid omöjliga
att trafikera med några som hälst farkoster. En af dem — South
Platte-floden — t. ex faller öfver sex tusen fot under sitt lopp
genom Colorado och flera af de andra komma bra nära denna i
samma afseende.

Men om dessa floder på grund af sitt starka fall inom Colo-
rado också icke äro segelbara, så äro de af samma skäl så myc-
ket mera användbara för öfvervattningsändamål, då just fallhöj-
den gör det möjligt att leda deras vatten äfven till fält, hvilka
äro så högt belägna att de annars als icke kunde bevattnas. Icke
mindre än inemot ett fyratiotal mil kanaler och bevattningsdiken
finnas redan inom staten och tack vare dem hafva öfver tre mil-
joner acres annars icke brukbar jord bragts under odling. Tio
miljoner dollars ha nedlagts i bevattningskanaler, hvilka årligen
utsträckas alt längre, och staten är indelad i bevattnings-,,divi-
sioner", hvilka åter sönderfalla i ett större antal bevattnings-
distrikt, hvarje såväl division som distrikt lydande under chefer,
de där igen i sin tur sortera under statsingeniören, som fördelar
vattentillgången i förhållande till jordegarnes vattenrättigheter.
Och trots det väldiga kapital, som nedlagts i dessa anläggningar
samt de rätt dryga administrationskostnaderna, stiger kostnaden
för bevattning för de enskilda jordägarne icke fullt till två dol-
lars per acre och år — en obetydlig summa då i betraktande ta-
ges rikedomen af de grödor, hvilka endast tack vare bevattningen
kunna framalstras. Såväl hvete som majs, korn, hafre och rot-
frukter odlas i stor skala både på öfvervattnade fält och i en del
fuktiga dalgångar, men viktigare än dessa växter har „alfalfa"-
gräset blifvit, såsom denna foderväxt kallas i Amerika, eller „lu-
cern" enligt europ>eisk benämning. Tre miljoner tons hö af denna
växt skördades år 1889 och sedan dess har odlingen däraf ytter-
ligare utsträckts, så godt som uteslutande för utfordring till bo-
skap, hvaraf en stor mängd uppfödes inom staten, där numera
också, tack vare alfalfa-gräset slagtcljuren kunna gödas, i stället
för att såsom förut afyttras till näjder, där gödfoder var billigare
än i Colorado. Tre skördar årligen gifver denna utmärkta foder-
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växt, där vatten i tillräcklig mängd står odlaren till buds, så att det
är lätt förklarligt hvarför densamma blifvit en sådan favorit hos
statens jordbrukare att hvetefälten mångenstädes blifvit insådda
med alfalfa. Boskapsstammen i Colorado, som ända till senaste
tid bestod af så godt som uteslutande Texas-djur, härdiga och
kräfvande ringa tillsyn, men därför också af rätt ringa värde,
undergår numera en snabb förädling, hvilken lofvar att inom kort
omgestalta hela denna industri inom staten. Näst nötboskaps-
uppfödningen är fårafveln den viktigaste grenen af landtbruk i
Colorado, och har denna nått sådana proportioner att öfver tio
miljoner pounds ull årligen skeppas till marknadsplatserna i de
östra staterna.

Långt viktigare för Colorado än jordbruket och boskapssköt-
seln är dock såsom ofvan påpekats grufindustrin. År 1858 skedde
den första upptäckten af guld, i närheten af Denver, och omedel-
bart därefter vidtog en stark tillströmning af invandrare, som
lockades till staten af utsikten att genom guldvaskande förvärfva
snabb rikedom. Ännu vaskas guld i en del af Colorados vatten-
drag, men denna primitiva metod att vinna den dyrbara metal-
len har småningom fått gifva vika för ordnad grufdrift, hvilken
numera skänker större utbyte af silfver än af guld. Och jämte
dessa ädla metaller eger staten ofantligt rika tillgångar på kop-
par och bly, hvilka båda förekomma i förening med guld och
silfver samt vinnas i stora mängder vid smältningen af de mal-
mer, som innehålla ädel metall. Silfverpriset har visst under de
senaste åren gått betydligt nedåt, men där metallen förekommer
så rikligt som i Colorado har det ingen fara med grufaffärerna —

de löna sig nog äfven med lägre silfverpris. Och huru rika till-
gångarna på silfvermalm äro kan man finna t. ex. däraf att alle-
nast i trakten af staden Leadville malm till ett värde af öfver
sextio miljoner dollars bevisligen finnes i de grufvor, hvilka nu
äro under bearbetning, så att grufarbetarne skämtsamt påstå att
de måste »hugga sig ned genom fyra fot gediget silfver för att
nå fram till guldmalmen". Under femårs perioden 1887—1892
producerade detta samma Leadville distrikt malm för icke mindre
än sextioåtta miljoner dollars värde och det till arealen obetyd_
liga grefskåpet »Gilpin" har allenast i guld afkastat trettiotvå
miljoner, medan sammanlagda värdet af den metall hela staten
Colorado hittills producerat stiger till öfver trehundra miljoner!

Järn och kol förekomma likaledes i ofantlig utsträckning
inom staten, men ha tilsvidare blifvit föremål för bearbetning en-
dast i ringa skala, isynnerhet järnet, hvaraf sådana massor — och
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af ypperlig beskaffenhet — finnas att enligt noggrann beräkning
grefskapet Gunnison allena eger mera järn än hela staten Penn-
sylvania. Stenkolet utgöres till största delen af bituminöst kol,
men äfven bästa slags anthracit-kol förekommer ymnigt och har
sedan några år tillbaka blifvit föremål för bearbetning i bety-
dande utsträckning. Och såsom i allmänhet är fallet i trakter,
där stenkol finnes, har man också i Colorado upptäckt petroleum,
hvaraf redan omkring hälft annat hundratal tusen fat årligen
komma i handeln, förutom en ungefär lika stor mängd maskin-
olja, vunnen vid raffinering af råprodukter.

De olika stensorter, som innehållas i Colorados bärg, hafva
äfven på senare tider begynt brytas för export till andra stater
och så utmärkt i alla afseenden har den bygnadssten af olika
slag, som vinnes inom staten, visat sig vara att redan åtskilliga
storartade affärer i denna branche uppstått. Röd, röd och hvit-
brokig, helhvit, grön, rosenröd och guldsand-sten, hvit, svart, röd
och brokig marmor, granit, låna, dolomit samt gips utgöra de
förnämsta af de stenarter, som i Colorado brytas samt i stora
mängder skeppas till delvis långt aflägsna orter. Egentliga s. k.
ädelstenar har man också begynt taga vara på i Colorado, där
ametister, safirer af olika färger (däribland röda, hvilka stå de
äkia rubinerna mycket nära) praktfulla granater, olika slags
agat, hvaraf främst bör uppmärksammas den fina mossagaten,
kameol o. s. v. slipas i stort antal i Denvers stensliperier samt
utföras till alla delar af unionen. I en del fall äro dessa stenar
fullt lika vackra som de bästa orientaliska, hvadan antagas kan
att i samma mån som kunskapen om de bästa slagen af dessa
stenar blir utbredd, äfven betydligare affärer åt dettahåll komma
att uppstå.

På undervisningsväsendets område står Colorado högre än
man af ett så ungt samhälle kunde hafva skäl att vänta, i det
redan nu omkring fyra miljoner dollars blifvit nedlagda i skol-
byggnader och annan skolegendom, hvarjämte staten eger öfver
tre miljoner acres s. k. sköljord, hvars försäljning småningom
kommer att åstadkomma en storartad skolfond. Sex högskolor
— kallade colleges och universitet — sörja inom Colorado för
den allmänna högre undervisningen, hvarjämte högre jordbruks-
lärovärk och ett annat afsedt endast för undervisning i ämnen,
som beröra bärgsbruk, lämna tillfällen till högre specialstudier i
dessa fack.

Af järnvägareger Colorado ett stort antal, hvilka alla haft utom-
ordentliga svårigheter att öfvervinna vid passerandet af de så vt-
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terst oländiga bärgtrakterna. Främst i detta afseende står Den-
ver & Rio Grande järnvägen, hvars olika grenar sträcka sig ge-
nom större delen af staten och bygts fram genom några af de
alra vildaste bärgpassen, med en djärfliet och skicklighet i plan-
läggning och utförande sådana knappast någon annan järnväg i
världen kan visa motstycken till. För den gren af ifrågavarande
bansystem, som löper genom Arkansas flodens „canon" har man
t. ex. på milslånga sträckor sprängt in en bädd i bärgväggen,
hvilken är så lodrätt brant att arbetarne på många ställen måste
hänga i rep öfver afgrunden medan de sprängde ut fotfästen för
sig. En annan af dessa banor åter stiger icke mindre än två-
hundra sexton fot per mil under öfvergången af Sangre de Cristo

Ingången till ~Garden of the Gods & Pikes Peak´" vid D. & R. G järnvägen.

kedjan, en tredje öfvergår Klippbärgen på en höjd af elfva tusen
femhundra fot öfver hafsytan, för en fjärde har på ännu högre
nivå sprängts en tunnel, som är närapå ettusen åttahundra fot
lång, o. s. v. Det praktfullaste bärgsceneri möter den resandes
blickar öfveralt längs Colorados järnvägar, hvarför också staten
blifvit en särdeles omtyckt sommarvistelseort för personer från
alla delar af Förenta Staterna. Det torra, stärkande bärgklima-
tet, den storartadt ståtliga bärgvärlden, inom hvilken excursioner
med största lätthet kunna företagas åt alla håll samt statens cen-
trala läge ha gjort densamma till en mötesplats för såväl sjuklin-
gar som andra, hvilka blott söka nya krafter eller också endast
hvila och förströelse i den friska, eggande bärgluften.
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Flera af Colorados städer ha därför också utvecklat sig till
kurorter af hög rang, såsom t. ex. Colorado Springs, i hvars här-
liga sommarklimat årligen tusental sjuklingar från andra trakter
söka återvinna sin hälsa, det nära intill den förstnämda belägna
Manitou, som besitter en mineralvattenkälla af utomordentlig ri-
kedom på ett vatten, som med nöje kan drickas af hvem som
hälst, Glenwood Springs, Wagaawheel Gap och flera andra. Huf-
vudstad i staten samt därjämte i alla afseenden dess förnämsta
och viktigaste stad är Denver, hvaråt dock på grund af dess be-
tydelse för också de närgränsande bärgstaterna ett särskildt kapi-
tal är egnadt. Pueblo, i södra delen af staten, är den andra i

Kapitoliet i Denver.

ordningen af dess städer och besitter en mängd fabriker samt
smältvärk för olika slags malm, hvarjämte orten utgör en viktig
mötespunkt för flera olika järnvägslinjer. Leadville, för närvarande
den främsta silvergrufstaden på jorden, ligger i det närmaste två
engelska mil öfver hafsytan och torde därför vara den högst be-
lägna stad af sin storlek på hela jordklotet. Från år 1859, då
guldförande sand i massor upptäcktes i den angränsande trakten,
till 1864, då guldtillgångarna voro så godt som uttömda, kalla-
des orten »California Gulch" och var ett af de vildaste, mest lag-
lösa nästen, som någonsin funnits till. Öfver en miljon dollars
i guldstoft utvaskades årligen under denna tid i närheten af Ca-
lifornia Gulch, men sedan dessa rikedomar sinat drogo guldsö-
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karne en efter annan bort till andra trakter så att orten var så
godt som helt och hållet öfvergifven, då 1876 de oerhördt rika
silfvermalmlagren i omnäjden upptäcktes. Då blef staden, som
omdöptes till Leadville, med ens en viktig ort och har sedan dess
hastigt utvecklat sig till en välordnad och välbygd stad, där knap-
past någon mera talar om det forna vilda lefvernet.

Fort Collins och Greeley äro hufvudorter för välmående jord-
bruksdistrikt, Trinidad, likasom Pueblo i sydliga delen af staten,
är en raskt framåtgående fabriksstad, Golden, Boulder och Ca-
non City äro grufstäder af redan stadgadt anseende, och Gunni-
son, Ouray, Breckenridge, Salida, Silverton samt åtskilliga andra
stå på gränsen mellan grufarbetareläger och städer — och visa sig
grufvorna i närheten uthållande rika, så bli lägren hastigt nog
solida städer, medan de i motsatt fall öfvergifvas och förfalla lika
hastigt som de sprungit upp.



New Mexico.

Statistik.

örsta bebyggandet af territoriet
år 1598.

egde rum vid San Gabriel.
och utfördes af spaniorer.
Området blef organiseradt så-

som territorium år 1850.
Folkmängd år 1890 153,593.
I val deltagande medborgare. . 34,076.
Befolkning per kvadratmil.... 1.
Territoriets areal i kvadratmil. 122,580.
fördelad i grefskap (counties) 16.

•>

med postkontor 250.
Järnvägarna i territoriet i mil 1,324.
Årligt värde af fabriksalster $1,300,000.
Årligt värde af jordbruksprodukter $2,000,000.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 39.
Delegerade till kongressen 1.

De förnämsta städerna i New Mexico och deras respektiva
innevånarantal äro:

Santa Fé 7,500.
Albuquerque
Las Vegas

7,000.
6,000.

Socorro 4,200.
Silver Citv 2,500.
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Den första hvita man, som veterligen satte sin fot inom det
nuvarande New Mexicos område var en spansk afventyrare, Ca-
beza de Vaca, hvilken såsom officer tillhört den af Narvaez an-
förda, förolyckade expeditionen till Florida, därifrån Cabeza de
Vaca med endast tre följeslagare vandrade österut, genomtågade
Texas och New Mexico samt slutligen efter oerhörda mödor och
faror år 1536 anlände till de spanska besittningarna i gamla Me-
xico. Hans berättelser om de indianstäcler han sett och i hvilka
han antog att skatter af ädla metaller stode att vinna, eggade
spaniorernas i Mexico alltid vakna lystnad efter rikedomar så att
inom de närmaste åren flera expeditioner företogos till de nyupp-
täckta områdena. År 1539 besökte Fray Marcos de Nizza Zuni-
indianernas distrikt och året därpå företog Francisco Vasquez de
Coronado sitt redan i det föregående omnämda tåg, hvilket förde
honom ända till det nuvarande Kansas. Först år 1598 egde lik-
väl den första värkliga bosättningen af spaniorer rum inom New
Mexico, i det Don Juan de Onate med en eskort af fyrahundra
spanska soldater samt åtföljd af etthundra trettio kolonist-famil-
jer tågade till det nya området samt där, norrom Chama-floden,
grundlade en koloni, hvilken han kallade San Gabriel de los
Espanoles. Sju år senare grundades den nuvarande hufvud-
staden i området under det klingande namnet La Ciudad Real
de la Santa Fé de San Francisco. Till en början kommo spanio-
rerna väl öfverens med de indianstammar, hvilka förut egt om-
rådet och hvilka, såsom boende i värkliga städer och byar samt
förnämligast lifnärande sig med jordbruk, voro långt mindre kri-
giska än de kringströfvande stammarna längre norrut, men det
oerhörda omvändelsenit hvaraf de spanska upptäckarne och isyn-
nerhet de dem åtföljande munkarne besjälades, ledde snart nog
till stridigheter. En efter annan af de förut så fredliga stam-
marna råkade i konflikt med de hvita och slutligen bröt det jä-
sande missnöjet år 1680 ut i ett stort krig, hvari indianerna un-
der anförande af höfdingen Po-pe i grund slogo spaniorerna
samt helt och hållet fördrefvo dem från hela New Mexico. Under
de följande tolf åren tillbakaslogo därefter Pueblo-indianerna
hvarje försök af de hvita att ånyo underlägga sig deras område,
men år 1092 samlade Diego de Vargas en stark armé, slog india-
nerna i flera fäktningar, förstörde flera af deras städer och un-
derkufvade dem sålunda för all framtid.

Området styrdes därefter såsom en spansk koloni af ståthål-
lare, valda af befolkningen själf, tils år 1835 den förändring in-
fördes att ståthållarne tillsattes af den spanska regeringen. För-
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bittringen häröfver, jämte andra orsaker till missnöje, orsakade
en revolution, i hvilken till en början de upproriska blefvo se-
grare, men icke för lång tid, ty general Manuel Armijo slog dem
snart nog och krossade för alltid lusten till motstånd. Länge fick
dock icke häller Spanien åtnjuta frukterna af denna seger, ty re-
dan år 1847 tågade amerikanaren Kearny med en truppstyrka
den niohundra mil långa vägen från Missouri öfver de västra slät-
terna och intog New Mexico, hvarefter den del af området, som
låg väster om Rio Grande-floden, följande år afträddes till Förenta
Staterna, hvilka år 1850 af Texas erhöllo den öster om nämda
flod liggande delen af New Mexico. Samma år organiserade kon-
gressen hela det nuvarande New Mexico jämte delar af Arizona,
Nevada och Colorado till ett territorium, hvars slutliga gränser
likväl först år 1864, efter det åtskilliga förändringar under mel-
lantiden egt rum, blefvo faststälda.

Orsaken till att amerikanarne fikade efter det till utseendet
så ofruktbara och ogästvänliga New Mexico var den betydelse
området erhållit såsom erbjudande en af de bekvämaste och minst
farliga förbindelselederna med California och Stilla Hafs kusten.
Redan under många år hade en rätt liflig handel egt rum mel-
lan Missouri och andra af de amerikanska staterna å ena sidan
samt delar af gamla Mexico och andra trakter i sydväst å den
andra, och vägen för detta varuutbyte ledde genom New Mexico
till Santa Fé, som utgjorde mötespunkten för varutransporterna
från söder och norr. I manstarka karavaner tågade man på vå-
ren från Missouri till Santa Fé, som vanligen nåddes i början af
Juli, hvarefter återfärden anträddes i Augusti. Ända till år 1824
transporterades alla varor på mulåsne- eller hästrygg öfver bärg-
passen, men efter denna tid begynte man altmera använda de
stora, täckta transportvagnar, hvilka under benämningen »präri-
skonare" voro kända öfveralt på västerns slätter, och för hvilkas
skull man måste göra en betydande omväg söderut, närmare de
fruktade Apache-indianernas område, för att komma till Santa
Fé. Denna karavanhandel hade småningom nått en sådan ut-
veckling att amerikanarne redan begynt tänka på utvägar att slå
under sig hela det område i sydväst, med hvilket handeln bedrefs,
samt äfven gjort en första ansträngning åt detta håll, då de ca-
liforniska guldupptäckterna och den af dem orsakade rusningen
till Stilla Hafs kusten med ens gjorde det till en nödvändighet
för Förenta Staterna att ega de trakter, genom hvilka de få an-
vändbara vägarna till guldlandet ledde.
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Bland de många tiotusenden, hvilka genomtågade New Me-
xico på sin väg till California, likasom bland dem, hvilka förut
under handelsresor gjort bekantskap med landet, funnos åtskilliga,
hvilka senare kommo ihåg de fördelar detsamma kunde erbjuda
energiskt och arbetsdugligt folk samt drogo dit sedan deras för-
hoppningar i andra landsändar blifvit gäckade. Och då senare
Atchison, Topeka & S:ta Fé järnvägsbolaget sträckte sina banor
ända fram till S:ta Fé, lockades en mängd folk in till den gamla
spanska kolonin, som från denna tid kan räkna den nya utveck-
ling, hvilken redan fört territoriet så långt at detsamma otvifvel-
aktigt inom en snar framtid kommer att upphöjas till rang, he-
der och värdighet af stat.

New Mexico är i sina hufvuddrag ett bärgland, genom hvil-
ket grenar af Klippbärgens hufvudkedja sträcka sig ända ned till
gränsen af Mexico samt in i detta land. Vidsträckta, torra hög-
slätter, omgifna af räckor af ståtligt vackra bärgspetsar samt här
och hvar brutna af vattendrag, trädlösa, till utseendet improduk-
tiva, företeende tydliga bevis för att hela området i tiden varit
underkastadt vulkaniska krafters inflytelse, gifva New Mexico dess
egendomliga karaktär, hvilken på grund af den sällsynt torra
bärgluftens genomskinlighet blir ändå mera i ögonen fallande.
Endast i dalsänkorna, där större fuktighet råder, samt högst
uppe i bärgtrakterna trifvas buskar, träd och saftigare gräsarter;
annars gör hela territoriet intryck af att vara förbrändt af solen
och omöjligt för all kultur. Men att detta intryck ingalunda är
i allo riktigt bevisas af vegetationen på hvarje fläck, som kunnat
öfvervattnas, ty där visar det sig att New Mexicos torra jordin-
nehåller alla beståndsdelar, som behöfvas för frambringande af
yppigt rika skördar. Öfveralt i närheten af floderna har man
därför också benyttat dessas vatten för fältbevattning och de,
som lyckats erhålla jord, där vatten finnes att tillgå, kunna icke
nog prisa dess rika bördighet och säkerheten af det landtbruk de
bedrifva. Men annanstädes inom territoriet lönar sig egentligt
jordbruk als icke, utan är boskapsuppfödning den enda gren där-
af, som kan komma ifråga, och af boskapsuppfödning är det åter
fårskötseln, som lönar sig bäst, såsom tarfvande mindre kapital
och på grund af den stora härdighet, som utmärker bärgfåren
och sätter dem i stånd att trifvas på de magra betena och med
den ytterst ringa tillgång på vatten, som utmärka New Mexicos
högslätter. Stora fårhjordar egas af de inom territoriet ännu
rätt talrika Navajo-indianerna, hvilka vandra från trakt till trakt
med sina hjordar, följande gräsväxten, som lockas fram än i en
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näjd än i en annan af de fåtaliga och sällsynta regnskurarna,
hvilka ibland också helt och hållet uteblifva för så lång tid att
hundra och tusental djur svälta och törsta ihjäl.

Fordom drefvos fåren alltid söderut ned till marknadsplat-
serna i Mexico, där de såldes för ett medeltalspris af tjugufem
cents per hufvud, men sedan järnvägsförbindelserna med de öfriga
delarna af Förenta Staterna öppnats, har deras värde mångdubb-
lats, så att numera två dollars p>er stycke är det vanligen gällande
priset. Då man betänker att inom territoriet finnas omkring två
miljoner får, hvilkas värde genom förbättrandet af samfärdselför-
hållandena sålunda stigit från en half till fyra miljoner dollars,
kommer man lätt nog till en riktig uppskattning af hela bety-
delsen af järnvägarnes, detta vår egen tids viktigaste kommuni-
kationsmedels värde. Men icke allenast inom New Mexicos bo-
skapsindustri har införandet af järnvägar åstadkommit en revolu-
tion, utan har detta ändå mera varit fallet inom den för området
vida viktigare bärgshandteringen, hvilken förut bedrefs på ett
rätt primitivt, långt ifrån väl lönande sätt.

Redan de tidigaste spanska inkräktarne kastade sig med if-
ver på grufdrift i New Mexico och hade inom kort öppnat en
mängd grufvor, hvilka dels afkastade betydande summor i ädla
metaller, dels lofvade synnerligt godt för framtiden, men då in-
dianerna reste sig mot det spanska väldet och fördrefvo sina her-
rar, hämnades de på dessa också genom att förstöra alt hvad spani-
orerna redan hunnit bygga och inrätta inom området. Hvar-
enda grufva fyldes med stenar och grus, alla redskap förstördes
och alt som kunde försvåra igenfinnandet af gruföppningarna
gjordes, så att då spanionerna senare återeröfrade New Mexico en
mängd af de grufvor, som förut bearbetats, icke mera kunde åter-
finnas. Grufdrift pågick nog också därefter och betydande mäng-
der af guld och silfver bragtes i dagen, men på samma sätt som
i öfriga spanska områden drefs handteringen med långt ifrån
tillräcklig energi, så att utsträckningen af områdets tillgångar på
metall var alt annat än noga utforskad och känd då amerika-
narne togo detsamma i besittning. Dessa begynte emellertid snart
nog bearbetningen af New Mexicos malmfyndigheter och då se-
nare de rikaste och lättast tillgängliga tillgångarna på guld och
silfver i California och öfriga »guldnäjder" blifvit mer eller mindre
uttömda, vidtog en period af stark utveckling af New Mexicos
ressurser åt detta håll, en utveckling, som ännu på långt när
icke afstannat utan tvärtom fortfarande pågår. Från tre miljoner
åttahundra tusen dollars år 1886 har värdet af den malm, som
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brutits i New Mexicos bärg stigit till öfver åtta miljoner under
år 1889 och ännu har denna näring säkert inte sagt sitt sista ord,
utan kan man räkna på ytterligare upptäckter af malmsträck i
snart sagdt alla delar af denna bärgstat, hvilken i själfva värket
ännu så länge är mindre känd än de flesta andra. Utom guld
och silfver förekomma inom New Mexico koppar, bly, zink och
järn i betydande mängder och jämte dessa metaller i många de-
lar af territoriet stenkol såväl af den alra bästa som af mindre
utmärkt beskaffenhet. Flera kolgrufvor bearbetas redan nu fram-
gångsrikt och alting talar för att alt flera sådana komma att bli
föremål för lönande affärer redan under den närmaste framtiden.

Undervisningsväsendet inom territoriet står tilsvidare icke på
lika hög ståndpunkt som i andra delar af den amerikanska unio-
nen, men då lagarna om undervisning begynt att strängare til-
lämpas kan det nog inte töfva synnerligt länge innan också de
mot alla framsteg på detta område fiendtliga mexikanarne få lof
att taga reson och foga sig i den almänna utvecklingsgången.

Den förnämsta staden i New Mexico är territoriets hufvud-
stad, det åldriga Santa Fé, som bibehållit så mycket af den gam-
malspanska prägeln att besökaren kunde tro sig med ens för-
flyttad långt utom Förenta Staternas område, då han råkar in
på någon gata i clet egentliga mexikanska Santa Fé. Belägen
mera än sjutusen fot öfver hafsytan eger staden ett utomordent-
ligt friskt bärgsklimat, hvilket ditlockat en mängd personer, som
i hög grad bidragit till stadens utveckling Y olika kulturområ-
den. Och såsom mål för turister är Sante ré utan jämförelse en
af de alra intressantaste punkterna inom Förenta Staternas hela
område, där dess delvis ålderdomliga hus, dess gammalspanska
kyrkor, dess egendomligt intressanta, måleriska befolkning af me-
xikaner och halfblod, puobio-indianer och amerikanare, saknar alla
motstycken. I de mexikanska Avarteren äro de låga adobehusen
alt ännu de enda som finnas och i deras öj)pna dörrar sitta da-
gen i ända män och kvinnor, sysslande med något lätt arbete el-
ler lätjefullt gassande sig i solen, medan smärre husdjur och
svarthåriga, nästan nakna barn, tumla om på gatan. Och då nat-
ten inträder och de fönsterlösa husen med sina platta tak ligga
där hermetisk tillslutna, badade i det mest bländande hvita mån-
ljus, ter sig den gamla delen af staden som ett stycke orient,
inplanteradt midt i nutidens rastlöst jäktandeAmerika, där alting
annars är feberaktigt värksamt lif och aldrig hvilande rörelse.

Mera amerikanska äro både Las Vegas och Albuquerque, den
förra belägen på den torra slätten tätt invid foten af Klippbär-
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gens första utsprång, en så pass liflig affärsstad, att dess innevå-
nare helt lungt tala om den tid, då de komma att slå Denver,
Klippbärgens metropol, ur brädet. Och Albuquerque med dess
järnvägsvärkstäder, två dagliga tidningar, gatujärnvägar och andra
modärna inrättningar småler föraktligt åt den nordligare belägna
rivalens högtflygande förhoppningar, förlitande sig på sitt gyn-
samma läge i Rio Grande-flodens dal samt sin därpå beroende
lifliga och raskt framåtgående handel. Socorro är uteslutande
en grufstad och Silver City en dylik, men egande rätt betydande
smältvärk, hvilka gifva dess framtid en något mera solid grund.
Las Cruces är hufvudorten i ett frukt- och sädesodlande distrikt
och Deming intar samma plats i ett område, där grufdrift och
boskapsuppfödning utgöra hufvudnäringarna.



Arizona.

Statistik.
st första bebyggandet af terri-

toriet år 1685.
egde rum vid Tucson.
och utfördes af spaniorer.
Arizona organiserades såsom ter-

ritorium år 1863.
Folkmängden år 1890 59,691.
hvilket per kvadratmil gör .... 0:4
I val deltagande medborgare. . 11,078.
Territoriets areal i kvadratmil. . 113,020.
fördelad i grefskap (counties) 10.

Järnvägarna inom territoriet i mil 1,097.
Årligt värde af fabriksalster $615,655.
Årligt värde af jordbruksprodukter $614,327.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 26 .

Antal delegerade till kongressen 1.
De förnämsta städerna i Arizona och deras respektiva in-

nevånarantal äro:
Tucson 5,095.
Phoenix 4,000.
Tombstone 2,000.
Prescott 2,000.
Globe 2,000.
Nogales 2,000.
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Bland alla de västra staterna och territorierna, hvilka till-
samman bilda den ännu så benämda »vilda västern" är Arizona
utan jämförelse det i många afseenden mest intressanta området,
eller med andra ord det som eger den minsta likheten med de
civiliserade delarna af Förenta Staterna. I Arizona finnas flera
spår än i någon annan näjd af den folkstam, som långt före den
nya världens upptäckt bygde och bodde på dess mark, i Arizona
finnas massor af de egendomligaste och vildaste bärgformationer,
som någonstädes i världen förekomma, där har ända till alra se-
naste tid den äfven bland Nordamerikas indianer enastående vilda
och blodtörstiga Apache-stammen bekämpat alla försök af de
hvita att utsträcka odling och kultur också till de solförbrända,
öde och ofruktbara slätterna och bärgpassen i denna del af kon
tinenten, där slutligen också, likasom i dess grannstat New Mexico,
det egendomliga skådespelet kan bevitnas af nordens företagsam-
het och energi gradvis omgestaltande den sekelgamla om ock
ofullständiga samhällsordning de forna spanska egarne af områ-
det skapat.

Ty också Arizona hör till de delar af kontinenten, hvilka re-
dan på femtonhundratalet upptäcktes och togos i besittning af
spaniorerna, om också den första egentliga bosättningen af hvita
först långt senare egde rum. Redan de första spanska upptäc-
karne funno jämte de välmående indiansamhällen, som då egde
landet, spår af en folkstam, som långt tidigare innehaft detsamma
och som i bärgväggarna längs många af dess vattendrag och dal-
gångar inbygt hela byar och städer, uppenbart i afsikt att så
mycket lättare kunna försvara sig mot sina många fiender af
olika ras. Men trots den skenbara otillgängligheten af deras bo-
städer hade denna stam blifvit fördrifven från landet samt så
helt och hållet gått under att de gamla spanska beskrifningarna
af området icke kunna meddela ens några bestämda sägner om
dessa dess förhistoriska innevånare, hvilkas namn, härstamning
och slutliga öde i dag som är äro olösta gator, dem vetenskapen
förgäfves sökt tyda.

Vid spaniorernas ankomst till Arizona under förra hälften af
femtonhundratalet innehades landet af samma stammar, hvilkas
ätlingar ännu i dag bo kvar där i sina egendomliga städer, „pu-
eblos", såsom de benämdes af de spanska upptäckarne. Dessa
indianer, tillhörande Zuni och Moqui-stammarna, voro ett jord-
brukande folk, som visste afvinna den vulkaniska jordmånen i
sitt land rika skördar genom regelbunden öfvervattning, i och
för hvilket ändamål de bygt storartade kanaler. En amerikansk
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författare, hvilken grundligt studerat alla minnesmärken från detta
tidigaste kända skede i Arizonas historia, uppskattar den befolk-
ning, som då lefde allenast i Salt River-flodens dal till minst tre
hundra tusen människor, eller betydligt flera än hvad hela terri-
toriet nu kunde underhälla med jordbruksprodukter. Sina bostä-
der hade dessa indianer i tätt sammanbygda städer, hvaraf åtskil-
liga ännu finnas kvar om de också numera i de flesta fall äro
betydligt mindre blomstrande än fordom. Utifrån betraktad ter
sig en sådan stad såsom en enda likformig adobemur utan några
andra öppningar än de fåtaliga portar, som från den yttre värl-
den leda in till den stadens centrum upptagande öppna plats,
som igenfinnes i dem alla. Mot denna plats tafva husen sina
fönster-, men inga dörröpningar, och äfven af de förra förekom-
mo fordomtima inga i den nedersta våningen af boningshusen,
utan användes denna såsom förvaringsrum, där själffallet ringa
ljus var af nöden, och inträde till denna våning lämnade en öpp-
ning i taket, dit innevånarne praktiserade sig förmedels stegar.
I de bäst bibehållna pueblos är detta alt ännu fallet och bildar
det platta taket af husens nedersta våning ett slags terrass, där
innevånarne tillbringa sin mesta tid. Från denna terrass reser
sig sedan den andra våmngen, hvilken i sin tur ofta bildar en
terrass för en tredje. Stegar förmedla förbindelsen mellan ter-
rasserna och de olika våningarna, hvilka väl hafva fönster och
dörrar utåt terrasserna, men inga trappor så att t. ex. nattetid,
eller då fiendtliga anfall hotade, innevånarne blott genom att
draga upp stegarna kunde så godt som omöjliggöra alt inträn-
gande i sina bostäder. Enhvar sådan stad lyder under en höf-
ding, hvars myndighet i våra dagar till en viss grad bekräftas
af den amerikanska regeringen, och hela staden bildar ett kom-
munistiskt samhälle, där alla hafva lika rätt till afkastningen af
de fält, stammen eger och bebrukar. Såväl i New Maxico som i
Arizona finnas flera af dessa pueblos kvar, närapå i fullkomligt
samma skick som för hundratal år sedan, och på samma låga
kulturgrad befinna sig också alt ännu deras innevånare, eller
rättare sagdt på en betydligt lägre sådan, ty den sträfsamma
idoghet, som fordom dref dem att anlägga storartade kanalsy-
stem, har under tidernas lopp lämnat rum för en håglöshet så
stor att de numera icke utföra mera arbete än hvad absolut nöd-
vändigt är. På pueblo-indianerna har beröringen med den
kristna civilisationen säkert haft ett alt annat än gynsamt in-
flytande.
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De flesta af de pueblos, som vid spanionernas inträngande i
Arizona funnos där, ha dock sedermera blifvit så i grund för-
störda, att endast förfallna rinner af dem finnas kvar. Apache-
indianerna, de sydvästra staternas såväl som norra Mexicos gis-
sel, ha utfört förstörelsevärket, i många fall så grundligt att de
utrotat hela stammar. Ända till de alra senaste åren ha apa-
cherna fört oupphörliga krig mot alla andra innebyggare i Ari-
zona och under äldre tider — ja, ända så sent som år 1828 —

lyckades det dem upprepade gånger att fördrifva alla hvita från
hela territoriet, inom hvilket efter hvarje sådant segerrikt krig,
alla inrättningar, som af de hvita åstadkommits, förstördes i
grund så att dessa hvarje gång måste börja helt och hållet från
början igen. Under amerikanskt herravälde kom området till
den del, som ligger norr om Gila-floden, år 1848, då Mexicos re-
gering tvingades att afträda denna del, och resten, utgörande
fyratio tusen kvadratmil, köptes fem år senare af Mexico för en

summa af tio miljoner dollars. Apache-indianerna underkastade
sig dock först långt senare, egentligen först efter den svåra och
blodiga kampanjen 1885—1886, då de amerikanska trupperna un-
der anförande af general Miles förföljde de röda krigarne in på
Mexicos område och tillfångatogo dem i staten Sonoras otill-
gängliga bärgtrakter.

Arizona, som noga taget endast utgör en fortsättning af den
stora mexikanska högslätten med samma torra klimat och brän-
nande solsken som denna, eger ett mera ogästvänligt utseende
än troligen någon annan näjd i världen. De om vulkaniskt ur-
sprung vitnande, egendomliga bärgformationerna, de ofta många
tusental fot djupa ravinerna, i hvilka de flesta af territoriets flo-
der brusa fram långt under högslättens nivå, den ytterst torftiga,
färglösa vegetationen, alt med ett ord bidrar till befästandet af
det intryck af ödslighet, som redan ett flyktigt betraktande af
landskapet frambringar. Och en närmare bekantskap med trak-
ten utplånar ingalunda detta intryck. Tvärtom ger ett sådant
mera detaAjeradt studium af Arizona vid handen, att territoriet
till en stor del är en värklig öken, egande alla de mest afskräc-
kande drag skildringarna af sådana lärt oss känna. Endast i de
få floddalar, där öfvervattning af jorden är möjlig, har man lyc-
kats åstadkomma något jordbruk, men där som annanstädes i de
ofruktbaraste delarna af den forna »stora amerikanska öknen"
har det vivat sig att ofruktbarheten och frånvaron af all vegeta-
tion bero endast och allenast på den ytterst ringa nederbörden,
icke på jordens egen beskaffenhet. Öfveralt där vatten finnes att
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tillgå har tvärtom den af vulkaniska beståndsdelar sammansatta
jorden visat sig särdeles rik, så att också i Arizona under de se-
naste åren rätt storartade kanalanläggningar i och för öfvervatt-
ning af större landsträckor anlagts och flera ändå mera storartade
planlagts. Hvete, »alfalfa" och rotfrukter samt trädgårdsväxter
af alla slag gå ypperligt till på de öfvervattnade fälten och odlas
därför i större utsträckning än hvad man ännu för några år se-
dan als skulle ansett möjligt. Och ändå större betydenhet har
den under de sista åren införda fruktodlingen begynt erhålla, då
det visat sig, att det torra och varma klimatet är synnerligt gyn-
samt för alla slag af" ädlare frukt, där blott tillräckligt vatten
finnes att tillgå för att under utvecklingstiden hålla fruktträden
i full växt

Någon vidare betydelse såsom jordbruksstat kommer Arizona
dock aldrig att ernå, därtill finnes icke ens i dess floder en till-
räcklig mängd vatten af för öfvervattning tillgänglig natur, och
lika litet har man skäl att antaga det den boskapsuppfödning,
som nu pågår inom området, framdeles kommer att i mera bety-
dande grad utvecklas. Grufindustrin är nog den enda naturliga
näring, på hvilken något hopp om framåtgående kan byggas,
men den lofvar i stället så mycket mera. Redan de första span-
ska eröfrarne hade såsom sitt ögnamärke Arizonas tillgångar på
ädla metaller, hvarom de vunnit kunskap, och drefvo med energi
bearbetningen af alla grufvor de lyckades upptäcka. Men då
inga uppgifter af dem lämnades om utbytet af dessa grufvor, kan
man endast af de summor som territoriet under de senare åren
afkastat i guld och silfver, sluta sig till att också spaniorerna
måste samlat betydliga skatter under de många år de allena voro
i tillfälle att bearbeta grufvorna i Arizonas bärg. De rikaste bland
dessa grufvor äro för närvarande silfvergrufvorna vid staden
Tombstone, hvars tillvara helt och hållet beror på dessa grufvor,
hvilka också gifvit staden dess namn. Omkring trettiofem miljo-
ner dollars ha dessa grufvor sedan upptäckten af dem år 1878
afkastat, medan hela värdet af utbytet från Arizonas grufvor —

under nyare tider — redan betydligt öfverstiger åttio miljoner
dollars. Koppar är, näst guld och silfver, den metall som rikli-
gast förekommer i territoriet och hafva sedan några år tillbaka
ett par koppargrufvor bearbetats i mycket stor utsträckning, så
stor att en af dem, »The copper queen", afkastat omkring en mil-
jon dollars för etthvart at de sista åren.

Mera kändt än såsom grufstat har Arizona dock under alra
senaste tid begynt bli såsom kurort för sjuklingar lidande af alle-
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hända lung och strupåkommor, för hvilka det rena och torra samt
därjämte varma bärgklimatet visat sig särdeles välgörande. Och
jämte sjuklingar ha turister i alt talrikare skaror begynt besöka
Arizona, hvars klimat under vintermånaderna, då resor i andra
trakter vanligen äro alt utom angenäma, alltid är mildt och där-
till synnerligt jämt. Många af Arizonas sevärdheter äro föremål
för de territoriet besökandes intresse, men i långt större grad än
alla andra sådana tillsammantagna lockar dock »The Grand Ca-
non of the Colorado" turister såväl från alla trakter af Förenta
Staterna som från de flesta andra delar af jordklotet till de öds-
liga bärgtrakter, genom hvilka Colorado-floden gräft sin besyn-
nerliga bädd. Bildad genom sammanflödet inom territoriet Utah
af Green River-floden, som har sina källor i Wind River bärgen
i Wyoming, samt Grand River-floden, som upprinner inom staten
Colorado, eger Colorado-floden en längd af ettusen etthundra
mil, eller tvåtusen om man räknar hela afståndet från Wind Ri-
ver bärgen i Wyoming till flodens mynning. På en sträcka af
öfver fyrahundra mil bildar Colorado-floden gränsen mellan Ari-
zona samt staterna Nevada och California, och hundratal mil af
sitt lopp har floden genom en räcka af »canons", hvilkas väggar
af marmor, sandsten och granit växla i höjd från ettusen till sex
tusen femhundra fot, ofta prunkande i de grannaste färger,
brutna i de mest fantastiska former och sammanlagdt bildande
det vildaste, mest storartade bärgsceneri som någonstädes står
att se. Inga beskrifningar och inga afbildningar af hvad slag de
vara må kunna gifva ens en svag föreställning om den hemska
storslagenheten af bärgsceneriet i och omkring »The Grand Ca-
non". I hela den omgifvande näjden är på en yta af många
hundra kvadratmil högslätten genomfårad af en massa de vildaste
canons, som bilda en ofarbar labyrint, hvartill alla motstycken
saknas i andra delar af den kända världen. Genom alla dessa
canons söka sig tillflöden till Colorado-floden en slingrande väg,
skummande, brusande och dånande fram öfver klippblocken. Ju
närmare man, följande en af de få farbara af dessa sidocanons,
kommer till hufvudfloden, desto högre bli bärgväggarna på båda
sidor, desto djärfvare, mera brutna och mera fantastiska resa sig
klippformationerna, hvilkas ytterlinjer så egendomligt skarpt och
klart afteckna sig mot den ständigt klarblå skyn. Vägen går
fram i de skarpaste kurvor, korsar gång efter annan den endast
under snösmältningen i bärgen vattenrika biflodens bädd, där
och hvar resa sig höga, bjärt brunröda sandstensklippor från bot-
ten af dalgången, den de skenbart helt och hållet afstänga. Af
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Vegetation finnas knappast andra spår än massor af egendomliga
skarptaggiga kaktus-arter, hvilka gifva den smala canons väggar
ett ändå mera frånstötande och ovänligt utseende, och alt jämt
rycka dessa väggar närmare hvarandra, görande dalgången så
smal att den oländiga vägen endast med största svårighet finner
plats vid sidan af flodbädden. Slutligen blir vidare framträngande
annorledes än till fots fullständigt omöjligt, hvarför vi måste
lämna våra hästar och med egen hjälp sträfva vidare den sista
milen eller så till randen af Colorado-floden själf. Vandringen
är besvärlig öfver den brutna och af klippblock, rullstenar och
trädstammar öfverströdda marken, tätt längs bädden af bifloden,
som här rinner fram mellan ett par tusen fot höga bärgväggar,
mellan hvilka solen endast midt på dagen förmår leta sig fram
till botten af dalgången. Men lönen för mödan är stor nog att
ställa alla svårigheter i skuggan, då vi ändtligen nå fram till
mynningen af den sido-canon, genom hvilken vår tjugutre mil
långa väg ledt till The Grand Canon själf. Midt emot oss reser
sig dennas \ägg fulla fyra tusen fot öfver ytan af floden, hvars
lerfärgade vatten brusar tätt invid våra fötter. Till höger och
vänster kunna vi se en kort sträcka uppåt och nedåt Colorado-
floden, som icke lämnar en fotsbredd mark vid foten af canon-
väggarna, hvilka så långt vi kunna se torna upp sina bizant for-
made massor till samma eller ännu större höjd. På en del stäl-
len äro klippväggarna svarta, på andra bruna, röda, hvitgrå eller
gula, här och hvar täckta af bjärtgröna mossor, brutna i skarpa,
taggiga ytterlinjer, klart belysta af det bländande solljuset eller
höljda i så djup skugga att de förtona i blått, bildande ett sce-
neri så storslaget vackert, men tillika så vildt och olikt alt hvad
mänskliga ögon annanstädes sett att ingen, som första gängen
betraktar detsamma, kan värja sig mot ett intryck af beklämning,
af intighet och obetydlighet.

Endast pä några få punkter är botten af the Grand Canon
tillgänglig, öfveralt annorstädes äro dess väggar så otillgängligt
branta att ingen människofot kan finna det minsta fotfäste på
dem, och äfven till de tillgängliga punkterna är färden från järn-
vägslinjen högst besvärlig. Men detta till trots har, såsom of-
van nämdes, strömmen af turister till the Grand Canon år för
år ökats och kommer antagligen framdeles att stiga ytterligare, i
samma ,mån som den vilda prakten af detta Nord Amerikas mest
egendomliga landskapsceneri blir mera känd. Den minst besvär-
liga vägen dit leder för närvarande från den lilla staden Flag-
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staff, belägen vid Atlantic & Pacific järnvägen, och den kortaste,
men mest oländiga, från stationen Peach Springs vid samma bana.

Af städer eger Arizona hvarken något större antal eller några
mera betydande. Hufvudstaden är Phoenix, i hvars närhet en
del jordbruk och fruktodling med öfvervattning bedrifves, men
den största staden är Tucson, hvilken dock, likasom de i den sta-
tistiska tabellen upptagna öfriga små orterna, helt och hållet har
grufindustrin att tacka för sin uppkomst och till största delen
äfven för sitt fortbestånd.



Nevada.

Statistik.

et första bebyggandet af staten år 1851.
egde rum vid Genoa.
och utfördes af mormoner.
Nevada upptogs i Unionen år. . 1861.
Folkmängden steg år 1880 till 62,266.

! men år 1890 till 45,761.
I val deltagande medborgare. . 12,555.
Befolkning per kvadratmil 0. 6.
Statens areal i kvadratmil .... 110,700.
fördelad i grefskap, (counties) 14.
med postkontor 150.

Järnvägarna i staten i mil 928.
Årligt värde af industrialster $1,323,000.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 26.
Antalet representanter i kongressen 1.

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

Nevada företer det bland nordamerikanska stater enastående
skådespelet af ett statssamfund, som är stadt i tillbakagående be-

Virginia City 9,000.
Reno 5,000.
Carson City 4,200.
Eureka 3,000.
Gold Hill .....-,

3,000.
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träffande såväl produktivitet som folkmängd, ett tillbakagående,
som under de senaste åren fortskridit så hastigt att den dag icke
mera kan vara aflägsen då staten såsom sådan upphör att vara
till. Så vidt man vet besöktes Nevada första gången af hvita
män år 1825, då ett antal pälsjägare genom dess ödsliga område
trängde fram ända till California. Deras beskrifningar af det land
de sett voro emellertid sådana att de ingalunda uppmuntrade till
efterföljd, hvarför också först år 1831 andra hvita gjorde korta
besök i olika delar af området, hvilket först tolf år senare i nå-
gon mån grundligare undersöktes af öfverste Fremont, »The
pathfinder", såsom han blifvit kallad på grund af de många upp-
täckter han gjort i den del af den nordamerikanska kontinenten,
hvilken så länge benämts »den stora amerikanska öknen".

Af denna utgjorde — och utgör noga taget alt ännu — Ne-
vada en betydande del, hvarför också dess afträdande af Mexico
till Förenta Staterna, genom fredsslutet i Guadalupe Hidalgo, år
1848, icke syntes innebära någon annan vinning för den ameri-
kanska unionen än den af bätre arronderade gränser. De enda,
som visade någon lust att bosätta sig inom det nyvunna området,
voro mormonerna, hvilka sedan de fördrifvits från alla de mera
civiliserade delar af unionen, där de sökt vinna fast fot, i Utah
och några trakter af Nevada upprättade nybyggen och lade
grunden till den ekonomiska och religiösa samhällsbygnad, hvil-
ken i det förstnämda området sånär hade vuxit upp till en värk-
lig »stat i staten". Och jämte mormonerna hade ett ringa antal
af de guldsökande afventyrare, hvilka i skaror strömmade till
California, begynt utvaska det sparsamt förekommande guldet i
några af Nevadas vattendrag, men utan att vinna tillräcklig fram-
gång för att mana andra till stadigvarande bosättning i de vat-
tenfattiga, skoglösa och ödsliga bärgsbygderna. Bland dessa
guldsökare funnos tvänne män, hvilka egde någon insikt i me-
tallurgi och de före to go smältprof med några svarta, synbarligen
något slags malm innehållande stenar, hvaraf stora mängder fö-
rekommo i närheten af Mount Davidson *— och smältningen gaf
vid handen att man upptäckt ofantligt rik silfvermalm. Därmed
var Nevadas framtida utveckling gifven, ty så snart kännedomen
om de rika fynden hunnit sprida sig till de tätare befolkade de-
larna af unionen vidtag omedelbart en rusning af folk till Ne-
vada, så stark att den närapå kunde jämföras med den som förut
egt rum till California. Enligt en amerikansk författare var det
„en armé af öfver femtiotusen af de mest begåfvade, mest liberala,
mest företagsamma och energiska män på jordklotet, irrande rid-
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dåre, utmanade de råa naturkrafterna till strid, soldater, besatta
af »auri sacra fames", trotsande elementen och vildarne, öknen
och farsoter, som svärmade kring basen af Mount Davidson och
trängde fram ända till Aurora, till Reese-floden och till Hum-
boldt-bärgen. Krypande som flugor öfver de nakna bärgryg-
garna, vandrande fram öfver alkalifälten, som glimrade med fata-
morgana visioner i det glödande solljuset, sofvande mellan klip-

Humboldt-bärgen.

por formada under naturkrafternas forna vilda kamp, utkastade
i världen, bultande med sina grufyxor på dörrarna till naturens
dolda skattkammare, utförde dessa pionierer sitt själfåtagna värf.
Mera färdig att lita till gevär och revolver än till bön och åkal-
lan var Nevadabon under dessa första tider, men ändå mera fär-
dig att öpna sin »myntsäck" vid första anhållan af nöd eller sjuk-
dom. Under den blå ylleskjortan träffades någon gång en uni-
versitetsman från Yale, en annan gång en förrymd bandit från
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Texas, men ingen förhäfde sig på en annans bekostnad och ingen
erkände någon underlägsenhet. Några funno rikedomar så snabt
och lätt som framtrollade af en Aladdin-lampa, andra funno
okända och namnlösa grafvar, medan många af dem senare vun-
nit rikedom och erkännande på andra områden, men ingen af

dem är villig att
glömma de da-
gar »på sextita-
let" då han väfde

regnbågslika
drömmar af sitt
hopp om snar ri-
kedom, där borta
i sage-busk sta-
ten-'.

Tre år senare
inrättades de för-
sta malmstamp-
värken i Nevada,

Humboldt-dalen.

med maskiner, hvilkas alla delar transporterats på häst eller
mulåsnerygg genom de vilda bärgtrakter, som afstängde Ne-
vada från den öfriga världen, och kort därpå begynte den
massproduktion af silfver, som gjort Nevadas namn kändt utöfver
hela jorden samt i betydande grad bidragit till det sjunkande af
silfverprisen, som
åvägabragt så stora
rubningar i olika
länders ekonomi.
Detta sjunkande af
den hvita metal-
lens värde har gjort
att hela »silfver-
staten" gått tillba-
ka. Under den för-
sta tiden efter in-
förandet af ordnad
grufdrift i större

Davis Peak.

skala inom Nevada, bearbetades en mängd grufvor, hvilkas malm en-
dast med stora kostnader kunde befrias från främmande bestånds-
delar, men när silfverprisen senare gingo nedåt upphörde dessa
grufvor att löna sig. Arbetet i dem uedlades och arbetarne, som icke
inom staten kunde finna åudra lönande sysselsättningar, drogo där-
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ifrån, sålunda tvingande också en mängd smärre handlande och
andra, hvilkas affärer indirekt berott af grufvornas afkastning, att
sluta sin värksamhet så att Nevada i själfva värket nuräknar tjugu-
tusen innevånare mindre än för tio år sedan. Härmed är dock
ingalunda sagdt att Nevadas tillgångar på ädla metaller redan
äro uttömda eller ens i det närmaste så. Den tid torde visst vara
förbi då, såsom t. ex. året 1877—1878, åttiosju miljoner dollars i
guld och silfver producerades inom staten, men såsom erfarenhe-
ten från de världsberyktade Comstock-grufvorna gifvit vid handen
är det omöjligt att med bestämdhet säga ens när en enstaka
grufva är slutligt uttömd. Dessa Comstock-grufvor, hvilka sedan
bearbetningen af dem först började afkastat öfver två hundra
miljoner dollars i guld och silfver, förklarades i början af åttio-
talet vara fullkomligt uttömda, men under åren 1886 —1888 upp-
täcktes nya,

betydande sto-
ra och mycket
rika malmgån-
gar så att gruf-
vornas afkast-
ning sedan

dess ökats för
hvarje år som
gått.

Bärgsalt i
stora mängder
och af alra

Soda Lake.

bästa beskaffenhet, fullkomligt ren svafvel, borax, antimonium, ar-
senik, kobolt, nickel, stenkol och åtskilliga andra mineral af
mindre vikt ha i större eller mindre kvantiteter upptäckts i olika
trakter af Nevada samt här och hvar blifvit föremål för bearbet-
ning.

Möjligt är det att på grund af dessa betydande mineraltill-
gångar Nevada ännu kommer att på grufindustrins område gå
en ny framtid till möte, men att döma af den kräftgång statens
utveckling under det sista tiotalet år gått, ser det snarare ut som
om det inom icke altför lång tid komme att bli nödvändigt att
slå ihop Nevada med Utah eller något annat område tillräckligt
folkrikt för att bilda en stat värd detta namn. Ty icke häller
såsom jordbruksstat har Nevada mycket att hoppas. En stor del
af dess jord är visserligen särdeles rik på sådana mineraliska be-
ståndsdelar som kulturväxterna behöfva för att trifvas, men då
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regnfallet öfveralt inom staten är ytterst ringa och aldeles otill-
räckligt för något som hälst landbruk, finnes ringa förhoppning
om någon mera betydande utveckling på detta område. Där vat-
ten finnes att tillgå i tillräcklig mängd för införande af öfvör-
vattning har Nevadas jord nog visat sig kunna alstra rika skör-
dar, men icke häller statens vattendrag äro af någon större be-
tydenhet. De flesta af dess floder antingen rentaf förlora sig i
sanden på de ökenartade slätterna, eller utfalla efter ett längre
eller kortare lopp i någon liten sjö utan utlopp oeh därför med
saltigt, alkalihaltigt vatten. I en del trakter torde nog dessa flo-
ders vatten kunna uppsamlas i reservoirer och sålunda tillvara-
tagas för jordbrukets behof, men då för sådana företag kräfvas
mycket betydande kapital kommer det nog ännu att dröja rätt

länge innan nå-
gon öfvervatt-

ning i större
skala blir utförd
i Nevada.

Den enda
gren af landt-
bruk, som där
lönat sig och till
och med gjort
några af sina ut-
öfvare rika, är
boskapsuppföd-

Virginia City.

ning, som bedrifvits och alt ännu bedrifves i rätt stor skala i en del
af statens floddalar. Men då arealen af gräsbärande jord är myc-
ket liten i förhållande till den, som blott frambringar den värde-
lösa sage-busken, kommer nog inte häller boskapsuppfödningen
i Nevada någonsin att antaga några särdeles stora proportioner.

Af Nevadas städer är den mest anmärkningsvärda Virginia
City vid foten af „Sierra Nevada" bärgen. Staden är helt och
hållet beroende af guld och silfvergrufvorna i omnäjden och
har därför från trettiofem tusen innevånare år 1880, kort förr än
nedgåendet i grufvornas afkastning begynte, kommit ned till nio-
tusen eller kanske ändå färre personer i detta nu. Statshufvud-
staden är Carson City, hvilken därjämte eger en viss betydelse
såsom hufvudort för handeln i ett rätt välmående distrikt. Reno
har sitt läge vid korsningspunkten af flera järnvägar att tacka
för sin tillvara, medan de öfriga af statens städer noga taget äro
ingenting annat än större eller mindre grufarbetareläger.



Utah

Statistik

örsta bebyggandet af territoriet
år 1847.

egde rum på platsen för den
nuvarande Saltsjöstaden,

och utfördes af mormoner.
Området organiserades såsom

territorium år 1850.
Folkmängd år 1890 207,905.
I val deltagande medborgare. . 32,773.
Territoriets areal i kvadratmil. 84,770.
fördelad i grefskap (counties) 25.

med postkontor 253.
Järnvägarna i territoriet i mil 1,124.
Årligt värde af industrialster $4,324,992.
Årligt värde af jordbruksprodukter $3,337,410.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 51.
Delegerade till kongressen 1.

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

Saltsjöstaden 45,840.
Ogden 14,889.
Provo 5,153.
Logan
Park City

5,000.
4,000.

Nephi 2,800.
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Utah är ett annat af de områden, hvilka redan under förra
hälften af femtonhundratalet besöktes af hvita män, spaniorer,
som under anförande af capitano Cardenas år 1540 trängde så
långt in i landet som till San Juan-floden. Men då trakten sken-
barligen hade inga skatter att erbjuda dem, som trots de kri-
giska Ute-indianernas motstånd vågade sig in dit förnyade spani-
orerna icke försöket att underlägga sig denna del af kontinenten,
hvilken ända till år 1776 förblef ett så godt som fullständigt
»terra incognita". Nämda år företogo tvänne franciskanermunkar,
Escalante och Dominguez, en expedition inåt Utah för att om
möjligt finna en väg till California, men afskräckta af de svårig-
heter som mötte snart sagdt på hvarje steg, vände de tillbaka
från Utah-sjön. Stora Saltsjön upptäcktes först år 1825 af en
pälsjägare och flera andra anmärkningsvärda punkter inom om-
rådet besöktes under de närmast följande åren af olika individer
eller hela expeditioner.

Ända till år 1847 hade emellertid ingen tänkt på att slå sig
ned på älvar inom Utahs ogästvänliga område, men detta år fö-
retog mormonprofeten Brigham Young med en trupp af ett
hundra fyratiotvå utvalda män ett tåg västerut för att utanför
det område, som då hörde till Förenta Staterna, finna en trakt
där hans trosförvandter kunde grunda en stat i enlighet med
mormonismens grundsatser. Efter det mormonerna blifvit för-
drifna från sitt första tillhåll i Nauvoo i Illinois hade de dragit
åt väster och temporärt slagit sig ned vid Council Bluffs i lowa,
men då intet hopp fans för dem om att där ostördt få utöfva
sin religion, beslöt deras ledare, den säkert i alla afseenden ovan-
ligt framstående och öfverlägsne Brigham Young, att uppsöka en
näjd så långt från alla bebodda och civiliserade trakter att ingen
skulle förmena mormonerna att där inrätta sig helt och hållet
efter egen önskan. I början af år 1847 lämnade han därför det
stora lägret vid Council Bluffs, där tolf tusen mormoner uppe-
höllo sig, och drog åt väster genom lowa och sedan längs Platte-
floden. I tre månader räckte den besvärliga marschen, först öf-
ver de skenbart ändlösa slätterna och sedan genom de stiglösa,
vilda bärgtrakterna, till Stora Saltsjön, i hvars dal Young beslöt
grundlägga mormonstaten. Redan i Juli samma år drog den
första afdelningen af mormonkolonister ut från lägret vid
Council Bluffs och år efter år strömmade sedan alt talrikare ska-
ror af anhängare af den nya religionsläran till den »heliga" staden
vid Stora Saltsjön, hvilken af mormonerna benämdes »Döda haf-
vet", medan den flod, som från Utah sjön rann till Saltsjön, be-
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nämdes Jordan och Utah-sjön själf Genezaret. Storartade bevatt-
ningskanaler anlades omedelbart af mormonerna, hvilka inom
otroligt kort tid omskapade hela den förut så ödsliga och ofrukt-
bara näjden till en värklig träd gärd, där de yppigaste grödor ge-
nom öfvervattning framtvingades ur den på växtnäringsämnen så

rika jorden. Länge fingo mormonerna dock icke i lugn och ro
fröjda sig åt sitt blomstrande samhälle, där enhvar medlem af
sekten kunde vara säker om sin goda bärgning, om också egent-
lig rikedom icke kom på andras än de egentliga ledarnes lott.
Sedan området år 1848 af Mexico afträdts till Förenta Staterna
hade nämligen embetsmän af republikens regering där tillsatts
och dessa blandade sig själffallet snart nog i styrelsen af mor-

monstaten, medan dennas egentliga grundläggare och styresmän
ansågo sig hafva en otvifvelaktig rätt att efter eget godtfinnande
sköta sina inre angelägenheter. Slitningarna mellan de olika
myndigheterna blefvo alt värre ju större och mera folkrikt mor-
monsamhället blef, tils slutligen år 1857 alla unionsembetsmän
lämnade området, under påstående att de voro hotade till sina
lif, och territoriet förklarades befinna sig i insurrcktion. En
truppstyrka under anförande af Albert Sydney Johnston sändes
till Utah för att tukta mormonerna och tvinga dem till under-
kastelse, men mötte sä starkt motstånd att han tvingades gå i
vinterkvarter utanför den trakt, som hölls bosatt af mormoner-

nas trupper, och först följande år lyckades intränga i Saltsjösta-
den, hvilken likvisst då betans utrymd af sina innevånare. Mor-
monerna hade lämnat hela det område de bragt till så stor blomst-
ring och voro på väg söderut, till den mexikanska provinsen So-
nora, där de ämnade grunda ett nytt samhälle, denna gång helt
och hållet utanför Förenta Staternas gränser. Öfver trettiotusen
af dem hade tågat ut, förande med sig all sådan lös egendom,
som kunde transporteras, men guvernören i Utah, Cummings,
följde efter dem och lyckades öfvertala ledarne att föra sina ska-
ror tillbaka till deras förra hem. Sedan denna tid har, trots all
förföljelse — ty sådan ha mormonerna i själfva värket varit ut-
satta för — deras antal oupphörligt ökats, dels genom naturlig
tillväxt, dels genom ständig tillströmning af förstärkningar från
Europa, där isynnerhet danskarna, men också andra skandinaver
samt tyskar, visat sig mottagliga för mormonismens läror. Från-
sedt dessa deras religions principer ha mormonerna visat sig vara
förmögna af en arbetsuthållighet, som söker sin like, hvarjämte
deras ledare städse ådagalagt en talang för organisation på alla
mråden, som är förvånansvärdt stor. Deras odlingar i Saltsjö-
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dalen och de andra trakter i närliggande områden, dit de spridt
sig, äro mönstergilla, bevattningskanalerna särdeles skickligt pla-
nerade och utförda och resultatet af denna värksamhet — den al-
männa välmåga, som utmärker mormonsamhällena — äro i ovan-
lig grad tillfredsställande.

Under de sista årtiondena ha massor af andra invandrare
slagit sig ned i Utah, hvilket långt före detta skulle mottagits
såsom stat i unionen, om man icke fruktat att flertalet af befolk-
ningen, hvilket öppet eller i hemlighet hyllar mormonismens grund-
satser, skulle begagna den oberoende ställning en stat eger, föl-
stiftande af lagar, hvilka stå i strid med Förenta Staternas al-
männa lagars anda. I städerna torde dock numera icke-mor-
monerna — hedningarna såsom de af dessa benämnas — utgöra
flertalet, men af den jordbrukande landsbygdens befolkning hyl-
lar det öfvervägande flertalet alt ännu mormonismen i alla dess
läror.

Innebörden af dessa läror är i korthet följande: efter förbist-
ringen af tungomål i Babel, år 2,100 före Kristus, drogo „Jaredi-
terna*- till Amerika, där de lefde och bodde under ettusen fem-
hundra år, hvarefter de på grund af sitt dåliga uppförande ut-
rotades af Herran. Men profeten Ether hade skrifvit Jarediter-
nas historia och då denna, omkring år 600 före Kristus, blef fun-
nen i Jerusalem, drog en annan skara, under anförande af den
rättfärdige mannen Lehi, därifrån till Amerika, landade i Chili
och bredde sig därifrån ut också till Nord Amerika, hvilket de
befolkade. Senare delade sig detta folk i tvänne stammar, Ne-
phiter och Lamaniter, af hvilka de senare, omkring år 400 före
Kristus, erhöllo och utförde uppdraget att förgöra de syndiga
vordna Nephiterna, medan Lamaniterna själfva, som häller icke
kunnat afhålla sig från den breda vägen, sedermera äterföllo i
barbari och blefvo stamfader för indianrasen. Alt detta har en-
ligt mormonernas lära, upptecknats och skildrats af Nephit pro-
feten Mormon, hvilken också i korthet upptecknade profeten
Ethers berättelse om Jarediternas öden och gömde de taflor,
i kvilka han ristat sina uppgifter i en kulle benämd Cumorah,
där Joseph Smith, grundläggaren af mormonismen, sedermera
återfann dem. Smith blef mördad år 1844, hvarefter Brigham
Young ända till sin död år 1877 såsom profet ledde hela mor-
monsekten, mera enväldigt än någonsin katolikernas påfve rege-
rat dem. Uppgifterna om mormonismens uppkomst och utveckling
samt hufvudpunkterna af den egentliga religionsläran igenfinnas
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i den s. k. »Mormons bok", hvilken är ungefär en tredjedel så
stor som bibeln samt indelad i sexton »heliga böcker".

Till sin öfvervägande största del är Utah ett bärgland, svår-
tillgängligt, omöjligt för all odling och därför obebodt af alla
andra än vilda djur. Hundrade och tusental fot djupa canons,
ofta så trånga att ingen solstråle någonsin tränger ned till deras
botten, sönderbryta högslätterna i de oländigaste tänkbara vild-
marker, i de västra delarna af staten faller nästan aldrig något
regn, hvarför också växtligheten är ytterligt arm och represente-
rad egentligen endast af sage-buskar och andra lika värdelösa
växtformer, för att icke als närmare tala om de slätter, hvilka
äro täckta af salt- och alkaliskorpor samt bilda öknar i ordets
egentliga bemärkelse, utan något spår af växtlighet eller lif.
Men öfveralt där bärgen stå så långt från hvarandra att männi-
skor kunnat se en möjlighet att åstadkomma någon odling, om
ock blott på ett fåtal acres, där har jorden visat sig rikligt
kunna löna odlarnes möda. Mormonerna äro troligen de första
européer, som upr tagit den urgamla indianbefolkningens i vissa
delar af Förenta Staterna metod att öfvervattna åkerfälten under
den tid af året, då intet regn faller, och mormonernas exempel
har sedan vunnit efterföljd af andra tils i detta nu redan hundra-
tal tusen acres, hvilka ännu för endast några få år sedan ansågos
värdelösa för all slags odling, med tillhjälp af konstbevattuing
frambringa rikare grödor än snart sagdt hvilken annan jord som
hälst, medan ytterligare miljoner acres endast vänta på nödigt
kapital och arbetskraft för att alstra skördar tillräckliga att lif-
nära miljoner människor. Öfver ettusen mil bevattningskanaler
finnas redan i Utah och kanalsystemen utsträckas för hvarje år,
eröfrande alt vidare sträckor af den ökenliknande jorden, hvilken
alstrar omkring sex miljoner bushels hvete, sexhundra tusen bu-
shels frukt af olika slag, en half miljon tons lucern hö samt en
massa olikartade andra produkter årligen, men hvilken, om be-
vattningen endast under några veckors tid blefve underlåten,
ofelbart skulle genast återtaga sin ökennatur.

Viktigare än det egentliga jordbruket är boskapsuppfödningen
i Utah, som eger omkring tre miljoner hufvuden boskap af olika
slag. Under våren betar denna på de lägsta afsatserna af de
bärg, som öfveralt omgifva territoriets bebodda och odlade dalar,
under försommaren drifvas kreaturen till de högre belägna slutt-
ningarna och på sensommaren slutligen upp bland högbärgen,
där ofvanför trädgränsen en mängd dalgångar med yppig gräs-
vegetation erbjuda de präktigaste tänkbara betesmarker. Och då
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vintern inbryter bland fjällen äntrades återtåget i samma ordning
ned till markerna närmast odlingsbygden, där hettan under som-
maren torkat alt gräs pä rot till ett näringsrikt hö, hvilket läm-
nar djuren ett tillräckligt vinterfoder.

I européers öron ljuder det otroligt att gräs kan torka till
hö på rot, utan att förlora största delen af sitt näringsvärde,
men om man besinnar att gräs i näjder med tillräcklig neder-
börd i regeln blommar och sätter frö samt genom denna utveck-
ling själf uttömer sina näringsrikaste beståndsdelar, och vet att
i de torra trakterna i Nord Amerikas väster just torkan och sol-
hettan förhindra blomning och frösättning, skall man lätt nog
förstå huru det är möjligt att de for prärierna egendomliga gräs-
slagen utan att inbärgas kunna under vintern tillgodogöras af
boskapen. Det är på denna egendomlighet hos prärigiäsen som
hela den en gång så väldiga och alt ännu mycket betydande bo-
skapsuppfödningen på slätterna berott och beror, och där man
såsom mormonfarmarne i Utah mångenstädes gjort, kombinerat
det egentliga jordbruket i dalarna, där öfvervattning är möjlig,
med bosskapskötsel rå de naturliga betena, understödda af vinter-
utfodring med oclladt hö, har farmning visat sig vara en utmärkt
lönande affär.

Själfva ha mormonerna i jämförelsevis ringa grad vinlagt sig
om grufhandteringens i sitt område utveckling, men i stället ha
»hedningarna" gjort det så mycket mera. Under tjuguårsperio-
den 1871—1891 frambragte Utahs grufvor ett hundra femtio mil-
joner dollars, hvaraf tredjedelen i silfver, fyratio miljoner i bly
och resten i guld samt koppar. Näst efter Colorado och Mon-
tana har Utah de rikaste blygrufvor i Amerika och i förening
med blyet förekommer i regeln silfver samt något guld, hvilka
vinnas vid utsmältningen af blyet, som därför kan produceras
mycket billigt. Autimonium, svafvel, salpeter, borax, gips, en
oändlighet af bygnads- och annan sten, grafit, alabaster, petro-
leum, asfalt och kol utgöra de viktigaste af Utahs öfriga mine-
raliska tillgångar, hvarjämte också stora lager af ypperlig järn-
malm samt bärgsalt förekomma i olika delar af territoriet. Men
så länge de rika tillgångarna på lätt åtkomlig* järnmalm i flera
af de östra staterna ännu icke på långt när uttömts och Stora
Saltsjön ärligen lämnar väldiga massor salt utan annat besvär än
det att samla detsamma, komma nog hvarken järnmalmerna eller
bärgsaltet i Utah att spela någon särdeles viktig roll. Den starka
afdunstningen af vattnet i Stora Saltsjön lämnar regelbundet
hvarje år under den tid då tillflödet af vatten till sjön är mindre
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än den mängd som afdunstar, stora lager af det bästa salt på
stränderna, där detsamma hopsamlas i stora, om snödrifvor på-
minnande högar, och utan vidare omgångar är färdigt att skep-
pas, Omkring fyratio tusen tons »skördas" årligen på detta sätt
och finna lätt afsättning i smältvärken för silfvermalm, i hvilka
stora mängder salt användas för att frambringa silfverchlorid —•
ett af de många sätten för åtskiljande ur silfret af de andra be-
ståndsdelar, som förekomma i förening därmed.

Den förnämsta och mest kända staden i Utah är Salt Lake
City, mormonernas heliga stad, den de bygde upp midt på den
torra, heta, ökenartadt ogästvänliga och alt annat än inbjudande
slätten, vid stranden af Amerikas »Döda haf", hvars vatten är
mångfaldigt mera salthaltigt än oceanens. Med beundransvärd

Mormontemplet och tabernaklet i Saltsjöstaden.

seghet och uthållighet arbetade de förföljda och föraktade an-
hängarne af Joseph Smiths besynnerliga lära på uppbyggandet
af sitt samhälle i vildmarken och hvad åsikt man än må hysa
om deras religionsform så måste man buga sig för deras arbets-
kraft såväl som för deras ledares organisationsförmåga och rik-
tiga blick för landets ekonomiska tillgångar. Lik en vision reser
sig Saltsjöstaden nu där borta i vildmarken, med ens försättande
den, som — från hvilket vädersträck han än må komma dit —

under timmar och dagar sett endast den öde slätten eller bärgs-
bygden, midt in i vår tids Amerikas rastlösa id och äflan. De
breda gatorna, öfveralt planterade med träd och försedda med
små kanaler, i hvilka friskt bärgvatten ständigt flyter, det egen-
domliga »heliga kvarteret" i stadens centrum, där mormonernas
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många originella heliga bygnader resa sig, de små boningshusen,
omgifna af trädgårdsanlägningar med fruktträd, blommor och
buskar samt de väldiga bärgformationer, hvilkas snötäckta top-
par glimma i solen rundtorn hela den dal, där staden ligger —

alt detta i förening ger densamma en egendomlig prägel sådan
ingen annan stad eger. Mormontabernaklet, med sitt om en
sköldpaddas skal påminnande tak, erbjuder sittplatser för åtta
tusen personer och är i akustiskt hänseende så utomordentligt
väl konstrueradt att enhvar af dessa åttatusen kan höra hvarje
ord af talaren eller predikanten, oberoende af i hvilket aflägset

hörn af hallen åhöraren befinner
sig. Tabernaklet eger ett af de
största och ypperligaste orgelvärk,
som finnas i Amerika, och har be-
vitnat alla de viktiga möten, till
hvilka mormonförsamlingens med-
lemmar kallats för att höra hvad
dess ledare hade att meddela rö-
rande de många brydsamma frågor
de haft att handlägga. Det nya
templet, en väldig, med många torn
försedd bygnad af hvitgrå granit,
har kostat öfver fyra miljoner dol-
lars och kraft mänga år för sitt
fullbordande. Tithing house, en
annan af bygnaderna i det heliga
kvarteret, är högkvarteret för „Zion
Cooperative Mercantile Institution",

Ingången till Ogden Canon. fliken lyckats slå under sig så
godt som all handel med mormons-

ektens anhängare, af hvilka många själfva äro delegare i bolaget.
Möteshallen, Lejon-huset, »Bikupan" och Gardo-huset jämte andra
dem utrymmet förbjuder oss att ens omnämna, ligga i närheten
af de ofvan beskrifna och ega alla en större eller mindre bety-
denhet i religiöst afseende för mormonerna.

Näst Saltsjöstaden följer Ogden, beläget vid "Weber-floden,
fyratio mil från sjön. Ogden är en viktig korsningspunkt för
flera järnvägar, af hvilka fem i detta nu beröra staden. Stora
järnvägsvärkstäder, skofabriker och fabriker för tillvärkning af
yllevaror göra orten till en industristad af en viss betydenhet.
Logan, nära till den för sin naturkönhet så berömda Logan-
canon, är hufvudorten i Utahs måhända rikasto jordbruksdistrikt
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och därför en välmående handelsstad, som eger ett storartadt
mormontempel. S:t George, i Rio Yirgen dalen, grundades år
1862 på befallning af Brigham Young, som lät inrätta ett bevatt-
ningssystem i
den förut full-
komligt sterila

dalen, hvars
ökenjord inom
få år blef för-
vandlad till en
yppig trädgård,
där en idog och
välmående be- Unions järnvägstationen i Ogden.

tolkning nu finner rikligt uppehälle. Provo, grundadt år 1850
vid Utah sjön, hvars vatten är sött och särdeles fiskrikt, har be-

tydande gjuterier samt fabriker för
yllevaror och håller på att bli en
rival till Ogden såsom järnvägs-
centrum.

Tjugutvå mil från Saltsjösta-
den har vid stranden af sjön un-
der senare år uppvuxit en »som-
marstad", som för sin tillvara helt
och hållet har att tacka den ypper-
liga sandstrand, »Garfield-beach",
som här ligger mellan foten af
de höga och branta Oquirrh-bärgen
och sjöns salta vatten. Tusental
personer, såväl Utah-bor som tu-
rister, besöka hvarje sommar denna
egendomliga badort där man på en

gång kan njuta af både bärgs och
hafsuft samt begagna bad i vatten,
som är från fyra till sex gånger
mera salthaltigt än det i Atlanten,
salthalten beroende af luftens tem-
peratur och den åter härpå be-
roende afdunstningen samt på till-
flödet till sjön af sött vatten. SåEcho Canon.

tungt är Stora Saltsjöns vatten att en människa omöjligt kan
sjunka däri, ytan flyter nästan som en kork på dess yta. Gar-
field-beacn erbjuder en praktfull utsikt öfver sjön med dess bär-
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giga öar och öfver de ståtliga bärgformationerna rundtorn dalen,
hvars tunna, klara luft kommer bärgens varmt bruna färg att
förtona i alt tydligare blått ju längre afståndet är från betrak-
taren. Både för sitt praktfulla sceneri, för sitt hälsobringande
klimat samt för sina ypperliga bad och för sin originella egen-
domlighet förtjänar Utahs kombinerade bärgs- och badort ett be-
sök af enhvar, som kommer till Saltsjöstaden, därifrån talrika
bantåg under säsongen föra resande till Garfield-beach.



Wyoming,

Statistik.

tätens första bebyggande år . . . 1834.
egde rum vid Fort Laramie,
och utfördes af canadiska pälsjägare.
Wyoming upptogs såsom stat i

unionen år 1890.
Folkmängden år 1890 60,705.
I val deltagande medborgare.. 10,180.
Areal i kvadratmil 97,890.
fördelad i grefskap (counties) 14.
med postkontor 217.
Järnvägarna i staten i mil 901.

Årligt värde af industrialster $898,494.
Årligt värde af jordbruksprodukter $372,391.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 35.
Antalet representanter i kongressen 1.

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

Cheyenne 11,690.
Laramie 6,407.
Rock Springs 3,317.
Rawlins 2,200.
Evanston 2,010.
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En af de yngsta af unionens stater är Wyoming, som är sam-
manflikadt af många olika stycken, hvilka förut tillhört andra
stater eller territorier, och själf har den unga staten under
många år räknats och hört till än det ena territoriet än till det
andra af sina grannar. En del af staten tillhörde ursprungligen
Mexiko och afträddes till Förenta Staterna år 1848, medan större
delen af området tillföll unionsregeringen i och genom inköpet
af det franska kolonialväldet Louisiana, under hvilket ifrågava-
rande del af Wyoming lydde. Ett själfständigt territorium blef

en nuvarande staten år 1868, men först 1890 hade detta terri-
torium nått en så stor folkmängd att det ansågs värdigt rangen
af stat, och först från dessa nyare tider daterar sig den närmare

Arnes monumentet.

kunskapen om Wyoming, som ännu i dag är ytterst litet kändt
af andra än dem som bygga och bo inom dess område samt af
de turister och andra resande, som gjort sig mödan att besöka
dess vilda bärgtrakter och ödsliga, solförbrända högslätter.

Första gången trampades Wyomings mark af hvita mäns föt-
ter åren 1743—1744, då en fransk-canadisk expedition under an-
förande af Sieur de la Verendrye längs Wind River-floden trängde
långt in i den nuvarande staten. Andra följde sedermera cana-
diernas spår in i det villebrådsrika området, där de voro i till-
fälle att drifva förmånliga affärer med dess krigiska indan befolk-
ning, hvilken var delad i så många sins emellan fiendliga stam-
mar att de hvita med nödig diplomati altid kunde slå sig fram
på ett eller annat sätt. Senare —år 1834 — tog den första ka-

avanen af utvandrare till Stilla Hafskusten sin väg genom Wyo-
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ming, snart nog följd af andra af högst olika slag och sammansätt-
ning, tils omsider den stora rusningen till California vidtog, då
äfven vägen genom Wyoming blef anlitad af tusen sinom tusen-
tal af de inga mödor och faror skyende afventyrare, hvilka hasta-
de till guldlandet där ytterst i väster. Ty om någonstädes hade
de mödor och faror att bekämpa under taget genom Wyoming,
hvars infödda befolkning af Sioux-, Kråk-, Arrapahoe-, Shoshone-
och andra indianer med lika hårdnackadt raseri förde krig mot
alla hvita utan undantag. Trots alla de massakrer, som af röd-
skinnen anstäldes och alla hårresande grymheter, som af dem
begingos, fortsatte emellertid utvandrarne till Pacific kusten att
taga vägen genom Wyoming, där till och med en mormonkoloni
etablerades i Green River-flodens dal, redan så tidigt som år
1853. Indiankrigen fortforo med få afbrott och högst växlande
lycka ända till det sista långa fälttåget 1876—1877, då Förenta
Staternas trupper under general Crook lyckades i grund slå de
förenade indianstammarna och tvinga dem till slutlig underkas-
telse, hvarefter de transporterades bort från Wyomings svårtill-
gängliga och därför för rödskinnen så gynsamma bärgmarker till
reservationer i flera olika stater, där utsikterna att hålla de röde
under kontroll stälde sig förmånligare.

Från denna tid kan Wyoming räkna sin utveckling, hvilken
till en början ända till senaste årtionde gick i riktningen af bo-
skappsuppfödning i stor skala, en industri, hvari staten nått en
ståndpunkt, som ställer densamma näst efter Texas. Många och
stora förmögenheter ha förvärfvats genom boskapsskötsel i Wyo-
ming, där under lång tid »the cowboy" var allena herskande. Bo-
skapen fick ströfva frit omkring, sökande sin näring under den
torra årstiden uppe bland bärgen och under vintern på slätterna,
där sommarsolen torkat gräset till hö på rot. Enhvar kreaturs-
egare hade sitt välkända märke, infördt i ett officielt statsregi-
ster och två gånger under året — vår och höst — drefs bo-
skapen tillsamman inom hvart och ett af de distrikt, hvari hela
staten var indelad. På våren märktes under dessa »round up",
såsom samlandet af kreaturen kallas, de sina mödrar följande
kalfvarna med mödrarnas märke, som brändes djupt in i deras
skinn, och på hösten utgalrades de djur, som skulle försäljas.
Enhvar kreatursegare skickade en eller flera cowboys, beroende
på antalet djur på hans »ranch" (station), till den gemensamma
mötesplatsen i distriktet och tillsamman utförde dessa beridna
herdar sedan det ingalunda lätta arbetet att uppsöka och drifva
sin till den öfverenskomna platsen hvart djur om påträffades.
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Under veckotal drogo herdarna, the cowboys, från plats till plats,
sittande i sadeln dag efter dag, från solens uppgång till sent in
på nätterna, hvilka tillbringades under bar himmel, med endast
sadeln såsom hufvudgärd och en filt i stället för alla andra säng-
kläder, medan kosten bestod af salt kött och fläsk jämte en del
konserver samt bröd, som på amerikanskt sätt bakades för hvarje
måltid, det hela nedsköljdt med massor af kaffe. Proviant, kok-
kärl och andra nödiga redskap transporterades från den ena mötes-
platsen till den andra i en eller ett par stora »präriskonare", stora
med grof linneväf öfvertäckta, klumpiga och tunga fordon, hvilka
kördes af lägrets kock och hans medhjälpare. På sådant sätt ge-
nomsöktes hela staten och så skickliga voro cowboys i sitt alt
annat än lätta }*rke att knappast ett enda djur af de hundratu-
senden, hvilka obehindradt ströfvade omkring hvarhälst dem ly-
ste, undgick en sådan »round up".

Med ett sådant lefnadssätt och en sådan sysselsättning, fjärran
från all civilisation och därför obundna af några lagar, tvungna
att helt och hållet lita till egna ressurser och egen förmåga att
reda sig i hvilka svårigheter som hälst, hotade så till lif som
lämmar af indianer, vilda djur och den ändå vildare natur de
hade att bekämpa, är det själfklart att dessa cowboys måste ut-
veckla sig till ett vildt, ofta laglöst följe. När »säsongen" för
det hårda, men väl betalade arbetet på boskapsstationerna var
förbi, drogo skaror af cowboys på sina små, men ytterligt sega
och uthålliga prärihästar in till städerna i alla närliggande trakter
för att där njuta af sina hårdt förvärfvade penningar och då
rådde under några veckor det vildaste tänkbara lif i de krogar
och spelhålor, där järnvägs- och grufarbetare, cowboys och afven-
tyrare af tusen slag omsatte sina egna besparingar eller sökte
komma åt andras. Ingen man i hela västern gick under dessa
tider obeväpnad och därför skedde den vanliga uppgörelsen af
alla uppkomna tvister förmedels revolvern, som spelade en betyd-
ligt större och viktigare roll än lagar och domstolar.

Men i samma mån som Wyoming blef mera kändt också
utom sina egna landamären, i samma mån begynte äfven andra
än sådana, som sökte sin utkomst vid boskapsstationerna söka sig
in i staten. I dalgångarna fans jord, som lätt kunde öfvervatt-
nas och där uppstodo småningom altflera nybyggen, hvilkas egare
jämte sitt jordbruk höllo ett antal kreatur, för hvilkas räkning
de inhägnade så mycken betesmark de blott kunde erhålla. Och
då den s. k. »Desert Land" lagen stadgade att enhvar, som an-
lade ett bevattningssystem egde rätt att mot en ytterst ringa af-
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gift till staten upptaga ända till sex hundra fyratio acres jord,
var det lätt nog för en man med familj att slå under sig ett
rätt vidsträckt område, det han i regeln så fort sig göra lät in-
hägnade. De forna obegränsade betesmarkerna blefvo sålunda
öfveralt sönderskurna i större eller mindre stycken, hvilka vanli-
gen voro helt och hållet eller delvis afstängda från vattendragen,
ty vid dem slogo sig nybyggarne ned och längs dem upptogo de
sin odlingsmark, hvilken själffallet måste så inhägnas att den
halfvilda boskapen icke kunde trampa ned och förstöra den.
Och då ju frästelsen att bland denna boskap uppsöka och slå
under sig sådana exemplar, som trots all vaksamhet från egarnes
och herdarnes sida undgått märkning, naturligtvis masta vara
ytterst stor för de nämda nybyggarne, hvilka i almänhet började
med ytterst små medel, är det lätt förklarligt att inom kort bo-
skapsstjålande utvecklade sig till en värklig näring. Så stor om-
fattning antog småningom denna industri att kreatursegare och
de i deras tjänst anstälda cowboys begynte ett formligt krig på
lif och död mot »rustlers", såsom de små jordegarne och i regeln
såsom boskapstjufvar ansedda nybyggarne benämnas ute västern.
Lynchning, skjutning och andra liknande medel användes hän-
synslöst för att drifva de små farmarne ut ur Wyoming och så-
lunda bibehålla dess vida betesmarker för cle stora »boskapskun-
garna", men trots all hätskhet och alt våld fortforo invandrare att
komma in till staten, där alt större sträckor jord upplätos åt dem,
bragtes under odling - — och inhägnades. Det blef en nödvändig-
het för de stora boskappsuppfödarne att i betydande mån förändra
metod för utöfvande af den förut så fria och enkla näringen,
hvilken lönat sig så utmärkt. En större mängd cowboys måste
anställas och underhållas för att vakta och skydda boskapen mot
„rustlers", antalet hufvuden måste betydligt inskränkas, då till
följd af att de gräsrikaste markerna i floddalarna tagits i besitt-
ning af andra, fodertillgången blifvit så betydligt inskränkt, och
då just dessa gräsrikare marker varit de, som förut underhållit
boskapen under vintern blef det en nödvändighet att under den
kalla årstiden skaffa densamma annat foder. Alt detta innebar
emellertid så betydande extra kostnader att den fria boskapsupp-
födningen, från att förut ha varit en ovanligt lönande affär, upp-
hörde att lämna någon större afkastning, ja, i en del fall till och
med endast medförde förluster. Denna egendomliga industri,
som under många år omsatt så stora kapital och inbragt sina
utöfvare så stora rikedomar var dödsdömd, det insåg en och hvar,
som icke var helt och hållet förblindad. Don hade lefvat sin tid
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ut och fullgjort sitt värf att vara en förelöpare till mera inten-
sivt och rationelt exploiterande af de naturtiga ressurserna i de
trakter, där den blomstrat.

Men därmed är ingalunda sagdt att Wyoming förlorat sin
betydelse såsom boskapsuppfÖdande område. Tvärtom har kombi-
nationen af egentligt jordbruk medels konstbevattning i floddalarna
med uppfödning af boskap, som finner bete under större delen
af året på högslätterna och i bärgen samt endast under vinter-
månaderna behöfver extra foder, visat sig så lönande att antalet
kreatur i staten als icke förminskats oaktadt nedläggandet af de
flesta af de forna stora boskapsstationerna, utan snarare ökats.
Den enda skilnaden är att i stället för de få kolossalt stora hjor-
dar, som förut egdes af ett ringa fåtal individer, nu finnes en
massa smärre hjordar, hvilkas egare räknas i hundra och tusen-
tal. Och därjämte råder också den skilnad att beskaffenheten af
kreaturen i de smärre hjordarna, hvilka själffallet efterses, skötas
och utfodras bätre än de stora, är anmärkningsvärdt bätre än
förut så att kreatursstocken i Wyoming, om också inte ännu mera
talrik, säkert stigit åtskilligt i penningevärde.

För detta slags jordbruk erbjuder Wyoming ännu stora för-
delar, då endast en jämförelsevis lihga del af staten tils vidare
är upptagen för odling och i de ännu oupptagna trakterna en
mängd dalsänkor finnas, hvilka såväl ega ypperlig jord som till-
räcklig vattentillgång för att möjliggöra konstbevattning af all
mark, som lägges under plog. Lagstiftningen rörande upptagandet
af stats jord är särdeles liberal och skänker enhvar rätt att upp-
taga så mycken jord han kan bevattna och odla, men ser på
samma gång till att intet onödigt slöseri med vattnet får ega
rum — genom afledande af större mängder däraf än de fält, som
skola bevattnas, kräfva, genom oriktigt ledda och illa utförda di-
ken o. s. v. — alt fel, som i stor skala begåtts såväl i Colorado
som i andra stater där anläggningar för konstbevattning utförts,
och hvarigenoin obotlig skada tillfogats själfva saken.

Dessa trakter, där ledig jord ännu finnes att tillgå mot er-
läggande endast af den obetydliga inskrifningsafgift, s>m sta-
ten fordrar, samt det låga priset af en och en fjärdedels dollar
per acre, i hvilket pris också rätten till vatten innefattas, äro ge-
nom delvis ytterst svårtillgängliga bärgkedjor skarpt åtskilda
såväl från hvarandra som från den öfriga världen. Till många
af dem har man ännu icke utsträckt några järnvägsförbindelser,
utan måste all samfärdsel ske förmedels tunga, svårhandterliga
åkdon af den gamla präriskonartypen, men just därför finnes



453

också ännu ypperlig jord att få för en och hvar, som har mod
och uthållighet nog att bosätta sig i en obruten ödemark och att
stanna där tils odlingen, såsom otvifvelaktigt i en snar framtid
kommer att ske, växer fram till honom. De första åren bli sä-
kert svåra nog för enhvar, som vågar bryta bygd i en af dessa lof-
vande ödemarker. Inga andra grannar än vilda djur och strofvande
indianer, ingen möjlighet att underhålla regelbundna förbindelser
med den civiliserade världen, hår dt arbete och till en början
knappast någon annan lön därför än ett tarfligt lifsuppehälle —

alt detta gör lifvet för nybyggaren i sådana trakter tungt nog
under de första åren. Men det säkra medvetandet att den dag
icke är långt borta då belöningen för mödorna och försakelserna
under de första åren utfaller, då den med tungt arbete uppod-
lade farmen blir en värdefull possession, hvars afkastning til-
låter den forna nybyggaren att sorgfritt njuta sina mödors lön
och att sända sina barn ut i världen med en oändligt mycket
bätre utrustning såväl af kunskaper som af egodelar än han själf
haft — detta medvetande och det friska, fria om ock hårda lif-
vet ute bland bärgen kunna nog komma honom att glömma de
svåra tider han först har att genomgå.

I bevattningskanaler inom Wyoming har redan nu ett kapi-
tal af tio miljoner dollars nedlagts och resultaten ha varit så ly-
sande att omfattande åtgärder vidtagits för att vidare utveckla
de redan befintliga kanalsystemen och för att åstadkomma nya.
Staten är indelad i distrikt stående under inseende af inspektö-
rer, hvilka i sin ordning sortera under statsingeniören, hvars
hufvudsakliga åliggande består i fördelandet af vattenrätten till
jordegarne och i kontrollerandet af huru vattentillgångarna hand-
hafvas. För hvarje år blir det arbete, som af denna Wyomings
»vattenstyrelse" utföres, alt större, ty för hvarje år strömma alt
flera invandrare, hvilka lärt sig inse de stora fördelarna af bo-
skapsuppfödning kombinerad med jordbruk på konstbevattnade
åkrar, in till staten och upptaga land längs dess floder och åar.
Ännu för jämförelsevis få år sedan producerade jordbruket i
Wyoming så ytterst litet att t. ex. utan undantag alla födoäm-
nen, som behöfdes på boskapsstationerna köptes från ofta långt
borta belägna trakter, medan nu utförsel af jordbruksalster be-
gynt. Alla slag af säd — till och med majs under ovanligt långa
sommar — rotfrukter, bär och andra trädgårdsfrukter samt grön-
saker af alla de arter, som öfverhufvud odlas inom den tempere-
rade zonen, alstras rikligt på de konstbevattnade åkrarna i Wyo-
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ming och jämte dem massor af alfalfa, använd för vinterutfod
ring af boskapen.

Under de alra sista åren har särskildt en gren af boskaps-
uppfödning, nämligen fårskötseln, begynt taga synnerligt snabba
steg framåt. Det ofantligt torra klimatet, de särdeles närande
vilda grässlagen och de korta vintrarna, hvilka göra det möjligt
att med en jämförelsevis ringa fodermängd underhålla ett stort
antal djur, äro alt för fårskötseln särdeles gynsamma faktorer,
hvilka möjliggjort dess hastiga uppblomstring och snabba sprid-
ning. Isynnerhet för nybyggare med ringa kapital erbjuder
denna näring stora fördelar, då han med tillhjälp endast af hu-
stru och barn väl kan sköta och arbeta en mindre farm samt taga
värd om så många får som hans jord kan underhålla. Redan om
ett par år börjar hans hjord afkasta så mycket att han kan få
lös reda penningar och under tiden till dess möter det jämfö-
relsevis ringa svårigheter att med tillhjälp af Wyomings fiskrika
vattendrag och villebrådsrika skogar samt den jord han hunnit
bringa under odling, lifnära hushållet utan några nämvärda kon-
tanta utgifter. Mänga äro de som under alra senaste tid begynt
detta slags kombinerade farmning i Wyoming, därtill lockade af
deras exempel, hvilka inom kort tid sålunda nått oberoende och
äro på god väg till välstånd.

Skogarna i staten ha tils vidare blott i ringa utsträckning
blifvit föremål för bearbetning. Tio miljoner acres skogbärande
mark finnas i Wyoming, men då en stor del af denna skogsmark
är belägen uppe i de högsta bärgstrakterna är det tvifvelaktigt
nog om alt eller ens en större del däraf blir tillgänglig för tim-
merindustrin. Då emellertid de flesta af de omgifvande staterna
äro tämligen skogfattiga utgör tillgången i Wyoming en ressurs,
som nog en dag kommer att blifva af betydelse för statens eko-
nomiska utveckling.

Det samma kan med ändå mera skäl sägas om mineraltill-
gångarna, hvilka häller icke ännu i någon mera betydande ut-
sträckning tillgodogjorts. Ty i motsats mot hvad fallet varit i
många andra af de västra staterna har Wyoming icke grufindu-
strin att tacka för sitt bebyggande och för den utveckling staten
till dato genomgått, utan var det de vida naturliga betesmar-
kerna, som först tillgodogjordes och som sedermera länkade upp-
märksamheten också på möjligheterna för egentligt jordbruk.
Guld upptäcktes redan så tidigt som år 1867 vid Sweetwater, i
närheten af den väg, som utvandrarne till California vanligen
togo, och utvaskandet af guldsand ur vattendragen i denna trakt
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har fortgått till i dag som är, hvarjämte äfven egentlig grufdrift
i samma näjd idkats med utmärkta resultat, Men trots detta och
de andra upptäckter af liknande art som gjorts i flera andra de-
lar af staten är det knappast underkastadt något tvifvel att
många af de ännu endast ytligt undersökta och därför nära nog
okända trakterna i det inre af Wyoming hafva mycket att er-
bjuda i denna väg. Och ännu säkrare än det att de tillgångar
af andra än ädla metaller samt af andra mineraliska produkter,
hvilka redan äro kända, komma att i en framtid gifva upphof åt

mycket betydande industrier. Järnmalm af alra yppersta beskaf-
fenhet förekommer t. ex. i ofantliga mängder inom staten, petro-
leum finnes litet hvarstädes i en trakt af trehundra mils längd,
men alla de brunnar som borrats äro fastpluggade i afvaktan på
den tid då det kan löna sig att tillgodogöra deras produkt, rå
soda har upptäckts i lager, hvilka ställvis äro ända till fyratio
fot djupa, på flera olika platser och föres i handeln genom fa-
briker i staden Laramie, saltkällor, ur hvilka genom afdunstning
salt af ypperlig beskaffenhet vinnes, förekomma likaledes i flera
trakter och stenkol slutligen finnes snart sagdt öfveralt inom
Wyomings område. Lägg härtill gips, utsökt marmor af olika
färg, granit, graphit, kalksten, kaolin, eldfast lera, glas-sand,
asbest o. s. v. så inses lätt hvilka resurser den unga staten be-
sitter i denna väg, resurser, hvilka otvifvelaktigt komnm att bli
viktiga faktorer i dess framtida utveckling.

Ett egendomligt rum intar Wyoming såsom den första stat
på jorden, där konstitutionen skänker kvinnan fullkomligt samma
politiska rättigheter som mannen såväl vid val som i alla andra
afseenden. Man har åtminstone i Nord Amerika riktat mycket
hån och mänga speglosor mot denna konstitution, men den er-
farenhet som hittils vunnits af dess värkningar nar varit särdeles
uppmuntrande, hvarför också experimentet, alt hån till trots,
följts och följes med största uppmärksamhet af alla som hälst i
någon mån intressera sig för lösningen af vår tids stora spörs-
mål. I almänhet har det visat sig att kvinnorna äro mycket mera
oberoende än männen af politiska partisynpunkter vid utöfvandet
af sin valrätt och följden däraf har själffallet blifvit den att hvar-
dera partierna tvingats att uppställa de bästa möjliga kandidater
de egt inom sina led, i' stället för att såsom i många andra sta-
ter varit fallet i hufvudsaklig grad fästa afseende vid de tjänster
kandidaterna gjort partiet. Troligt är därför att Wyomings
exempel med tiden kommer att vinna efterföljd i altflera stater,
tils den dag randas då åtminstone i den nordamerikanska repu-
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bliken kvinnans fullständiga likställighet med mannen blifvit fullt
genomförd.

Hufvudstad i Wyoming är Cheyenne, som tillika är dess
största och folkrikaste stad. Beläget vid foten af Klippsbärgen,
sextusen sjuttiofem fot öfver hafsytan, kan Cheyenne berömma
sig af en vildare och mera brokig förtid än någon annan stad i
unionen, San Francisco måhända undantaget. År 1867 uppfördes
de första obetydliga trähusen i staden, hvilken sedermera under
många år förblef en af de hufvudsakliga arbetarestationerna vid
det under bygnad varande Union Pacific järnvägssystemet, på
samma gång som en mötesplats för cowboys och grufarbetare
från vida trakter. Spelhålor, krogar och nästen af alla möjliga slag
funnos då i staden till större antal än hus uteslutande för bo-
stadsändamål, slagsmål, dryckenskap och revolverdramer hörde
till ordningen för dagen och ännu mera till den för natten, lynch-

Union järnvägsstation i Cheyenne

rattvisa var den enda som skipades — staden var ett bandit-
tillhåll med ett ord, af sådant slag att dess namn blef en skräck
till och med ute i västern. Men alt detta har nu så totalt för-
ändrats att besökaren af Cheyenne als icke kan fatta hvar all
den gemenhet och brotslighet, som förut utmärkte staden, kunde
finna plats. Det ståtliga statskapitolium, de prydliga järnvägs-
stationer, som uppförts af fem olika hvarandra i Cheyenne mötande
linjer, de vackra bonings- och de solida affärshusen, den elektri-
ska belysningen, gatujärnvägarna — alt med ett ord visar en
framåtgående, ung stad af den i västern vanliga typen, utan så
mycket som ett spår mera af all den vilda laglöshet och den
oreda, som i forna dagar — hvilka här icke ligga synnerligt
långt tillbaka i tiden ■— utmärkte Cheyenne och gjorde dess
namn bervktadt.
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Laramie, uppkalladt till minne af en fransk pälsjägare, som
dräptes af Arrapahoe-indianerna vid den lika benämda floden,
är den andra staden i Wyoming och har ett ypperligt läge midt
i hjärtat af ett vidsträckt grufdistrikt, där också boskapsuppföd-
ning i stor skala bedrifves. Järnvägsvärkstäder, järnvärk, glas-
fabriker och andra industrier tillförsäkra Laramie en framtid af
stadigt framåtgående. Rawlins, beläget sjutusen fot öfver hafs-
ytan, är hufvudorten i ett af de mest befolkade distrikten inom
staten och därför en rätt liflig handelsstad, medan Rock Springs
och Evanston hafva i närheten befintliga betydande kolgrufvor
att tacka för sin tillvara.

Den redan nämda Union Pacific järnvägen är den förnämsta
inom Wyoming, hvars rikaste och bäst befolkade trakter den ge-
nomlöper, öfvervinnande svårigheterna vid öfvergåendet af Klipp-
bärgens kedja genom en räcka konstruktioner, hvilka äro ena-
stående i sin djärfhet och därför väl värda uppmärksamhet af
enhvar, som besöker Wyoming och-vill bilda sig en föreställning
om hvad nutida ingeniörskonst förmår åstadkomma.

Yellowstone Parken.

I nordvästra hörnet af den nuvarande staten Wyoming lig-
ger ett mera än tre oeh ett hälft tusental kvadratmil stort om-

råde, hvilket i vildhet och otillgänglighet, men också i natur-
sceneriets skönhet öfverträffar hvarje annan del af staten. Länge
nog förblef detta område så godt som fullständigt okändt, ty de
jägare och fångstmän, som trängde in dit voro i almänhet ovil-
liga att bekantgöra trakten, hvars rikedom på villebråd af alla
slag var sådan att de som lyckats finna vägen dit in öfver de
oländiga bärgpassen kunde räkna på stort utbyte af sin jakt un-
der många år framåt — såvida icke andra upptäckte skattkam-
maren. En och annan af dessa »trappers" beskref visserligen åt-
minstone delvis de naturunder, hvarpå den okända näjden öfver-
flödade, men då naturundren voro så i allo olika alt hvad någon
förut hört talas om, mottogos berättelserna med största miss-
troende och hänfördes troligen utan vidare till kategorin »jägar-
historier". Berättelserna upprepades dock småningom alt oftare
och voro altför mycket öfverensstämmande till sitt innehåll för
att längre kunna betraktas helt och hållet såsom inbillnings-
foster och så beslöt sig slutligen år 1863 en officer, kapten De
Lacy, för en expedition till den sagolika trakten. Han utforskade
på långt när icke hela området, men det han såg och beskref
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var tillräckligt för att bevisa att man här hade upptäckt ett full-
komligt enastående intressant och i vetenskapligt hänseende vik-
tigt fält för iakttagelser och studier af naturkrafter, hvilkas
värksamhet i andra näjder dels upphört, dels aftagit så mycket i
intensitet att de icke kunde erbjuda ens tillnärmelsevis lika gyn-
samma tillfällen till observationer som i Yellowstone parken.

De Lacys exempel följdes snart nog af andra, både veten-
skapsman och sådana, som endast af nyfikenhet att skåda de na-

turunder, hvarom berät-
telserna alt mera spridde
sig, lockades att företaga
den både mödosamma och,
på grund af indainernas
ofta upprepade besök i
näjden, farliga resan. Alt
flera och flera beskrifnin-
gar meddelades almänhe-
ten, delvis af personer,
hvilkas ord kunde och
måste skänkas full tiltro
och i samma mån vann
ett förslag, som man och
man emellan diskuterats,
alt mera anklang, förslaget
att reservera hela områ-
det såsom en „national
park", där alt skulle till
tidernas ända få kvarstå i
sin naturliga vildhet och
skönhet. De Haydens ve-
tenskapliga undersöknin-
gar och noggranna skil-
dringar af trakten blefvo
afgörande för Yellowstone
parkens öde, ty på grund

Palace Butle i Yellowstone parken.

hufvudsakligast af dem beslöt Förenta Staternas kongress år 1872
att ett till sin lineära form rektangulärt område af tre tusen fem-
hundra sjuttiofem kvadratmils ytvidd, beläget i nordvästra hörnet
af staten Wyoming, samt omfattande äfven smärre trakter af an-
gränsande stater, skulle reserveras för folkets räkning för att för
all framtid under benämningen „The Yellowstone National Park"
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så till natursceneri som till flora och fauna tjäna såsom ett na-
turligt, lefvande och fritt museum.

Därmed var parken visserligen säkerstäld gentemot enskildas
roflystnad, men för att kunna uppfylla sitt ändamål såsom ett
museum, där nordamerikansk såväl växt och djurvärld som de i
geologiskt hänseende så ofantligt intressanta fenomenen och for-
mationerna, kunde af hvem som hälst iaktagas och studeras, var
det en nödvändighet att nedlägga betydande kapital och arbete
på inrättandet af härbärgen inom parken, byggandet af vägar
och broar o. s. v. Detta har småningom blifvit så fullständigt
utfördt att resande numera jämförelsevis bekvämt kunna taga de
förnämsta af parkens naturunder i betraktande samt besöka de
mest uppmärksamhet värda af de många punkter, som blifvit alt-
mera berömda för sin skönhet, i samma mån som de blifvit mera
kända. Regelbundna förbindelser förmedels diligenser underhål-
las numera från stationer både på Union Pacific- och på Northern
Pacific banorna med Yellowstone parken, dit man sålunda kan
inkomma från två olika sidor, och inom parken själft göra dili-
genser regelbundna turer till de mest anmärkningsvärda punk-
terna vid hvilka alla för omgifningarna värkligt storartade och
goda hotell underhållas.

Men billig blir en resa till Yellowstone parken inte, åtmin-
stone inte enligt europeiska begrepp, ty utom den långa och
kostnadsdryga järnvägsfärden stiga utgifterna för turen inom
själfva parken till en rätt artig summa. Och så bekväm är fär-
den, trots alt som i detta känseende blifvit tillgjordt, häller icke
att den kunde tillrådas personer, som äro ovana vid strapatser.
Fem till sex dagar kräfver turen i diligens till de sevärda punk-
ter, med hvilka diligensförbindelser finnas, och minst tre dygn
tar järnvägsresan från de civiliserade trakterna i anspråk så att
tolf dygn af oupphörligt resande är den kortaste tid, som för ett
besök i parken från t. ex. Chicago, kan anslås. Detta är nog
skälet hvarför Yellowstone parken icke är mera besökt och känd
än hvad fallet är.

De flesta, som begifva sig till Yellowstone, anlita Northern
Pacific järnvägen, hvilken har bygt en sidobana till en punkt be-
näind Cinnabar, belägen endast sex mil från det första hotellet i
parken, uppfördt tätt invid den största samlingen af hela källor
inom dess område, de s. k. Mammouth Hot Springs. Redan där
erhåller betraktaren det sedermera af alt hvad han ser bekräftade
intrycket att så godt som hela parken fordom varit en enda jätte-
krater, måhända delad i flera olika sådana genom uppskjutande
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bärgryggar, men i sin helhet beroende af samma underjordiska
distrikt så att säga. De heta källorna rinna nämligen icke upp i
någon dalsänka, såsom man kunde vara böjd att förmoda och
som ju vore det naturligaste, utan strömmar deras starkt svafvel-
haltiga vatten ut ur remnor, hvilka öpna sig på toppen af ett
tvåhundra fot öfver dalbotnet sig resande bärg. Hela bärget be-
står af vatnets under okändt långa tider hopade aflagringar,
hvadan detsamma med skäl kan sägas vara en värklig liten vul-
kan, som visserligen inte utspyr hvarken rök, eld eller lava, men

Mammouth Hot Springs.

i stället utan afbrott massor af rykande hett vatten. De kalk-
liknande aflagringarna af detta vatten äro bländande hvita, hvar-
för bärget med källorna, öfveralt där vatnet för tillfället flyter,
är snöhvitt, medan de äldre lagren växla från denna färg genom
alla skiftningar af gult till roströdt och ända till mörkt choko-
ladbruna toner. Vatnet själft åter är till sin färg turkosblått i
de djupaste af de otaliga större och mindre bassiner dess lagrin-
gar bildat öfver hela bårget, bjärt gult i andra, där botnet är
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täckt af svafvel, mjölkhvitt i ytterligare andra, där den utström-
mande ångan håller det hvita kalkslammet i oafbruten rörelse,
och i alla de olika bassinerna afspegla sig molnen, växla dagrar
och skuggor och reflekteras det strålande solljuset, frambringande
en bild af så egendomlig färgprakt, så kaleidoskopiskt växlande
brokighet som väl knapt någon annan punkt på jordklotet kan
uppvisa.

Mera kända af den stora almänheten än de egendomliga,
färgrika formationerna vid Mammouth Hot Springs äro dock de
olika grupperna af geysers i Yellowstone parken. De två för-
nämsta grupperna, innehållande såväl de flesta som de största af
parkens geysers, äro Öfra och Nedra bassinerna, såsom de be-
nämnas. Hvardera äro belägna vid den s. k. Firehole River och
eger den förstnämda fyrahundra fjorton kokande källor, en otro-
lig mängd andra dylika af olika temperatur, form och kolorit
samt tjugusex stora geysers, medan Nedra bassinen innehåller
sexhundra nittiotre kokande källor och sex geysers. Den märk-
ligaste bland dessa geysers är »Old Faithful", hvilken med ett
urvärks regelbundhet en gång hvarje timme slungar en väldig,
ångande vattenstråle ett hundra sextio fot högt mot skyn. Castle
Geysern har ett utbrott hvart annat dygn och »The Grand gey-
ser" utslungar med ett dånande ljud, som höres vidt omkring,
en två hundra fot hög vattenpelare, som vid basen mäter tjugu-
fem fot i genomskärning, och hvilken faller tilbaka i form af
kaskader af skum, som gnistrar och glimmar likt juveler, medan
ett skinande hvitt moln af ånga sväfvar högt öfver den prakt-
fulla synen, brytande solstrålarna i en räcka regnbågar, som
växla form och färgskiftningar med hvarje rörelse af ångmolnet.
Många af de andra geyserna arbeta också regelbundet, med
längre eller kortare mellantider, medan några få äro fullkomligt
oberäkneliga och ytterligare andra knappast oftare än någon enda
gång under året hafva ett utbrott. Men huru som hälst är
hvarje besökare i tillfälle att, om han sä också blott tillbringar
ett par timmar i geyserbassinema, se så många af dessa natu-
rens springbrunnor i värksamhet att han får en god föreställning
om väldigheten af de naturkrafter, hvilka här drifva sitt spel.

Bland de kokande källorna äro de egendomligaste de, hvilka
i stället för vatten innehålla slam af olika färger. I några af
dem ser denna slammassa fullkomligt ut som tillblandad målare-
färg och kokar och ~putrar" som om källan vore en jättegryta,
under hvilken elden aldrig slocknar. I andra åter, där vatnet
är tillräckligt djupt, är dettas färg intensivt blå, medan den sten-
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formation, som bildar källans infattning är af en klartgul kolorit,
som ständigt hålles frisk och fläcklöst ren af vatnets svafvelaflag-
ringar.

Den tredje af de större geyser- och källgrupperna är den s.
k. Norris bassinen, hvilken visserligen inte har mera än tva. stora
geysers, men i stället en massa smärre och därjämte en otrolig
mängd heta källor af olika slag, belägna tätt intill hvarandra
samt kokande, porlande, ångande, sjudande och fräsande så att
skyar af ånga och svafvelrök ständigt sväfva öfver dalen, där
bassinen ligger, medan brusandet och dånandet af geyserna, det
kokande vatnet och den utströmmande ångan samt de i alla rikt-
ningar rinnande bäckarna och rännilarna komma betraktarens

Yellowstone-flodens tall ocli början af
dess canon.

hufvud att svindla och det
fantastiska spelet af dagrar och
skuggor öfver de i de bjärtaste
färger skiftande aflagringarna,
hvilka täcka marken öfveralt,
där icke vatnet brutit sig en
öpning, förvirra hans blick och
nästan göra honom tveksam
om hvar han befinner sig —

på jorden eller djupt därun-
der.

Men oaktadt all den egen-
domlighet och den säregna så
att säga icke jordiska karak-
tär, som kännetecknar alla de
mångfaldiga naturundren i
Yellowstone parken ställas de
dock alla i skuggan af det

storslagna intryck af vild, målerisk skönhet, som frambrin-
gas af „The Grand Canon of the Yellowstone", den djupa hålväg
Yellowstone-floden gräft för sin bädd. Från en af de utsikts-
punkter några af de hålvägen öfverhängande klipporna erbjuda,
ter sig ett natursceneri, fullkomligt lika enastående i sitt slag
som det hvilket den i det föregående beskrifna Grand Canon of
the Colorado River har att uppvisa. Längst i fonden af Yellow-
stone-flodens Canon synes det trehundra fot höga fall floden bil-
dar vid inträdet i hålvägen, teende sig på afstånd och då solens
strålar falla därpå såsom en kaskad af smältande metall, af en
fin grön ton där vattenmängden är störst, men gnistrande silfver-
hvit på båda sidor och med en glindrande, regnbågkrönt slöja
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af skum höjande sig från djupet samt sväfvande fram och åter,
än skymmande största delen af de nedstörtande vattenmassorna,
än drifvet åt sidan af luftdraget så att hela det majestätiska fal-
let synes all sin prakt. Nedanför fallet brusar floden vidare
längs botnet af den trånga hålvägen, hvars väggar vidga sig
uppåt och visa en profkarta på alla jordarter, genom hvilka no-

En del af Yellowstone-flodens canon.

den under oräkneligt många år småningom gräft sin ända till
ettusen sexhundra fot djupa bädd. Snart sagdt hvarenda känd
färg och färgkombination är företrädd af klippor, raviner, träd,
buskar, stenar, lafvar och mossor, hvilka öfveralt, hvart man än
riktar blicken, erbjuda ett skådespel, hvars like i mångfaldig färg-
prakt väl föga torde finnas. Från botnet, där floden skymtar
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fram, hvitskumning och gnistrande i solljuset, ända upp till
krönet äro hålvägens väggar öfveralt brutna i de mest fantasti-
ska former, bildande torn, spiror, kolonner och pelare, sfinxer och
pyramider och tusen andra skepnader för hvilka ingen benäm-
ning finnes, och öfveralt växla de säregna formerna i de präkti-
gaste färger. Timme efter timme kan tillbringas i Yellowstone-
flodens Canon utan att ögat trötnar vid att upptäcka ständigt
nya, ständigt egendomliga och ständigt i nya färgnyanser prå-
lande formationer. Denna canon skulle ensam löna den besvär-
liga och långa resan till nationalparken om där så intet annat
funnes att skåda. Men såsom vi ofvan antydt erbjuder Yellow-
stone parken en massa sceneri, sådant ingen annan trakt af Fö-
renta Staterna har att uppvisa, och en mängd naturfenomen,
hvilkas like ingen annan näjd på jordklotet eger motstycken till,
åtminstone icke beträffande antal och mångfaldighet.

Vid Yellowstone-sjön, i hvars ovanligt kalla vatten några ko-
kande källor sjuda, har uppförts ett hotell, där älskare af met-
sporten kunna få sitt lystmäte af forellmete, ty denna likasom
flera andra af parkens sjöar och många af dess vattendrag, form-
ligen vimlar af fisk. Utflykter till dessa andra sjöar — Shoshone-
sjön t. ex. och Heart-sjön, båda med grupper af geysers och ko-
kande källor —- äro af stort intresse och löna rikligt den möda
alla extra turer medföra, ty alla punkter, dit diligenslinjerna icke
sträcka sig, äro rätt besvärliga att nå. Detta gäller i ändå högre
grad om de höga bärgspetsar, hvilka flerstädes inom parken resa
sig ända till en höjd af öfver elfvatusen fot. Men utsikten från
några af dem är i gengäld också enastående praktfull, såsom t.
ex. den från Mount Washburne, från hvars spets ett område af
sjuttiotusen kvadratmils vidd kan öfverblickas och vid klart vä-
der icke mindre än fyrahundra sjuttio olika, från sex till tolf-
tusen fot höga bärgspetsar kunna räknas. För enhvar, som kan
göra det lönar det sig därför väl att förlänga vistelsen i Yellow-
stone parken — ju mera desto bätre.



Montana.

Statistik:
* et första bebyggandet af sta-J ten år 1829.
i egde rum vid Fort Union.
j£) och utfördes af canadiska pälshandlare.

~i% Montana mottogs såsom stat i
S/ Unionen år 1889.jn Folkmängden år 1890 131,769.
ijo utgörande per kvadratmil .... 0:3.

I val deltagande medborgare. . 51,078.
ö Areal i kvadratmil 146,080.

fördelad i grefskap (counties) 17.
med postkontor 359.
Järnvägarna i staten i mil 1,121.
Årligt värde af industrialster $1,835,867.
Årligt värde af jordbruksprodukter $2,024,923.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 58.
Antal representanter i kongressen 1.

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

Helena 13,834.
Butte 10,723.
Anaconda 5,000.
Missoula 3,500.
Bozeman . 3,000.
Great Falls 2,500.
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Montana, näst California den största af unionens stater, har
i likhet med så många andra af dessa en fransman att tacka för
sin upptäckt. Sieur de la Verendrye, en ung officer i canadisk
tjänst företog år 1742, åtföljd endast af sin broder samt tvänne
franska canadier, ett ströftåg från Fort la Reine vid Assiniboine-
floden till Mandan-indianernas byar vid Monse-floden, därifrån
han längs Missouri-floden trängde vidare inåt landet, åtföljd un-

der denna del af färden af en trupp Sioux-indianer. Vid den s. k.
„Gate of the Mountains" (Bärgens port) uppförde han ett kum-
mel, krönt af en sten, hvari Frankrikes vapen huggits in, samt
tog landet i besittning för konungens af Frankrike räkning. Men

hvarken Sieur de
la Verendrye eller
den canadiska re-
geringen gjorde

något för att draga
nytta af den nya
domänen, utan för-
blef denna i hela
sin öfriga utsträck-
ning lika okänd
och öde som förut,
obebodd af andra
än de tallösa buf-
felhjordar, hvilka
då tillgodogjorde
sig präriernas rika
gräsväxt, samt af
de olika indian-

stammar, hvilkas
Custer monumentet.

hufvudsakliga existensmedel bufflarna åter utgjorde,
Först sextio år senare besöktes området ånyo af hvita, denna

gång af amerikanarne Lewis och Clarke, hvilka tågade genom
hela Montana in i Idaho och lämnade de första säkra meddelan-
dena om det inre af den nuvarande staten. Dessa meddelanden
föranledde först ett, men sedermera ett par andra pelshandels-
bolag att begynna affärer i de nya trakterna och män, anståida i
ett af dessa bolags tjänst uppförde år 1829 en befästad neder-
lagsplats, den de kallade Fort Union, den första plats inom Mon--
tana, där hvita slogo sig ned för att stanna. Handeln med den
talrika indianbefolkningen inom området visade sig snart så för-
delaktig att alt flera hvita bosatte sig där och alt större mäng-
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der af olika slags bytesvaror sändes dit upp från S:t Louis, där
bolagen hade sitt säte och därifrån alla varor i båtar samt med
handkraft släpades den öfver tvåtusen mil långa vägen till sta-
tionerna i Montana. Senare begynte man göra försök att sända

smärre ångbåtar
längs Missouri

och redan så ti-
digt som år 1832
nådde en sådan
fram till Fort

Union, menförst
långt senare, se-
dan man under

Fort Assiniboine.

åtskilliga försöksresor vunnit en nogrannare kunskap om flo-
den samt lärt sig kringgå eller besegra de hinder densamma
lade i vägen för navigationen, kom en regelbunden ångbåts-
trafik till stånd. Anda till år 1861 förblefvo emellertid pels-
handlarne och deras utskickade så godt som de enda hvita,
som besökte Montana, dit annars endast en del jägare och fångst-
män samt några missionärer trängt in Men nämda år timade

Guldgrufva i Montana.

den första upptäckten af guld inom området, hvilket genast blef
målet både för en mängd af de guldsökare, hvilka icke lyckats
uträtta någonting nämvärdt i California, och för andra, hvilka
hoppades i Montana kunna finna lika hastiga rikedomar, som
mången vunnit i det egentliga guldlandet vid Pacific-kusten.
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Och då två år senare, eller 1863, de oerhördt rika guldsandslag»
ren i Ålder Gulch upptäckts och de lycklige upptäckarne inom
blott några få månader ur dessa lager lyckats utvaska omkring
tjugufem miljoner dollars, blef det en värklig rusning från alla
delar af Förenta Staterna till det nya Eldorado, som blifvit fun-
net midt i hjärtY af Klippbärgen. Grufstäder sköto upp som
svampar ur marken, som giftsvampar vore man berättigad att
säga, ty inom otroligt kort tid blefvo de öfversvämmade af det
värsta utskum världen troligen någonsin sett hopadt inom en
trakt. Montanas historia under dessa första »guldår" öfverflödar
af berättelser om mord, rån, stöld och falskt spel, hvilket blef

Silfvergrufva i Montana.

till en värklig födkrok för ett stort antal af dem, hvilka antin-
gen voro för lata att arbeta eller misslyckats i sina första försök
att själfva afvinna jorden det efterfikade guldet och därför gonom
hvilka medel som hälst sökte tilltvinga sig detsamma af andra.
Och såsom vanligt i de nya staterna i västern gaf också i Mon-
tana den otyglade laglösheten upphof åt den enkla, men kraftigt
värkande lagskipning, som benämnes lynchrättvisa. Säkerhets-
komitéer bildades på flera platser af det bätre elementet bland
gruflägrens befolkning och dessa komitéer drogo sedan från lä-
ger till läger i den närmaste trakten, hängande, skjutande eller
förvisande under hotelse om omedelbar lynchning de värsta af
de banditer, som gjorde lifvet outhärdligt för alla, som ännu
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hjrete h£Qst någon respekt för lag och ordning. Inom j,ämförelse-
vis kort tid var staten rensad från de värsta elementen och har
sedan dess jämt och stadigt utvecklat sig till ett ordnadt och lag-
lydigt samhälle, om också ännu någon gång i grufstäderna hän-
delser tima, hvilka påkalla ett ingripande af »domaren Lynch".

Montana, som i öster gränsar till Dakota, i norr till de ca-
nadiska provinserna British Columbia, Alberta och Assinihoia, i
väster till Idaho samt i söder delvis till samma stat, delvis till
Wyoming, är till sin östra del ett slättland, en fortsättning af de
ändlösa slätterna i Minnesota och Dakota, till sina mellersta och
västra delar däremot ett bärgland, bildadt af Klippbärgens huf-
vudkedja jämte en mängd af dess mindre kedjor. Slätterna i
östra delen af staten lida af oerhörd torka och frambringa där-
för stort ingenting annat än sagebuskar och ytterst sparsamt
gräs, utom längs flodbäddarna, där en något merarikhaltig växt-
lighet förekom-
mer. Närmare
bärgtrakterna
däremot äro

Montanas prärier
täckta af en rik
gräsvegetation,

hvilka möjlig-
gjort den storar-
tade utveckling
af boskapsupp-

Montana College i Dear Lodge.

födnings industrin som egt rum inom staten. Och längs Yellow-
stone-flodens nedra lopp slutligen är slätten sönderbruten i de vid-
underligt fantastiska formationer, som i västern gifvit upphof åt
benämningen »Bad Lands" för de trakter där de bjärt färgade
och bizarrt formade lerkullarna förekomma. Den lera, hvaraf de
bildats är af särdeles lös beskaffenhet, hvarför också under torr
väderlek marken emellan dem är täckt af ett tjockt lager af yt-
terst fint dam, hvilket af regn omedelbart förvandlas till ett ändå
djupare lager seg, klibbig dy. Lämningar af länge sedan ut-
döda djurarter finnas i massor i dessa lerformationer, hvilka sakna
hvarje spår af vegetation och därför i sin ödsliga nakenhet fram-
bringa ett sådant intryck att en af de första män som närmare
undersökte och beskref dem med alt skäl kunde säga att de lik-
nade »helvetet med utsläckta eldar".

I bärgtrakterna finnas en mängd dalar, i hvilka jordbruk
med största framgång bedrifves och då man också i västra Mon-
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tana, där vattendragens antal är större, begynt vinlägga sig om
inrättandet af bevattningskanaler, är det antagligt att statens
jordbruk inom en icke så aldeles aflägsen framtid skall nå en
helt annan ståndpunkt än detsamma intar för närvarande. Ännu
så länge är det endast så att säga husbehofsjordbruk som bedrif-
ves och till och med detta i så liten skala att staten för sina
egna innevånares behof måste importera stora mängder af alla
slags jordbruksalster. Under de sista åren har emellertid en för-
ändring härutinnan blifvit skönjbar, i det farmarne, lockade af
de rätt höga pris, som i grufstäderna erläggas för lifsförnöden-
heter, begynt altmera odla sådant, som omedelbart kan omsättas
i kontanter, i stället för att såsom tillförene drifva mest på od-
ling af säd.

Kireatursfarm nira Helena.

Men om det egentliga jordbruket hittils försummats inom
Montana så har boskapsskötseln i stället drifvits med så mycket
större energi, gynnad som denna industri varit och är af natur-
förhållandena inom staten. Ty oaktadt den starka torkan växa
några mycket närande grässlag, såsom redan ofvan nämts, i stora
mängder på en del af Montanas prärier. Och dessa gräs besitta
dessutom den värdefulla egenskapen att blomma så sent på som-
maren att solen därförinnan hinner förvandla dem till hö på rot,
bibehållande största delen af deras näringrikhet, hvarför också
höbärgning för och vinterutfodring af kreatur sällan om ens
någonsin kommer i fråga. Hela vintern igenom går boskapen
ute, lifnärande sig med det ur snön uppstickande torra gräset,
hvilket är så kraftigt att djuren på våren vanligen äro i lika
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godt hull som på hösten då sommarbetet tog slut. Endast under
ovanligt stränga vintrar händer det att boskapen lider af brist
på föda och af väderleken, och undantagsvis har det till och med
inträffat att tusental djur svält ihjäl. Men dessa undantagsfall
ha lyckligtvis varit så sällsynta att boskapsuppfödning i regeln
varit en mycket lönande industri, hvilken ur Montanas skenbart
så ofruktbara slätter framlockat stora rikedomar för mera än en
af dem, som syslat därmed.

Men långt större rikedomar än alla andra industrier tillsam-
mantagna har dock grufdriften i Montana alstrat. Ehuru knap-
past mera än trettio år förflutit sedan den första upptäckten af
statens stora tillgångar på guld gjordes har inom dess område

Smältvärk i Wickes.

till dato redan betydligt öfver fyrahundra miljoner dollars värde
i metaller frambrakts af grufvorna, hvilka alt ännu lämna ett
så rikligt utbyte att fullt en tredjedel af alt guld, silfver, kop-
par och bly, som produceras i Förenta Staterna, kommer från
Montana, som för närvarande i metallproduktion öfverträffar alla
andra stater, icke ens California undantaget. Under de första
tio åren efter upptäckterna af guld i Montanas dalsänkor och
flodbäddar, utvaskades icke mindre än ett hundra trettiofem mil-
joner dollars af denna metall, medan så godt som intet gjordes
för utveckling af egentlig grufdrift. Först då de guldförande
sandlagren begynte bli utarbetade vände man sin uppmärksamhet
till malmförande bärg och då befans det snart nog att dessa in-
nehöllo ändå mycket större skatter, om också guldet i dem icke
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förekom i lika ren och oblandad form som i den guldförande
sanden. I regeln förekommer guld i förening med silfver och
andra metaller, hvilka genom både arbetsdryga och kostsamma
smältningsprocesser måste frånskiljas. Från att vara en hand-
tering, som kunde bedrifvas af snart sagdt hvem som hälst med
ringa eller als intet rörelsekapital, öfvergick därför guldletandet
till en storindustri, hvilken endast kunde bedrifvas förmedels
kostbara värk, de där kräfde nedläggandet af mycket betydande
kapital. Men på sådana var det ingen brist utan uppfördes inom
kort åtskilliga storartade smältvärk, hvilka i sin tjänst anstälde
vetenskapligt utbildade män, som hade och ha till uteslutande
uppgift att genom experiment och rön utfinna de lämpligaste och
billigaste sätten att behandla de olika slags malmer, i hvilka guld
och silfver förekomma i förening med andra metaller. I så godt
som hvarje grufva äro dessa metallföreningar i någon mån olika
dem i andra sådana och för hvarje sådan särskild förening

Utsikt af staden Butte.
måste också en något olika metod för de skilda metallernas sär-
skiljande användas. En del malmer, s. k. refractory öres (mot-
sträfviga malmer) kräfva så mycket arbete och så dyrbara arbets-
metoder, att de trots sin rikedom på ädel metall icke betala be-
arbetningen, medan andra ofta nog endast genom krossning och
smältning kunna tvingas att lämna det guld de innehålla. Det
är därför icke nog att endast finna ett malmsträck, som innehål-
ler en tillräcklig procent guld eller silfver, utan måste också ge-
nom noggran undersökning utrönas huru stor kostnaden är för
särskiljande af de ädla metallerna från andra, som förekomma i
förening med dem, samt från hvarandra. För hvart år som går
förfullkommas emellertid dessa arbetsmetoder alt mera så att för
hvart år nya malmlager, hvilka förut icke lönat bearbetning,
kunna med framgång bli föremål för ordnad grufdrift. Under
en mycket lång framtid torde därför Montana kunna producera
lika mycket i guld och silfver som för närvarande.
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Men icke allenast guld och silfver vinnas ur Montanas gruf-
vor, utan finnas bland dessa också några af de mest gifvande och
rikaste koppar och blygrufvor i världen. Bly förekommer myc-
ket ofta i förening med de båda ädla metallerna, men isynnerhet
tillsammans med silfver och vinnes därför såsom en biprodukt
vid smältning af sådana malmer, i sådana mängder och så pass
billigt att endast i undantagsfall bearbetning af uteslutande bly-
grufvor lönar sig. Koppar däremot, hvaref aldeles oerhörda la-
ger finnas i olika trakter af Montana, frambringas i några af
dess grufvor i sådan mängd att staten i själfva värket fyller fullt
en fjärdedel af världens kopparförbrukning. Grufvorna invid sta-
den Butte samt den världsbekanta Anacondagrufvan icke långt
därifrån ha allena producerat icke mindre än ett hundra tjugu
miljoner pounds koppar på ett år och skulle kunnat producera

Utsikt af Helena.

långt mera såvida icke dess egare befarat att genom inka-
stande på världsmarknaden af en altför stor mängd prisen
komme att drifvas nedåt så långt att ingen vinst mera kunde
ernås.

Utom metaller innehåller Montanas jord också mycket stora
stenkolslager. Längs Missouri- och Yellowstone-floderna finnas
t* ex, stenkolsfält af sextio tusen kvadratmils utsträckning och i
flera andra trakter förekomma mindre sådana, delvis af utmärkt
beskaffenhet, ehuru visst största mängden af Montanas kol är af
tämligen tarfligt slag. Detta är däremot icke fallet med de la-
ger af järnmalm, som flerstädes i staten förekomma, utan är mal-
men tvärtom i almänhet ypperlig, ehuru den tils vidare i mycket
ringa utsträckning kommit till användning. Långt mera har man
benyttat de tillgångar af olika slags bygnadssten, som Montanas
bärg innehålla, i det en mängd såväl offentliga som enskilda byg-
nader såväl inom staten själft som också inom andra stater, dit
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Montana sten försändes, uppförts eller försetts med prydnader af
dess finkorniga, ljusgrå granit, blekröda profyr, gräddfärgade
sandsten eller mångfärgade marmorarter. Men inte allenast byg-
nadssten har man funnit i Montana, utan ha äfven mycket mera
värdefulla stenarter där påträffats. Saffirer af olika färger, däraf
röda, som stå den orientaliska rubinen mycket nära, praktfulla
ametister och åtskilliga andra mindre ädla, men dock rätt dyr-
bara slags kristaller ha funnits i olika trakter samt brakts i han-
deln från de sliperier, som inrättats såväl i Montana som på

Gata i Helena.

andra orter. Isynnerhet bland röda saffirer och bland ametister
påträffas någon gång exemplar, hvilka i alla afseenden kunna
jämföras med och endast med största svårighet kunna skiljas från
de bästa, som öfverhufvud förekomma, hvarför också Montana ste-
nar redan vunnit rätt betydande spridning och numera i stor ut-
sträckning användas af juvelerare såväl i Amerika som i Europa,
ehuru tilläggas må att de i de flesta fall ännu så länge föras i
handeln såsom orientaliska.
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Den förnämsta staden i Montana är Helena, som tillika också
är statshufvudstad. Staden ligger på en högslätt, öfver fyratusen
fot öfver hafsytan, samt omgifven af bärg på alla sidor och upp-
tar en grund, hvilken fordom var ett af de rikare guldvasknings-
fälten i staten så att i själfva värket så godt som hvarenda kva-
dratfot af den mark, hvarpå staden nu är bygd, i tiden varit ge-
nomgräfd och utvaskad och många tusental äro de dollars, som
blifvit vunna därur. Helena, som uppkallats efter en dotter af
sydstatsgeneralen Jefferson Davis, kan icke ännu räkna någon hög
ålder, men har redan hunnit genomgå det öde, som drabbat så
många af de nyare städerna i västern och för någon tid hämmat
deras utveckling. Då staden kort efter sin grundlägning visade
alla tecken till lifskraftigt framåtskridande och begynte växa med
den fart, som är vanlig i västern, då af en eller annan anledning

Montana universitetet i Helena.

,— hiir den för hvarje dag framåtgående grufindustrin —en
mängd folk strömmar tillsamman i en viss trakt, inträdde genast
en s. k. „boom" hvarunder tomhärdcna i staden stego aldeles
otroligt. Stora sträckor af den omgifvande, annars så godt som
värdelösa slätten inköptes af individer och syndikat, utlades i ga-
tor och bygnadstomter samt utpuffades i tidningsannonser och
genom annan reklam såsom en den bästa tänkbara kapitalplace-
ring. Och som vanligt fans en mängd lättroget folk redo att
nappa på kroken. Från östan och västan strömmade folk, eggade
af begäret att inom en handvändning fördubla eller mångdubla
sin förmögenhet, till Helena, där under en tid tomtspekulationen
bedrefs med formligt raseri och ofantliga summor omsattes. Men
då de, hvilka först satt spekulationen i gång, lyckats till de rå-
dande fabulösa priserna realisera de tomter de haft på hand och
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inte mera brydde sig om att slå på reklamtrumman, begynte
man inse att man gått för långt. Tillströmningen af folk, som
värkligen ämnade slå sig ned i Helena, blef mindre och mindre
i samma mån som de redan upptäckta och under bearbetning va-
rande gruffälten fingo sitt behof af arbetare fyldt och den tillfäl-
liga gränsen för affärsutvecklingen därmed var uppnådd. Och så
snart de första tecknen till stagnation visade sig uppstod så-

Broadwater Natatorium.

som altid i liknande fall en panik, som gjorde ett tomtvärdena i
Helena föllo ändå hastigare än de förut stigit, långt hastigare än
de skolat göra, ty huru som hälst hade staden en lofvande framtid i
utsikt. Numera, då enhvar hunnit lugna sig och saker och ting
begynt komma i sina rätta gängor igen, inser nog litet hvar att
staden är på god väg att i en framtid en gång värkligen nå den
storlek man under rusningen förutspådde, om det också inte
kommer att gå lika hastigt som man då trodde. Men under mel-
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lantiden står Montanas hufvudstad där snarlik en pojke, hvars
kläder skurits till „på växten", med delvis ofantligt breda gator,
längs hvilka hela kvarter ännu äro obebygda, platser för parker

och skvärer, där
tilsvidare knap-
past annat än
sagebuskar fro-
das o. s. v. Cen-
trum af staden
med dess pryd-
liga och solida
affärsbygnader,
dess stora väl
besökta hotell
och dess väl för-
sedda handels-
butiker visa att
Helena har lifs-
kraft nog och
därför töfvar
det väl ej länge
innan den unga

staden fyller
upp sin nu alt-
för vida dräkt.

Domstolsbygnaden i Butte.

I närheten af Helena samt med utsikt öfver en del af de
bärg, som omgifva staden och göra dess läge sä vackert, finnes
en af de märk-
ligaste bad- och
kurorter på jor-
den. En mängd
heta källor, som
här kvälla fram
vid foten af en
bärgås, ha alla
förenats och de-
ras rikliga vatten

Bozeman.

flöde ledts in i en bassin af något öfver trehundra fots längd
samt etthundra fots bredd. Öfver bassinen har en väldig bygnad
uppförts, med afklädningsrum längs hvardera långsidorna, och
ett konstgjordt vattenfall, bildadt af det inströmmande heta vat-
net, vid ena kortväggen. Omkring detta natatorium har utlagts
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en synnerligt vacker engelsk park, i hvilken uppförts ett ovan-
ligt prydligt hotell i villastil, med breda verandor och balkonger
samt luftiga samlingsrum och matsalar. Hela inredningen i huset
såväl som dess möblering är utförd i polerad ek och den engelska
landthusstilen så konsekvent genomförd att man knappast kan
tro sig vara i ett amerikanskt hotell, då man träder in i hotell
Broadwater, såsom detsamma kallas, efter den man, som skapat
hela platsen. Denna har blifvit en altmera gouterad kurort som
numera årligen besökes af tusental individer, såväl från Montana
som från andra stater.

Den näst Helena största staden i Montana är Butte, som
noga taget är ett enda jättestort grufarbetareläger, det största
troligen, som finnes eller någonsin funnits på jordklotet. Inom
själfva staden ligga öpningarna till flera stora grufvor, hvaribland
den kända Anacondagrufvan och flera andra rikt gifvande både

Clendive.

guld-, silfver- och koppargrufvor, ur hvilka sådana massor malm
brytas att det årliga värdet af den i Butte och dess närhet pro-
ducerade metallen uppgår till öfver tjugutre miljoner dollars.
Åtskilliga stora smältvärk ha också uppförts i staden, som på
grund däraf ständigt är inhöljd i ett så tjockt lager af svafvel-
luktande rök att vistelsen där är outhärdlig för enhvar, som icke
under en längre tid vant sig vid sådan atmasfär. Alt detta gör
emellertid Butte till en mycket liflig stad, där Montanas gruf-
intressen så småningom alt mera koncentera sig och där väldiga
summor årligen omsättas. De vanliga karaktärsdragen hos en
grufstad: spelhus, granna krogar, danssalonger o. s. v. utmärka
också Butte, där grufarbetarne från omnäjden vanligen mycket
hastigt omsätta sina ofta surt förvärfvade besparingar.

Tjuguåtta mil från Butte har det bolag som eger Anaconda-
grufvoma, grundlagt en stad, hvilken uppkallats efter dessa
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grufvor, hvilkas malm ditsändes i och för smältning i de väldiga
värk, de största smältvärk på jordklotet, som där af bolaget upp-
förts. Men då till följd af kopparprisens sjunkande arbetet i
Anacondagrufvorna under en tid varit nedlagt ha också smält-
värken i Anaconda varit utan sysselsättning så att staden inga-
lunda gått så hastigt framåt som man vid dess grundlägning år
1883 ansåg sig ha skäl att hoppas och tro. Great Falls, vid de
lika benämda fall Missouri-floden bildar, är en aldeles ny, ännu
icke ens tio år gammal stad, hvilken emellertid visat sig ega en
anmärkningsvärd lifskraft. Stora smältvärk för olika slags mal-
mer ha uppförts i Great Falls, som därjämte utvecklat sig till
hufvudorten för statens ullhandel, en affärsgren, som årligen blir

Miles City i Montana.

af alt större omfattning, då det visat sig att fårskötseln i Mon-
tana likasom i andra af de vattenfattiga staterna i västern är en
rätt lönande affär. Fort Benton, beläget vid den punkt af Mis-
souri-floden, där denna upphör att vara segelbar, var fordom
hufvudorten för pälshandeln i dessa näjder och är det ännu,
ehuru denna handel småningom förlorat alt mera i betydelse.
Virginia City vid Madison-floden, ligger vid mynningen af Ålder
Gulch, den första plats i Montana, där stora guldfynd gjordes.
Under den tid då de guldförande sandlagren i dalgången invid
staden afkastade miljoner hvarje månad var Virginia City en så
liflig ort som trots någon och kunde berömma sig af flera re-
volveraffärer, lynchningar och andra liknande förströelser än de
flesta af dess syskonstäder i guldtrakterna, men sedan guldvask-
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ningen upphört och ordnad grufdrift i stället införts har också
Virginia City småningom förlorat sin måleriska karaktär af ban-
dit tillhåll och blifvit en fredlig liten ort, där knappast någon
enda gång något timar, som påminner om »den gamla goda til
den". Bozeman är hufvudorten i ett jordbruksdistrikt, där också
talrika gifvande grufvor bearbetas och Glendive samt Miles City,
belägna på de östra prärierna, äro hvardera betydande skep-
ningsplatser för kreatur från de stora boskapsuppfödande distrik-
ten i östra delen af staten, medan Missoula, som torde vara den
tredje i ordningen af statens städer, har ett område, där såvä-

Livingstone.

jordbruk som timmerindustri och grufdrift blomstra, att tacka
för sin tillvara och uppblomstring.

Mera känd af den stora almänheten än alla de öfriga mindre
städerna i Montana är dock staden Livingstone, såsom varande
den station på Northern Pacific järnvägen, därifrån en bibana le-
der till Yellowstone parken, hvilken också omfattar en obetyd-
lig d',d af Montana. Under sommarmånaderna är Livingstone
därför en mycket liflig ort, där en betydande hotellrörelse åstad-
kommer en aktningsvärd penningeomsättning. Den nämda bi-
banans andra ändstationen, där diligensvägen till parken vidtar,
är Cinnabar, i hvars närhet gifvande stenkolsgrufvor bearbetas.



Idaho

Statistik

et första bebyggandet af staten år 1834.
egde rum vid Fort Hall.
och utfördes af amerikanare.
Idaho mottogs såsom stat i

Unionen år 1890.
Folkmängden steg år 1890 till 84,305.
hvilket per kvadratmil gör. ... 0. 4.
I val deltagande medborgare. . 18,208.
Areal i kvadratmil 84,800.
fördelad i grefskap, (counties) 18.
med postkontor 261.

Järnvägarna i staten i mil 844.
Årligt värde af fabriksalster $1,200,000.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 38.
Antalet representanter i kongressen 1.

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

Idaho, som i öster gränsar till Wyoming och Montana, i sö-
der till Utah, i väster till Oregon och Washington samt i norr
till British Columbia, är en af de vildaste, minst befolkade och
minst kända af den nordamerikanska unionens stater. Själfva dess
historia är så litet känd att stridiga åsikter råda beträffande sät-

Boise City 4,000.
Pocatello 2,500.
Hailey 2,000.
Lewiston 1,600.
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tet huru denna del af kontinenten egentligen förvärfvades af Fö-
renta Staternas regering. Enligt en uppgift skulle Idaho hört
till det franska kolonialområdet Louisiana och jämte detta blifvit
inköpt år 1803, medan andra påstå att Idaho hörde till Oregon
och såsom en del af detta tillföll unionen. Huru härmed förhål-
ler sig blir nog aldrig till fullo utredt, då det är höj dt öfver alt
tvifvel att gränserna mellan de båda områdena, Oregon och Idaho,
voro alt annat än noga uppgångna och bestämda under tiden
före deras besittningstagande af Förenta Staterna. Men i hvilket
fall som hälst bevisar denr osäkerhet beträffande Idahos tidi-
gare öden huru ytterst litet värdefullt hela området ansågs vara
— och med undantag af jämförelsevis obetydliga delar däraf är
detsamma nog nästan lika litet värdt i dag som är.

Hudson Bay pälskompaniets agenter torde varit de första
hvita män, som besökte den nuvarande staten Idaho, men någon
kunskap om området spridde de icke, utan var det först ameri-
kanarne Lewis' och Clarkes' undersökningsexpedition, som år 1805
utforskade en större del däraf. I deras spår följde snart Mis-
souri pälskompaniets utskickade samt senare såväl agenter för
Pacific pälshandelsbolaget som missionärer, hvilka med högst väx-
lande framgång sökte omvända Idahos vilda indianstammar till
kristendomen. Mera kändt blef Idaho, likasom så många andra
af de västra staterna, först sedan guld upptäckts inom dess om-
råde, af guldsökare, hvilka år 1860 vid undersökning af bärg-
trakterna i de till California gränsande områdena upptäckte rätt
rika lager af den efterfikade metallen också i Idaho. Följden
blef den vanliga rusningen af guldletare och andra afventyrare,
af hvilka några visst lyckades vinna framgång, men de flesta ef-
ter mera eller mindre svåra missräkningar lämnade området för
andra, mera lofvande näjder. Några af dem som gäckats i sitt
hopp om snara rikedomar företogo sig emellertid att upptaga och
odla jord i några af de floddalar, hvarpå norra Idaho är så rikt,
och då försöken utföllo öfver förväntan väl dröjde det icke syn-
nerligt länge innan andra följde exemplet så att snart nog efter
det den värsta guldfebern var öfver grunden var lagd och början
gjord till Idahos utveckling på andra områden än grufdriftens
och bärghandteringens. Gynsam för denna utveckling var det
förhållande att i norra delen af Idaho regnfallet är tillräckligt
för jordbruk, medan i södra delen intet sådant är möjligt utan
konstbevattning. Sådan infördes emellertid redan tidigt af mor-
moner, hvilka från Stora Saltsjödalen spridde sig i alla riktnin>
gar längs de vattendrag, hvilka innehöllo en tillräcklig mängd
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vatten för deras behof. Senare upptogo också andra mormoner-
nas landtbruksmetoder så att numera redan betydande sträckor af
jorden i södra och mellersta Idahos floddalar är bräkt under od-
ling förmedels delvis rätt storartade kanalsystem, genom hvilka
bärgflodernas vatten ledas ut öfver de annars så ytterligt ofrukt-
bara och vegetationslösa fälten. Afsättning för sina produkter
finna farmarne lätt samt till rätt goda pris i de många grufar-
betarelägren och de små städerna, hvilka sprungit upp i närhe-
ten af hvarje grufva, som visat tecken till en hälst något så när
uthållande rikedom.

Och hand i hand med jordbruket har såsom vanligt i västern
boskapsuppfödningen gått. Många af de slätter, hvilka vid för-
sta påseende förefalla så absolut ofruktbara att man knappast
kan fatta huru det är möjligt för några slags djur att lifnära sig
på dem, ega en växtlighet af „bunch"-gräs, sådan att tusental

Lewiston, Idaho.

djur inte allenast kunna födas därmed utan till och med upp-
bringas till en skäligen aktningsvärd grad af gödning. Isynner-
het gäller detta om får, hvaraf omkring tre hundra femtio tusen
stycken underhållas i Idaho, där fårskötseln visat sig så lönande
att hjordarna för hvarje år ökas i antal. Jämte fårskötseln är
hästuppfödningen af vikt, långt viktigare till och med än den
förstnämda. Öfver sex hundra tusen hästar egas af kreaturs-
uppfödarne i Idaho, där likvisst ett nedåtgående inom denna nä-
ring kunnat iakttagas under de senare åren, hastigare i samma
mån som efterfrågan på större och ståtligare djur än de visser-
ligen härdiga, men små och till utseendet obetydliga prärihäs-
tarna stigit i alla de stater af unionen, där icke en tillräcklig
mängd hästar för det egna behofvet uppfödas.

Grufintressena äro dock alt ännu de viktigaste i Idaho och
komma nog att förblifva så för en lång tid framåt, ehuru visst
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utsikt finnes för att de rika skogstillgångar vissa delar af staten
ega, i en framtid komma att erbjuda många tillfällen till goda
affärer och lönande arbete, måhända i högre grad till och med
än grufvorna nu, ty huru rika dessa än äro befinna de sig otvif-
velaktigt i tillbakagående, medan timmerindustrin knappast bör-
jat och säkert har en stor framtid för sig, alt större jumera tim-
mertillgångarna i de längre åt öster belägna staterna bli tagna i
anspråk.

Den första upptäckten af guld i Idaho inträffade redan år
1852, men icke i tillräcklig mängd för att föranleda en starkare
invandring till området. En sådan vidtog först efter 1860, då de
rika guldsandlagren längs Oro Fino ån blefvo kända, och sedan
följde upptäckterna af guld i olika delar af Idaho så hastigt på
hvarandra att territoriet snart nog blef kändt såsom ett af de
mest lofvande fälten för guldletare i hela den så guldrika nord-
västern. Öfver etthundra sextio miljoner dollars i guld och silf-
ver har Idaho till dato producerat och många af dess grufvor ha
ännu icke visat tecken till aftågande i produktion om också de
guldförande lagren i och längs vattendragen numera till alra
största delen blifvit utvaskade. Många delar af Idahos vilda och
otillgängliga bärg äro dock ännu så ofullständigt undersökta och
litet kända att värdefulla upptäckter inom dem ännu torde vara
att göra. Under hvart och ett af de senare åren ha nya malm-
sträck upptäckts, än i den ena trakten, än i den andra och i
samma mån som kunskapen om de mångfaldiga föreningar och
former, i hvilka de ädla metallerna förekomma, blir mera spridd
bland de »prospectors", hvilka egentligen sysla med malmlet-
ning, i samma mån kan man också vänta nya upptäckter af gruf-
vor såväl i Idaho som i andra trakter af de nordvästra bärg-
staterna, hvilkas bärg snart sagdt öfveralt visat sig vara metall-
förande.

Bly, koppar och järn finnas på många olika platser i Idaho
men endast de båda förstnämda metallerna ha tils vidare blifvit
föremål för bearbetning — järn finnes i aldeles för stora mäng-
der i Förenta Staterna för att under en lång framtid tillåta be-
arbetning af andra än de bästa och bäst belägna mahnlagren.
Några af Idahos koppargrufvor däremot äro ofantligt rika och
så lätt arbetade att de, trots de sedan flera år rådande låga
kopparprisen, visat sig väl löna bearbetning. Stenkol däremot
har tils vidare icke blifvit föremål för stort annat än husbehofs-
industri, däraf finnas också sådana massor i olika delar af unio-
nen att knappast andra än de rikaste ådrarna löna bearbetning
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och Idahos stenkol är i almänhet icke af bästa beskaffenhet.
Svafvel, hvaraf massor förekomma inom staten, samt salt, som
vinnes ur saltförande källor, försändas i betydande mängder till
andra stater, och likaså ha under senare år marmor af olika slag,
granit samt sandsten begynt brytas också för export till andra
delar af unionen.

Stora delar af Idaho äro emellertid ännu fullkomligt obe-
bodda och andra upptagna af indianreservationer, tilldelade flera
olika stammar. I de obebodda delarna förekomma vida trakter
helt och hållet täckta af lager af lava, utvisande att fordom en
stark vulkanisk värksamhet utvecklades af Idahos bärg, bland
hvilka flera också bära tydligt vitnesbörd om denna sin forna
vulkaniska natur. Ödsligare näjder än dessa lavafält är det knap-
past möjligt att föreställa sig. Några af dem se ut som väldiga,
svarta sjöar, hvilkas vågor på en gång stelnat, utan det minsta
spår af vegetation eller af djurlif ofta på många mil vida sträc-
Kor. Men i andra af de obebodda delarna af staten, uppe bland
de skogklädda bärgen råder i stället ett så mycket rikare djur-
lif. Sjöarna och floderna äro otroligt rika på fisk, hjortar af
flera olika arter — bland hvilka den ståtliga Wapitihjorten är
den märkligaste — bärgfår och klippgetter, svarta, grizzly och
kanelbjörnar, bärglejon (pumas) och många andra slags dägg-
djur jämte en särdeles rik fågelvärld, göra dessa Idahos vildaste
bärgtrakter till ett värkligt paradis för jägare och sportsmän, af
hvilka mänga från olika delar af världen företaga årliga sommar-
expeditioner enkom för jakt på Idahos »storvildt".

Shoshone-indianerna, som ega en reservation af etthundra
sex tusen acres, kallad Lemhi, samt en annan, benämd Fort Hall
reservationen, af en miljon tvåhundra tusen acres, äro de mest
anmärkningsvärda bland Idahos indianer. Shoshonerna ha små-
ningom låtit civilisera sig så att de numera i alt större antal be-
gynt egna sig åt såväl boskapsuppfödning som jordbruk. Dessa
samt de s. k. Nez percés indianerna ha under långa tider lefvat
i fullständig fred och vänskap med amerikanarne, men trots det
att inga krig decimerat deras led har en stadig minskning i de-
ras antal dock egt rum så att troligen också dessa indianstam-
mar snart nog torde komma att höra till de utdöda folkens an-
tal. Kootenai och Coeur cTAlene-stammarna ha likaledes fått sig
reservationer anvisade inom Idaho. Hvardera äro fredliga stam-
mar, hvilka underhålla sig själfva utan något understöd från Fö-
renta Staternas regering, men hvardera äro stadda i utdöende.
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Bland Idahos städer är knappast någon annan än Boise City
värd uppmärksamhet af andra än dem, som hafva affärer där. De
äro alla typiska grufstäder, med illa eller als icke underhållna
gator, hus, som till öfvervägande antal endast äro brädskjul, så
långt borta från den civiliserade världen att deras innevånare
endast hysa ett så att säga platoniskt intresse för hvad det vara
må, som ej har någon direkt eller indirekt förbindelse med de-
ras egna sysselsättningar och affärer. Boise City däremot har,
sedan orten blef hufvudstad i territoriet, antagit en mera civi-
liserad prägel, hvartill i hög grad bidrar dess läge i ett väl be-
vattnadt jordbruksdistrikt, där särskildt frukt i betydande mängd
odlas. Genom stadens gator, som äro planterade med skuggrika
träd har man ledt små kanaler, ur hvilka vatten förmedels egen-
domligt konstruerade hjul pumpas in i de större eller mindre
trägårdar, som omgifva de flesta af husen. Boise City har där-
för en vänlig, inbjudande prägel, som är högeligen ovanlig hos
de små städerna ute i västern, isynnerhet i bärgstaterna, där stä-
derna i almänhet påminna om grufläger, hvilka stadgat sig till-
räckligt för att få rang, heder och värdighet af städer. Mera än
fyratusen innevånare torde dock icke häller Boise City ännu ega
och de öfriga s. k. städerna äro så mycket mindre att de i Ame-
rika knappast kunna betraktas såsom annat än byar.



Klippbärgens metropol, Denver,

ttusen mil eller så väster ut från New York
ligger Chicago, som ju endast och allenast
på grund af sitt läge midt i hjärtat af de
rika och fruktbara centrala staterna kunnat
utveckla sig till hvad staden blifvit, hela
denna centers hufvudstad, för hvars tillväxt
där knappast finnes någon gräns. Ända till
Missouri, delvis till och med längre åt vä-
ster sträcker sig det område, hvars natur-
liga marknads- och afsättningsplats Chicago
utgör, dit de jordbrukande centralstaternas

produkter till öfvervägande största del föras och där därför all
handel och all industri, beroende af behofven i dessa central-
stater, hålla på att altmera koncentrera sig. Men af den tvåtusen
mil långa sträckan mellan Chicago och San Francisco upptas en
kolossal area af de stater, hvilka räkna en större eller mindre
del af Klippbärgen inom sina områden, de stater där grufindust-
rin utgör och troligen för all framtid kommer att utgöra huf-
vudnäringen, och deras intressen äro ingalunda koncentrerade i
Chicago, hvars affärsutveckling gått i helt annan riktning. Hela
lefnadssättet i bärgstaterna är olikt det på slätterna, alla affärer
bero direkt eller indirekt af grufindustrin, klimatet är himmels-
vidt olika och på grund af alt detta blir en olikhet i skaplynne
och åskådningssätt också år för år mera skönjbar hos innevå-
narne själfva. Under sådana förhållanden är det själfklart att
dessa bärgstater, hvilka bilda ett i inånga afseenden likartadt
helt, skulle erfara behofvet af att koncentrera också sina intres-
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sen på en ort, ett behof, som väl i många, kanske de flesta fall
var och är instinktlikt, omedvetet, men som i alla fall haft och
har sin värkan.

Utsikt af Denver och Klippbärgen,

Santa Fé i New Mexico var sydvästerns gamla hufvudstad,
men den blef lämnad på sidan af den nya utvecklingen inom
bärgstaterna. Och Helena, som uppe i Montana sprang fram på
skådebanan med sådan otrolig fart, låg för långt norrut för att

Broadway teatern och Metropole hotellet i
Denver.

kunna erhålla någon stör-
re betydelse såsom cen-
trum för de öfriga guld
och silfverstaterna. Mon-
tanas hufvudstad kunde
på sin höjd komma attstå
i samma förhållande till
Klippbärgens blifvande
metropol som S:t Paul
och Minneapolis till Chi-
cago, men icke att själft
spelaChicagos roll i bärg-
staterna. Därtill kräfdes
ett mera centralt läge
och därjämte andra för-
delar, dem Helena sak-
nar. Men det som brister
de båda ofvannämda stä-

derna eger i stället Denver — och mycket mera därtill.
År 1858 grundades Denver och uppkallades efter en guver-

nör i Kansas, till hvars territorialområde Colorado då hörde. Det
var upptäckten af guld, som lockade Denvers grundläggare till
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området och då upptäckterna af ädla metaller blefvo alt talrikare,
strömmade också invandrare i alt talrikare skaror till. Colorado
blef snart ett särskildt territorium, därefter en själfständig stat
och Denver blef dess hufvudstad, hvilket själffallet gjorde att
de bästa och mest intelligenta elementen af den nya statens be-
folkning drogo sig dit. Så kommo järnvägarna och då gjorde
Denvers läge att staden genast blef en viktig mötespunkt för alla
linjer, som sträfvade åt väster öfver Klippbärgen, vid hvilkas fot
Colorados hufvudstad ligger, med en kedja af snötäckta toppar
begränsande synranden mot väster. Ett betydande tillskott i
folkmängd, af duktigt, företagsamt folk, blef den omedelbara
följden af statens nya samfärdselförbindelser med cle östra sta-
terna. Och då samtidigt strömmen af invandrare till staten fort-
for samt bredde ut sig till olika delar däraf, dröjde det icke
länge innan Denver begynte ernå en viss betydelse såsom han-
delscentrum för hela det område,
där en alt talrikare befolkning
ur bärgen och vattendragen upp-
hemtade årligen större rikedo-
mar och där följaktigen köpför-
mågan stegrades i långt hasti-
gare progression än under vanli-
ga förhållanden. En efter annan
af grufegarne blef kapitalist och
kunde såsom sådan låta andra ut- ~Denver Klubben".

föra det tyngsta arbetet samt själf begynna njuta af den rike-
dom han inom få år samlat, och då var det ju helt naturligt att
han skulle slå upp sina bopålar eller åtminstone sitt högkvarter
i statens hufvudstad. Denver begynte få ett altmeja civiliceradt
utseende i samma män som fler* ståtliga »residens" i sandsten,
granit och marmor uppstodo längs dess frikostigt breda gator.
Och då sedan den hastigt uppblomstrande boskapsuppfödningen
begynte skapa miljonärer också den, blef tilloppet af förmöget
folk till hufvudstaden snart så starkt att en typisk »boom" upp-
stod, hvarunder fastighetsvärdena stego med svindlande fart och
altflera såväl spekulanter som kapitalister lockades till den nya
understaden, hvars rykte spridt sig utöfver hela kontinenten.
Och inte allenast ryktet om de utmärkta utsikterna att inom kort
tid samla rikedom i Denver var det, som flög öfver landet, utan
kanske ändå mera de på värkliga förhållanden fotade uppgifterna
om dess friska, klara bärgluft och dess därpå beroende sällsynt
hälsosamma klimat. En efter annan af de många, hvilka i de
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Östra staternas ojämna klimat i större eller mindre grad förstört
sina lungor, endera sökte anställningar i Denver, eller, om de
hade råd därtill, slogo sig ned där för att tillbringa största de-
len af sin tid och utgifva största delen af sina inkomster i den
snabt uppväxande, nya storstaden, i hvars luft de hoppades kunna
åtminstone förlänga sina lif om också inte bli helt och hållet bo-
tade. Det var den i Colorado så kallade »enlungade brigaden",
som begynte rycka in i dess hufvudstad och denna brigad har i
högst väsentlig mån bidragit till att från början gifva Denver en
prägel af förfinad civilisation, sådan de öfriga städerna i västern
sakna, eller i bästa fall ernått först efter en vida längre tids till-

vara såsom storstäder. Flera
af de arkitekter, hvilka sta-
den har att tacka för att
långt färre arkitektoniska
ohygligheter än i de flesta
andra af västerns städer
skära besökaren i ögonen,
äro bröstpatienter, som kom-
mit till Denver för att söka
hälsa och sedan stannat där.

Läkare, präster, lärare,
handtvärkare, affärsmän o.
s. v. finnas i hundratal, som
kommit till Denver i främsta
rummet för att sköta sin
hälsa, och alla dessa ega na-
turligtvis större bildning så-
väl som ett mera osjälfviskt
intresse för almänna ange-

Första Nationalbanken i Denver.

lägenheter än de flesta af dem, som inom några få år blifvit
kapitalister och själffallet i främsta rummet tänka på att njuta af
de nyförvärfvade rikedomarna. Det måste genast falla enhvar
besökare af Colorados hufvudstad i ögonen, huru durabelt alting
ter sig. Gatorna äro breda och rymliga, men det oaktadt, åt-
minstone i affärsdelen af staden, väl stenlagda och till en stor
del planterade med träd, hvilka visst ännu äro för unga för att
kunna göra de breda gångbanorna synnerligt skuggiga, men sä-
kert i en framtid komma att i hög grad bidraga till stadens för-
skönande. Husen äro på rätt få undantag när solidt uppförda,
ofta af den vackra, röda sandsten, som så rikligt förekommer i
Colorado, men också af granit, marmor eller tegel, eller af olika



491

material i förening. Ett helt nät af gatujärnvägar finnes redan
bygdt och vagnarna, son befara dessa banor, äro snyggare och
bätre underhållna -än i någon annan amerikansk stad o. s. v.
Alt med ett ord utvisar att Denvers innevånare känna sig öfver-

Lärovärksbygnad i Denver.

tygade om att deras stad har en lång och ståtlig utveckling i ut-
sikt.

Trakten närmast Denver är en högslätt, hvilken i långa, våg-
formiga räckor af kullar småningom stiger mot Klippbärgens fem-
ton mil väster om staden liggande hufvudkedja. Men i denklara,
rena bärgluften — Denver ligger närapå en engelsk mil öfver
hafsytan — te
sig de snöhölj-
da bärgen så
tydligt som vo-
re afståndettill
dem på sin höjd
endast ett par
mil, erbjudande
en utsikt från
de högre beläg-
na delarna af
staden sådan få
andra orter på
jordklotet kun-
na berömma sig

Malmsmältvärk i Denver.

af. litet hvarstädes ser man en eller annan af de skim-
rande hvita spetsarna afteckna sig mot Colorados klarblåa
sky, men en riktig föreställning om den storslagna skönhe-
ten af bärgsceneriet erhåller man först då från någon till-
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räckligt högt belägen punkt hela den väldiga, öfver tvåhundra
mil långa kedjan, från Pikes Peak i söder till Longs Peak
längst i norr, låter sig öfverblickas i all sin majestätiska stor-
slagenhet. Eäckan af snötoppar tecknar sig, trots afståndet,
så skarpt och klart mot skyn att hvarje dess minsta kontur tyd-
ligt kan urskiljas, och nästan lika klart stiga ytterlinjerna af den
lägre, närmare liggande kedjan af blånande bärgkammar, fram
mot bakgrunden af den högsta ryggens snötäcke. Det är med
alt skäl Denverborna äro stolta öfver sin stads härliga läge, nä-

stan lika stolta som öf-
ver det de själfva gjort
för att häfda dess ställ-
ning såsom bärgstater-
nas metropol. Ty denna
ställning tillhör numera
otvifvelaktigt Denver.

Dess solida banker, dess
affärshus, som distri-
buera varor utöfver ett
så stort och så rikt om-
råde, dess ypperliga un-Smältvärk i Denver. dervisningsanstalter,

hvilka redan nu besökas af elever från vidt skilda stater, dess
betydelse såsom järnvägscentrum och icke minst dess läge vid
porten till den storslaget vackra bärgvärld, som numera årligen
besökes af tusen sinom tusental turister — alt detta i förening
gör Denver till en medelpunkt, dit all rikedom, all bildning och
all förfining i de nya, rika staterna helt naturligt attraheras.

Det sociala lifvet i Colorados hufvudstad påminner därför
också långt mera om sällskapslifvet i New York och Boston än
om det i någon annan af västerns städer. Dess hotell, teatrar
och klubbar äro fullt jämförliga med det bästa i den vägen i
österns städer, men dess innevånares gästfrihet och tillmötes-
gående mot främlingar kan icke jämföras med något annat i
samma väg, den är enastående och därför finnes det väl knap-
past någon som efter en tids vistelse där icke med saknad och
med hopp om att snart kunna återvända, lämnar Klippbärgens
unga, lofvande metropol.
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Staterna vid Stilla Hafs kusten och deras hufvudstad.
1. Washington. 2. Oregon. 3. California. 4. San Francisco,

staden vid den ~Gyllene Porten".

äster ut från Klippbärgens hufvdkedja ligga
den nordamerikanska kontinentens ödsligaste
näjder, bildande ett sammanhängande bälte,
hvilket från den nordliga ändan af Califor-
niska viken längst i söder sträcker sig så
godt som utan afbrott längs och delvis ge-
nom såväl California som Oregon och Wash-
ington ända till republikens gräns i norr.
Torra, ökenartade slätter, utan vatten och
utan vegetation, genomfårade af djupa ca-
nons, genom hvilka de långt ifrån kommande

floderna brusa fram öfver klippor och stenar, i sin oåtkomlighet
likasom hånande den brännande heta, försmäktande högslätten,
där i brist på det vatten som skenbart ändamålslöst sorlar hundra
och tusental fot under dess nivå, ingen som hälst växtlighet af
nytta och värde för människor kan trifvas. Där och hvar brytes
öknens enformighet af nakna bärgkammar, som göra den ännu
mera afskräckande, och mellan dem ligga djupa dalsänkor, ofta
med små stagnerande sjöar, där vattnet är bittert salt och där
bedrägliga fata morgana bilder lockat mera än en vandrare i för-
därfvet. Det är som om naturen velat resa en barrier för att af-
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stänga de trakter längs Stilla Hafvets kust, på hvilka hon med
så gifmild hand slösat sina rikedomar, men här som öfveralt har
människan vetat besegra svårigheterna i sin väg och har trium-
ferande tagit i besittning det så oändligt rika kustområdet,
hvilket säkert en gång kommer att i alstring, i folkmängd och i
välmåga öfverträffa hvilket som hälst annat område af lika ut-
sträckning inom unionen. Ännu har icke ens ett hälft sekel för-
gått sedan de första representanterna för anglosaxisk energi och
företagsamhet trängde in i detta område och dock ha där redan
uppstått tre stora stater, i hvilka inemot två miljoner människor
finna sin rikliga utkomst, medan miljontal acres ännu vänta de
odlare, som ur den jungfruliga jorden skola framlocka skördar,
tillräckliga för en mångdubbelt större folkmängd. Det är knap-
past mera än en början till utveckling, som tils vidare är skönj-
bar i dessa stater, men af denna början är det lätt att sluta sig
hurudan framtiden kommer att bli — af alt att döma mera svind-
lande storartad än den som är förbehållen någon annan del af
den nordamerikanska republiken, där utvecklingen ju dock på
alla håll varit så fabelaktigt snabb som aldrig tillförene i någon
känd del af världen.

Det bästa fältet för iakttagelser af detta slag lämnar må-
hända den nordligaste och nyaste af de tre Stilla Hafs staterna,
där den unga odlingen, hvilken ännu omfattar en så obetydlig
del af området, redan åstadkommit så förvånansvärdt stora resul-
tat och där denna odling skrider sä raskt framåt att snart sagdt
hvarje månad åvägabringar en förändring i siffror och andra upp-
gifter rörande staten Washington.



Washington

Statistik:

örsta bebyggandet af staten år 1845.
egde rum vid Tumwater.
och utfördes af amerikanare

från New England.
Washington upptogs såsom stat

i unionen 1889.
Folkmängd år 1890 349,390.
I val deltagande medborgare. . 27,670.
Areal i kvadratmil 69,180.
fördelad i grefskap (counties) 34.
med postkontor 639.

5Järnvägarna i territoriet i mil 1,356. >

Årligt värde af fabriksalster $3,250,134.
Årligt värde af jordbruksprodukter $4,212,750.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 146.
Antal representanter i kongressen 1.

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

Seattle 42,837.
Tacoma 36,006.
Spokane
Walla-Walla

19,922.
5,000.

Vancouver 5,000.
Port Townsend 5,000.
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En sjöfarande af grekisk börd, Juan de Fuca, påstod sig re-
dan så tidigt som år 1592 hafva seglat längs kusten af den
nuvarande staten Washington samt in i det sund, som senare
uppkallats efter honom, men att döma af de senaste noggranna
undersökningarna af Juan de Fucas uppgifter torde han aldrig
ha kommit så långt norrut som till Washington. Den första man,
som säkert besökte dessa farvatten, var spanioren Juan Perez,
hvilken år 1774 seglade längs Washingtons kust, men den första
noggranna undersökningen däraf värkstäldes först fyra år senare
af den berömde engelska sjöfaranden och upptäcktsresanden James
Cook. Spanien gjorde emellertid på grund af Juan Perez' upp-
täckt anspråk på hela kustområdet, anspråk, vid hvilka England
dock fäste så litet afseende att en af dess sjöofficerare, George
Vancouver, år 1792 tog i formlig besittning för sitt lands räk-
ning hela kusträckan från Juan de Fuca sundet till 30° 20v nord-
lig bredd.

Ingen amerikanare, annat än några pälshandlare, hvaraf
många årligen besökte kusten, hade under alla dessa år satt sin
fot inom det omtvistade området, då år 1805 en undersöknings-
expedition under Lewis och Clarke öfver land trängde fram längs
Clearwater, Snako och Columbia-floderna till Stilla Hafs kusten
och öfvervintrade där.

Tillsamman med Oregon förblef Washington sedermera un-
der många år ett fält för det mäktiga Hudson Bay kompaniets
affärsföretag. Detta samt det s. k. Nordväst kompaniet sände
sina agenter och jägare ut på upptäckts- och undersöknings-
expeditioner, upprättade handelsstationer och regerade så godt
som enväldigt hela området, hvars gränser voro så litet noggrant
uppgångna att såväl England som Förenta Staterna gjorde an-
språk därpå såsom liggande inom sina landamären. De stridiga
anspråken förhindrade dock icke medborgare af hvardera län-
derna att slä sig ned sida vid sida inom Washington, hvilket
först år 1846 slutligt tillerkändes Förenta Staterna. Området var
dock då ännu — med undantag af själfva kusttrakten — så litet
kändt att ännu år 1853 en formlig undersökningsexpedition till
dess inre företogs af general Isaac Stevens, som ledde sina tal-
rika följeslagare öfver Klippbärgen och öfver slätterna i östra de-
len af området samt genom ett af de svårtillgängliga passen i
Cascadekedjan, ned till kusten af territoriet, till hvars första gu-

Olympia 4,000.
Centralia 3,500.
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vernör han blef utnämd. Först sedan Washington genom järn-
vägar kom i förbindelse såväl med de östra staterna som med
California i söder begynte en starkare tillströmning af invand-
rare till dess fruktbara dalar och slätter, af hvilka månad efter
månad alt större sträckor upptagas och bringas under odling, ty
alt ännu pågår invandringen till framtidsstaten vid Puget Sound
och kommer väl fortfarande att sä göra tils hela dess område
blir lika tätt befolkadt och väl odladt som nu de lättast åtkom-
liga delarna däraf.

Staten Washington består så att säga af tre delar, hvilka be-
träffande såväl klimat och jordmån som andra förhållanden rätt
betydligt skilja sig från hvarandra. Den östra delen ligger mellan
Coeur d'Aléne-bärgen, på gränsen mot Idaho, samt Columbia-
floden i väster, den mellersta delen — Central Washington — be-
gränsas i öster af Columbia-floden och i väster af Cascade-bärgen,
medan den västliga delen af staten omfattar trakterna mellan
dessa bärg och Stilla Hafvet. Den östra delen består af vågigt
präriland, som i öster och söder småningom ofvergår till kullar
och bärg. Jordmånen består af förvitradt vulkaniskt material, hvil-
ket bildar ett lager af utomordentligt rik matjord, som gör denna
del af Washington till ett af de rikaste hvetedistrikt i världen.
Så djupt är matjordslagret att hvete år ut år in odlats på samma
fält, utan någon gödsling och utan att någon minskning i skör-
darna kunnat iakttagas, medan samtidigt nederbörden under van-
liga år är fullt tillräcklig för alla slags grödor och klimatet mildt
nog för odling af all slags frukt, till och med persikor i skyd-
dade lägen. Skog förekommer i almänhet sparsamt, ute på slät-
ten egentligen endast i floddalarna, men i bärgtrakterna så ym-
nigt att virke till billigt pris står farmarne till buds snart sagdt
öfveralt. En mängd bifloder till Columbia bevattna denna del af
staten, hvars bästa hvetemarker ligga i floddalarna, medan den
högre belägna prärin året rundt lämnat ett ypperligt bete för
den talrika boskap, som inom området uppfödes. Under vintern
faller nämligen ytterst sällan så mycket snö att marken är helt
och hållet täckt däraf och händer sådant dock någon gång så
ligger snön aldrig kvar mera än några få dagar, ty den från
Stilla Hafvet kommande varma „Chinook"-vinden uteblir sällan
längre tid än ett par dagar och för dess ljumma, fuktiga pustar
försvinner snön som genom trolleri. Under sådana förhållanden
måste själffallet uppfödning af boskap löna sig utmärkt väl och
därför har också denna industri utvecklat sig mycket snabt bland
östra Washingtons farmare, medan samtidigt fårskötseln tagits



498

om hand af dem, som ega mindre tillgångar och likaledes visat
sig synnerligt lönande, isynnerhet i trakterna närmast bärgen,
där det kraftigaste och bästa betet står till buds.

Den äldsta och först bebygda samt nu tätast befolkade de-
len af östra Washington är den s. k. Walla-Walla näjden, där
jorden visat sig utmärkt bördig och hveteodling därför blifvit
hufvudnäringen. Denna näjd ligger utmed foten af de s. k. Blå
bärgen — en af de många kedjor, hvilka tillsamman bilda Klipp-
bärgen — samt är numera i flera rktningar genomkorsad af
olika järnvägslinjer, hvilka också sträcka sig genom den öster
om Walla-Walla liggande Assotin trakten, som först flera år se-
nare blifvit koloniserad och därför har betydligt mera oupptagen
jord att erbjuda, i almänhet af samma beskaffenhet som den i
Walla-Walla näjden.

Walla-Walla.

Big Bend trakten, som ligger i det af Columbia-floden under
dess krökning mot väster omflutna området, är den del af sta-
ten, som i detta nu tilldrager sig den måhända alra största upp-
märksamheten af nybyggare. Området omfattar ungefär fyra mil-
joner acres, hvaraf väl hälften är ypperlig åkerjord, medan stör-
sta delen af den andra hälften utgöres af goda betesmarker. In-
vandringen till och koloniseringen af denna trakt har först nyli-
gen börjat, hvarför där också ännu finnas stora sträckor ledig
jord. Hveteodling är äfven här hufvudsaken, men alla andra gre-
nar af landtbruk ha visat sig lönande i nästan samma grad, så-
vida de blott skötts riktigt, och åtskilliga smärre städer samt skä-
ligen goda vägar göra det till en jämförelsevis lätt sak för kolo-
nisten att, sedan han lämnat järnvägen, själf undersöka jordför-
hållandena samt välja en lämplig plats för sin blifvande farm.



499

Palouse trakten slutligen ligger norrut från Walla-Walla om-
rådet, norr om Snake-floden, och sträcker sig ända till samt del-
vis in i staten Idaho. Den är till största delen täckt af kullar
samt genomflytes af Palouse-floden jämte dess tillflöden och eger
ypperlig åkerjord, som förekommer öfveralt i floddalarna och
dalsänkorna samt på de lägre sluttningarna af kullarna, medan
den högre belägna marken i almänhet erbjuder goda betesmarker.
Afven Palouse trakten är ännu jämförelsevis litet odlad och har
därför en mängd jord af olika slag att erbjuda invandrare, som
vilja slå sig på landtbruk.

Mellersta Washington utgör statens torraste näjd, som redan
därigenom skarpt skiljer sig från de östra och västra delarna att
alt jordbruk där är så godt som omöjligt utan konstbevattning.
Men dess året igenom mycket torra och varma klimat, som i
mycket liknar det i norra California, är särdeles gynsamt för od-
ling af allehanda frukt, hvilken går ypperligt till öfveralt, där
vatten finnes tillgängligt för öfverbevattning af odlingarna, ty i
och för sig är jordmånen mycket bördig. Och då en mängd
större och mindre floder och åar finnas, hvilka upprinna i bärg-
trakterna och därför året om föra vatten, är konstbevattning i al-
mänhet lätt nog att åstadkomma. I floddalarna ligga öfveralt
längs järnvägslinjerna präktiga farmer, där från en rätt inskränkt
areal stora grödor inhöstas. Sådana skördar som fyratio bushels
hvete per acre höra als icke till o vanligheterna och den storlek
rotfrukterna uppnå på de bevattnade fälten är så otrolig att vi
hälst icke als meddela några sifferuppgifter, dem det i alla fall
är nära nog omöjligt att tro för enhvar, som inte med egna ögon
sett de jättepotatis, turnips och annat som dessa fält frambringa.
Denna jordens stora alstringskraft, då den blott erhåller tillräck-
ligt vatten, gör att farmarne i mellersta Washington i almänhet
åtnöja sig med mycket mindre jordarealer än i andra trakter.
Fyratio acres är t. ex. i dessa näjder en rätt vacker farm, som
ger sin egare fullt upp att göra då bevattningskanalerna måste
hållas i ordning, jorden brukas med största omsorg och hållas
fri från ogräs o. s. v. — men lönen för den ökade mödan ute-
blir ej häller.

Öfvervattningsbar jord finnes ännu i mängd att tillgå i mel-
lersta Washington, blott man begifver sig något längre bort från
järnvägslinjerna, och därför strömma skaror af indvandrare alt
ännu till de skenbart så torra och ofruktbara näjderna. Skog
finnes i denna del af staten endast längs vattendragen, och i de
oländiga bärgtrakterna, de fruktbaraste trakterna utgöras af
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Yakima och Kittitat-flodernas dalar, hvarjämte längre norrut fin-
nas näjder, hvilka ännu äro så godt som aldeles oberörda af all
odling, men som af jordens beskaffenhet att döma lofva godt.

Silfver-, koppar- och andra malmer af mindre värde ha på-
träffats i delvis stora mängder i mellersta Washington, äfvensom
guldsand i en del af vattendragen, men ännu har icke någon
nämvärd grufdrift utvecklat sig inom staten, lika litet som de
på olika platser upptäckta lagren blifvit föremål för annan bear-
betning än för farmarnes eget behof.

Långt mera känd än de östra och mellersta delarna af Wa-
shington är i alla fall ännu den västligaste, hvilken omfattar
näjderna mellan Cascade-bärgen och hafvet, inbegripande statens

Washington-timmer.

egendomligt formade kuststräcka, den under senare år så mycket
omtalade trakten längs Puget Sound. Hela denna västra del af
Washington kan betecknas såsom ett enda skogs- och bärgland,
eller kanske rättare såsom enbart skogsland, ty bär gen äro till
alra största delen betäckta med skog äfven de. Större samman-
hängande skogsmarker torde näppeligen finnas än dessa i västra
Washington och större träd än de som i sådana oerhörda mas-
sor växa i dessa skogar finnas väl knappast häller. Yisst har
man ju i California funnit enstaka dungar af gröfre och högro
träd, men dessa bilda inga skogar, medan de fast otroligt
väldiga skogsjättarna förekomma massvis i Washington. Den s.
k. rödtallen blir .anda till två hundra femtio fot hög, Douglas-
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granen ofta två hundra, den hvita eken når en höjd af sjuttio
fot och cederträd ha afvärkats, hvilka varit ett hundra tjugu fot
långa och ända till tjuguen fot i genomskärning, medan stammar
af sex till åtta fots diameter äro ytterst vanliga. Skogarna i
västra Washington kunde förse alla länder på jorden med deras
behof af virke för en lång tid framåt, hvarför dessa skogstill-
gångar själffallet komma att förslå för Amerikas förbrukning un-
der många tiotal, om icke hundratal år.

Det är det pä grund af de varma vindarna från Stilla Haf-
vet, där den japanska hafsströmmen stryker fram tätt utmed Wa-
shingtons kust, altid milda och fuktiga klimatet som gör att
växtligheten på den bördiga jorden är så utomordentligt stark.
Och på samma gång som denna jord bär världens väldigasto
skogsmarker alstrar den också de rikaste skördar öfveralt där den
blifvit rödjad och odlad. Det var jorden i de många floddalarna
som först kom under bruk och då man såg huru utomordentligt
bördig den var begynte man försöka odla själfva skogsmarken i
närheten, där träden blifvit fälda för bygnadsbehof, och fann
inom kort att denna var fullt ut lika rik som den öpna jorden i
floddalarna. Sedan dess har odlingen följt timmerhuggarno tätt
i spåren och alt ännu anläggas farmor öfveralt, där den för de
stora sågvärkens behof nedhugna skogen gör det möjligt att an-
vända jordbruksredskap. Och därjämte har sedan några år en
liflig invandring börjat af folk, som slår sig ned midt i ursko-
gen för att rödja åkrar så att redan nu de farmer kunna räknas
i hundratal, hvilka brutits i vildasto skogsmark samt inom några
få år betalat sig utmärkt. Men vi vilja så godt här genast til-
lägga att vanskligare företag kan den medellöse nybyggaren
knappast inlåta sig på än det att börja rödja en skogsfarm i
Washington. Träden äro så oerhördt väldiga, deras stubbar och
rötter så svåra att bryta upp och snåren så ogenomträngligt täta
öfveralt mellan stammarna att den som förut icke sett sådan skog
knappast kan fatta huru det als är möjligt att någonsin åstad-
komma odlingsbar jord af mark där den växer. Det kräfver en
särskildt duktig karl för att på ett år rödja och rensa så mycket
som ett tunland, då han därjämte måste sköta andra göromål på
sitt nybygge och den som under sin lifstid utan betald hjälp kan
klarera så mycket som tjugu tunland, han hör till de sällsynta
undantagen. Visst är det sant att man i västra Washington icke
behöfver en synnerligt stor areal jord för att lefva och lefva godt
ännu därtill, men icke förty lönar det knappast mödan att börja
slikt rödjningsarbete så länge jord kan erhållas på lättare sätt.
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Ännu finnas i västra Washingtons aflägsnare trakter en del
öpna floddalar där jord står att få för jämförelsevis billigt pris
och jord som förut burit skog finnes också att köpa. Stor areal
behöfves såsom sagdt icke och penningar kan en duglig karl al-
tid förtjäna i skogarna och grufvorna tillräckligt för att med sina
besparingar köpa några acres jord, dem han sedermera små-
ningom kan öka. Jorden där ute ger så goda skördar att redan
några få acres föda sin man och är han så villig att arbeta för
andra därjämte så kan han småningom utvidga sitt jordbruk utan
att själf gå till det dryga arbetet med skogsrödjning. Enligt
Homesteadlagen kan en nybyggare nog erhålla jord så godt som
gratis i västra Washingtons skogar, men för sådan utan skog el-
ler med mindre sådan måste han endera erlägga ett rätt högt
pris eller också uppsöka den i trakter, som ännu ligga långt
borta från all odling och samfärdsel. I förhållande till jordpri-
sen i de andra vestra staterna förefalla de i dessa delar af Wash-
ington gällande väl höga, men tar man i betraktande å ena
sidan huru rik afkastningen af öppen jord är och å den andra
hvad rödjandet af en farm kostar så äro prisen snarare under än
öfver jordens värkliga värde.

All slags spanmål odlas med framgång i Washington, majs
dock endast i mycket ringa mängd. Längst norrut är icke häl-
ler hvetet säkert gifvande under år då regnmängden är ovanligt
stor och värmen därför otillräcklig, men annars är hvetet det
hufvudsakliga sädet. Råg, hafre och korn odlas likaledes, men
alra mest lönande har i västra Washington humle-odlingen visat
sig vara och därnäst odlingen af timotej och andra grässlag,
hvilka nå en aldeles otrolig utveckling. I några af de dalar,
hvilka sträcka sig ända ut till hafskusten, är humleodlingen den
så godt som uteslutande omhuldade grenen af landtbruk och
många äro de, som allenast därpå samlat betydande förmögenhet.
Men annars frambringas på de små lägenheterna i västra Wash-
ington alla slags jordbruksalster och för alt finnes lätt afsättning
i de många raskt framåtgående städerna längs Puget Sound.
Det vanliga är att hvarje farmare gjort någon landtbrukets gren
till sin specialitet så att en odlar endast hö till afsalu, en annan
uteslutande potatis eller andra rotfrukter, en tredje endast bär
och frukt o. s. v. Mäjerirörelse bedrifves äfven på en del lägen-
heter, mest af svenskar, och på andra idkas hufvudsakligast upp-
födning af mjölk- och afvelsboskap. Det är som synes många
olika grenar af modernäringen, som omhuldas af västra Wash-
ingtons farmare, bland hvilka vi kunde nämna dussintal både
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svenskar, norrman och finnar, hvilka börjat med två torna hän-
der, men arbetat sig upp till aktningsvärdt välstånd allenast
genom jordbruk, och äro vi fullkomligt öfvertygade om att få, om
ens några trakter i Nord Amerika erbjuda nybyggaren så
många och så stora fördelar som denna stat — isynnerhet om
han eger något kapital att börja med.

Tillfällen att samla ett sådant begynnelsekapital erbjuder
Washington lyckligtvis också, hvarigenom nykomlingen ernår den
ytterligare fördelen att under några års arbete inom staten lära
sig känna alt, som kan vara af nöden för honom då han själf
blir jordbrukare. De väldiga skogarna ha vi förut omnämt och
då dessa ligga på jämförelsevis kort afstånd från kusten är det
själffallet att timmerindustrin nått en storartad utveckling. Här
finnas mångfaldiga tillfällen till god arbetsförtjänst, så vid al-

Såg i Tacoma.

värkning och flot.tning som vid de många stora sågvärken i kust-
städerna, och hälre än alla andra antagas vid dessa arbeten nord-
bor, hvilka öfveralt i unionen äro kända såsom de bästa skogs-
arbetare, som öfverhufvud stå att fås.

En annan stor industri, som också är stadd i rask uppblomst-
ring och årligen kräfver alt flera arbetare, är brytningen af sten-
kol, hvaraf väldiga lager af alra yppersta beskaffenhet förekomma
i trakterna närmast väster om Cascade bärgen. Numera brytes
ungefär en miljon tons kol per år i denna näjd, största delen
för skeppning till San Francisco och andra orter längs Stilla
Hafvets amerikanska kust. Ännu eger icke någon nämvärd ex-
port till andra länder rum, men med säkerhet kan förutsägas att
stenkol inom en icke altför aflägsen framtid kommer att skeppas
från Washington också till orter utom unionens gränser, ty sten-
kolsindustrin inom staten ligger ännu så att säga i sin linda.
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Lager af järnmalm finnas likaledes i stor utsträckning i Cas-
cade-bärgen och en del af dessa lager boarbetas redan nu samt
lämna ett utmärkt järn, hvarför man — då tillgången på både
sten- och träkol är riklig — nödgas antaga att också järnindust-
rin i en framtid kommer att bli af stor betydelse i Washington
samt i sin mån bidraga till utvecklingen af staten.

Och för att likasom sätta kronan på sitt värk beträffande de
fördelar hon skänkt denna har naturen försett Washington med
en räcka de ypperligaste hamnar någon sjöfarande kan önska.
Det s. k. Puget Sound, som egentligen endast är en lång hafsvik^
sträcker sig hundratal mil in i landet, bildande en mängd smärre,
af öar skyddade bugter med så djupt vatten att de största fartyg
kunna lägga till vid själfva stranden och med mins;ta möjliga
kostnad och arbete lasta och lossa. Redan nu är sjöfarten på

Sparague.

Puget Sound mycket betydande och ökas naturligtvis i samma
mån som staten utvecklas, hvadan den dag nog kommer då detta
farvatten blir ett af de lifligast trafikerade på jorden. Och blir
det någonsin värklighet af planen att förmedels en kanal, gräfd
genom någon del af Central Amerika, förbinda Atlantiska och
Stilla Hafven, så fins det knappast någon gräns för utvecklingen
af staten Washington, som då finge mera än hälften kortare väg
till Europa för sin spanmål, sina skogsprodukter, sitt järno. s. v.
Denna stat är i alla händelser ett framtidsland, men blir ofvan an-
tydda möjlighet förvärkligad, hvilket är troligt nog, så finnes in-
gen annan trakt på jordklotet, som kunde erbjuda ens tillnär-
melsevis så fördelaktiga utsikter som Washington.

Den förnämsta staden i östra delen af staten är Spokane
Falls, eller Spokane såsom orten numera officielt benämnes, be-



505

lägen vid floden af samma namn, på en plats, där denna bildar
ett väldigt vattenfall, eller rättast en räcka af vattenfall, hvilka
erbjuda en storartad, delvis redan i anspråk tagen vattenkraft
för all slags industri. Staden befinner sig på grund af sitt gyn-
samma läge midt i hjärtat af östra Washingtons vidsträckta och
rika hvetedistrikt, i raskt uppåtgående och kommer utan alt tvif-

Wattenfall i Spokane.

vel i en framtid att utveckla sig till ett nytt Minneapolis, ett
centrum för spanmålshandeln och kvarnindustrin i denna del af
Förenta Staterna. En mängd nordbor ha slagit sig ned såväl i
Spokane som i dess omnäjd och stå sig i almänhet godt.

Dayton.

I mellersta Washington finnas ännu inga städer af någon
synnerlig betydenhet, men de båda små orterna Yakima och El-
lensburgh — den senare den viktigare — ligga båda inom myc-
ket lofvande jordbruksdistrikt, hvilkas handel själffallet stiger i
betydenhet i samma mån som odlingen utsträckes, hvarför de
hvardera kunna räkna på en nog så lofvande framtid.
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I västra Washington däremot finnas städer i mängd, däraf
två, som redan nått en aktningsvärd storlek och flera andra,
hvilka säkert komma att bli altmera betydande orter i samma
mån som staten själf går framåt i utveckling. För närvarande
är Seattle, uppkallad efter en mäktig indianhöfding, den vikti-
gaste och största staden, med ett ypperligt läge ungefär vid
midten af Puget Sound. Seattle, som grundlades redan år 1852
och fyra år senare hade att utstå en långvarig belägring af in-
dianerna i omnäjden, hvarunder en stor del af staden förstördes,
hade ända till år 1889 ett alt annat än prydligt utseende. En
mängd träruckel stodo kvar sedan stadens barndomsdagar längs
dess strandgata och funnos litet hvarstädes inströdda mellan de
ståtliga affärshus, som uppbygts på den jämnaterrängen närmast
vatnet. Men nämda år utbröt en eldsvåda, som lade hela affärs-
delen af staden i aska, förstörande egendom till ett värde af tio
miljoner dollars, men på samma gång också gifvande Seattle-
borna ett utmärkt tillfälle att ändra sin stadsplan och göra den-

Seattle.

samma mera tidsenlig. Tillfället begagnades på bästa möjliga
sätt och inom kortaste möjliga tid sä att staden nu företer ett
särdeles solidt och prydligt utseende. Affärsdelen upptar den
jämna terrängen längs själfva stranden, där tillfälle för dess ut-
vidgning finnes för en mycket lång tid framåt. Och från denna
affärsdel sträcka sig gatorna uppåt den höga ås, som löper nästan
parallelt med stranden och användts för uppförande af bonings-
hus, från hvilka man har den grannaste utsikt öfver Puget Sound,
öfver den s. k. Washington-sjön, hvars för de största skepp till-
räckligt djupa bassin af sött vatten gemom en kort kanal stär i
förbindelse med hafvet, samt slutligen öfver den ståtliga s. k.
Olympiska bärgkedjan i bakgrunden. En mängd olika ångbåts-
linjer underhålla regelbundna förbindelser mellan Seattle och or-
ter såväl vid Puget Sound och den öfriga amerikanska Stilla
Hafs kusten som med Britiska Columbia, Japan, Kina o. s. v.

För aldeles kort tid sedan nådde „Great Northern" järnvägen,
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hvars utgångspunkt är S:t Paul i Minnesota, fram till Seattle,
som redan förut hade utmärkta järnvägskommunikationer och nu
genom denna nya bana kommit på närmare afstånd till de östra
staterna än någon af de andra täflande städerna vid „sundet".

Bland dessa intages främsta rummet af Tacoma, Seattles när-
maste granne i söder samt dess värsta rival. Tacoma var ända
till år 1873 en obetydlig liten by med knappast tre hundra inne-
vånare, men nämda år beslöto de ledande männen inom Northern
Pacific järnvägsbolaget att göra Tacoma till ändstation för sitt
järnvägsnät och därmed var stadens framtid betryggad. „The
Tacoma Land Company" bildades af järnvägens hufvudaktionärer
och det nybildade bolaget började omedelbart sin värksamhet

Fågelperspektiv af Tacoma.

med att inköpa tre tusen acres jord i närheten af byn Tacoma,
hvars ypperliga läge vid södra ändan af Puget Sound icke kunde
undgå att göra platsen till en betydande hamn så snart järnvå-
gen bygts fram dit. Uträkningen visade sig snart vara fullkom-
ligt riktig, i det Tacoma begynte växa med otrolig fart. Byg-
nader växte som svampar ur marken, sågvärk och spanmålsele-
vatorer uppfördes i närheten af järnvägens värkstäder '— och
tomtvärdena stego så att „landkompaniets" tretusen acres snart
voro värda och inbragte mångdubbelt den summa, som erlagts i
inköp för dem. Tacomas tillväxt blef snart så stark att dess in-
nevånare med största öfverlägsenhet talade om Seattle såsom en
allaredan ur brädet slagen rival och Seattleborna betalade med
samma mynt, hånande och skymfande den nya storheten på alla
tänkbara sätt. Rivaliteten och afundsjukan stego till en altmera
löjeväckande höjd ju närmare Tacoma kom till sin äldre granne
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i folkmängd och affärsomsättning, i hvilka båda afseenden den
yngre staden slutligen påstod sig stå på minst samma stånd-
punkt som den äldre, ett påstående som af enhvar rättänkande
Seattlebo förklarades vara en oförskämd lögn. Den officiella folk-
räkningen år 1890 afgjorde frågan till obetydlig förmån för
Seattle, men då denna numera vunnit samma fördelar som Ta-
coma beträffande järnvägsförbindelser är det antagligt nog att
den senare nu kommer att bli slutligt efter i den skarpa täflan.
Tacoma är också till en större del bygdt på höga kullar från
hvilka man har den vackraste utsikt öfver hafvet och öfver de

Medical Lake i Washington.

ständigt gröna skogarna ända bort till Tacoma-bärget, som reser
sin ständigt snötäckta hjässa öfver fjortontusen fyrahundra fot
högt mot skyn.

Port Townsend, vid mynningen af Puget Sound, är också en
af de många nya städerna i Washington, hvilka hoppas på en
stor framtida utveckling och då staden ju har ett utmärkt läge
förefalla dess förhoppningar nog så väl grundade,i alla fall bätre
än de, som hysas af Vancouver, Olympia, Centralia och andra
hvilka endast kunna räkna på den närmast omkringliggande näj-
den för sin vidare tiUväxt.

I norra delen af Washington ha längs kusten uppstått åt-
skilliga små städer, hvilka alla ega utmärkta hamnar och därför
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räkna på att med tiden nå en viss betydenhet. Viktigast bland
dessa äro Whatcom och Fairhaven, båda belägna inom synhåll
af Mount Baker, Förenta Staternas enda värksamma vulkan.
Visst har Mount Baker, som är öfver tiotusen fot högt, icke se-
dan år 1870 haft något utbrott, men då bärget ännu då och då
sänder upp rök och på åtskilliga andra ställen såväl rök som
ånga strömma fram ur remnor och andra öpningar i flera af
Washingtons bärg är det möjligt nog att Mount Baker en vac-
ker dag igen rör på sig och öfverströr hela omnäjden med aska
såsom vid dess senaste utbrott.

Alla de vid Puget Sound liggande städerna ega en årligen
mera betydenhet vinnande fiskeriindustri, hvilken helt säkert en
gång kommer att bli en ytterligare, kraftigt värkande faktor i
det helas utveckling. Hela Puget Sound är särdeles fiskrikt och
i själfva oceanen utanför finnas fiskbankar, hvilka ännu äro en-
dast sparsamt besökta af fiskare, men måhända i en framtid kom-
ma att bli lika kända som New Foundland bankarna i Atlanten.
De flesta af Washingtons naturliga rikedomkällor äro tills vi-
dare blott vidrörda, alla säkert icke ens ännu upptäckta, och där-
för kan det als icke dragas i tvifvelsmål att staten i en framtid
kommer att intaga en plats i alra främsta ledet bland unionens
folkrikaste och mest välmående delar, likasom det knappast häl-
ler kan betviflas att Stilla Hafs kustens blifvande metropol kom-
mer att ligga vid Puget Sound. Det vore värdt miljoner att
kunna med säkerhet förutsäga hvilken af Washingtons städer en
gång kommer att spela New Yorks roll i väster.



Oregon.

StaJistik.

tätens första bebyggande år . . . 1811.
egde rum vid Astoria.
och utfördes af . amerikanare

från New York.
Oregon upptogs såsom stat i

unionen år 1859.
Folkmängden år 1890 313,767.
I val deltagande medborgare. . 59,629.
Areal i kvadratmil 96,030.
fördelad i grefskap (counties) 31.
med postkontor 666.

Järnvägarna i staten i mil 1,503.
Årligt värde af industrialster $10,879,982.
Årligt värde af jordbruksprodukter $13,254,548.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 153.
Antalet representanter i kongressen 1.

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

Portland 46,385.
East Portland 10,532.
Astoria 8,090.
Salem 7,000.
The Dalles 5,000.
Albany 4,000.
Pendleton 3,500.
Baker City 3,500.
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Oregon, som i norr gränsar till Washington, i öster till Idaho
och i väster till Stilla Hafvet, var länge ett föremål för stridiga
anspråk af flera olika länders regeringar. Ännu för ett hundra
år sedan ansåg sig Spanien ega rätt till Oregon på grund af
upptäcktsresor värkstälda af Perello, Aquilar, Perez, Heceta och
andra; England åter påstod att först kapten Cook och sedermera
löjtnant Vancouver upptäckt och beskrifvit området, hvilket där-
för borde tillhöra deras hand; Ryssland ansåg sig också på grund
af några ryska sjöfarandes påstådda upptäckter ha rätt till det
omtvistade territoriet och Frankrike slutligen yrkade att Oregon
området hörde detsamma till, emedan fransmän och franska ca-

nadier från Montana skulle företagit undersökningsexpeditioner
dit in. År 1789 uppbygde spaniorerna några fästen längs kusten
och lade till och med beslag på en del engelska fartyg, hvilka
infunnit sig för att drifva byteshandel med kustindianerna, men
redan följande år genomdref Englands regering ett fördrag, en-

ligt hvilket Spanien medgaf handlande och nybyggare af engelsk
nationalitet att nedsätta sig inom området på samma vilkor som
dess egna undersåter.

År 1819 besöktes Oregons kuster af amerikanaren Robert
Gray, hvilken under sin resa upptäckte Columbia-floden, den han
benämde efter sitt i Boston hemmahörande fartyg. Och tretton
år senare anlände till Oregon den förut på tal om Washington
omtalade amerikanska expeditionen under Lewis och Clarke, hvilka
undersökt Columbia-floden från dess källor ända till mynningen.
På dessa s. k. upptäckter — Grays samt Lewis och Clarkes —

baserade Förenta Staternas regering sina anspråk på Oregon ter-
ritoriet, på hvilket de spanska rättigheterna af detta land år
1819 afträddes till den nordamerikanska republiken, medan Ryss-
land åren 1821—1825 afstod från alla sina anspråk på landet sö-
dea om 54° 40' nordlig bredd, och Frankrike genom försäljningen
af alla sina kolonier i Nordamerika faktiskt afhändt sig också de
— för öfrigt ytterst prekära — rättigheterna till Oregon. Återstod
således endast England, som icke ville frångå sina anspråk, men
i stället med Förenta Staternas regering afslöt ett fördrag, som
bestämde att amerikanska och engelska undersåter skulle åtnjuta
samma rättigheter inom det stridiga området. Detta fördrag
egde bestånd ända till år 1846 då den nordamerikanska republi-
kens öfverhöghetsrätt till Oregon, som då äfven omfattade det
nuvarande Washington samt delar af Montana och Idaho, blef
slutligt erkänd af England.
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Redan före detta slutliga erkännande af deras lands egande-
rätt till området hade dock ett rätt talrikt antal amerikanare bo-
satt sig inom det af Hudson Bay kompaniet på det hela väl och
rättvist regerade området samt där bildat samhällen, hvilka när-
mast styrdes af de missionärer, som från de östra staterna flyt-
tat till Oregon för att söka omvända dess krigiska indianer till
kristendomen. En af dessa missionärer, doktor Marcus Whit-
man, som jämte sin hustru vistats flera år i trakterna längs Colum-
bia-floden och därunder lärt inse hvilket stort värde för framtida
kolonister Oregon egde, gjorde alt sitt till för att förmå den
amerikanska regeringen att göra sin rätt till landet gällande.
År 1842 insåg han att Hudson Bay kompaniet var på väg att
småningom drifva förhållandena till en åtgörande punkt, hvilket
antagligen skulle varit liktydigt med en förlust af Oregon för
Förenta Staterna, och för att förekomma detta företog Whit-
man under själfva högvintern en ridt till Washington, dit han
efter fem månaders otroliga mödor, svårigheter och faror
välbehållen anlände och där han lyckades öfvertyga de ledan-
de männen om fördelarna af att för unionen bibehålla det
område, där Whitman själf bosatt sig och hvars intressen lågo
honom så varmt om hjärtat. Så snart han uträttat detta
begaf sig Whitman på återväg och upphamn snart en stor ka-
ravan af tvåhundra vagnar och inemot niohundra människor
hvilha från Missouri begifvit sig på väg till det lofvande Ore-
gon, om hvars milda klimat och utomordentligt fruktbara jord
lockande skildringar trängt fram till de mera bebodda trakterna
i öster. År 1843 anlände denna karavan under Whitmans led-
ning lyckligt till Columbia-flodens dal, där under tiden de ame-
rikanska nybyggarne på eget bevåg organiserat en regering och
utsett embetsmän, hvilka sedermera styrde Oregon ända till dess
slutliga afträdande af England. Långt därefter, eller ända till
år 1860, behöll Hudson Bay kompaniet dock fort Vancouver,
därifrån dess agenter såsom förut ledde bolagets vidt omfattande
affärer, tämligen oberoende af alla amerikanska myndigheter.

Äfven i Oregon äro de särskilda delarna af staten i högst
olika grad lämpade för jordbruk. Längst i öster, längs själfva
östra gränsen, flyter en större flod, Snake River, i hvars dal jord-
bruk med framgång kan bedrifvas, och likaså kan detta ske i
flera af de dalar, genom hvilka Snake River's tillflöden rinna.
Men dessa näjder äro tils vidare ytterst ödsliga och sakna till
största delen nödiga samfärdselmedel, hvarjämte den rådande
torkan är så ihållande att konstbevattning är en oeftergiflig nöd-
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vändighet för alt jordbruk. Landtbruk i mindre skala, kombine-
radt med boskapsskötsel, är den lämpligaste näringen i denna
del af Oregon, där det öfveralt förekommande, näringsrika
„Bunch"-gräset erbjuder boskapen ett ypperligt foder året ige-
nom.

Närmast dessa östra trakter kommer en vidsträckt näjd, räc-
kande väster ut ända till foten af Cascade-bärgen samt bildande
till sin sydligare och större del en fullständig öken, där väl för
all framtid all odling förblir omöjlig. De floder och smärre vat
tendrag, som förekomma inom detta område, flyta icke ut i haf-
vet utan förrinna i ökensanden eller bilda små sjöar utan något
utlopp och därför innehållande ett vatten så starkt salt- och al-
kalihaltigt att det är odugligt såsom dryck för både människor
och djur, medan jorden, som lider af evig torka, icke frambrin-
gar annat än en ytterst knapp växtlighet af sagebuskar, hvilkas
användbarhet är ungefär lika ringa som det salthaltiga vatnets.
Det är en näjd så ytterligt blottad på alla resurser att nog al-
drig civilisation och odling komma att bli bofasta därinom. Först
längre i norr, där denna centrala del af Oregon bevattnas af flera
bifloder till Columbia-floden, blir densamma lämplig för odling, i
näheten af floddalarna, där vatten kan erhållas för öfvervattnings-
ändamäl, ty torkan är äfven här för stark för alt annat slags
jordbruk. Men där vatten finnes att tillgå kunna utomordent-
ligt yppiga grödor frambringas, ty i och för sig är jorden myc-
ket rik. Hela mellersta Oregon är otvifvelaktigt af vulkaniskt
ursprung och dess jordmån består därför till en stor del af för-
vitrad lava och förvitrade stenarter, hvilket med andra ord vill
säga att densamma är utomordentligt rik på alla sådana minera-
liska ämnen, som växter behöfva för sin näring. Det är endast
vatten som fattas för att bringa dessa ämnen i sådan form att
de kunna tillgodogöras af växterna.

Floddalarna i östra Oregon äro i almänhet skogbevuxna i när-
maste närhet af vattendragen och i bärgtrakterna förekommer
timmer af olika slag rikligt. Isynnerhet gäller detta om Cascade-
bärgen, hvilka bilda gränsen mellan mellersta och västra Oregon.
Redan på deras östra sluttningar, där regn fallet ännu är för li-
tet för att tillåta jordbruk annat än med konstbevattning, före-
kommer skog tämligen ymnigt, och så snart man öfverskridit
deras högsta kam vidtar en skogsregion nästan lika storartad
som den i västra delen af staten Washington, ehuru icke betäc-
kande en lika stor areal. Alla de fuktiga hafsvindarna tyckas
uppfångas af Cascade-bärgen, förtätas och förvandlas till regn,
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hvilket gör växtligheten i hela området mellan dessa bärg och
kusten så yppig. Denna del af Oregon är den bäst odlade och
mest befolkade, där är det jordbruket står så högt och afkastat
de yppiga skördar, hvilka gjort Oregon kändt såsom en för far-
mare särskildt gynsam stat.

Floddalarna voro äfven i Oregon de trakter, som först brak-
tes under odling och de äro ännu de tätast befolkade näjderna
i staten. I främsta rummet är det Willamette-flodens dal, som
dragit jordbrukare till sig och ännu i dag bor ungefär tredje-
delen af Oregons hela befolkning längs denna flods stränder,
tagna i vidsträckt' bemärkelse. En särdeles bördig och lätt arbe-
tad jord, utan svårare skog, men tillräckligt tiädbevuxen för alla
farmarens husbehof, tillfylles görande nederbörd och ett mycket
mildt klimat, äro de utmärkande dragen hos denna näjd, där alla
de jordens alster, som öfverhufvudtaget kunna odlas inom den
tempererade zonen, frambringas i ymnighet och af sällsynt god
beskaffenhet. Hvetet är hufvudsädet, medan majs odlas egentli-
gen mest för husbehof och därjämte korn, hafre, lin och alla
slags rotfrukter samt grönsaker. Isynnerhet rotfrukter och grön-
saker samt trädfrukter nå i västra Oregon en utveckling som i
få andra trakter på jorden och detta gör att en mycket liten
-jordareal behöfves för en farm. Fordom var emellertid statens
regering särdeles frikostig med jord så att enhvar nybyggare
erhöll sexhundra fyratio acres gratis och följden däraf är att

stora sträckor af den bästa jorden ännu icke äro brakta under
odling, men då den småningom öfvergått i händerna på kapita-
lister, hvilka hafva råd att spekulera på dess säkra stigande i
värde, är det icke möjligt för andra än sådana, som ega rätt god
tillgång på kontanter att numera bli jordegare i Willamette-da-
len eller andra trakter af västra Oregon, där de gynsammaste
vilkoren för landtbruk äro rådande. Men den, som vill slå sig
på jordbruk i Oregon och därvid inte skyr arbete, han kan
ganska säkert inom ett par, tre år spara ihop tillräckligt för att
köpa sig en jordbit att börja med och sedan beror det nog i
främsta rummet på honom själf och hans egen arbetsförmåga om

lian kommer till välstånd eller icke, ty under gynsammare för-
hållanden kan han knappast någonstädes arbeta. Jorden står
visst i skäligen högt pris, jämförd med sådan i flera andra sta-
ter, men den afkastning dess brukare kunna räkna på i västra
Oregons fruktbara dalar är också så mycket större än i andra
trakter att jorden väl är värd ett högre inköspris.
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Nästan detsamma som om Willamette-dalen kan sägas om
flera andra liknande näjder i staten. I några af dem är jord-
manen väl icke fullt lika rik, åtminstone icke öfveralt, andra äro
mera skogbevuxna och på grund däraf svårare att odla, men i
alla västra Oregons floddalar finnas massor af ypperlig odlings-
bar jord och i alla råder ett särdeles gynsamt klimat, hvarjämte
de flesta af dem ega goda samfärdselleder till afsättningsorter
för alla slags jordbruksprodukter. De många olika industrierna
inom Oregon erbjuda många utmärkta tillfällen till arbetstför-
tjänst och äro alla utan undantag stadda i så raskt framåtskri-
dande att något öfverflöd på arbetare icke i hast kan befaras,
hvarför äfven hvarje duglig sådan kan arbeta ihop sitt begyn-
nelsekapital inom själfva den trakt, där han ämnar slå sig ned
såsom jordbrukare och om hvars förhållanden han sålunda lätt
kan vinna den nödiga kunskapen. Hundratal farmer, egda af
aordbor, finnas i detta nu inom staten Oregon, hvilkas innehaf-
vare börjat just på ofvanantydda sätt, och många af dem ha
hunnit en aktningsvärd grad af välstånd, en del till och med
hvad man inom motsvarande klass i Europa med skäl skulle be-
Yiämna rikedom.

I dessa de västra floddalarna har man hunnit öfver den jord-
bruksståndpunkt som karaktäriseras af uteslutande hveteodling,
och har i stället växelbruk af mångahanda slags växter samt
därjämte mjölkhushållning och mäjeridrift införts. Rotfrukter
och grönsaker intaga ett betydligt rum bland produkterna af
jordbruket i västra Oregon och jämte dem, isynnerhet under se-
nare år trädfrukter och humle. Ofver en miljon fruktträd ha
planterats i Oregon sedan år 1885 och en mängd fabriker för
torkning och konservering af frukten ha uppstått samt skaffat
odlarne en jämn och stadig afsättning för alt hvad de kunna
frambringa. Humleskörden har under senare år stigit till öfver
två och en half miljoner pounds per år och af allenast äplen ha
två miljoner femhundra tusen bushels årligen skördats, medan
plommonodlingen under det sista året gått så hastigt framåt att
antagligen inom kort skörden af detta fruktslag kommer att bli
större än den af alla andra.

Hveteodlingen är likvisst fortfarande af så stor betydenhet
att Oregon årligen skickar i handeln omkring femton miljoner
bushels, däraf deck omkring två tredjedelar komma från farmerna
i den ofvan beskrifna östra delen af staten. Af hafre skördas
omkring sex miljoner bushels och därhos betydande mängder
råg', korn, bohvete och lin samt omkring sex hundra tusen tons hö.
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Såväl i de västra floddalarna som i de östra delarna af sta-
ten är boskapsuppfödning en betydande industri, i de förra gyn-
nad af de året om gröna och saftiga betena, i de senare åter af
det näringsrika „bunch"-gräset, som ymnigt förekommer öfver-
alt på de torra slätterna, där jorden ännu är tillräckligt billig för
att tillåta boskapsskötsel af den art, som fordom var den vanliga
öfveralt, där hvarken betesmarkerna behöfde inhägnas eller bo-
skapen efterses under vintern. I västern uppfödes i almänhet
boskap af bätre ras, såväl till afvelsdjur som till mjölkboskap i
och för den stadigt framåtgående mäjerinäringen, medan i de
östra delarna af staten endast slaktdjur produceras. Omkring sju
hundra tusen stycken nötkreatur underhållas för närvarande i
Oregon och denna boskapsstam vinner numera årligen i värde
sedan man på älvar och med vanlig amerikansk energi tagit itu
med djurens förädling genom korsning med importerade djur af
bätre ras. Jämte nötkreatur underhållas får i stort antal —- om-

kring två miljoner sex hundra tusen stycken i Oregon, hvars
milda och jämna klimat visat sig vara särdeles gynnande för
denna handtering, både beträffande kött- och ullproduktion. Öf-
ver sexton miljoner pounds ull föras årligen i marknaden af Ore-
gons fåregare och beskaffenheten af ullen är lika ypperlig som
den mängd fåren lämna riklig. Isynnerhet i bärgtrakterna, där
markens oländighet icke är särskildt gynsam hvarken för egent-
ligt jordbruk eller för uppfödning af annan boskap, har fårsköt-
seln gjort snabba och stora framsteg och kommer otvifvelaktigt
ännu att nå en ofantligt mycket större utveckling än hvad för
närvarande är fallet.

En annan industri, som inbringar åtskilliga miljoner dollars
per år åt Oregons innevånare, är laxfisket, hvilket nått en sådan
betydenhet att allenast i Columbia-floden — och detta fiske be-
drifves i flera af nämda flods bifloder därjämte — sex hundra
tusen lador konservburkar på ett år skickats i handeln. Hvarje
sommar stiger laxen i oerhörda massor upp i denna flod, till lek-
platserna vid dess öfra lopp, och redan den ursprungliga indian-
befolkningen förstod att tillgodogöra sig den rika tillgång på
föda naturen sålunda erbjöd den. Hvarje år vid den tid då la-
xen begynte stiga från hafvet drogo alla de indianstammar, hvil-
ka då innehade Oregon, till Columbia-floden, slogo upp sina lä-
ger på dess stränder och fångade med sina primitiva redskap
under förloppet af några få veckor tillräckligt af fisk för hela
återstoden af året. Och så snart de första hvita nybyggarne sla-
git upp sina bopålar inom Oregon begynte också de använda den
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så utomordentligt rika fisktillgången i Columbia-floden för att
förstärka sina nog knappa förråd af födoämnen, och detta hus-
behofsfiske utvecklade sig sedan, i samma mån som samfärdsel-
förhållandena förbätrades till den världsindustri fiskerierna och
fiskförpackningen i Oregon blifvit. Tiotusental människor lefva
numera uteslutande på dessa fiskerier och bland dem finnas så
många nordbor att t. ex. allenast svenska talande finnar bildat
hela samhällen på ett par olika platser längs floden och de äro
dock betydligt färre till antalet än både svenskar och norrmän i
Oregon.

Fordom bedrefs laxfisket hela året rundt i Columbia-floden
och de af dess bifloder, i hvilka laxen regelbundet stiger, men
numera är genom lagstiftning det tillåtna fisket inskränkt till ti-
den från den första April till och med den trettioförsta Juli och
äfven under dessa fyra månader är intet fiske tillätet på sönda-
garna för att sålunda gifva hälst en del af fisken tillfälle att
uppnå lekplatserna. Det största antalet lax fångas i närheten af
Columbia-flodens mynning af fiskare, som för sin näring begagna
båtar och nät och som till öfvervägande största del äro antingen
nordbor eller italienare. Många af dem ega själfva sina båtar,
hvilka jämte uppsättning af nät äro värda omkring fyra hundra
dollars stycket samt skötas af tvänne män, medan andra begagna
båtar tillhöriga de stora konserveringshusen. Dessa göra i så
fall ett afdrag af fyratio procent på priset för fisken, som altid
betalas per stycke. Inga mindre fiskar än sådana, som väga tio
pounds emottagas af konservfabrikerna, men dessa äro också så
pass sällsynta att medelvikten uppgår till tjugufem a trettio
pounds, medan rätt många af de fångade laxarna väga inemot
dubbelt så mycket och enstaka exemplar till och med nå en vikt
af ända till åttio pounds.

Längre uppåt bedrifves fisket på flerahanda andra sätt, hvari-
bland de med stående nät, som icke lämna vatnet så länge fisket
pågår, samt medels notdragning äro de viktigaste. Inalles fångas
ett par miljoner laxar årligen i Columbia och dess bifloder och
detta kolossala utbyte har själffallet gjort att en minskning i an-
talet af stigande fisk begynt göra sig märkbart. Men statens re-
gering, som till fullo inser vikten af denna näring för befolk-
ningen längs floden och sålunda indirekt för hela staten, har in-
rättat storartade kläckningsanstalter för laxrom, frän hvilka nu-
mera årligen omkring fem miljoner unga laxar utsläppas i floden,
och så nya dessa anstalter än äro ha frukterna af deras värksam-
het redan börjat visa sig, i det enligt officiella uppgifter en ok-
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ning i den stigande fiskens antal under de alra sista åren kun-
nat iakttagas. Största delen af den oerhörda massa lax som fån-
gas i Oregons floder inlägges i lufttäta bleckdosor och försändes
till alla delar af världen, där den konserverade amerikanska la-
xen blifvit känd och värderad såsom födoämne, medan en för
hvarje år stigande mängd förpackas i is och sändes till de östra
staterna samt ännu en annan del tillvaratages genom rökning
och naturligtvis en betydande mängd användes i färskt tillstånd
af befolkningen i Oregon själft. Utom lax har under senare år
också en ständigt stigande mängd stör fångats såväl i Columbia-
som Willamette-floden och då förbrukningen af denna fisk i rökt
tillstånd visat sig vara i snabt stigande i de inre och östra sta-
terna lider det intet tvifvel att fångandet af stör — som i de i
Stilla Hafvet utfallande floderna förekommer af sådan kolossal
storlek att enstaka exemplar uppgå ända till sexhundra pounds i
vikt — kommer att bli en mycket viktig industri. Detsamma
gäller också om sill och norsfiskerierna, hvilka båda fiskslag före-
komma i massor längs såväl Oregons som Washingtons kuster
och redan nu blifvit föremål för uppmärksamhet samt begynt
vinna en marknad i de inre staterna af unionen. Rum för före-
tagsamhet inom Oregons fiskeriindustri finnes sålunda ännu för
en mängd individer — och afsättning för alt som produceras
kommer nog att finnas för en lika oöfverskådligt lång* framtid
som den ökningen af Förenta Staternas så snabt tilltagande be-
folkning kommer att omfatta. Födoämnen af alla slag komma
altid att hafva åtgång och då redan den naturliga tillväxten af
en befolkningsnumerär om sextiofem miljoner betyder en ökning
af några miljoner per år — immigrationen als inte att tala om —

är det själffallet att utsikterna inom inga andra näringar äro så
lofvande som de hvilka hafva till föremål frambringandet af fö-
doämnen. Såväl Oregon som Washington ega därför i sina fi-
skerier framtidsindustrier, ].vilka säkert komma att blifva viktiga
och rikt gifvande inkomstkällor för många tiotusental människor
som ännu inte sett dagens ljus eller åtminstone inte anländt till
de två lofvande framtidsstaterna vid Stilla hafskusten.

En industri, hvilken isynnerhet tidigare i hög grad bidragit
till utvecklingen af Orcgonboarnes välstånd är timmerindustrin,
ty Oregon likasom Washington är till sin västra del framför alt
ett skogsland. Cascade-bärgen fortsättas från Washington sö-
derut och ega öfverhufvudtaget aldeles samma karaktär i Ore-
gon, som ännu har omkring tjugufem tusen kvadratmil skogs-
marker. Dessa tillgångar på timmer, hvaribland den s. k. Ore-
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gon-tallen intar främsta rummet såsom det yppersta skepstimmer
världen eger, voro anlitade långt innan den nordligare granstaten
ännu ens blifvit berörd af odling och industri. Sågindustrin var
den näst jordbruket tidigaste näringen i Oregon och många af
dess förnämusta stads, Portlands, miljonärer hafva statens skogar
att tacka för åtminstone grundplåten till sina rikedomar. De
förnämsta sågvärken befinna sig i denna stad samt i Astoria vid
Columbias mynning och längs den s. k. Cooks Bay på Stilla Hafs-
kusten. Den redan nämda Oregontallen, röd och hvit ceder,
gran, ek, lönn, ask o. s. v. äro de förnämsta träslagen och alla
dessa nå en sådan kolossal utveckling i Oregons klimat att stoc-
kar om fyra till tio fots diameter dagligen försågas i snart sagdt
hvarje sågvärk, medan ännu mycket större stammar ingalunda
äro särdeles sällsynta. Det färdiga virket skeppas såväl till de
skogfattiga centralstaterna som för särskilda ändamål till cle östra
samt till Sandwichöarna, Syd Amerika, Kina, Japan o. s. v. Och
denna industri har häller icke ännu på långt när sagt sitt sista
ord, tvärtom kan den så att säga påstås ännu vara blott i sin
linda. Enligt all sannolikhet kommer sågindustrin i Oregon så-
väl som den i Washington i en framtid och i mån af förbätrade
kommunikationer att bli mycket mera inkomstbringande än i
detta nu. Blir den interoceaniska kanalen genom Central Ame-
rika en värklighet så blir sannolikheten visshet och utsikterna
för de håda staterna så svindlande stora att de als icke kunna
beräknas.

I detta afseende delar Oregons stenkolsindustri öde med
timmerindustrin. Lagren af stenkol i de östra och många af de
södra och västra samt i alla de centrala staterna äro så stora
och lätt tillgängliga att staterna vid Pacific-kusten på grund af
de långa afstånden als icke kunna tänka på en konkurrens med
dem utan tils vidare måste nöja sig med att bearbeta sina sten-
kolsfält endast för husbehof samt för export till länder, som äro
tillräckligt aflägsna från England för att utjämna skilnaden i ar-
betslönen genom den lägre fraktkostnaden. Sådant är också för-
hållandet i Oregon. Dess ofantligt vidsträckta stenkolslager be-
arbetas ännu blott i mycket ringa utsträckning, hufvudsakligast
för att fylla behofvet inom staten själft samt till någon liten del
för skepning till California. Hela utbytet af Oregons kolgrufvor
stiger ännu icke till mera än omkring femtiotusen tons per år,
medan de redan undersökta lagren kunde producera mångdub-
belt mera och otvifvelaktigt i en framtid komina att göra det.
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Järnmalm förekommer likaledes i mängd samt af utmärkt be-
skaffenhet inom Oregon, men endast ett enda järnbruk af nämn-
värd storlek torde i detta nu vara i gång inom staten, hvars be-
hof af denna metall värken i fråga fullt kunna tillgodose. Kop-
par, nickel och kvicksilfver vinnas ur några grufvor i Oregon,
där äfven kalksten, marmor, basalt, granit och sandsten brytas på
olika platser, hufvudsakligen för bygnadsändamål inom staten
själft, men till någon del äfven för export. Endast guld och silf-
vergrufvorna inom staten ha hittills bearbetats i större utsträck-
ning och af den förstnämda metallen ha vaskerierna i Baker
county allena till dato gifvit omkring tjugu miljoner dollars, me-
dan de i ett annat grefskap, Jackson county, till och med afkas-
tat trettio miljoner. Ännu bearbetas flera guldvaskerier i olika

Portland i Oregon.

delar af staten, men egentlig grufdrift har dock numera blifvit
af större betydenhet, isynnerhet i det redan nämda Baker County,
där under de sista åren flera guldmalmsträck, som redan gifvit
godt utbyte och synas lofva ändå mera för framtiden, blifvit upp-
täckta och undersökta.

Den förnämsta staden i Oregon är Portland, som är bygd
på båda stränderna af Willamette-floden, tolf mil söder om dess
utlopp i Columbia. East Portland, som officielt icke hör till sta-
den, är nämligen i själfva värket så helt och hållet en förstad
till och en del af denna att ingen som ej händelsevis har reda
på den officiella distinktionen kan betrakta orten annat än såsom
en bit af Portland själft. Staden räknar sin uppkomst redau
från år 1843, men först på femtiotalet, sedan guld upptäckts i
California och stora folkmassor begynt strömma dit, börjado
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Portland ernå någon betydelse såsom utskepningsort för alle-
handa lifsmedel, hvaraf California själf då knappast frambringade
någonting als. Sedermera har staden gått jämt framåt, om man
undantager endast ett par kortare afbrott orsakade af affärskri-
ser, och är nu med sina omkring sjuttiotusen innevånare den
näst San Francisco mest betydande orten på Stilla Hafs-kusten.
Ända till Portland kunna oceanfartyg komma längs Columbia-
floden, hvarför staden
också bibehållit sin
plats såsom Oregons
förnämsta handels-

och sjöfartsstad, hvar-
dera affärer, hvilka
bedrifvas i sådan ut-
sträckning och vavit
så lönande att staden
bland sina innevånare
räknar mera än ett-

hundra miljonärer.
Isynnerhet under de
sista åren har d:-ss
utveckling varit sär-
deles snabb och då
denna utveckling be-
rott endast på till-
strömningen af kapi-
tal och arbetskraft till

de många lönande
värksamhetsfält Ore-
gon har att erbjuda
är det troligt nog att
Portland ännu under
åtskilliga år fortfa-
rande kommer att till-
växa med samma ra-
ska fart.

Aflarskvartcr i Portland.

Äldre än Portland är staden Astoria vid Columbia-flodens
mynning, ty denna grundlades redan år 1811 af folk, som utskic-
kats af stamfadren för den amerikanska mångmiljonärs familjen
Astor, John Jacob Astor, en tysk, som slagit sig först på päls-
handel och sedan äfven på andra grenar af affärsvärksamhet.
Han sände ut en expedition till nordvästkusten för att där grund-
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lägga en station och anknyta handelsförbindelser med kustområ-
dets indianer, hvilke hade pälsvärk i massor att afytra och i al-
mänhet voro villiga att afytra dem för mycket billigt pris. Sta-
tionen kallades Astoria till ära af Astor och har sedermera utveck-
lat sig till en liflig handelsstad, där stora sågvärk, ännu långt
större fiskkonserveringsanstalter och en betydande skepsfart be-

tinga en årlig handels-
omsättningsom endast
står efter Portlands.
Den senares gynsam-
mare läge har dock
gjort att Astoria fått
åtnöja sig med andra
platsen och troligen
aldrig kommer att

ernå mera än en lo-
kal betydelse.

I snabbare fram-
åtgående än Astoria
befinner sig för närva-
rande Baker City, den
förnämsta staden i
östra Oregon, belägen
endast femtio mil från
gränsen mot Idaho.
Baker City är endast
några få år gammal
såsom stad, men har
nått en allaredan akt-
ningsvärd ståndpunkt
såsom sådan på grund
af den rika tillgången
på ädla metaller i
dess omnäjd. Distrik-
tets vaskerier ha re-Portlands högskola.

dan förut omnämts och ehuru dessa numera i det närmaste
torde vara utarbetade ha i stället de guldförande malmerna i
bärgen begynt bli af alt större vikt och på grund däraf Baker
City erhållit en mera solid grundval såsom stad än endast vas-
kerierna kunde gifva. Och på samma gång har man i Powder-.
flodens dal, där staden ligger, begynt drifva jordbruk i alt större
skala och har funnit att sådant, där konstbevattning använde*
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betalar sig utmärkt, tack vare hufvudsakligast den lätta och lö-
nande afsättningen för alla jordbruksalster i det jämförelsevis
tätt befolkade grufdistriktet.

Oregon City, beläget vid de vattenfall Willamette-floden bil-
dar, är en uppåtgående stad, hvars framåtskridande gynnas såväl
af det omgifvande rika jordbruksdistriktets snabba utveckling
som af den vattenkraft, hvaröfver staden råder. Salem är Ore-
gons hufvudstad och eger på grund däraf en större betydelse än
hvad endast dess handel kunde skänka densamma, och Albany,
Corvallis, Eugene City, The Dalles, Pendleton o. s. v. äro alla
städer af en vissbetydelse och alla stadda i rätt snabb utveckling
samt på grund däraf erbjudande mångfaldiga tillfällen till god
arbetsförtjänst för raskt och dugligt folk.

Pendleton.

Oregon hämmades under många år i sin utveckling genom
de ytterligt förbitrade indiankrigen, i hvilka hufvudsakligast Mo-
doc-indianerna utmärkte sig för sin tapperhet och sitt outsläck-
liga hat mot de hvita. Men numera finnas i hela staten endast
några få tusental rödskinn kvar och dessa vistas alla inom reser-
vationer, där militärposter vaka öfver ordningens upprätthållande
så att ingenting mera är att befara af de röde om också dröm-
marna om den „gamla, goda tiden** då buffeljakter och krigståg
hörde till ordningen, någon gång bringa de till ovärksamhet
tvungna krigarne att känna sig oroliga.



California.

Statistik.

st första bebyggandetaf staten år 1769.
egde rum vid San Diego.
och utfördes af spaniorer.
California mottogs såsom stat i

Unionen år 1850.
Folkmängden steg år 1890 till 1,204,002.
hvilket per kvadratmil gör.... 5. 5.
I val deltagande medborgare. . 242,545.
Areal i kvadratmil 138,360.
fördelad i grefskap, (counties) 53.
med postkontor 1,368.

Järnvägarna i staten i mil 4,250.
Årligt värde af industrialster $116,227,973.
Värde af under odling varande jord $262,051,282.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 336.
Antalet representanter i kongressen 6.

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

San Francisco 297,890.
Los Angeles
Oakland

50,394.
48,540.

Sacramento - 26,272.
San José 18,027.
San Diego 16,953.
Stockton 14,376.
Fresno 12,000.
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År 1534 upptäckte de två spanska anförarne och resenärerna
Mendoza och Grijalva nedra California, hvarefter californiska
bukten undersöktes af ingen mindre man än eröfraren Cortez
själf, och åtta år senare seglade en annan spansk afventyrare,
Cabrillo, så långt norrut längs kusten som till Kap Mendocino,
hvilket han namngaf efter vicekonungen af „Nya Spanien",, Men-
doza. År 1579 besöktes denna del af världen veterligen för för-
sta gången af en man af anglosaxisk ras, i det nämda år den be-
römde engelsmannen Francis Drake följde Californias kust äfven
längre åt norr än Cabrillo samt benämde det land han såg „Nya
Albion", och år 1602 slutligen upptäckte spanioren Vizcaino San
Diego och Monterey bukterna. California, som erhöll sitt namn
af en spansk författare, hvilken dit förlade handlingen i en af
sina noveller, därvid han dock uttryckligen kallade California
en ö, blef genom dessa olika upptäcktsresandes beskrifningar
småningom kändt och såsom vanligt med alla spanska kolonier
på grund däraf snart nog ett fält för missionärers af olika munk-
ordnar omvändelsearbete. Nedra (Baja) California, som alt ännu
tillhör Mexico, hade ända sedan år 1697 sett missionstationer
uppstå inom sitt område, men till öfra California kommo mun-
karna först år 1769, då pater Junipero Serra grundlade en mis-
sionsstation vid det nuvarande San Diego. Därmed var den egen-
domliga civilisation grundlagd, hvilken ända tils upptäckterna
af guld lockade hundratusental afventyrare af nordlig börd till
området, betingade Californias utveckling.

Den ena missionsstationen växte upp efter den andra och fick
sig tilldelad vida sträckor jord, den munkarna förstodo att bear-
beta med tillhjälp af de till kristendomen omvända indianerna.
Väldiga fält odlades såsom åker, fruktträd importerades och plan-
terades ut i tusen och tiotusental, boskapsstationer inrättades i
sammanhang med hvarje mission, vingårdar anlades och på en
del håll inrättade de fromma, men därför icke mindre praktiska
och om denna världens goda måna fäderna stuterier, hvilka gjorde
Californias hästar berömda långt förr än amerikanarne någonsin
ens tänkte på att statens tunna, eggande luft och torra jordmån
voro såsom skapade enkom för uppfödning af ädla, uthålliga och
snabba hästar. Längs hela kusten, där regnfallet var fullt till-
räckligt för alt slags jordbruk, uppstodo missionsstationerna och
dä deras produktion snart blef för stor för den egna förbruknin-
gen måste munkarna se sig om efter utvägar att utbyta öfver-
skottet dels mot artiklar de själfva behöfde, dels mot kontan-
ter.
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Afnämare för sitt öfverflöd af säd funno dessa första Californier
i de ryska kolonierna söder om Behrings sund, medan köpmän
i Boston, som då var Nord Amerikas mest företagsamma handels-
stad, befunnos villiga att sända fartyg rundt Kap Horn till Cali-
fornia för att mot hudar, talg och andra dess produkter byta
från Europa importerade eller i östern tillvärkade varor. Vin-
prässar inrättades snart nog vid hvarje mission och då frukt-
skördarna icke mera kunde förbrukas i rått tillstånd begynte man
använda öfverskottet för destillering af cognac, hvilken inom kort
också blef en exportartikel af stor betydelse. Missionerna blefvo
år för år rikare, år för år tillväxte antalet af omvända indianer
och år för år slogo sig flera spaniorer och mexikanare, tillhö-
rande i regeln de båda ländernas äldsta och mest förfinade fa-
miljer, ned i de rika näjderna längs Pacific kusten, där lifvet på
de stora haciendorna förflöt så lätt och bekymmerslöst under den
ständigt klara skyn, som i främsta rummet betingade det jämna
och milda klimatet. Alt tydde på en fortsatt utveckling åt sam-
ma håll, under munkarnas patriarkaliska och på det hela taget
visa styrelse, hvilken ju redan gjort California till ett så förmö-
get jordbrukande och boskapsuppfödande område.

Förändringen i den jämna och ostörda utvecklingen begynte
i och med år 1722, då de ledande männen i området, som därtill
utgjort en spansk koloni, beslöto att förena sig med Mexico och
frigöra sig från Spaniens förmynderskap. På samma gång som i
Mexico infördes sedan i California republikanskt styrelsesätt och
republikanska regeringsformer — och på samma sätt som i Me-
xico blef detta i California liktydigt med införande af allehanda
politiska intriger. Men glest befolkadt som California var ledde
intrigerna och afundsjukan dock icke till sådana oroligheter att
den jämna om ock långsamma utvecklingen i samma riktning
som förut skulle störts. Endast munkordnarna måste vika för
den nya tid, som ingått. Deras storartade besittningar indrogos
till staten, den ena efter den andra, och därmed började en tid
af förfall för de stora och välmående missionsstationerna, hvilka
gjort så mycket för Californias vinnande åt odling och kultur.
Och med dem föllo de enda bålvärk, hvilka möjligen skulle för-
mått i någon mån hämma den invasion af amerikanska och andra
immigranter, som redan i liten skala tagit sin början och snart
därefter tog en så väldig utsträckning som ingen dylik frivillig
rörelse gjort sedan folkvandringarnas dagar. %

Californias kuster hade årligen besökts såväl af handelsfar-
tyg frän Boston som af engelska och andra hvalfängare, af hvil-
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kas besättningar många rymt och slagit sig ned i California, där
de upptagit mark och begynt jordbruk eller boskapsuppfödning.
Till dessa sällade sig en och annan afventyrare, som öfver land
trängt fram ända till Pacific kusten, och alla dessa ansågo sig så-
som amerikanare i motsats till den infödda mexikanska eller half-
blods indianbefolkningen. Inalles uppgående blott till några få
hundratal voro dessa Californier af anglosaxisk ras dock både
djärfva och företagsamma nog att på fullt älvar tänka på en fö-
rening af hela det väldiga området med Förenta Staterna och
då flera af de mest förutseende mexikanarne också insågo att en
sådan förening förr eller senare blefve oundviklig, saknade de
„hvita", såsom anglosaxarne också kallade sig, ingalunda anled-
ning att hoppas det bästa af sina planer. Rörelsen hade redan
begynt då år 1846 kapten Fremont af Förenta Staternas armé,
åtföljd af en trupp om endast sextiotvå män, öfver Klippbärgen
och ökentrakterna anlände till California, där han genast med
entusiasm åtog sig de efter en förening med unionen sträfvande
innevänarnes i California sak. Men då det parti, som icke ville
höra talas om en skilsmässa från Mexico, ingalunda var sinnadt
att i ovärksamhet bida utgången af rörelsen kom det snart till
en sammanstötning, i hvilken Fremont och hans fåtaliga styrka
drogo det kortare strået och tvingades att draga sig tillbaka
inåt Oregon.

Samtidigt med denna första vädjan till vapnen pågingo emel-
lertid underhandlingar mellan några ledande män i California och
Förenta Staternas regering om den föreslagna föreningen på fred-
lig väg, men då Fremont tvingats att utrymma området trodde
sig en del amerikanare, bosatta i näjden norr om San Francisco
bukten, hotade af mexicanarne och grepo okunniga om de nämda
underhandlingarna, till vapen samt proklamerade Californias oaf-
hängighet såsom en själfständig republik. Fremont vände tillbaka
med betydande förstärkningar, Krearney tågade kort därpå med
en hel liten armé, den han fört öfver land ända frän S:t Louis,
till California och efter en rad af fäktningar kväfdes alt motstånd
af det mexikanska partiet, som hatade och afskydde ända till
tanken på en amerikansk styrelse i sitt land. Genom fördraget
af år 1848 afträdde sedan den mexikanska regeringen formligen
hela öfra California till Förenta Staterna.

I början af detta samma år, den 24 de Januari 1848, hade en
händelse timat, hvilken till en kort början hölls hemlig, men
snart nog blef bekant utöfver hela jorden och inom några få
månader omgestaltade Californias öde så fullständigt som det
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blott var tänkbart. Nämda dag fann nämligen en man vid namn
Marshall i en sågränna, den han höll på att bygga vid Coloma,
en liten klump guld, som ditförts med sand och grus, det han
uppgräft. Fyndet gaf anledning till en närmare undersökning
hvilken snart gaf vid handen att guld i mängd förekom bland san-
den. Marshall uppgaf med ens alla tankar på fortsatt värksamhet
såsom sågegare och tog i stället itu med guldvaskning samt fann
snart nog att han gjort en upptäckt af aldeles utomordentlig vikt.
Så länge som möjligt höll han denna sin upptäckt hemlig, men
kunde icke förekomma att kännedom därom småningom spridde
sig bland den närmaste befolkningen. Och då alla, som, manade
af Marshalls lätt vunna rikedom, följde hans exempel äfven funno
guld i mängd flög ryktet om upptäckten inom kort som en löp-
eld genom hela California, genom dess syskonstater i unionen
och snart nog utöfver hela jorden. De första, som skyndade till
det nyupptäckta guldlandet behöfde knappast göra mera än böja
sig ned för att ur den rika jorden ösa guld med fulla händer
och i samma mån som alt flera afventyrare värkligen funno guld,
i samma mån förstorades också ryktena om det nya Eldorado'ts
oerhörda rikedom och orsakade én rusning dit ut till den fjär-
ran västern, sådan världen aldrig tillförene skådat.

Allenast under det första året efter det guldfyndena i Cali-
fornia blifvit kända strömmade dit från de amerikanska oststa-
terna öfver etthundra tusen män, dels öfver land, dels öfver nä-
set vid Panama och dels med segelfartyg rundt Kap Horn. Hvil-
ken väg som än valdes var full af faror och mödor af otaliga
slag och i hvilket fall som hälst kräfde resan till guldfälten flera
månader. Men hvarken de oerhörda strapatserna vid färden öf-
ver de tusenmila prärierna, de öde bärgen och de ännu ödsligare
slätterna väster om Klippbärgen, eller de faror, som hvarje ögon-
blick hotade från de blodtörstiga indianstammar, hvilka nu första
gången sågo sitt oberoende och sin eganderätt till den vida vä-
stern hotade, kunde afskräcka de tusenden och tiotusenden män
af olika samhällsställning och olika lefnadsvilkor, som i de östra
staterna grepos af guldfebern. Och lika liten skräck ingåfvo
sumpfebrarna, som lurade på dem, hvilka valde vägen öfver näset
vid Panama samt underkastade sig den ofta månader långa vän-
tan på fartyg i staden af samma namn, eller de många måna-
derna ombord på illa utrustade fartyg under sjöresan rundt den
amerikanska kontinentens sydligaste spets. Törsten efter guld
och hoppet om snart förvärfvade rikedomar fördrefvo all fruktan
och tvekan. Till California! var lösen ock fältropet och till Cali-
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fornia drogo de mest företagsamma och djärfva såväl som de
mest laglösa och vilda individerna, både från alla de östra och
inre staterna och från Europa, Australien, Asien — från snart
sagdt hvarje land på jorden. Läkare och präster, professorer och
advokater, handlande, handtvärkare, kroppsarbetare, dagdrifvare,
tjufvar och skälmar af alla raser och alla färger — alla slöto sig
till det ändlösa tåget mot väster, en del med penningar på fic-
kan för att börja där ute i stor stil, andra endast egande sin
utrustning och ytterligare andra — kanske de alra flesta —- med
intet annat än två torna händer och en bärgfast tro på sin egen
förmåga att genomgå och uthärda hvad som hälst. Huru många
där stupade under färden vet ingen att omtala, men i tusental
kunna nog grafvarna räknas på slätterna och i bärgen, i ursko-
garna längs Chagres-floden på Panamanäset och på oceanens bot-
ten hela vägen från New York till San Francisco, för att icke
als 'tala om alla de många, hvilka hunno det förlofvade landet
endast för att finna grafvar i den jord ur hvilken de hoppats
kunna ösa guld med fulla händer.

California blef ett samhälle, hvartill intet motstycke någon-
sin förut skådats, befolkadt så godt som uteslutande af män,
hvilkas energi och företagsamhet lika litet kände några gränser
som deras hänsynlöshet och — i många fall tygellösa vildhet.
Landet själft, som under hundratal år utvecklat sig i sakta mak
ocA. på fredligaste möjliga sätt, producerade icke ens tillnärmelse-
vis tillräckliga mängder födoämnen för de i ständigt talrikare
skaror tillströmmande guldsökarne, Och ännu mindre var dess
handel tillräckligt utvecklad för att kunna tillmötesgå de många
nya och olikartade anspråk, som nu stäldes därpå af alla dem,
hvilka med det första utbytet af guldletningen på fickan flockade
till städerna för att förse sig med alt hvad penningar kunde
köpa. Prisen på alla slags förnödenheter stego otroligt högt och
ännu högre noterades prisen på alla slags industrialster. För ett
pound potäter betalades gärna en dollar eller mera, en lika vikt
smör kostade från fem dollars uppåt, för ett par stöflar af god
beskaffenhet och inte altför illa uttrampade begärdes och erhölls
från femtio till ett hundra dollars, spadar och grufhackor kostade
femton, tjugu, tjugufem dollars stycket o. s. v. De som redan
hunnit upptaga en gifvande plats i bärgtrakterna erlade gärna
hvilka pris som hälst för det de behöfde hälre än att vänta eller
göra tidsödande resor till andra platser, där prisen måhända voro
lägre. Penningar utlånades mot en ränta af tio till tjugu pro-
cent i månaden och låntagarne gjorde dock goda affärer med det
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upplånade kapitalet, arbetslönerna stego så att en arbetare kunde
begära snart sagdt hvilken daglön som hälst och vara säker om
att få hvad han begärde, medan i de flesta fall inga arbetare
stodo att få till några som hälst pris. De fartyg som inlöpte i
Californias hamnar tvingades att ligga kvar där månad efter må-
nad emedan hvarje man af deras besättningar rymde så snart
ankaret gått, hvarefter i många fall befälet följde besättningens
exempel och drog ut till bärgen, där så mycket rikare utsikter
lockade. Alt var oreda och förvirring, alt var nytt, olikt alt an-
nat någon förut sett, inga gamla erfarenheter höllo sträck, in-
gen måttstock gafs för bedömande af förhållandena, hvilka sågo
ut att bli mera omöjligt intrasslade för hvarje månad som gick.

Men just ur den obundna frihet, hvilken tycktes göra all
ordning omöjlig uppspirade ett ordnadt samhällsskick för guld-
landet. Bland guldgräfvarne och äfventyrarne funnos tusental
män med kunskaper och bildning likaväl som med redlig vilja
att åvägabringa laglydnad och ordning. Dessa togo ordnandet
af det jäsande vilda samhället om hand, sammankallade möten af
folket, organiserade en stark polismakt, såväl inom som utom la-
gens råmärken, och lyckades inom kort dels tvinga de laglösa
elementen bland den sammanrafsade befolkningen till under-
kastelse, dels skrämma dem helt och hållet ut ur Californias om-

råde så att staten redan två år efter den första upptäckten af
guld kunde beviljas inträde i unionen, med en konstitution, som
föregående år diskuterats och antagits, samt utan att först ge-
noingå den sedvanliga „pröfvotiden" såsom territorium.

Och på samma gång ordnade sig också utan vidare handels-
och affärsförhållandena. Ryktet om de i California gällande oer-
hördt stegrade prisen på alla förnödenheter utan undantag loc-
kade köpmän i olika delar af världen att sända fartyg på fartyg,
bärande laster af alt hvad något samhälle i världen kunde be-
gära och behöfva, till guldgräfvarlägren, där prisen snart nog
gingo ned så att i många fall förnödenheter kunde köpas billi-
gare än på de orter därifrån de skeppats. Arbetare, som icke
räknade på annat än de rådande höga arbetslönerna, strömmade
till i skaror, görande det möjligt för män, som egde något kapi-
tal att påbörja andra företag och affärer än guldvaskande med
egna händer, och då inom kort importen af kinesiska arbetare
började, kunde större arbeten sättas i gång och statens utveck-
ling på olika områden vidtaga på fullt älvar.

Under de första åren, då nya guldförande sand- och grus-
ager ständigt upptäcktes och de gamla ännu icke slutat att .gifva
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rikt utbyte, tänkte ingen på annat än att draga till bärgen, an-
tingen för att själf vaska guld eller för att åtminstone såsom
handlande eller affärsmän af något slag till sina fickor leda nå-
gon del af guldfloden. Under åren 1850—1853 steg utbytet af
guld till omkring sextiofem miljoner dollars per år och om också
en stor del af denna väldiga massa sökte sin väg ut ur Califor-
nia blef där dock tillräckligt kvar för att möjliggöra både odlings-
och andra företag af vikt för statens framtid. Den ständigt
stegrade efterfrågan på lifsmedel, hvilka trots den rikliga till-
förseln dock på grund af de dryga transportkostnaderna stodo
rätt högt i pris, bräkte mången på tanken att börja odling af
Californias jord och då småningom det lätt åtkomliga guldet i
bäckar och dalgångar begynte bli alt mera sällsynt samt ordnad
grufdrift, kräfvande stort driftkapital, men ringa arbetsstyrka, i
stället infördes, blefvo tusental män sysslolösa och bland dem
funnos många, som företogo sig att börja jordbruk. Till en bör-
jan voro visst förhoppningarna om framgång mycket små, ty i
almänhet föreföll jordmånen så karg och regnfallet var så litet
att man knappast vågade räkna på några synnerliga resultat af
landtbruk, ty det som redan under sekler bedrifvits vid missions-
stationerna kände guldsökarne i de flesta fall als icke till eller
om de gjorde det så antogo de att förhållandena i kusttrakterna
voro i allo olika dem i det inre af landet, där de arbetat och där
de började sina jordbruksförsök.

Lång tid behöfdes dock icke för att öfvertyga dem, som
gjorde dessa försök, om att de funnit en långt säkrare guld-
grufva än någon som öpnats i bärgen, och därmed var Califor-
nias värkliga, storartade utveckling börjad. De invandrare, hvilka
als icke eller också blott i ringa grad lyckats i ietningen efter
guld, slogo sig alla på jordbruk, kapitalisterna köpte in eller helt
enkelt slogo under sig jord i massor, nya invandrare kommo till
och inom några få år efter det guldfebern lagt sig steg jord-
spekulationen i California till nästan samma svindlande höjd som
guldyran förut. I tusen och tiotusental strömmade invandrare
från alla håll på nytt till det rika området där långt borta i
väster och med fabelaktig snabbhet spred sig odlingen öfver Ca-
lifornias dalar och kullar, medan miljoner på miljoner inhöstades
af dem, som i tid lyckats sätta sig i besittning af jord och nu

till högt pris kunde förytra hvarje fotsbredd däraf. Den för-
förande „krach", som några år tidigare drabbat spekulationen i
grufaktier och gjort att tusental personer blifvit i grund ruine-
rade, då värdet af de af aktiebolag innehafda grufvorna under en
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kort tid ramlade ned från två hundra åttiotvå till sjuttiofem mil-
joner dollars, hade bort tjäna såsom varning då den ursinniga
spekulationen i jord tog sin början, men såsom vanligt drog den
stora almänheten ingen nytta af de tidigare, sorgliga erfarenhe-
terna. Kapital strömmade till från de östra staterna, men detta
till trots stego räntesatserna i California altjämt och trots de sti-
gande räntorna kastade sig alt flera och flera in i jordspekula-
tionerna samt förtjänade till en början lätt och snabt betydande
summor. I södra California, där febern värst rasade, utlades stä-
der i hundratal, ofta i trakter och på punkter där aldrig i tiden
någon stad kominer att uppstå, och dessa städers på papret fram-
tida lysande utsikter utpuffades så som endast den amerikanska
humbugsreklamen kan göra det. Tusental personer med små be-
sparingar lockades att nedlägga dem i California jord, som ju
enligt hvad en och hvar kunde se steg i värde för hvarje må-
nad; farmer, fruktplantager och vingårdar anlades öfveralt där
sig så göra lät med minsta skymt af hopp om framgång — Ca-
lifornia var än en gång underlandet, där rikedomar kunde vin-
nas i en handvändning af enhvar, som hade djärfhet — ofta lik-
tydigt med samvetslöshet — nog att kasta sig in i jordspekula-
tioner af tillräckligt omfattande art. Men så brast den skim-
rande bublan, spridande ruin och ekonomisk förödelse i vida
kretsar och för en lång tid — åtminstone enligt amerikansk mått-
stock — hämmande Californias vidare utveckling, hvilken först
under de senare åren börjat på nytt skrida framåt med en fart
som i någon mån påminner om forna tider och samtidigt lofvar
att nu bli mera jämn och därför mera uthållande än såväl guld-
yran som jordfebern förut.

Ty jordbruket är det, som i främsta rummet skall föra Cali-
fornia vidare framåt, därom kunna knappast några tvifvel hysas
af dem, som på nära håll iakttagit de ofantliga, till stor del
ännu icke i anspråk tagna ressurser af de mest olika slag sta-
ten eger åt detta håll. Först var det i California såsom ide
andra nyare staterna hveteodlingen, som var så godt som allena
herrskande och tack vare de ytterst låga pris till hvilka jord i
början af detta utvecklingsskede kunde erhållas, var hveteodling
i stor skala en affär, som inbrakte oerhörda summor. Numera
står jorden så mycket högre i värde att den enbara hveteodlin-
gen blifvit trängd alt längre tillbaka, till trakter, dit fruktodlin-
gen ännu icke hunnit och där jordvärdet därför ännu icke stigit
så högt att egarne däraf funnit det mest förmånligt att stycka
och försälja den i mindre lotter. Och på samma gång har od-
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lingen af hvete också spridt sig till stora områden, där förut på
grund af torkan alt jordbruk ansågs omöjligt. Det är öfvervat-
ningen, som gjort odlingen af dessa torra landsträckor möjlig och
så lönande har detta slags jordbruk också i California visat sig att
statens regering numera tagit vattenfrågan om hand. De torra
trakterna ha indelats i distrikt, hvilka ega en noga bestämd vatten-
rätt hvart, och storartade kanalsystem ha blifvit anlagda samt ut-
sträckas altjämt. Inemot trettio sådana distrikt ha redan blifvit
bildade och många flera äro föreslagna, innefattande tillsamman
bortåt tre miljoner acres jord, som är af bördigaste tänkbara slag
så snart densamma blott förses med tillräckligt vatten. Det är
isynnerhet i södra California, där klimatet tillåter odling af all
slags frukt af ädlaste slag, som konstbevatningen vunnit terräng
och där fruktplanteringarna skänkt en sä rik afkastning att nu-

mera det bevatnade områdets gränser ärligen sträckas alt längre
inät de trakter, hvilka förut kallades ■— och i själfva värket äf-
ven voro — fullkomliga öknar, utan spår af annan växtlighet än
cactus arter och andra lika liten användning egande växter. Mil
efter mil färdas den resande i dag genom trakter, där de yppi-
gaste fruktträgårdar på båda sidor följa järnvägslinjen i oafbrutna
räckor, och där ännu för endast några få år sedan ökensanden
yrde in genom hvarje den minsta springa i väggenerna, hotande
att kväfva enhvar, som riskerade den mödosamma färden och in-
gifvande enhvar öfvertygelsen att här åtminstone var en trakt,
där för all framtid all slags odling komme att förbli omöjlig.

Hvete är alt ännu det hufvudsakligast odlade sädesslaget i
California. Omkring trettiotre miljoner bushels, värda i rundt
tal tjugu miljoner dollars, skördas årligen, medan skörden af
korn, som näst hvete är den viktigaste säden, uppgår till omkring
sexton miljoner bushels. Men långt viktigare än den egentliga
sädesodlingen har under de par sista årtiondena odlingen af köks-
trädgårds- samt handelsväxter och af frukt blifvit. Af bönor t.
ex. skeppas årligen den otroliga massan af femtiotusen tons från
California och lika mycket af annat, som höra till hvad man an-
norstädes kallar trädgårdsväxter och hvilkas odling betraktas så-
som en binäring, hvilken i California blifvit en storindustri af
viktigaste slag. Detta gäller kanske i ändå högre grad om frukt-
odlingen, hvilken antagit sådana proportioner att densamma blif-
vit en värklig världsindustri, hvars framtid är så oberäkneligt
stor att om California också inte hade något annat att lita till,
staten lugnt kunde räkna på en lysande utveckling baserad på
endast denna ena gren af sitt landtbruk.
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Alla slag af frukt, från den fullt tropiska bananen till de
blott i nordligare länder hemmahörande arterna af äplen, päron,

Jättecactus. Bananaplantan. California cactus.

körsbär o. s. v. gå ypperligt till på Californias rika jord och i
dess jämna klimat samt nå en utveckling så till storlek som

Hundraåriga aloen. Ek. Hundraåriga aloen i blommor.

kvalitet, sådan man knappast känner annanstädes än möjligen i
Oregon, där frukten åtminstone beträffande storleken är så godt
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som enastående. Någon annan begränsning af det område, inom
hvilket frukt med framgång kan odlas, än det som betingas af
värmeförhållandena, finnes knappast i California, för så vidt näm-
ligen fråga är om de trakter, där vatten finnes att tillgå. Och
tack vare statens läge utmed Stilla Hafvet, därifrån vinden året
om blåser med en märkvärdig regelbundenhet, är klimatet i al-
mänhet så jämt att odling äfven af de ädlaste fruktslag kan be-
drifvas ända upp i bärgtrakterna. Först högre upp i dessa blir
medeltemperaturen för låg för att tillåta fruktens mognad, men
höjdgränsen är också så godt som den enda befintliga. Frukten
utföres dels såsom färsk, dels torkad eller inlagd i lufttäta bur-
kar till de östra staterna samt numera till snart sagdt hvarje
land på jordklotet och tack vare de ständigt alt billigare vordna
fraktsatserna samt den storartade rikedomen af Californias frukt-
skördar har denna odlingsgren sedan några år tillbaka utvecklats
så raskt att numera ingen annan stat kan täfla med California
på detta område. Under år 1889 t. ex. försändes från staten fem-
tio miljoner pounds färsk och fyratio miljoner pounds torkad
frukt, utom en och en kvart miljon lador apelsiner och citroner.
Under samma år prässades omkring aderton miljoner gallons vin
af Californiadrufvor samt producerades tre miljoner pounds olika
slag af russin, hvilket belopp icke ingår bland den öfriga tor-
kade frukten — och året därpå steg mängden af russin, som
skeppades ut till närmare trettio miljoner pounds, bevisande huru
utmärkt den nya varan var, på samma gång som antydande hvil-
ken framtida utveckling denna gren af fruktodlingen kan vänta
sig. Att en odlingsgren, som gör sädana framsteg, måste betala
sig utmärkt är själffallet och någon synnerlig fara för öfverpro-
duktion finnes icke häller, då de årligen alt billigare blifvande
fraktsatserna göra att förbrukningen af frukt ständigt tränger
ned till n}*a lager af befolkningen, för hvilka frukt förut var en
dyrbar lyxartikel, och sålunda gör det möjligt för odlaren att
trots billigare pris, dock skörda lika stor vinst af sin handtering
som förut.

Det viktigaste rummet bland i California odlade fruktslag in-
tages i detta nu af drufvorna af olika art. Såväl för produktio-
nen af russin som för prässning af vin ha väldiga vingårdar an-
lagts i hela mellersta och södra California och öfveralt där nödig
omsorg och urskiljning iattagits såväl vid val af drufslag som
vid deras odling och behandling ha de alra yppersta resultat
vunnits. Under en lång följd af år var det så godt som en tros-
sats bland Californias drufodlare att endast de s. k. missions-
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drufvorna, hvilka voro alt annat än af ädlaste slag, kunde fram-
gångsrikt odlas inom staten och det af dessa prässade vinet, som
i oerhörda mängder och till billigaste pris kastades ut i mark-
naden var sådant att California vin snart nog kom i fullständigt
vanrykte. Men då försök, som i stor skala utfördes af insikts-
fulla män, hvilka vinodlingens framtid låg varmt om hjärtat, ut-
visade att också de ädlaste af de drufvor, som i Europa under
sekler varit föremål för odling, gingo väl till i California samt,
såvida den rätta jordmånen valdes för deras odling och all möj-
lig omsorg iakttogs vid drufvornas förvandling till vin, levere-
rade en ypperlig produkt, hvilken i många om också inte i alla

Apelsinträdet. Spansk Dagger i blommor. Russinrankor.

afseenden kunde jämföras med Europas bätre vinsorter, då bör-
jade ett nytt skede för denna viktiga näringsgren i guldstaten.
Numera finnas flera vingårdar i California, där endast de ädlaste
drufslag äro föremål för odling, där hvarje den minsta detalj af
hela proceduren vid odling, skörd, prässning, blandning och lag-
ring handhafves med minst lika stor omsorg och noggranhet
som någonsin i Europas mest berömda vingårdar och där därför
ett vin frambringas, hvilket beträffande renhet, fin smak samt
förmåga att genom lagring vinna i alla de egenskaper som ut-
märka godt vin, fullt kan jämföras med det alra bästa. Det är
helt naturligt att den olika jordmånen och det så aldeles olika
klimatet måste orsaka en skilnad i vinernas smak och då denna
skilnad hos de californiska vinerna ytrar sig i och genom en
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större halt af tannin än hvad fallet är hos de bästa europeiska
vinslag, är det också helt naturligt att den vid de senare vana
gommen till en början icke finner behag i de californiska viner-
nas större kärfhet. Men då denna kärfhet mera än utjämnas ge-
nom den absoluta renhet och frihet från alla slags tillsatser, som
utmärker de bästa produkterna af Californias vingårdar är det
lätt nog att försona sig med deras något främmande smak och
då antagligt är att fortsatta odlingsförsök komma att visa huru
detta ofverskott af garfsyra kan undvikas är det också troligt att
California i en framtid kommer att bli ett af världens förnämsta
— måhända alra förnämsta ,— vindistrikt.

Det sista årtiondets nedgående vinpris, orsakade dels af öf-
verproduktion i California, dels af den svindel och humbug som
en tid bedrefs med Californiaviner, har gjort att odlingen af
andra fruktslag tagit en fart som hotar att snart nog göra druf-
odlingen den förnämsta platsen stridig. Apelsiner skeppas nu-

mera i otroliga mängder från planteringarna i södra delen af sta-
ten till alla trakter i östern, där California apelsinerna, som
komma senare i marknaden än de från Florida, småningom vun-
nit alt mera erkännande. Och jämte dem har publiken för hvarje
år lärt sig att altmera värdera de hermetiskt inlagda fruktsorter,
hvaraf California årligen utsänder sådana mängder att inkomsten
för denna s. k. ~canned fruit" numera uppgår till miljoner årli-
gen. Ingenstädes i världen förbrukas så mycket frukt som i
Förenta Staterna, där numera frukt af olika slag är en nödvän-
dighets-, ingalunda en lyxartikel, och för hvarje år som går till-
tager i mån af det stigande almänna välståndet också konsumtio-
nen af frukt, hvarför också denna odling i California såväl som
i andra stater, där jordmån och klimat visat sig gynsamma där-
för, skridit framåt med värkliga jättesteg. Californias persikor
äro kända och värderade utöfver hela unionen, där de numera
säljas till sådana pris att under sommarmånaderna äfven krops-
arbetaren kan unna sig lyxen af persikor — samt likaså af apri-
koser — snart sagdt hvarje dag. Citroner skeppas i årligen sti-
gande mängder frän California, som hotar att inom en snar fram-
tid slå under sig hela marknaden för denna frukt. Smultron
från guldstatens olika delar komma i handeln hvarje månad af
året och andra bärslag likaså. Valnötter, mandlar, hasselnötter
af sällsynt storlek, kastanjer, „peanuts" och andra liknande frukt-
slag ha längesedan utträngt alla importerade dylika från han-
deln öfveralt i Förenta Staterna. Dadlar, japanska „persimmons",
guava, bananer, granatäplen, plommon af flera slag, äplen, päron
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o. s. v. odlas i detta nu i ofantlig utsträckning i California, där-
ifrån de försändas i olika former till marknadsplatserna i de
östra och centrala staterna. Torkning af frukt sker numera i
California förmedels ånga enLgt en metod, som gör att frukten
afgifver all sin saft — de vattenhaltiga beståndsdelarna — så att
densamma sedermera kan bevaras under en snart sagdt oinskränkt
tidrymd. Ånga användes likaså vid konserveringen af frukt i
hermetiska kärl, i hvilka frukten, skalad och frigjord från kärnor
samt skuren i jämna stycken, inlägges i naturligt tillstånd samt
upphettas till hög temperatur så att den utsiprande saften, för-
satt med en ringa mängd vatten, bildar en lag, hvari frukten

Fikonträdet. California Hor i-Toad. Galla liljor.

håller sig fullkomligt frisk så länge luften blott noggrant ute-
stänges.

Det är åter de spanska missioiAirerna, hvilka California till
en stor del har att tacka för sin nuvarande framstående stånd-
punkt på fruktodlingens område, ty de införde med otrolig möda
frön och plantor från Europa, planterade, skötte och förädlade
såväl fruktträd som vinstockar och lyckades lägga en så solid
grund för denna industri att amerikanarne i våra dagar noga
taget endast bygt vidare därpå. Och jämte vin- samt egentlig
fruktodling försökte sig dessa spanska munkar redan tidigt också
på odling af oliver, hvilka i trakterna närmast kusten gingo yp-
perligt till. Denna särskilda gren har äfven upptagits och vidare
utvecklats af våra dagars amerikanare, hvilka icke åtnöjt sig med
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att endast fortsätta i samma stil som deras spanska föregångare
utan tillgodogjort sig alla den nyaste tidens framsteg på detta
område samt från Europa infört alla de nyaste och bästa meto-
derna för oljeproduktion så att California också på detta special-
område med snabba steg närmar sig en ledande plats. Ännu
säljes visserligen en betydande del af den bästa Californiska ol-
jan under europeiska namn, men då konsumenterna lära sig att
skatta den lika högt som nu de handlande, hvilka därför fordra
och erhålla samma pris som för den bästa importerade olja, kom-
mer humbugen också på detta gebit att lämna plats för den
värkliga förtjänsten.

„Cowboys*- å Westerns slätter.

En annan af landtbrukets underafdelningar så att säga, hvil-
ken i California nått en framstående ståndpunkt och inbrakt
många tiotal miljoner, är boskapsskötseln och främst inom denna
fårskötseln och ullproduktionen. California eger omkring sex
miljoner får, hvilka årligen lämna inemot trettiofem miljoner
pounds ull af yppersta beskaffenhet. År 1876 steg mängden af
vunnen ull till och med till sjuttiosex miljoner pounds, men fal-
lande pris ha senare gjort att fårhjordarna betydligt förminskats
i antal, ehuru alt ännu de utomordentligt rika heten staten eger
— under vintrarna, då regn faller i mängd, nere på slätterna och
under den torra årstiden i bärgtrakterna —. göra att fårafvel
och ullproduktion betala sig mycket väl. Af nötkreatur under-
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hållas i California åtta hundra tusen stycken, hvaribland femtio
tusen mjölkkor, hvilka leverera råmaterial för en storartad mäjeri-
industri, hvars produkter till en stor del skeppas till transocea-
niska marknadsplatser, till Japan, Kina, Sandwichöarna o. s. v.
Och under det sista årtiondet har slutligen uppfödningen af ädla
hästar blifvit en altmera uppmärksammad industri, som redan
åvägabrakt de mest lysande resultat. Flera af de califomiska
miljonärer, hvilka under jämförelsevis kort tid samlat sina oer-
hörda rikedomar, ha nedlagt en del af sina miljoner i stuterier,
där såväl trafvare af bästa ras som fullblodsdjur, hvilka redan
vunnit världsrykte, uppfödas. Den nyligen*) aflidna mångmiljo-

Tjurfäktning i Poso Del Norte.

nären Leland Stanford egde ett af de förnämsta stuterier för
trafvare som finnas i världen, det alra förnämsta såvida de record
hans hästar vunnit, tages till måttstock. Senator Stanfords teori
var att trafvaren endast i samma mån som den står nära full-
blodet kan utveckla all den energi och uthållighet som är af
nöden för presterande af en utomordentlig snabbhet, och i en-
lighet med denna teori bedref han- uppfödningen af hästar i sitt
storartade stuteri „Palo Alto". Sådana snabbtrafvare som stoet
„Sunol", hingsten „Palo Alto", hingsten „Arion" och flera andra,
hvilka i tur innehaft världsrekordet på trafvarbanorna, vitna om

*) 1 Juni 1893.
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att Stanfords teorier ingalunda voro grundlösa, såväl som därom
att de i hans stuteri tillämpades på omsorgsfullaste och lyckli-
gaste sätt.

Den fordom utan jämförelse viktigaste industrin i California
pä samma gång som den, hvilken staten har att tacka för sin
sagolikt snabba första uppblomstring är dock grufindustrin, hvil-
ken alt ännu ärligen afkastar väldiga snmmor, om ock utbytet af
Californias grufvor under senare år altmera förminskats så att
detsamma numera knappast uppgår till hälften af hvad förut var
fallet. Allenast af guld har California under åren sedan den
första upptäckten af den gula metallen år 1848, afkastat ettusen
trehundra miljoner dollars. Under åren 1850—1864 vans i me-
deltal femtio miljoner dollars per år i guld ur statens olika gruf-
vor och ehuru detta belopp sedan dess gått nedåt för hvarje år
stiger värdet af Californias årliga „guldskörd" dock alt ännu till
tjugu miljoner dollars. Under den första tiden förekom knappast
något annat slag af grufdrift än vaskning af guld ur de på den
ädla metallen så rika sand och gruslagren i åarnas och bäckar-
nas bäddar samt i deras närmaste närhet. Men i samma mån
som guldtillgångarna i dessa lager begynte sina, började guld-
sökarne gräfva djupare in i kullarnas och åsarnas sidor för att
finna de lager, ur hvilka sanden och gruset i dcdsänkorna under
tidernas lopp utspolats. Och då dessa djupare lager genom den
ofvan liggande jordmassans tryck småningom tillhårdnat så myc-
ket att den vanliga vaskningen icke förmådde åtskilja guldstoftet
från gruset, uppfann mann den s. k. hydrauliska metoden, enligt
hvilken det först söndersprängda hårda gruset sedermera be-
handlades med en vattenstråle hvars tryck var tillräckligt för att
sönderspola grusklumparna och nedskölja grusmassan i trärän-
nor, där det tunga guldstoftet afsatte sig på botnet och sedan
genom tillblandning af kvicksilfver utdrogs ur den orenlighet,
som vatnet ej förmådde afskilj a. Denna hydrauliska metod
vann snart så alman utbredning och visade sig så gifvande att
hundratal grufvor togos under arbete längs hvartenda vatten-
drag i de guldrika distrikten, tils slutligen de i floderna ned-
sköljda grusmassorna blefvo så stora att de orsakade betydande
skador på underliggande fält. Dessas egare genomdrefvo då en
lagstiftningsåtgärd, enligt hvilken de som bedrefvo „hydraulisk
grufdrift" ålades att bygga uppsamlingsdammar för att hindra
gruset att nedrinna i floderna och dämma dem. Men sådana
dammar stälde sig i regeln så kostsamma att en stor del af vin-
sten — i många fall till och med mera än hela utbytet — af
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grufdriften togs i anspråk af dem och då begynte nedåtgåendet
i denna industri. I stället har den egentliga grufdriften, som
har till föremal de guldförande kvartslagren i bärgen, blifvit den
viktigaste i California, men dess utveckling till trots har dock
såsom ofvan nämdes den årliga produktionen af guld aftagit i
så betydande grad att numera icke ens hälften af det förra år-
liga medelbeloppet produceras af statens grufvor.

Ännu mera har ett nedåtgående dock gjort sig märkbart
inom silfvergrufdriften, hvilken småningom sjunkit till en ren
obetydlighet och numera, tillföljd af de ständigt alt lägre sjunkna
silfverprisen, sä godt som helt och hållet upphört samt föga nå-
gonsin mera kommer att bli af någon synnerlig betydelse för
California, hvars silfvermalmer för öfrigt aldrig utmärkt sig för
någon särdeles stor rikedom.

Kvicksilfver däremot har vunnits i mycket betydande mäng-
der ur grufvor i olika trakter så att inalles omkring sjuttio mil-
joner dollars värde af denna metall utsändts i marknaden. Också
kvicksilfvermängden har under de senare åren aftagit rätt betyd-
ligt, men ännu produceras omkring två miljoner pounds per år
och största delen däraf exporteras till Mexico och Kina.

Koppargrufvor finnas i mängd samt mycket rika i California,
men det under det sista årtiondet ständigt fallande priset på
denna metall gjorde att flera koppargrufvor dels stängdes, dels
förminskade sin produktion. Under de alra senaste åren har
dock kopparpriset stigit på nytt och orsakat ett återupptagande
af arbetet i åtskilliga af Californias grufvor.

Bly förekommer i almänhet jämte silfver i silfvermalmer och
har därför vunnits såsom en biprodukt vid smältning af dessa
samt i stora mängder exporterats från California. Men i samma
mån som produktionen af silfver aftagit har också utbytet af bly
förminskats så att i detta nu denna industri icke eger någon syn-
nerlig betydelse för statens ekonomi.

Detsamma gäller ännu mera om järngrufindustrin, hvilken
tils vidare icke nått någon utveckling att tala om, hufvudsakligen
emedan de förekommande järnmalmlagren i almänhet äro mycket
svårt åtkomliga samt belägna på långt afstånd från tillgängligt
bränsle. Detta består hufvudsakligast af stenkol, hvaraf Califor-
nia eger ingalunda obetydande mängder, men af underhaltig be-
skaffenhet. Stenkol brytes därför också blott i jämförelsevis ringa
mängd samt egentligen endast för behofvet af husbehofsbränsle.

En mineralisk tillgång däremot, som lofvar att bli af mycket
större vikt för statens ekonomi är den af petroleum, som i mas-
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sor förekommer i södra delen af California, där flera oljekällor
äro under bearbetning och åtskilliga betydande raffineringsvärk
uppstått. Med tiden komma nog Californias petroleumtillgångar
hvilka stå efter endast Pennsylvanias och Ohios, att bli af myc-
ken vikt såsom liggande närmare till förbrukningsorterna öster
om Stilla Hafvet än både de i Nord Amerikas östra stater och
de i Ryssland. Tenn uppgifves också förekomma på åtminstone
ett par olika platser inom den forna guldstaten och svafvel, bo-
rax, soda samt koksalt produceras i mycket betydande kvanti-
teter.

På den tid då San Francisco begynte utveckla sig till en
värklig storstad och på grund däraf behofvet af ett varaktigare
och prydligare bygnadsmaterial än plankor och bräder började
göra sig gällande, kände man så litet till statens egna tillgångar
af bygnadssten att man från Australien och Kina importerade
sten för ett par af de första bygnaderna — statshuset och Union
klubbens hus — som uppfördes med tanke på en längre framtid.
Senare har dock det tilltagande behofvet af bygnadssten i alla
Californias städer gjort att man undersökt bärgen och såsom an-
tagligt var har undersökningen gifvit vid handen att staten eger
outtömligt rika tillgångar på sten af alra bästa slag. Granit,
grå sandsten, dolomit, särdeles finkornig porfyr, serpentin, ba-
salt, röd och hvit marmor och svart samt blå skiffer förekomma
i flera olika trakter af staten och äro numera föremål för bear-
betning i en mängd stenbrott, hvilka förse de många, raskt fram-
åtgående städerna med alt hvad de hehöfva af bygnadssten. Och
i amerikanska städer åtnöjer man sig i almänhet inte med mindre
än äkta sten för såväl offentliga som enskilda, dyrbarare bygna-
der, utan är det tvärtom sed att de vackraste tillgängliga och
åtkomliga stenarter användas åtminstone för bygnadernas fasa-
der samt för den inre dekorationen. Marmor- och onyxbrotten i
California ha därför blifvit af stor betydelse och bearbetas nu-
mera i vidsträckt skala, såväl för behofven inom staten själft som
för export.

Inom timmerindustrin intog California en tid den främsta
platsen bland den yttersta västerns stater och alt ännu är denna
industri af mycket stor vikt om ock Oregon och Washington
längesedan tagit lofven af California beträffande mängden af det
försågade och skeppade virket. Californias „rödträd" har länge
varit kändt för de ofantliga dimensioner stammarna uppnå och
har värderats af såväl skepsbyggare som andra, hvilka behöfva
ett varaktigt träslag. Men först under de senare åren har dess



544

utomordentfigt stora användbarhet inom snickeriindustrin samt
för dekorationsändamål inom hus blifvit mera känd och följden
däraf har blifvit en storartad export af detta slags virke till de
östra staterna, där man numera ofta ser hela hus invändigt pa-
nelade och dekorerade i kaliforniskt rödträ. Mera kända än
rödträden äro dock de s. k. jätteträden, de största stammar som
någonstädes på jorden förekomma. En mängd af dessa träd —

Sequoia gigantea —. hvilka leverera tusental löpande fot virke,
ha under tidernas lopp fälts och försågats, men då statens rege-
ring numera tagit de förnämsta samlingarna af dem under sitt
hägn och fridlyst dem är det att hoppas att de återstående exem-

Magnolia avenue i River-side.

plaren skola få åtnjuta hägn och skydd så länge naturen tillåter
dem lefva. De största exemplaren af dessa träd nå en höjd af
öfver trehundra (ända till trehundra tjugufem) fot samt en omkrets
af från femtio till etthundra fot, medan barken är ända till två
fot tjock. I grefskapet Calaveras nedhöggs för några år sedan en
af dessa jättar och kräfdes för detta arbete tjugutvå män, hvilka
arbetade i fem fulla dagar innan stammen var genomskuren. På
stubben af detta jätteträd har man sedermera bygt upp en pavil-
jong, hvilken mäter 24x23 fot och utgör ett föremål för ständig
undran af de turister, hvilka numera i talrika skaror hvarje år vall-
färda till de trakter där Californias jätteträd stå att beses.
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Jätteträden äro emellertid ingalunda de enda eller ens de
förnämsta attraktionerna för turister inom California, hvars om-
växlande natur tvärtom erbjuder mångfaldiga och enastående in-
tressanta naturscenerier, sådana ingen annan trakt på jorden kan
uppvisa. I södra delen af staten råder ett halftropiskt klimat,
hvilket till apelsin- och citronlundarna kring Los Angeles och
Pasadena lockar tusental resande, som undfly det kärfva klimatet
i norden och i många fall bygt sina egna vinterhus i dessa af
naturen så rikt gynnade trakter, där rosorna blomma vid juletid
och orangeträden stå nedtyngda af gyllene frukt, medau samti-
digt deras blommor fylla luften med döfvande vällukt och flak-

Landsväg i Södra Californien.

tärna från hafvet äro så milda och ljumma som under högsom-
maren i norden. Denna del af staten har blifvit ett enda jätte-
stort vinterhärbärge, där tusen sinom tusen nordbor dels söka
återvinna en förstörd helsa, dels söka hvila och förströelse. Los
Angeles, Pasadena, San Diego, Santa Cruz, Santa Barbara och
Santa Monica — de fyra sistnämda belägna på själfva kusten —

samt flera andra äro vintern igenom öfverfylda af turister från
alla delar af unionen såväl som från många andra icke ameri-
kanska länder. Om klimatets mildhet i dessa trakter af Califor-
nia kan man bilda sig en föreställning då man vet att den egen-
domliga industrin, som benämnes ~strutsfarmning", från Syd Af-
rika blifvit dit importorad och visat sig vara en särdeles lönande
handtering. I närheten af Los Angeles, i Santa Monica, finnes
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en sådan farm, som årligen hesökes af tusental resande, hvilka
med förundran iakttaga^huru de väldiga fåglarna skötas och upp-
födas. Hvarje par fullvuxna strutsar hålles inom en särskild in-
hägnad, hvilken omfattar ungefär en acre och där de utfodras
med lucernhö samt rotfrukter. Äggen, som väga fyra pounds
stycket och hvaraf hvarje honfågel lägger omkring fyratio årli-
gen, utkläckas i incubatorer, äggkläckningsmaskiner, från hvilka
de små kycklingarna, hvilka äro ungefär så stora som rapphöns,
föras till särskilda smärre inhägnader, där de hållas skilda från
de fullvuxna fåglarna. Afkastningen af „farmen" består dels i
fjädrar, dels i afvelsdjur, hvilka ännu så länge röna stor efter-
frågan, ty strutsfarmningen har visat sig så lönande att nya af-
velsgårdar årligen anläggas i olika trakter af södra California.

Pasadena i California.

Längre norrut ligger en annan trakt, hvilken i sitt slag är
lika enastående som de halftropiska näjderna i södern och därför
blifvit ett mål för tusental turister. 'Yosemite-dalen är en, tro-
ligen genom vulkaniska krafter åstadkommen, dalsänka i Sierra
Nevada bärgen, hvilka från dalens botten resa sig nästan lodrätt
till en höjd af tusental fot, bildande väggar hvilka endast på ett
par punkter äro tillräckligt brutna för att lämna tillträde till
själfva dalen. Denna har genom en kongressakt tillerkänts Cali-
fornia såsom en statspark och kommer därför att i likhet med
Yellowstone nationalparken för all framtid att bevaras i orubbadt
naturligt skick. Flera smärre floder störta ned i Yosemite-dalen,
bildande vattenfall som söka sin like, såsom t. ex. Yosemite-fal-
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let, hvars tre afdelningar tillsamman äro två tusen sexhundra
fot höga, medan ett af de tre fallen allena är ettusen femhundra
fot. Dalen är väl beväxt med skog, som omsluter flera täcka in-
sjöar, hvilkas vatten äro särdeles rika på fisk. Egendomliga klipp-
formationer, vilda bärgklyftor och hisnande höga klippväggar
möta blicken på hvart steg i Yosemite-dalen, hvilken i praktfullt
natursceneri fullt kan mäta sig med, ja, kanske till och med of
verträffar Yellowstone-parken. Från San Francisco underhållas
regelbundna förbindelser med Yosemite-dalen, en del af vägen
per järnväg och resten med diligenser, hvilka under hela den tid
af året då den i det närmaste fyratusen fot öfver hafsytan be-

Hotel Del Coronado i San Diego.

lägna dalen är tillgänglig, göra dagliga turer till de hotell, som
till resandes bekvämlighet uppförts i den aflägsna och svårtill-
gängliga „parkentc.

En annan utflyktsort, den ingen som besöker San Francisco,
borde försumma att bese är hotell Del Monte vid Monterey.
Stilla Hafvet skjuter vid Monterey inåt landet i en väldig bukt,
hvars klippiga stränder äro tätt bevuxna af ständigt grön barr-
skog. Här har ett syndikat af San Francisco kapitalister inköpt
en sträcka af tio kvadratmil jord och anlagt en bad- och rekrea-
tionsort, hvilken redan nu kan täfla med de mest berömda på
jorden och sannolikt i en framtid, då de i storartad stil planerade
anläggningarna blifvit fullt färdiga, kommer att öfverträffa de
flesta af dem. Hotellet själft är ett af de största, som öfverhuf-
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vud finnas och är naturligtvis inredt med all nutidens bekväm-
lighet och komfort. Rundtorn bygnaderna, hvilka uppförts en
liten bit från kusten, midt i en härlig barrskog, har en trädgårds
och parkanläggning utförts, så utomordentligt praktfull som blott
Californias klimat, där de mest olika zoners växter trifvas jämte
hvarandra, gör det möjligt att åstadkomma en sådan. Ypperliga
vägar, hvilka leda genom de mest måleriskt vackra delarna af
skogsmarken samt längs den klippiga kusten, mot hvilken brän-
ningen ständigt dånar, ha anlagts i alla riktningar från hotellet,
en storartad vattenbassin, där det rinnande hafsvatnet ständigt
hålles vid samma temperatur för de badandes räkning, väldiga

Raymond Hotell i Pasadena.

biljardsalar, kägelbanor, läsrum samt ett otal andra inrättningar
för nöje och tidsfördrif göra vistelsen i hotel Del Mante snart
sagdt till en ständig fest, hvilket i sin mån förklarar det världs-
rykte platsen redan vunnit.

Norra delen af staten California skiljer sig i alla afseenden
från den sydligare hälften. Bärgformationerna, vegetationen, ända
till själfva luften och klimatet äro i allo olika dem i södern, hvil-
ken ju också i själfva värket kar en mera tropisk natur än en
påminnande om den tempererade zonen. Beträffande natursce-
neri kan emellertid norra California fullt täfla med alla andra
delar af staten, ja, noga taget kanske till och med öfverträffar den
dem, för så vidt nämligen någon jämförelse kan anställas mellan
så fullkomligt olika landskap. Trakten omkring det öfver fjor-
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tontusen fot höga Mount Shasta, hvars topp ständigt är täckt af
glimrande snö, är isynnerhet känd för sin naturskönhet och för-
tjänar det äYen i högre grad än många andra långt mera be-
römda trakter. Från Mount Shastas topp, som är synlig pä en
omkrets af etthundra mil eller mera, utströmmar sä godt som
ständigt både rök och svafvelhaltig ånga, utvisande att Shasta i
likhet med så många andra af de högsta bärgspetsarna ute i den
mest aflägsna västern är en vulkan, som ännu icke helt och hål-
let afkylts. De många tusental fot höga, ända till spetsen af
ständigt grönskande skog täckta höjderna i trakten omkring
Mount Shasta, de snabt flytande, skummande floderna mellan
dessa höjder, de små åkerfälten och trädgårdarna öfveralt där
tillräckligt stor jämn terräng för anläggning af en farm stått till
buds, alt detta tillsammantaget bildar ett landskapssceneri så-
dant få andra trakter på jorden kunna uppvisa. Det bästa till-
fälle att beundra detta-natursceneri i all dess mångfaldigt väx-
lande skönhet finner man under en resa längs den järnväg, som
följer Sacramento-flodens dal ända från San Francisco bukten
upp till Californias norra gräns. Mellan odlade fält och vid-
sträckta fruktplantager i trakten närmare San Francisco löper
järnvägen norrut in i skogs- och bärgtrakterna, följande den små-
ningom alt smalare och trängre dalen, förbi foten af det väldiga
Shasta, hvars skimrande snötäcke än skymtar fram mellan träden
på de lägre åsarna, än står fritt mot skyn med hvarje kontur så
skarp och klar som huggen i hvit marmor. Ju längre mot norr
man kommer desto mera bruten och kuperad blir terrängen,
desto större de svårigheter man vid byggandet af banan haft att
öfvervinna. Äii löper denna fram längs en brant stupande bärg-
Yågg, i hvars sida en afsats huggits ut, jämt och nätt tillräckligt
bred för själfva spåret, än öfvergås ett hisnande bråddjup på en
i många våningar bygd träbro, hvars torra virke knakar under
tågets tyngd, än går detta fram genom långa tunlar och på
andra ställen, där snöskred under vintrarna äro vanliga, ha ofta
milslånga täckta skjul uppförts för att skydda banan. Hvarje
halftimma bringar omväxling i sceneriet och gör den långa fär-
den så intressant att man endast motvilligt lämnar sin plats i
observationsvagnen, då natten gör det omöjligt att mera urskilja
någonting.

I sin sydöstra del däremot är California en värklig öken, där
de många sjöarna sakna hvarje aflopp och därför innehålla bittert
salt vatten, hvilket under den hetaste årstiden torkar ut helt och
hållet. Slätterna äro täckta af fin alkalisk sand, som utstrålar en
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odräglig hetta, växtligheten är inskränkt till sagebuskar och
några få kaktusarter och djurvärlden representeras knappast af
några andra än skallerormar och ödlor. I denna del af staten
ligger den "sorgligt ryktbara „dödsdalen", hvars botten är ett-
hundra femtio fot lägre än hafsytan och där det brännande, blän-
dande solljuset framkallar oupphörliga fata morgana bilder, hvilka
lockat mera än en uttröttad vandrare mil efter mil ur den rätta
kosan tils han slutligen stupat af utmattning och dött där han
föll. Sitt namn erhöll denna dal, då under guldfebertiden en
hel karavan af invandrare förvillade sig dit in och efter många
dagars kringirrande i den ohyggliga näjden slutligen svälte och
törstade ihjäl. Endast några få af de starkaste och uthålligaste
männen lyckades arbeta sig fram genom dödsdalen och öfver de
bärg, som begränsa densamma i väster, samt hemtade underrät-

San Diego.

telser om de öfrigas sannolika öde till de bebodda trakterna i
California, därifrån en hjäipexpedition genast utsändes, men en-
dast för att finna de till mumier hoptorkade liken af karavanens
öfriga medlemmar strödda öfver en vid sträcka af dödsdalens
brännande sand.

Den äldsta staden i California är San Diego, belägen i sta-
tens sydligaste del, endast några få mil från gränsen mot Me-
xico. Här var det pater Junipero Serra redan år 1769 grundlade
den första missionsstationen i California och därmed gaf uppsla-
get till områdets egendomliga utveckling under kyrkans hägn.
Ruinerna af missionen visas ännu åt turister, som besöka det in-
tressanta mexikanska kvarteret i staden, den enda del däraf, som
ännu påminner om den gamla spanska tiden, ty i öfrigt har San
Diego utvecklat sig till en fullt modärn amerikansk stad. Dess
läge vid den väl omhägnade San Diego-bukten, hvilken bildar en
den yppersta tänkbara hamn, har gjort staden till en central-
punkt för handeln i hela södra delen af staten och på samma
gång har det varma, men af hafsvindarna tempererade klimatet



551

gjort San Diego till en särdeles omtyckt vintertillflyktsort för tu-
sende såväl sjuklingar som nöjesökande både amerikanare och eu-
ropéer. Utsikten öfver den utomordenligt vackra hafsbukten, den
tropiska eller åtminstone halftropiska vegetationen, de vackra om-
gifningarna, som locka till utflykter af hundrade olika slag och
framför alt den milda luften ha tillsamman grundlagt och befä-
stat San Diegos rykte såsom en den angenämaste tänkbara vin-
teruppehållsort. En vill a-förstad, „Coronado Beach" med ett af
de största och bekvämast inredda hotell på jordklotet har upp-
stått tätt invid San Diego och blifvit det centrum, där de flesta
turister slå sig ned för vintersäsongen. National City, också be-
läget vid San Diego-bukten eger nära nog samma fördelar be-
träffande läge och klimat som San Diego själft och täfiar därför
med den äldre staden om den resande publikens ynnest.

San Bernardino.

Något längre norrut bildar oceanen en annan vidsträckt bukt,
vid hvars stränder uppstått en hel räcka af vinterkurorter, så-
som Santa Monica, Redonda Beach o. s. v., alla noga taget ut-
görande endast förstäder till Los Angeles, södra Californias egent-
liga hufvudstad. Staden, hvars ursprungliga namn var „E1 pue-
blo de la Reina de los Angeles", „Engladrottningens stad", grun-
dades af några spanska soldater, hvilka gåfva sin fromhet luft i
det långsläpiga namnet, det amerikanarne snart förkortade till
endast Los Angeles — „englarna" — ett lindrigast sagdt rätt be-
synnerligt namn för en stad. Beläget sexton mil från kusten har
Los Angeles ett långt varmare klimat än de egentliga badorterna
och har därför blifvit en omtyckt kurort för tusental värkliga
sjuklingar, hvilka icke kunna uthärda det kalla klimatet och de
många, skarpa temperaturväxlingarna i de östra och inre staterna
af unionen. En mängd förmögna individer, hvilka kunna förfoga
öfver sin tid efter godtfinnande ha också i Los Angeles och dess

om näjd uppfört sina vinterbostäder så att staden under hela den
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årstid, som annanstädes benämnes den kalla, är sätet för ett lika
mångskiftande som lysande societetslif. Men detta är ingalunda
hufvudfaktorn i stadens utveckling, utan hvilar denna på en långt
mera solid grund. Los Angeles' året om så varma luft och den
rikt bördiga jordmånen i omnäjden har gjort staden till central-
punkten i det största och rikaste distriktet för odling af syd-
frukter i hela staten, hvilket själffallet gifvit Los Angeles stor
betydelse såsom handelsstad. Det är ett egendomligt skådespel
staden och dess omnäjd erbjuda den, som under midvintern kom-
mer från de frusna och snötäckta trakterna i norden samt på
vägen tillryggalagt hundratal mil bland bärgens is och snömas-

Pasadena trädgård i vinterskrud.

sor. I Los Angeles stå rosor och andra blommor då i full prakt,
orangeträden, som växa i hvarje trädgård och på hvarje farm,
digna under hördan af mogna, gyllene frukter och luften är
ljum och mild som under försommaren i norden. Det enda som
påminner om att det i alla fall ax vintertid är raden af snötäckta
toppar, hörande till Sierra Nevada-kedjan, som begränsar synran-
den i öster och öfver hvilken man kan se vinterstormarna svepa
fram yrsnön i virflande moln, medan man själf i klaraste solljus
insuper dofterna af de tusental blommor, som öfveralt fylla luf-
ten med sin vällukt.

I närheten af Los Angeles ligga en mängd smärre städer och
byar, alla likasom denna omtyckta vinteruppehållsorter och alla
omgifna af tallösa fruktfarmer, hvilka årligen sända tiotusental
lådor apelsiner och citroner till marknadsplatserna i östern. Mest
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bekant bland dessa smärre städer är Pasadena, därifrån man har
en den alra härligaste utsikt öfver en lång räcka af Sierra Ne-
vadas högsta och mest måleriska spetsar. Hela den nio mil långa
vägen från Los Angeles till Pasadena leder mellan orangeträd-
gårdar, planterade vid hvarje hus, som själft vanligen är omgif-
vet af palmer och pepparträd samt täckt af klangrosor af oför-
liknelig prakt.

Santa Barbara, beläget längre norrut på själfva kusten är en
annan af de hastigt framåtgående badorterna i Syd California
och en af de få orter där den gamla, redan år 1782 uppförda ka-
tolska missionen, kring hvilken staden sedermera uppstått, ännu

Santa Barbara.
Oakland.

i dag som är tjänar sitt ursprungliga ändamål. Den urgamla
bygnaden tillhör ännu franciskanermunkorden och användes af
denna såsom ett kloster. Santa Barbara eger också ett utomor-
dentligt jämt och mycket varmt klimat, skyddad som staden är
af den ståtliga bärgkedja, som kallas Santa Ynez bärgen och som
afhåller alla vindar från öster och nordost, medan de ljumma
hafsvindarna hafva fritt tillträde till staden.

Utanför hela kusträckan från San Diego till Santa Barbara
ligger en mängd öar af större och mindre utsträckning, men alla
bärgiga och särdeles måleriska, där de höja sina brutna klipp-
kammar ur oceanen. Den största af dessa öar är Santa Cruz,
hvars bärg resa sig till en höjd af ett tusen sjuhundra fot öfver



554

hafsytan och erbjuda ypperligt bete för tusental får, men mera
känd än denna är ön Santa Catalina, hvars högsta punkt ligger
fulla tretusen fot öfver hafvet och hvars nästan inga växlingar
underkastade klimat årligen lockar hundratal turister till det
präktiga hotell, som uppförts mellan dess bärg. Santa Rosa och
Santa Clemente äro ett par andra stora öar, hvilka användas så-
som betesmarker för många tusental får, men för öfrigt knap-
past äro bebodda af andra än de ensamma herdar, som taga vård
om fårhjordarna. Fiske af yppersta slag samt jakt på allehanda
sjöfåglar erbjuda besökarne af dessa öar lockande sport, medan
det egendomliga lefnadssätt, som råder bland deras urgamla be-

Kapitoliet i Sacramento.

tolkning, hvilken till följd af det från den öfriga världen så af-
skilda läget bibehållit sin gammaldags enkelhet så i dräkt som
i seder, åter erbjuder mycket och mångt af intresse för den som
finner nöje i annat än de alldagliga omgifningarna i de flesta
andra delar af den civiliserade världen.

De viktigaste och flesta af Californias städer ligga dock i
mellersta delen af staten, hvilken ju också omfattar dess rikaste
trakter. Näst San Francisco, hvarom mera i nästa kapitel, är den
mest bemärkansvärda bland dessa Sacramento, vid floden af samma
namn och statens hufvudstad på samma gång som en liflig och
raskt framåtsträfvande både handels- och industristad. Southern
Pacific järnvägens väldiga maskin- och reparationsvärkstäder bi-
draga också till att gifva Sacramento en solid ställning såsom af-
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färsstad och jämte dem har Californias hufvudstad att uppvisa
rätt betydande fabriker för krukmakargods, för möbler och för
yllevaror samt därtill en kvarnindustri, som als icke är att för-
akta. Belägen midt i hjärtat af ett rikt fruktodlande distrikt har
staden dessutom svingat sig upp till en framskjuten ställning
såsom skeppningsort isynnerhet för färsk frukt, så framskjuten,
att Sacramento i själfva värket försänder mera färsk frukt än
alla öfriga städer i California tillsammantagna, hvilket i sanning
vill säga rätt mycket då man besinnar hvilken omfattning denna
affär eger i unionens mest fruktodlande stat.

Hufvudorten i det hveteodlande distriktet är Stockton, hvars
många och storartade kvarnar årligen förmala en otrolig mängd
säd samt skeppa sitt mjöl till hvarje hamn söder om San Fran-
cisco, såväl till Mexico och Central Amerika som till Panama,
Peru och ända ned till Chili.

Fyratiosju mil söder om San Francisco ligger San José, be-
läget på kort afstånd från sydligaste spetsen af San Francisco
buktens innersta vik. San José har också gammalspanska anor,
såsom redan själfva dess namn antyder, men staden har länge-
sedan förlorat hvarje spår af den spanska prägeln och i stället
utvecklat sig till en fullt modärn amerikansk stad af den vanliga
typen, hvilken dock i San José är något modifierad genom de
talrika och vackra planteringar, hvaraf staden kan berömma sig.
Åtskilliga fabriker af olika slag bereda i San José sysselsättning
åt en talrik arbetarebefolkning, hvars prydliga, af träd öfverskug-
gade „cottages" bilda hela gator och vitna om egarnes välmåga.

Icke långt från San José, invid järnvägen till Monterey lig-
ger den obetydliga byn Palo Alto, hvars namn dock blifvit så
väl kändt långt utom Californias gränser genom de storartade
inrättningar, som där igångsatts af den numera aflidne mång-
miljonären Leland Stanford. Om hans vid Palo Alto belägna vid-
lyftiga och dyrbara stuterier ha vi i det föregående nämt några
ord, men så berömdt detta stuteri än gjort orten, kommer dess
rykte dock att spridas vida längre genom en annan af samme man
grundlagd anstalt. Stanford, som en tid var guvernör i staten
California och sedermera ledamot af Förenta Staternas senat, hade
hufvudsakligast på lika djärfva som storslagna och lyckligt ut-
förda järnvägsspekulationer förvärfvat sin kolossala förmögenhet,
till hvilken han icke hade någon annan arfvinge än en enda son.
Då denna emellertid redan vid unga år — såsom jämt och nätt
fullvuxen — afled beslöt hans far att använda en del af sina
många miljoner för att uppresa ett värdigt minnesmärke åt den
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aflidne, ett minnesmärke, hvilket på en gång skulle för all fram-
tid bevara sonens namn och vara af bestående nytta såväl för
staten Californias innebyggare som för hela det amerikanska fol-
ket. Det var sålunda tanken att inrätta det s. k. Leland Stan-
ford junior universitetet vid Palo Alto uppstod och denna tanke
utförde dess upphofsman på ett enastående storartadt och ly-
sande frikostigt sätt.

Till en början donerade senator Stanford till det blifvande
universitetet en sträcka af trettiotusen acres jord, hvilken enligt
donationsbrefvets bestämningar aldrig får ens till någon del för-
ytras. Det nästa steget var planeringen af de nödiga bygna-
derna, för hvilket ändamål de skickligaste arkitekter, som stodo
till buds, anlitades af donatorn, hvars egna idéer dock i högst
väsentlig mån lagts till grund för planerna. Ännu äro på långt
när icke alla dessa bygnader slutförda, men af det som redan är
färdigt är det lätt nog att sluta sig till huru storartadt det hela
med tiden kommer att bli. De egentliga universitetsbygnaderna,
omfattande föreläsningssalar, arbetsrum för professorerna, fakul-
tetsrum o. s. v. äro uppförda af gulröd sandsten i gammaldags
spansk bygnadsstil samt ha grupperats kring en väldig, rektan-
gulär gård och sinsemellan sammanbundits förmedels öpna arka-
der så att alla dessa bygnader bilda ett helt för sig. Den vida
gårdsplanen är planterad med praktfulla busk-, bladväxt- och
blomgrupper, mellan hvilka marken är asfalterad, och afsikten är
att kring den rektangel, som den nu färdiga bygnadskomplexen
bildar, uppföra en andra serie bygnader i samma stil, bildande
en annan öppen gård rundtorn de nu befintliga bygnaderna. Till
dessa egentliga universitetsbygnader ansluter sig en hel samling
andra, uppförda på kort afstånd från själfva universitetet och li-
kasom detta omgifna af en storartad park, som upptar tusental
acres, men ännu icke är fullt färdig. En praktfull biblioteks-
bygnad, dormitorier för både kvinliga och manliga elever, refek-
torier o. s. v. finnas bland de redan färdiga bygnaderna så att
undervisningen i en del grenar sedan några år kunnat pågå i
universitetet. I en framtid kommer detta att omfatta alla fa-
kulteter och därjämte komma förberedande skolor att inrättas så
att elever kunna få hela sin utbildning vid anstalten utan att
behöfva besöka någon som hälst annan skola. Och för att göra
förmånerna vid universitetet så mycket större har Stanford be-
stämt att all undervisning där skall för altid vara fullkomligt
kostnadsfri samt att för bostad och uppehälle endast en jämfö-
relsevis obetydlig afgift skall uppbäras. Då detta emellertid gör
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upprätthållandet af universitetet ytterst kostsamt har dess grund-
läggare skänkt till detsamma den kolossala summan af tjugu
miljoner dollars, hvilkas räntor skola användas i och för uppe-
hållandet af Leland Stanford junior universitetet på det sätt som
en gång för alla bestämts af grundläggaren. Ett noblare sätt
att använda rikedom kan väl inte gärna tänkas och säkert är att
senator Stanfords afsikt att inrätta en mönsteranstalt kommer att
uppnås, ty större fördelar af alla tänkbara slag än universitetet
vid Palo Alto kan nog intet annat sådant berömma sig af.

I norra delen af California finnas inga städer af någon större
betydenhet. De viktigaste äro Petaluma, Santa Rosa och Napa,
alla tre belägna i de vinproducerande distrikten nära kusten,
Gräs Valley och Nevada City bland de lägre åsarna nära intill
Sierra Nevada kedjan, båda i närheten af rätt gifvande guldgruf-
vor, dem de hafva att tacka för sin tillvara, samt Marysville i
Yuba county, fordom hufvudorten i ett rikt grufdistrikt, där nu-
mera fruktodlingen är den viktigaste näringen.



San Francisco

ågot söder om trettioåttonde breddgraden bil-
dar Stilla Hafskusten en djupt in i landet
sig sträckande hafsvik eller kanske rättare
hafsbukt, hvars enda inlopp är ett långt,
smalt sund. Hafsviken är San Francisco
bukten och sundet den „gyllene porten".
Hvem som ursprungligen gaf sundet detta
namn känner man icke, men bukten erhöll
sin benämning af Caspar de Portala, en
spansk munk och upptäckare, som tillhörde
franciskanerorden och därför uppkallade den

rymliga och utomordentligt väl skyddade hamnen efter sin ordens
skydspatron. Redan år 1769 hade Portala öfver land kommit till
denna trakt af California, men lämnat den igen för att sex år se-
nare återvända ombord på fartyget San Carlos, hvilket såsom det
första passerade gyllene porten och kastade ankar i den hamn,
som sedermera blef den förnämsta på Stilla Hafvets amerikanska
kust. Redan Portala umgicks med planen att vid San Francisco
bukten grundlägga en missionsstation, men af en eller annan an-
ledning blef det ingenting af hans afsikt utan uppfördes statio-
nen först år 1781 af tvänne andra munkar, under ledning och
öfverinseende af pater Junipero Cerra, hvilken af Portala, som
tillika var guvernör öfver California, blifvit utnämd till chef för
alla missioner i norra delen af staten.
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Omvändelsearbetet bland indianerna gick icke synnerligt raskt
framåt, i det munkarna ända till år 1800 icke lyckats döpa flera
än sexhundra fyratiosju rödskinn. Men i stället hade de inrättat
präktiga farmer vid alla de aderton missionsstationer, som grun-
dats, och hade småningom slagit under sig vidsträckta jordområ-
den samt samlat betydande egodelar i nötboskap, säd, hästar, får
o. s. v. Och till missionernas skydd hade militärposter, på span-
ska „presidios", inrättats vid hvarje station samt försetts med mi-
litärbesättningar, som underhöllos af regeringen. Med dessa be-
sättningars tillhjälp blef det sedan en jämförelsevis lätt sak för
„missionärerna" att förmå indianerna att åtminstone arbeta på
kristet vis om de också inte annars antogo kristendomens läror,

Sälklipporna vid inloppet till San Francisco.

och tack vare denna tillgång på arbetare, hvilka. mot ringa eller
ingen lön stodo missionsstationerna till buds ökades dessas rike-
dom mycket hastigt samt i samma förhållande naturligtvis också
deras inflytande i landets affärer.

San Francisco missionen gick framåt på samma sätt som de
öfriga, om den också inte nådde aldeles samma ståndpunkt i för-
mögenhet och utsträckning som några af dem, hvilka utvecklade
sig till värkhga små furstendömen, hvilkas innehafvare — här
missionernas chefer — hade alt hvad tiden kände till afkomfort
och bekvämlighet samt fullkomligt oinskränkt styrde de missio-
nerna underlydande områdena med deras befolkning. Efter det
California jämte Mexico lösryckt sig från Spanien och antagit re-
publikansk styrelseform begynte emellertid munkarnes makt och
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inflytande att aftaga och fullkomligt slut därpå gjorde den mexi-
kanska regeringen genom att år 1845 konfiskera missionernas alla
världsliga possessioner, hvarefter de flesta af dem såväl som de i
närheten uppvuxna städerna försjönko i glömska och förfall.

Häruti skiljde sig dock San Franciscos öde från de öfrigas.
År 1835 hade den första hvita nybyggaren slagit upp ett tält i
granskapet af missionsbygnaden och året därpå uppfördes det
första huset i den yttersta västerns blifvande metropol, hvarefter
småningom flera nybyggare begynte slå sig hed i „Yerba buena"
såsom den icke till missionsstationen hörande byn benämdes. År
1842 hade byn etthundra nittiosex innevånare och fem år senare
fyrahundra femtioen, ett antal som redan följande år stigit till
åttahundra femtio.

Detta samma år inträffade den händelse, som blef vändpunk-
ten i San Franciscos såväl som i hela Californias öde. En man
vid namn James W. Marshall hade med kapten John Suther upp-
gjort kontrakt om byggande af en sågränna och medan han var
sysselsatt därmed varseblef han på botnet af rännan några glän-
sande gula korn, dem han tillvaratog samt i Februari samma år
förde till San Francisco för att låta undersöka dem. Californias
första guld var funnet och då ryktet om fyndet snart nog spred
sig vida omkring begynte folk, först från California och Oregon
men kort därefter från andra näjder likaså flocka till trakterna
längs „American River", den biflod till Sacramento-floden, i hvars
bädd det första guldet upptäckts. Inom mycket kort tid fann man
att också flera andra floder och bäckar i närheten voro guldfö-
rande och då de första, som anlände till gulddistriktet hastigt
lyckades utvaska betydande mängder af den dyrbara metallen,
flög ryktet om Californias skatter, tusenfaldigt förstoradt under
sitt lopp, utöfver hela den civiliserade världen, från hvars alla
länder guldsökare strömmade till San Francisco, den närmaste
platsen till grufdistriktet, dess „gyllene port".

Redan i Januari år 1849 hade stadens folkmängd stigit till
tvåtusen personer, ehuru de värkliga guldsökarne uppehöllo sig
där endast så länge de underhandlade om transportmedel till det
inre, till gulddistriktena. Och under årets lopp steg befolknings-
numerären med hvarje månad, ja, snart sagdt med hvarje vecka.
Hus funnos ytterst få i staden, som icke rimligtvis kunde här-
bärgera ens en ringa bråkdel af den folkmassa, som där sökte
åtminstone tillfälligt tak öfver hufvudet, och tillförseln af lifs-
medel var så ringa att alla pris drefvos upp till en otrolig höjd.
För husrum betalades fantastiska summor, såsom t. ex. fyratio-
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tusen dollars per år för ett tält, tjugu fot långt och femton fot
bredt, men uppslaget på en egaren tillhörig tomt invid San Fran-
cisco „plaza** (torg), eller etthundra tjugutusen dollars i årshyra
för ett litet två vånings trähus, också i närheten af plazan.
Äplen betalades med en till fem dollars stycket, ägg kostade lika
mycket, den vanliga daglönen för arbetare var tjugu- till trettio
dollars och äfven till dessa fabulösa pris var det svårt att förmå
någon att åtaga sig arbete i staden. Men redan mot slutet af
detta samma år 1849 inträdde ett omslag. Lifsförnödenheter och
varor af alla slag sändes i sådana massor till San Francisco att
tillgången snart betydligt öfversteg behofvet och då alt flera
guldsökare, hvilkas förhoppninger gäckats och hvilkas mod fallit
under det hårda lifvet i bärgen, begynte vända tillbaka därifrån
erbjöds snart nog arbetskraft i tillräcklig mängd för alla sta-
dens behof.

Men jämte dessa af lyckan icke gynnade guldletare begynte
också sådana, som hastigt samlat betydande summor i guld, draga
ned till San Francisco för att där njuta af sina nyförvärfvade ri-
kedomar och då begynte ett skede i stadens historia så vildt
brokigt som nog ingen annan stad på jorden genomgått.

De flesta af San Franciscos hus bestodo af i hast hopslagna
brädskjul, ofta också endast af tält, gatorna voro krokiga, ojämt
breda och saknade hvarje spår af stenläggning så att många af
dem under regntiden voro fullkomligt ofarbara, och då natur-
ligtvis häller ingen gatubelysning fans fick man åtnöja sig med
det ljus, som föll genom de ständigt öpna krogarnas och spelhu-
sens dörrar. Ty sådana funnos i mängd vid hvarje gata och
jämte dem danslokaler och andra nästen af alra värsta slag. Det
värsta afskum från alla jordens länder strömmade till California
för att på ett eller annat sätt komma åt någon del af den rikliga
guldfloden och de värsta elementen af detta afskum hopade sig i
San Francisco, dit hela massan guld ju i främsta rummet hemta-
des. Så talrikt blef inom kort detta värsta element att hela sta-
den var under dess skräckvälde och ordning och lag trampades
fräckt och öppet under fötterna. Stöld, mord och rån bedrefvos
nära nog såsom yrke och brotslingarna kunde icke ens häktas,
mycket mindre då befordras till straff, emedan deras vänner och
stallbröder voro för talrika för att kunna nås af lagens arm. Till-
ståndet blef så förfärligt att enhvar laglydig och ordningsäls-
kande medborgare stundligen måste frukta för egendom och lif
och ständigt måste vara redo att med revolvern i hand försvara
sig mot banditerna. Lynchrättvisa var det enda möjliga bote-
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medlet mot det onda, som antagit sådan enastående ohyglig ut-
sträckning, och för att med tillbörligt eftertryck kunna skipa
denna västerns kraftiga rätt, organiserades af de bätre elementen
bland medborgarne den beryktade ~vigilans-komité", hvilken under
flera år egde bestånd och flerfaldiga gånger straffande ingrep i
fall där lagen visade sig vanmäktig. Öfver femtusen män hörde
till denna organisation, som leddes af de bästa och mest fram-
stående män San Francisco räknade bland sina innevånare, och
dessa femtusen män voro disciplinerade och organiserade samt
beväpnade fullständigt på militäriskt sätt samt sålunda i stånd
att tvinga de laglösa och brotsliga elementen till underkastelse.
Åtskilliga lynchningar utfördes af „vigilans-komitén", hvilken i
andra fall åter under hotelse om dödsstraff tvingade notoriska
banditer att lämna staden och staten, samt genom dessa medel
inom jämförelsevis kort tid lyckades återinföra ordning och lag-
lydnad. De sista lynchningarna egde rum år 1856, hvarefter or-

ganisationen, efter en högtidlig slutparad genom San Franciscos
gator upplöste sig.

Under dessa de första åren af femtiotalet fortforo massor af
folk att strömma genom San Francisco till det inre af California.
Under år 1850 allena landstego tjugusju tusen personer, nästan ute-
slutande män, och för hvarje tusental som anlände svalde staden
ut med nya rader af tält och brädskjul, hvilka uppslogos på tomter,
som voro värda fabelaktiga summor. Spekulationen i sådana tog
en svindlande fart så att mången, som i grufvorna samlat några
tusen dollars och i rätta ögonblicket kastade sig in i tomtspeku-
lationen, inom en handvändningkunde mångdubla och åter mång-
dubla sitt kapital. Hushyrorna stego i samma förhållande som
tomtvärdena, men den almänna tillgången på guld gjorde att de
pris som begärdes villigt erlades. För en sofplats i ett tält el-
ler brädruckel jämte mat betalades från åtta dollars uppåt per
dygn. Att bygga hus af annat material än bräder eller segelduk
kostade så mycket att t. ex. hvarje i en ~vägg inmuradt tegel var
värdt en dollar o. s. v. på alla områden. Under år 1853 utvas-
kades i bärgen sextiofem miljoner dollars i guldsand och under
samma år steg värdet af till San Francisco importerade varor
till fyratiofem miljoner. Staden hade med ett steg svingat sig
upp till en plats såsom den tredje i ordningen af landets sjöfart
idkande städer. Sammanlagda tontalet af inkommande och ut-
gående fartyg stod efter endast motsvarande summor för New
York och New Orleans. En otrolig mängd affärer af alla slag
gjordes och de som voro hälst aldrig så litet försiktiga i små
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operationer kunde vara säkra om att förtjäna väldiga summor,
hvarför också grunden till mera än en af de många californiska
miljonärernas förmögenheter lades under denna period.

Samtidigt begynte emellertid också jordbruk, först i mindre
skala, men småningom med alt hastigare fart att springa upp.
Efterfrågan på allehanda trädgårdsväxter var mycket stor och
prisen så höga att en och annan började göra försök med att
odla sådana i San Franciscos omnäjd och så steril den torra sand-
bundna jorden än föreföll visade det sig snart nog att den var i
stånd att frambringa utomordentliga skördar af hvilka växter
som hälst blott man såg till att dessa undar den torra årstiden,
då aldrig en droppe regn faller, fingo tillräckligt vatten. Frukt-
och köksträdgårdar anlades i mängd i stadens närhet och försed-
des med kanaler för öfvervatning samt bevisade sig snart vara
särdeles lönande företog, hvilka i sin mån bidrogo till att på-
skynda San Franciscos utveckling till en värklig stad.

I och med aftagandet af utbytet från guldvaskerierna be-
gynte sedermera alt flera af de i sina förhoppningar gäckade
guldsökarne att se sig om efter andra sysselsättningar och då
samtidigt importen af arbetare från Kina tog sin början blef bil-
lig och riklig arbetskraft tillgänglig för enhvar som hade kapi-
tal nog att börja något större företag. Jordbruk, boskapsskötsel
och grufdrift i större skala med legda arbetare började taga fart
och därmed en stadig grund lagd för San Franciscos vidare ut-
veckling, ty i och genom införandet af dessa industrier blef det
tydligt för enhvar att California hade en annan och långt säk-
rare framtid att räkna på än den som berodde endast på guld-
vaskerierna.

Affärsmännen i staden, inseende att California för en lång
framtid komme att bli ett utmärkt fält för allehanda operationer,
begynte tänka på att försätta staden i ett solidare och säkrare
på samma gång som mera civiliseradt skick. Bygnadsindustrin
begynte blomstra upp och då denna kräfde massor af material
började företagsamma och förutseende män att lägga ned kapital
i sågvärk, stenbrott, tegelslagerier o. s. v. beredande sysselsättning
och utkomst åt nya tusenden, hvilka funnit att stadigt och väl
betaladt arbete af hvad slag som hälst lönade sig bätre än det
osäkra letandet efter guld. För hvarje månad vidgade sig den
stadiga grundvalen för San Franciscos framtid, för hvarje månad
förlorade staden något af den hoprafsade, vilda karaktär, hvilken
förut utgjort dess mest utmärkande drag och på samma gång
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tillväxte den för hvarje månad i bofast befolkning såväl som i
affärsomsättning och affärsbetydenhet.

År 1853 bygdes den första begynnelsen till en järnvägsan-
läggning i California, från Sacramento till Folsom, men ännu år
1860 var denna linje endast tjugutre mil lång. Från denna tid
började emellertid järnvägsbyggandetpå älvar, sättande San Fran-
cisco i förbindelse med andra orter åt alla vädersträck och då
slutligen nio år senare den första transkontinentala linjen blef fär-
dig och San Francisco därigenom bräkt i direkt och snabb kom-
munikation med de inre och östra staterna i unionen mång-
dublades med ens stadens betydenhet såsom export- och import-
hamn för handeln med Japan, Kina, Australien ocn de längs
Stilla Hafskusten belägna länderna i Syd Amerika. En ny aera
af snabb, solid och lysande utveckling inträdde för staden, som
inom några få år såg den ena efter den andra af sina gator be-
bygd med ståtliga stenhus, sin hamn fyllas med segelfartyg och
ångare från alla jordens länder och sin handelsomsättning för-
dublas och åter fördublas, medan alt flera representanter för de
bildade klasserna från de östra staterna slogo sig ned inom dess
gränser och inom kort gåfvo San Franciscos samhällslif en helt
annan social prägel än detsamma förut egt.

Sedan denna tid har San Francisco stadigt gått framåt,
ehuru visst några affärskracher af värsta slag tidtals värkat häm-
mande på dess utveckling, såsom t. ex. den redan förut i förbi-
gående omnämda under senare hälften af sjuttiotalet inträffade
paniken i grufaffärerna. Under många år hade den mest häjd-
löst vilda och mest samvetslöst fräcka spekulation bedrifvits med
aktierna i de flesta af de största och rikaste grufvorna. Skick-
ligt hopsatta bokslut utvisade inkomster sådana att dividend-
utdelningar kunde ega rum hvarje månad, hvarigenom aktiernas
i grufbolag värde naturligtvis drefs till en svindlande höjd och
almänheten med feberaktig ifver skyndade att köpa hvarje sådan
som utbjöds på „grufbörsen". Hufvudaktionärerna i bolagen
„vatnade aktiekapitalet", såsom termen lydde, d. v. s. delade
hvarje ursprunglig aktie i ända till tio nya sådana lydande på
samma nominella belopp som förut den ena, och genom samvets-
lösa reklamer samt konstlade dividender drefs sedan priset på de
vatnade aktierna upp lika högt som på de ursprungliga aktierna
förut, hvarefter den stora almänheten, som själffallet icke kände
till spelet bakom kulisserna, tilläts köpa så många aktier den
önskade, offrande miljoner och åter miljoner af sina besparingar
på denna svindel, genom hvilken hufvuddelegarne i bolagen skör-
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dade en ofantlig vinst. Upphörande af all dividendutdelning,
genomdrifven på bolagsstämmorna på grund af ofta falska rap-
porter om grufvornas nedåtgående afkastning, någon gång till
och med afsiktligt åstadkomma öfversvämningar i grufschakten
och andra skojaraktiga knep af samma slag användes sedan i
många fall för att undergräfva de små aktionärernas förtroende
för affärerna och då dessa genom att i massor utbjuda sina surt
förvärfvade och högt betalade aktier själfva neddrifvit dessas
värde till en spottstyfver uppköptes de vanligen ånyo genom
agenter af de ursprungliga stora aktieegarne, hvilka sålunda ofta
inom endast några få månader på nytt blefvo så godt som en-
samma egare till grufvorna i fråga — efter att hafva plundrat
den lättrogna och spellystna almänheten på fler# eller färre mil-
joner.

Oerhörda summor omsattes genom sådana spekulationer och
sådan svindel årligen på San Franciscos grufbörs, där tusende
små kapitalister blifvit hjälplöst ruinerade, och under många år
fortgick spelet och aktiesvindeln i ständigt större skala, till
fröjd och gamman för de få som voro fräcka och samvetslösa
nog att rikta sig på de bedragnas bekostnad, men till bitter för-
trytelse för alla dessa bedragna, hvilka slutligen ändå lärde sig
inse att utsikten till värklig, varaktig vinst på dylika spekulatio-
ner icke stod i något rimligt förhållande till den risk man
iklädde sig. Altflera drogo sig ur spelet och då samtidigt etx
alt starkare nedåtgående i grufvornas afkastning gjorde sig så
märkbart att det icke längre kunde hemlighållas, begynte pa-
niken inträda. Sjunkandet i grufegendomarnas värde var så ko-
lossalt att inom några få år fullt tvåhundra sextiofem miljoner
dollars förlorades af dem, som inte i tid dragit sig tillbaka —

och en stor del af denna närapå ofattligt väldiga summa hade
brakts i säkerhet af dem, som ledt börssvindeln. Flera än en af
Californias ännu lefvande mångmiljonärer hörde till dessa leda-
res antal, hvadan om mera än en af dem med skäl kan sägas att
hans förmögenhet mera är ett resultat af bedrägeri, af stöld till
och med än af redligt arbete och legitima spekulationer. Men
framgången, som ju vanligen ursäktar alt, gör det ända mera
där långt ute i Amerikas väster i all synnerhet dä det är fråga
om en framgång, som kan beräknas i klingande mynt. Den lu-
rade publikens förbitring mot dem, som på dess lättrogenhet för-
tjänat (?) tio- och hundratal miljoner, har längesedan lagt sig så
att de forna börssvindlarne nu såsom almänt aktade, eller åtmin-
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stone afundade och beundrade miljonärer kunna i lugn njuta
frukterna af sina mödor.

De stora förmögenheter, som på ett eller annat sätt inom
jämförelsevis kort tid samlats af rätt många San Franciscobor
ha i betydande mån bidragit till att gifva staden dess prägel af
välmåga och lyx. Och den från dess tidigare år kvarlefvande va-
nan att taga hvad hälst det vara må från den lättaste sidan samt
aldrig rygga tillbaka för några svårigheter har gjort att almänna
företag i San Francisco understödts med större liberalitet och
mött färre motigheter än till och med i andra amerikanska stä-
der, där man ju i denna riktning dock vanligen är så ofantligt
mycket mera libe^l än t. ex. i Europa. San Franciscos affärs-
kvarter, hvilket till sin största del är bygdt på grund, som fylts
ut i hafsbukten, vitnar med sina ståtliga och dyrbara bygnader
af granit, sandsten o. s. v. om att stadens handlande hysa för-
troende till dess framtid och därför ingalunda tveka att binda
stora kapital också i sådana grenar af sina affärer, som ej bringa
direkt vinst. De breda gatorna, spårvägarna af olika slag, som
korsa staden i alla riktningar, dess ofantligt vaksamma och ener-
giska tidningar, de offentliga bygnaderna — bland hvilka det
nya stadshuset är värdt att beses af en och hvar — alt detta
åter vitnar om San Franciscobornas företagsamhet på områden,
som mera eller mindre direkt höra till det almänna. Och den
räcka af särdeles ståtliga och luxuösa hotell som staden kan
skryta af, dess eleganta restaurationer och klubbar, de många
vackra teatrarna o. s. v. gifva igen vid handen att också säll-
skapslifvet är långt nog hunnet, om också staden själf ännu
knappast har mera än en half människoålder gamla anor.

Affärsdelen af staden San Francisco är såsom redan nämdes
bygd på dels den smala strandremsa, som fordom fans vid foten
af de höga sandkullar, hvilka annars upptaga hela terrängen på
den halfö där staden ligger, dels på så att säga „konstgjordt" jämn
mark, åstadkommen genom utfyllning i hafvet. Men de olika s.
k. „residence" distrikten äro i stället alla bygda på ytterst kupe-
rad mark, hvars grund består af idel sand så att San Francisco
redan af naturen blifvit gynnadt med en ypperlig dränering. Och
så ofruktbar denna sand än förefaller har det visat sig att den,
tillbörligen bevatnad, kan frambringa en särdeles yppig växtlig-
het, hvarför också en stor del af San Franciscobornas enskilda bo-
ningshus äro omgifna af vackra trädgårdsanläggningar, i hvilka
— tack vare det egendomligt jämna klimatet, som hvarken nå-
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gonsin är för varmt eller någonsin för kallt — såväl nordens som
söderns växter trifvas sida vid sida.

Af denna egendomlighet hos klimatet har man med stor
framgång begagnat sig också vid anläggningen af San Franciscos
vackra park — „the Golden Gate Park", — hvilken redan nu
täflar med de vackraste af de många utmärkt vackra parker, som
underhållas i alla Förenta Staternas större städer. I en framtid
kommer „den Gyllene Portens park" troligen att öfverträffa de
flesta af dessa, ty dels är den för parkens framtida utveckling
anslagna terrängen mycket stor och omväxlande samt erbjuder
från sina högre belägna punkter en praktfull utsikt öfver ocea-
nen, dels gör klimatet det möjligt att i San Francisco åstad-

Fort Point vid Golden Gate.

komma en betydligt större omväxling af träd, busk-, blad- och
blommande växter än i någon annan af unionens större städer,
dels slutligen gör den specifika San Francisco liberaliteten gent-
emot .alla almänna företag det möjligt för parkdirektionen att
förfoga öfver större anslag än hvad vanligen för sådana ändamål
beviljas.

Men så är också »The Golden Gate Park" ett föremål för
San Franciscos särskilda stolthet och beundran. Den är det
vanliga målet för alla utflykter, hela societetens promenad-
kör- och ridplats. Till parken tåga arbetarne med sina familjer
då söndagen skänker dem tid till rekreation, i parken stämmas
möten och drifves all sköns flirtation under de gynsammaste möj-
liga auspicier, och genom parken leder slutligen vägen ut till
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„Klipphuset", San Franciscos världsbekanta utvärdshus, från hvars
verandor man har en så unikt praktfull utsikt öfver det vackra
inloppet till stadens hamn, öfver en vid sträcka af oceanen och —

sist, men ingalunda minst såsom föremål för intresse — öfver
„sälklipporna", dem säkert ingen, som besöker staden, försummar
att se.

Längs hela kusten af California förekomma dessa salar, eller
»sjölejon" såsom de också benämnas, men i almänhet uppehålla

de sig på klippor och
smärre öar längre ut
från kusten, där den
ständiga trafiken icke
lämnar dem nödig ro,
men utanför Klipphuset
ha ända sedan trakten
först upptäcktes hundra-
tal af de roliga djuren
ständigt haft sitt tillhåll
på några skrofliga klip-
por, hvilka tätt invid
stranden resa sig ur vat-
net. I alla väder kan
man där se dem tumla
om i vatnet eller, under
oafbrutet vrålande och
oafbruten strid med

hvarandra, söka kräla
upp till någon bekväm
hviloplats på klipporna.
Klumpiga och otympliga
så snart de komma på
land äro salarna utom-
ordentligt viga och

snabba i sitt egentligaKinesisk Restaurant.

element, vatnet. Den häftigaste bränning kan icke slunga dem
mot klippväggen, hvilken de med endast en obetydlig rörelse af
den starka spänstiga kroppen undvika och lämna långt bakom
sig endast för att låta nästa våg igen föra sig så nära den
skroflga branten att åskådaren hvart ögonblick fruktar att se
dem krossas. Fordom skötos årligen massor af dessa salar öf-
veralt längs kusten, men numera äro de genom lag fridlysta och
särskildt i San Francisco vore det ingalunda rådligt för någon
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att söka bära hand på dessa publikens favoriter — därtill lig-
ger den tid då lynchrättvisa var den mest omtyckta formen af lag-
skipning ännu för nära tillbaka i tiden.

En annan af statens sevärdheter, den likaledes ingen resande
borde försumma att taga 1 betraktande, är kineskvarteret, denna
egendomliga »stad i staden", som innästlat sig midt i hjärtat af
San Francisco och trots alla försök icke kunnat utdrifvas där-
ifrån. Vid den tid då den starka invandringen af kinesiska ar-
betare till California började, begynte också många af dem slå
sig ned i San Francisco, både såsom kropsarbetare och såsom
handtvärkare samt något senare också som affärsmän, och i samma
mån som antalet kineser i staten Öfverhufvud ökades, i samma

Kinesiska slagtare och matvaruhandlande.

mån tillväxte det också i San Francisco, som snart blef den mon-
goliska rasens högkvarter i Amerika. Kvarter efter kvarter, gata
efter gata i den äldre delen af staden inkräktades af det him-
melska rikets söner, hvilka snart nog blefvo ytterst farliga kon-
kurrenter till hvita arbetare på alla områden utan undantag.
Hopträngda i hundratal i små hus, där knappast ett tjog hvita
kunde existera, utan minsta anspråk på bekvämlighet eller lyx,
lefvande af affall, som knappast kostar någonting samt i en luft
och i omgifningar för öfrigt sådana ingen europé kunde uthärda,
är kinesen i stånd att arbeta för lägre aflöning -än någon annan
och att detta till trots spara penningar. Om det galler att inom
en kort tidrymd prestera ett visst mått arbete är kinesen lätt
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nog besegrad af den hvite, men så snart det blir fråga om att
till lägsta möjliga pris prestera detta samma arbete, oberoende
däraf om det kräfver längre eller kortare tid, blir kinesen ovil-
korligen den vinnande. Därför är det honom lätt att uttränga
arbetare af kaukasisk ras från alla yrken, hvilka icke kräfva det
största mått af fysisk styrka, ty ju flera timmar per dag han kan
arbeta desto hälre åtar sig kinesen detta arbete — såvida han
nämligen erhåller likvid per timme eller styckevis för det han
tillvärkar. Lägg därtill att han med alra största skicklighet och
noggranhet efterapar äfven de alra bästa och mest fulländade
produkter af västerländskt arbete så fås en föreställning om or-
sakerna till det hat, som möter kinesiska arbetare såväl i San
Francisco som öfveralt annanstädes där de slagit sig ned i större
antal. Och bätre än alla teoretiserande beskrifningar i världen
skänker ett besök i San Franciscos kinakvarter en tydlig före-
ställning om huru det är möjligt för kineserna att lefva så myc-
ket billigare än hvita arbetare att detrots lägre aflöning kunna
aflägga betydligt större besparingar.

Träd in i ett kinesiskt „tenement"-hus t. ex., ett sådant där
på sin höjd ett tjugutal européer, drifna af värklig nöd, vore vil-
liga att inhysa sig. Börjande från källaren är hela huset afde-
ladt i en mängd så små rum att en karl om sex fot hvarken kan
stå upprätt i dem eller sträcka ut sig till full längd i någon
riktning, men för två a tre kineser är ett sådant rum fullt till-
räckligt och därför inrymmer huset ett eller ett par hundratal.
Luften är naturligtvis förfärlig, mättad af opiumrök, af lukt af
mera eller mindre förskämda matvaror och ingalunda minst af
utdunstningarna af de många innevånarne. Men alt detta bekom-
mer icke dessa det minsta, cle se tvärtom ytterst förnöjda ut med
sin tillvaro och insupa i långa drag röken ur sina opiumpipor,
där de i hvartenda kyffe ligga utsträckta på sina hårda trä-
bänkar, mera eller mindre berusade af giftet.

Opiumrökande och hasardspel äro kineskvarterets hufvud-
laster, dem litet hvar af dess innebyggare bedrifver. Opium-
„krogar", där pipor stå att hyra och opium att köpa förekomma
lika talrikt som spelhus i kinesstaden och besökas nästan lika
flitigt — samt förevisas med samma beredvillighet åt enhvar som
kommer i sällskap med en välkänd förare. Ty en sådan måste
man ha för att kunna komma in i kineskvarterets hemligaste
krypin, hälst en af de många hvita, hvilka själfva äro vordna
halfva kineser, tala dessas språk, lefva helt och hållet bland dem
samt i många fall dela deras värsta laster. Gentlemen äro dessa
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förare väl långt ifrån altid, men då turisttrafiken i kineskvarteret
är mycket liflig och således en god inkomstkälla kan man i al-
mänhet räkna på att föraren är hederlig i alla sina transaktioner
med dem, som hysa honom. Troligt nog är det att han förtjänar
en kommission i hvarje butik dit han för oss in och där vi na-
turligtvis köpa en del kuriositeter af olika slag, och antagligt är
också att han har sin gifna procent på teaterbiljetterna. Ty de
kinesiska teatrarna, där åskådare, som vilja betala därför, kunna
taga plats på själfva scenen, besöker naturligtvis enhvar, ehuru
ingen kan förstå ett ord af de framskrikna rollerna, lika litet
som af de spelandes åtbörder luta sig till styckets innehåll och
intrig, ty detta räcker ofta i veckotal, afton efter afton, skenbar-
ligen lika blottadt på intresse den ena dagen som den andra.
Och ännu mindre kan någon europé njuta af den öronskärande
musik, som under hela förloppet af prestationerna pågår, därtill
är den mycket för kinesisk. Största intresset vid ett teaterbe-
sök erbjuda de underjordiska kyffen, i hvilka aktörer och aktri-
ser bo, uttrycket aktriser dock att förstås i kinesisk mening, d.
v. s. såsom betecknande män, hvilka från barndomen öfvats i
konsten att i såväl åtbörder som röst så noga efterapa kvinnor
att de bästa af dessa specialister mycket lätt kunna misstagas för
värkliga aktriser. Bostäderna äro efter europeiska begrepp ohyg-
liga, med kväfvande instängd luft, små, trånga, mindre än sex
fot höga i taket, utan fönster annat än till de trånga korridorer,
genom hvilka man måste passera för att komma in i dem, och
naturligtvis sålunda också utan tecken till någon ventilation.

Intressanta och väl värda ett besök äro vidare också afguda-
templen, med sina grant snidade trädekorationer och grinande
Buddhabilder, framför hvilka rökelsen ständigt brinner, medan
prästerna, klädda i all möjlig granlåt, antingen själfva sköta de
små, om kaffekvarnar påminnande maskiner, hvilka mala fram
små pappersremsor med påtryckta böner, eller också låta tem-
pelbesökarne vrida dem och sålunda inom en gifven tid bedja
mångfaldigt flera böner än de någonsin kunde göra på väster-
ländskt sätt, genom användande af sina egna läppar. I templen,
som äro indelade i flera våningar, tjänar vanligen endast den öf-
versta värkligen de religiösa ändamålen, medan de nedra vånin-
garna påminna om klubb- och restaurationslokaler, där affärs-
männen från kineskvarteret synas mötas och diskutera alt utom
andliga frågor.

Men också värkliga restaurationer finnas i kinesstaden, till-
gängliga för hvita såväl som för sönerna af det himmelska riket,



572

\

och erbjudande alla de egendomliga maträtter och delikatesser
som den kinesiska kokkonsten känner till samt jämte dessa ett
the, hvars like nog inte serveras i någon amerikansk restauration
— och inte i många europeiska häller.

Spelhusen, där »fan tan" (ett slags kinesisk poker) bedrifves
med formligt raseri, äro förbjudna af polisen, men tillgängliga
för de välkända förarne, från hvilkas sida hårpiskbärarne icke be-
höfva befara något förräderi, och kunna därför lätt nog heses af
den, som har lust. Och lika lätt är det att komma in ien mängd
andra tillhåll af olika slag, tillhåll dem vi dock lika litet ville
tillråda någon att besöka som vi kunde beskrifva dem. Endast
för den som vill i detalj studera den kinesiska rasens lif och va-
nor för att kunna bilda sig ett klart begrepp om orsakerna till
denna ras' farlighet i konkurrensen med hvita, är ett besök i
alla vinklar och vrår af kinesstaden att tillråda, för alla andra är
en af de vanliga turistvandringarna genom kvarteret fullt till-
räcklig. Under de timmar man vid en sådan tillbringar där vin-
ner man en nog så liflig öfvertygelse om att någonting liknande
icke står att ses i någon annan stad hvarken i Förenta Staterna
eller i Europa.

Palace Hotel i San Francisco,
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Södern, de forna slafstaterna.
1. Texas. 2. Arkansas. 3. Louisiana. 4. Mississippi. 5. Tennessee. 6. Ala-

bama. 7. Florida. 8. Georgia. 9. South Carolina. 10. North
Carolina. 11. Virginia. 12. Kentucky. 13. West

Virginia. 14. Söderns stora stad,
New Orleans.

i briljantaste, mest måleriska och mest ro-
mantiska dragen i Förenta Staternas historia
ha ristats på de blad, som skrifvits om
sydstaterna, kulturens, förfiningens, lyxens
och rikedomens forna hem på den ameri-
kanska kontinenten. Men jämte dessa drag
vet söderns historia också att förtälja myc-
ket om krig och blodsdåd, okunnighet och
grymhet, om följderna med ett ord af det
samhällsskick, som skänkte den herrskande
klassen alt, den tjänande och arbetande in-

tet utöfver lifvets strängaste nödtorft. Och ju närmare man kom-
mer till vår egen tid desto mera i ögonen fallande blifva dessa,
det forna sydstats-samhällsskickets följder. Icke såsom skulle
ytringarna af den herrskande rasens hat mot de forna slafvarna
blifvit talrikare än förut, under åren närmast efter secessions-
kriget, tvärtom. Men klyftan mellan svarta och hvita tyckes så
omöjlig att fylla att den år från år synes vidgas så att, medan
den hvita rasen blifvit altmera nordamerikansk i seder, bruk och
åskådningssätt, den svarta endast utvecklat sig längs de linjer,
som utstakades under slaftiden. Undantag finnas visst, men de
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äro tillräckligt fåtaliga för att blott i så mycket bjärtare belys-
ning ställa massans af den svarta rasen stagnation och oförmåga
att till sin värkliga fördel använda de rättigheter det fria med-
borgarskapet skänkt dem. Slafegarne såsom klass voro förnuftiga
nog att behandla sin dyrbara egendom väl, om också ohygliga
undantag då och då förekommo, och för negern med hans barns-
ligt litet förutseende natur kunde intet vara hälsosammare än
att stå under ett förmynderskap, som höll honom till jämt arbete
och därigenom afhöll honom från många af de hvitas laster, dem
han visade endast altför stor benägenhet att tillegna sig. Fri-
heten har gjort honom till sin egen herre och därigenom lämnat
honom tillfälle att ostördt utveckla alla de sämsta sidorna af sin
raskaraktär. Arbeta gör negern i regeln endast för att slippa
svälta, ytterst sällan för att skaffa sig en betryggad ställning
för framtiden, och därför är han den mest opålitliga arbetare
man gärna kan föreställa sig, så att en arbetsgifvare aldrig med
någon som hälst säkerhet kan räkna på sina fria negerarbetare.
Själfbeherrskning ligger als icke i negerns natur, utan kan snart
sagdt hvad som hälst bringa honom i ett tillstånd, där han icke
mera vet hvad han tar sig för, något som förklarar den ohyg-
liga bestialiteten hos många af de brott negrer tidt och ofta för-
öfva. Sinne för prydlighet, snygghet och ordning saknar han
likaledes i mycket hög grad och gör därför hvarje plats där han
och hans gelikar slå sig ned till en värklig styggelse för alla
andra och är därför i regeln en mycket illa tåld granne öfveralt,
där han bosatt sig i närheten af hvita. Att negern kan hållas i
styr endast genom fruktan är ett axiom bland dessa hans hvita
grannar, hvilka därför nagelfara långt strängare med de svartas
handlingar och långt hårdare bestraffa hans förseelser än sådana
begångna af representanter för deras egen ras. Mera än tre fjär-
dedelar af alla lynchningar, som förekomma i Förenta Staterna
ha negrer till föremål och alla de hårresande grymma ytringar
af detta slags rättvisa, som tidt och ofta omtalas, drabba repre-
sentanter för den svarta rasen. Det vanligaste brott, för hvilket
negrer lynchas är våldtäkt och då det begåtts under särskildt
försvårande omständigheter, såsom då utöfvaren — något som
ofta nog inträffar — begått mord för att förekomma upptäckt,
utmätes straffet vanligen också i den svåraste möjliga form.
Ännu under de två senaste åren ha flera fall förekommit då ne-
grer öfvergjutits med petroleum och bränts lefvande af de ra-
sande folkhopar, hvilka tagit rättvisans skipande om händer. En
sådan förfärande vildhet är ju närapå omöjlig att förstå för en-
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hvar, som icke själf erfarit den rasande upphetsning, som Orsakat
den. Men då man å andra sidan betänker huru djuriskt råa de
brott varit, för hvilka sådana straff drabbat de skyldiga, — så-
som då barn om åtta, nio år våldtagits och mördats — kan man
knappast värja sig för öfvertygelsen att vedergällningen trots alt
dock stått i riktigt förhållande till brottet. Och dylika brott äro
dess värre icke enstaka, sällan timande undantag. Tvärtom för-
går aldrig en månad utan att tidningarna veta omtala minst ett,
ofta till och med flera fall af våldtäckt föröfvade af negrer och
säkert är att på långt när icke alla sådana fall komma till tid-
ningarnas och almänheten s kunskap.

Händelser af sådan art — den djuriska brotsligheten på ena
sidan och den rasande hämdlystnaden på den andra — bidraga
emellertid själffallet till att altmera vidga svalget mellan hvita
och svarta, all människokärlek och alla teorier om det almänt
mänskliga broderskapet till trots. I själfva nordstaterna, där rö-
relsen för de svartas frihet tog sin början och vann den kraftigaste
anslutning, är ännu i dag rasfördomen — om det är en fördom —

lika stark som någonsin. En man, som har den alra minsta
droppe negerblod i sina ådror är en gång för alla „färgad", till-
blandningen må ha egt rum huru långt tillbaka i tiden som hälst,
och för honom äro alla dörrar till den hvita societeten, af hvad
klass den vara må, för altid stängda. Intet hotell af anständigt
slag, ingen restauration, intet förlustelseställe, som besökes af den
respektabla publiken, är tillgängligt för en „färgad", om man
också i norden tillåter representanterna för denna ras att be-
gagna samma järnvägsvagnar, ångbåtar och andra kommunika-
tionsmedel som de hvita. Detta är däremot icke fallet i sydsta-
terna, utan finnas särskilda platser för negrer och ve dem om de
söka göra intrång på dem som förbehållits de hvita.

Helandet af såren efter kriget har därför naturligtvis gått
mycket långsamt i den engång så rika södern. De stora, dyr-
bara och rik afkastning gifvande plantagerna ha till stor del fått
förfalla, då det visade sig hardt när omöjligt att bearbeta dem
med daglönare af negerras och hvita arbetare icke stodo att få.
De flesta af de gamla, förmögna och fint bildade familjerna ha
småningom försjunkit i fattigdom och lämnat sina forna hem.
Handel och handvärkerier ledo naturligtvis afbräck i förhål-
lande till det almänna nedåtgåendet i välstånd och sålunda för-
föllo de stater, hvilka en gång voro unionens rikaste småningom
altmera. Det är först under senare tid en förändring till det
bätre ånyo begynt göra sig märkbar utöfver hela södern. Från
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norden har kapital i alt rikligare mängd begynt strömma till syd-
staterna, invandrareantalet blir likaledes år efter år större och
såsom en följd af dessa båda omständigheter är en rask utveck-
ling inom många af sydstaterna numera skönjbar. De forna stora
domänerna styckas i mindre farmer, hvilka odlas af egarne
själfva, tillgångarna i järn och kol vinna dagligen i betydelse
såsom grund för en uppblomstrande industri och handel och
handtvärkerierna antaga år för år alt större omfattning. En ny
blomstringsperiod synes förestå södern, en blomstrinsperiod fotad
på nordiskt kapital, nordisk företagsamhet och arbetsförmåga,
men i denna nya uppblomstring har negern så godt som ingen
del. Under många och långa år hade han de yppersta tillfällen
i världen att så godt som ostörd af all konkurrens tillgodogöra
sig en mängd af de stora och rika ressurser sydstaterna besitta,
men dessa tillfällen lät han glida förbi och numera är det den
kaukasiska rasen, som tagit söderns utveckling om hand. I täf-
lan med denna kan negern icke bestå, därom kan intet tvifvel
råda hos den, som på nära håll iakttagit förhållandena, och där-
för är det omöjligt att med något anspråk på tillförlitlighet för-
utsäga negerrasens framtid. Skola de svarta för all tid komma
att bilda ett lägsta samhällslager, som förrättar det gröfsta och
mest föraktade arbetet? eller komma de att, följande indianrasen
i spåren, småningom dö ut? eller törhända att gradvis uppgå i
den hvita rasen? Den sistnämda vore väl den lyckligaste lösnin-
gen af problement, men så länge motviljan mot negerblod är så
stark hos det amerikanska folket som i detta nu finnes föga ut-
sikt för handen att så skall gå. Och alla andra mera eller min-
dre äfventyrliga förslag om att söka förmå negrerna till massemi-
gration till en eller annan trakt af Afrika, där de finge helt och
hållet sköta sig själfva, äro rena fantasier. Utan tvång komina
de aldrig att göra det och tvinga dem därtill kunna amerikanarne
icke så länge de hysa den minsta aktning för sina egna lagar
och samhällsinstitutioner. Det är omöjligt att tala eller skrifva
om sydstaterna utan att komma in på negerfrågan, som där alt
ännu utgör det svåraste samhällsproblemet. Vi få tillfälle att
på tal om de olika staterna återkomma därtill, ty i några af dem
är frågan af betydligt större vikt än i de andra.



Texas,

Statistik:

örsta bebyggandet af staten år 1685.
egde rum vid Matagorda bukten.
och utfördes af fransmän.
Texas upptogs såsom stat i

unionen år 1845.
Folkmängd år 1890 2,235,523.
hvilket per kvadratmil gör.... 8. 3.
I val deltagande medborgare. . 313,305.
Areal i kvadratmil 265,780.
fördelad i grefskap (counties) 244.
med postkontor 2,588.

Järnvägarna i staten i mil 8,347.
Årligt värde af fabriksalster $20,710,928.
Årligt värde af jordbruksprodukter $64,204,329.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 404.
Antal representanter i kongressen 11.

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

Dallas 38,067,
San Antonio 37,673.
Galveston 29,084.
Houston 27.657.
Forth Worth :.... 23,076.
Austin 14,476,
Waco 14,445.
Laredo 11,319.
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Redan år 1536 besöktes Texas af hvita, af spaniorer, hvilka
under ledning af Pamfilo de Narvaez företogo en expedition norrut
från Mexico och därunder bland annat också genomtågade „Te-
jas"-indianernas land, en benämning, som sedermera tilldelades
hela området. Så litet lofvande föreföll detta emellertid de span-
ska upptäckarne att de under långa tider icke brydde sig om att
taga detsamma i besittning. Det var först då fransmännen från
Louisiana sökte utbreda sitt välde västerut, inåt Texas, som spa-
niorerna vaknade till insikt om att detta område möjligen kunde
vara värdt att ega och därför fördrefvo fransmännen därifrån.

Sieur de la Salle var grundläggaren af det första hvita ny-
bygget på Texas' jord, vid Lavaca, nära intill Matagorda-bukten.
Men hans nybygge förstördes snart nog af indianerna och fästet
S:t Louis, hvilket fem år senare grundlades på samma plats öf-
vergafs inom kort af sin garnison, som trötnat på de ständiga
oroligheterna med de röda. Ryktet om Texas' ödslighet och om
de fientliga indianstammarna var tillräckligt för att under många
år afhålla andra hvita från alla försök att slå sig ned inom dess
gränser, men år 1714 utsändes en fransman vid namn S:t Denis
för att för sitt lands räkning taga området i besittning. Han
tillfångatogs dock af spanska trupper i närheten af Rio Grande
floden och förmåddes sedermera att vara spaniorerna behjälplig
vid upprättandet af de missionsstationer, kring hvilka senare de
första stadiga nybyggena i Texas uppstodo. Från denna tid räk-
nades Texas till de spanska kolonierna och kallades „Nya Phi-
lippinerna" samt stod under de munkordnars inflytande, hvilka
grundat de olika missionerna. Ända till senare hälften af sjut-
tonhundratalet blomstrade dessa missioner ostördt, men begynte
därefter småningom förlora i inflytande och förföllo helt och hål-
let efter det Mexicos regering fråntagit dem de största och mest
värdefulla af deras jordbesittningar. Den mest kända af dessa
missioner är utan all jämförelse „San Antonio de Valero", hvil-
ken sedan densamma tagits i beslag af regeringen under benäm-
ningen „Alamo" blef ett militärfäste, där staden San Antonios
garnison var förlagd och hvarom under Texas' oafhängighetskrig
en af de mest hårdnackade strider historien känner utkämpades.

Fullt erkänd blef Spaniens eganderätt till Texas dock icke af
Frankrike, hvarför, då detta lands regering till Förenta Staterna

Denison 10,958.
El Paso 10,860.
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sålde kolonialväldet Louisiana stridigheter snart nog uppstodo med
Mexico, Spaniens arftagare, om gränserna mellan Texas och det
forna franska området. Meningsskiljaktigheten om gränserna
ledde väl icke till öppet krig, men oupphörliga sammanstötningar
föreföllo under många år i det omtvistade gränsdistriktet. Ame-
rikanarne företogo mångtaliga fribrytarexpeditioner in i det
egentliga Texas, hvars innevånare af mexikansk ras dessutom
hade att försvara sig mot de strids- och mordlystna Comanche-
och Apache-indianerna, som ständigt varo på krigsstråt, härjande
och plundrande öfveralt där de drogo fram. Texas ödelades år
från år alt värre under dessa oupphörliga strider, hvilka utkäm-
pades på ett alt utom civiliseradt sätt, så att den mexikanska re-
geringen slutligen ansåg det vara rådligast och bäst att med alla
till buds stående medel söka uppmuntra invandring af nord-
amerikanare till den oroliga provinsen. Dessa voro icke sena att
antaga inbjudningen så att inom få år inemot tjugutusen ameri-
kanska nybyggare slogo sig ned inom Texas, där de snart hade
all makt och alt inflytande i sina händer. Medvetna härom var
det helt naturligt att de amerikanska kolonisterna önskade erå

en ställning snarlik den, som intogos af de olika nordamerikanska
staterna i förhållande till unionen och därför sände de år 1833 ge-
neral Austin till Mexico för att yrka på Texas' upptagande så-
som en själfständig stat i det mexikanska statsförbundet. Detta
vägrades och general Austin blef fängslad, hvarefter trupper sän-
des till Texas för att afsätta de amerikanska embetsmännen och
kufva alt motstånd mot den mexikanska regeringen. Santa Anna,
den berömda mexikanska härföraren, lyckades också underkufva
Texas, men redan år 1835 bröt missnöjet med de rådande förhål-
landena ånyo ut i full låga. Amerikanarne i Texas förklarade
sitt område vara en oberoende republik, slogo mexikanarne i ett
par fäktningar, stormade och intogo San Antonio samt anhöllo
hos världens civiliserade nationer om erkännande af sitt obero-
ende. Därmed var Mexicos regering emellertid ingalunda till-
freds utan sände Santa Anna med en talrik armé till det uppro-
riska området för att en gång för alla kväfva dess motstånd.
Santa Anna, som blifvit Mexicos president, ryckte med sjutusen
femhundra män in i Texas, lät till sista man nedgöra den ameri-
kanska garnisonen i Goliad, som underkastat sig, och bombarde-
rade samt intog San Antonios Alamo, ehuru först sedan han för-
lorat ettusen femhundra män i striden mot de med dödsförak-
tande tapperhet kämpande etthundra femtio amerikanarne, hvilka
utgjorde fästets hela garnison.
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General Houston, som anförde den egentliga hären i Texas,
lyckades sedermera genom skickligt ledda reträtter locka Santa
Anna till en plats, där Houston kunde tillfoga sin motståndare
ett svårt nederlag. Den mexikanska hären upprefs fullständigt
och Santa Anna själf togs till fånga, hvarefter Texas faktiskt var
och förblef oberoende om också ännu under flera år därefter kri-
get fortgick.

Redan år 1837 erkände Frankrike republiken Texas' obero-
ende, två år senare följde Förenta Staterna exemplet, året därpå
England, Holland o. s. v. Men detta oaktadt ansågo Texas' ame-
rikanska innevånare det vara med sin fördel mest förenligt att
ingå i den amerikanska nnionen, i hvilken republiken år 1845,,
efter endast tio års tillvara såsom oberoende stat, upptogs, lik-
visst med uttryckligt förbehållen rättighet att i en framtid om
sådant befunnes lämpligt dela sig i ända till fem särskilda sta-
ter. ,

Under secessionskriget gjorde den dåvarande guvernören i
Texas, Houston, alt sitt till för att förhindra statens affall från
unionen, men med öfverväldigande majoritetet beslöto dess med-
borgare att biträda konfederationen, Houston afsattes och Texas
förklarade sig för secession. Dess från krigsskådeplatsen aflägsna
läge gjorde emellertid att staten hade jämförelsevis litet att lida
under krigsåren, något som i sin mån bidragit till att Texas
snabbare än någon af de andra sydstaterna repat sig och begynt
gå framåt på nytt sedan fredliga förhållanden återinträdt och en
ny tillströmning af invandrare vidtagit. Numera utgöras dessa
invandrare dock icke af endast amerikanare såsom under Texas
tidigare år utan bilda europeiska immigranter nu flertalet af dem,
som tagit odlingen af Texas' vidsträcka slätter om hand.

Huru vidsträckta dessa äro, därom får man ingen klar före-
ställning genom siffror allena, men om man jämför statens areal
af öfver tvåhundra sextiofem tusen kvadratmil med de olika län-
dernas i Europa kommer man snart till insikt om att intet annat
europeiskt rike än Ryssland öfverträffar Texas i storlek, eller ens
eger samma ytvidd. Och hvad de öfriga amerikanska staterna
beträffar så är Texas sex gånger så stort som New York, eller
fyra gånger så stort som alla de ny-engelska staterna tillsamman-
tagna. Om unionens hela väldiga befolkning af sextiofem miljo-
ner människor blefve förflyttad till Texas så vore denna stat icke
tätare befolkad än Massachusetts i detta nu — och Massachusetts
är såsom enhvar vet på intet sätt öfverbefolkadt. Häraf framgår,
bätre måhända än af alt annat som kunde sägas, både huru väl-



581

digt stort Texas är och hvilka möjligheter för framtida utveck-
ling staten ännu eger. Dess jord är visst långtifrån öfveralt od-
lingsbar, ställvis till och med af värklig ökennatur, men sådana
sträckor af tilsvidare oupptagen odlingsmark eger staten dock
också att väl ett tiotal miljoner människor mera än i detta
nu kunde vinna sin bärgning inom dess gränser — och sanno-
likt nog i en framtid komma att göra det.

Allenast kustnäjderna, där bomull, sockerrör, hvete och majs
lika väl gå till, upptaga en yta af bortåt femtontusen kvadratmil
sådan jord som både kan och säkert en gång kommer att odlas
om också nu en öfvervägande större del af denna jord endast
användes såsom betesmarker. En räcka af väl skyddade hamnar
finnas längs denna kust och komma säkert i en framtid att spela
en betydande roll vid utvecklingen af statens ressurser, isynner-
het då unionsregeringen numera tagit deras förbätrande om hand.
De flesta af dem, ehuru själfva djupa och rymliga nog, hafva in-
lopp af mycket ringa vattendjup så att endast jämförelsevis grund-
gående fartyg kunna flyta öfver bankarna, men genom byggande
af ett slags milslånga vågbrytare af sten har man t. ex. i Gal-
veston lyckats tvinga strömsättningarna att spola undan en del
af sandbankarna så att inloppet fördjupats med flera fot och då
kongressen för fortsatta arbeten af samma slag beviljat mycket
betydande summor är -det knappast underkastadt något tvifvel
att flera af hamnarna längs Texas' ostkust inom några få år
komma att kunna besökas af de största oceanfartyg. Och hvad
detta betyder för staten, därtill kan man sluta sig af att bespa-
ringen i frakt för dess utförselprodukter skulle uppgå till om-
kring trettio miljoner dollars per år såvida sjötransport i stället
för järnvägsförbindelser kunde anlitas. Texas' floder däremot äro
på få undantag när icke navigabla och de, som kunna befaras af
fartyg, äro altför grunda och föränderliga till sin vattenmängdför
att kunna trafikeras af andra än jämförelsevis små ångare och
segelfartyg. Fiskrika äro däremot de flesta af dem och likaså
äro fiskerierna i de många bukterna längs kusten af ständigt sti-
gande betydelse. Allenast skölpadd-kött och ägg exporteras år-

ligen för ungefär en miljon dollars från Texas, största delen däraf
i konserverad form, och andra fiskerier drifvas likaledes både för
hemförbrukning och för export.

Närmast den egentliga kuststräckan ligger den del af staten,
som gemenligen benämnes „östra Texas" och som upptar en yta af
omkring fyratiofém tusen kvadratmil. Klimatet i dessa trakter
är betydligt varmt, hvarför också odling af tobak, sockerrör,
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bomull och halftropisk frukt är hufvudnäringen, jämte hvilken
boskapsuppfödning i stor skala bedrifves på jord, som ännu icke
tagits i anspråk för odling. Nordliga delen af staten — „Norra
Texas" — upptar en areal af omkring tjugufem tusen kvadrat-
mil, hvaraf en stor del utgöres af fruktbar jord, där hvete och
bomuU odlas sida
vid sida med nä-
stan lika fram-
gång, medan en
annan del af di-
striktet är täckt
af betydande sko-
gar, mest inne-
hållande ek. „Vä-
stra Texas", mel-

lan Oolorado-
och Nueces-flo-
derna är ett om-
råde om femtio-
tusen kvadratmils

Bomullsplantage i Texas.

areal med omkring tvåhundra tusen innevånare, samt består till
sin största del af en högslätt med rik gräsväxt, hvilken skänker
uppehälle åt hundratal tusen nötkreatur och får. I sydvästra de-
len af staten, det trettiotusen kvadratmil stora området mellan

Nueces- och Bio
Grande - floderna,
är likaledes bo-

skapsuppfödning
hufvudnäringen

för den till om-
kring nittiotusen
personer uppgå-
ende befolknin-

' gen och den s. k.
„Panhandle"trak-
ten slutligen, om-
fattande öfver tju-

Sockerplantage i Texas.

gusjutusen kvadratmil, är en näjd, där rik prärijord, tillhörande
regeringen, ännu står att köpa för två till tre dollars per acre
och dit därför sedan några år tillbaka en stark tillströmning
af invandrare pågår. Liggande från tvåtusen femhundra till
fyratusen fot öfver hafsytan eger „Panhandle" området ett
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friskt och hälsosamt klimat, i hvilket såväl hvete som allehanda
frukt med framgång kunna odlas. I väster öfvergår dock Pan-
handle-distriktets rika odlingsjord till lätt, sandig jordmån, yt-
terst fattig på vatten och därför bäst lämpad för boskapsskötsel,
hvartill densamma också i hufvudsak användes.

Såsom af denna korta beskrifning af staten Texas' natur- och
jordförhållanden antydningsvis framgår är jordbruket tils vidare
den utan all jämförelse viktigaste näringen i staten, hvars för
närvarande pågående utveckling lofvar att också framgent gå i
samma riktning. Närmast kusten omfattar landtbruket odling af
ris och sokkerrör i låglandet, hvete på högre belägna marker och
bomull samt majs litet hvarstädes. Bomullsskörden i Texas är
större än i någon annan amerikansk stat och uppgår till en mil-
jon tvåhundra tusen balar om året, värda bortåt femtio miljoner
dollars, medan skörden allenast af bomullsfrö stiger till sexhundra
tusen tons, hvilka lämna material för ett betydande antal olje-
prässar. Afkastningen
af hvetefälten åter upp-
går till fem miljoner
bushels pex år, d. v. -s.
knappast mera än hälf-
ten af den mängd, som
förbrukas inom staten
själft. Hvetet sås på
hösten och skördas i
Maj och Juni samt af-
kastar omkring tjugu
bushels per acre i me-

Skörd af sockerrör.

deltal. Majs skördas omkring tjugufem miljoner bushels per
år och medeltalet af hafreskörden stiger till omkring aderton
miljoner bushels, alt taget i anspråk för behofvet inom staten
själft. För export odlas — utom bomull — tilsvidare knap-
past annat än frukt och sockerrör. Fruktodlingen är än en

tämligen ny industri, men såväl bananas som persikor skep-
pas redan i betydande mängder från olika platser längs kusten
och af alla tecken att döma har fruktodlingen en stor framtid
att förvänta. Odlingen af sockerrör däremot har långt äldre anor
och har därför nått en långt mera framskjuten ställning om också
den ännu kan sägas vara föga mera än en antydan om hvad den
en gång troligen kommer att bli. Sockerplantagerna allenast
längs Brazas-floden producera redan nu omkring tolf miljoner
pounds socker årligen, utom en betydande mängd sirap och andra
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biprodukter. Den största sockerplantagen i Texas såväl som i
Förenta Staterna öfverhufvud är en benämd „Sugar Land", till-
hörande en öfverste E. H. Cunningham. Sex miljoner pounds
socker produceras årligen på denna farm, som upptar icke min-
dre än tolftusen acres, mest sandblandad lerjord, hvaraf den öf-
vervägande största delen är belägen på blott några få fots af-
stånd från rinnande vatten, hvilket gör det möjligt att under
hvilka nederbördsförhållanden som hälst ludla plantagens produk-
tion på nära nog samma höjd. Sedan år 1843, då odlingen af
sockerrör begynte på Sugar Land plantagen, har dess jord utan
någon som hälst gödsling år efter år afkastat de rikaste skördar.

Större betydelse än det egentliga jordbruket — bomullsodlin-
gen dock altid undantagen — eger emellertid boskapsuppföd-
ningen i Texas. En sjundedel af alt boskap, som nedslaktas i Fö-

renta Staterna,
uppfödes i Texas,
där denna närings-
gren är den äldsta
och den, som tils-
vidare sysselsätter
största antalet af
statens innevånare
samt upptar stör-
sta delen af dess
jord. Fordom var
hela staten så godt
som en enda ofant-
lig betesmark, där

Sockerrör-präss.

miljoner och åter miljoner kreatur ströfvade fritt omkring, sökande
sin näring öfveralt där det bästa gräset växte på de ändlösa slät-
terna samt endast genom egarens inbrända märke särskilda från
hvarandra, Hvarje år drefvos hjordar, räknande tiotal tusen huf-
vuden, från Texas norrut, till en eller annan järnvägsstation,
därifrån de skeppades till marknadsplatserna i de östra staterna.
Vägen gick genom de ödsligaste och af indianer värst hemsökta
trakterna i den nordamerikanska kontinentens centrum och var
därför lika farlig som ytterligt mödosam och ansträngande. Dag
och natt måste herdarna, „the cowboys" oupphörligt iakttaga
den största och noggrannaste påpasslighet och vaksamhet för att
hålla de väldiga kreaturshjordarna tillsamman och hindra dem
från att sprida sig öfver och gå förlorade på de mångtusenmila prä-
rierna, öfver hvilka tåget drog fram. Emellanåt inträffade plöts-
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liga och oförklarliga „stampedes", då kreaturen i häjdlöst vild
fart rusade i väg i hvilken riktning och mot hvilka faror som
hälst, skrämda af något, som ingen kunde förklara eller förstå.
Då återstod intet annat för herdarna än att i ändå vildare fart
sätta efter hjorden, rida förbi den och tvinga ledarne att små-
ningom vända åt endera sidan, mera och mera tils de främsta af
de uppskrämda djuren slutligen nådde de sista af hjorden och
bildade en väldig cirkel, då vanligen farten småningom begynte
saktas tils om någon timme hela massan af kreatur trötnat till-
räckligt för att stanna och slå sig till ro. Vid andra tillfällen
måste hjorden försvaras mot strofvan de indianer, hvilka i Texas-
boskapen sågo ett betydligt lättare vunnet byte än i de vilda
och skygga bufflarna, och många hundrade äro de cowboys,
hvilkas ben längesedan förvitrat ute på slätterna, där de gåfvo
sina lif för sina husbönder, egarne till boskapen, hvilka själfva
förtjänade miljoner på sin affär, medan de, som med fara för lif
och lem skötte den, fingo åtnöja sig med en nog så knapp lön,
knapp både för det svåra arbete de hade att utföra och isynner-
het för de stora faror detta arbete var förbundet med. Numera
har denna, den svåraste och farligaste, men på samma gång
också mest intressanta och romantiska sidan af yrket helt och
hållet utplånats. Järnvägarna sträcka nu sina armar till hvarje
större boskapsdistrikt i Texas så att slaktdjuren kunna lastas så
godt som direkt från betesmarkerna i de vagnar, som transpor-
tera dem vidare österut, och af indianerna är numera ingenting
att befara, icke ens i de mest aflägsna och ödsligaste delarna af
staten annat än möjligen då och då stjälande af några enstaka
kreatur.

Men därför har ingalunda släktet cowboy ännu dött ut i Te-
xas, tvärtom är det där de mest typiska representanterna för ra-

sen numera finnas — och huru egendomligt intressanta dessa de
sista kvarlefvorna från det forna, vilda gränslifvet äro, det vet
endast den, som haft tillfälle att se dem på nära håll. Fordom
rekryterades cowboys bland de vildaste, mest laglösa och mest
oregerliga befolkningselementen i hela Nord Amerika. Otaliga
af de afventyrare, som strömmade till från Europa, hamnade i
Texas, där friheten från alla de band ett ordnadt samhällsskick
pålägger sina medlemmar, var störst och af dessa slog sig ett
flertal på den väl svåra, men till gengäld också fria och obe-
roende sysselsättningen att såsom cowboys taga vård om de stora
boskapsegarnes hjordar. Året om lefvande ute i fria luften, utan
några tillfällen att umgås med andra människor och därför också
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saknande tillfällen att utgifva någon nämvärd del af sin lön, voro
cowboys vanligen i besittning af ett öfverflöd på lefnadsmod och
också på penningemedel då de togo sig ledigt och redo in till de
fåtaliga städerna i Texas, där under dessa tider det vildaste tänk-
bara lif fördes. Otaliga äro de historier om vilda och blodiga
dåd, som då hörde till ordningen för dagen, och alt ännu har
Texas namn och rykte att vara den minst laglydiga staten i
unionen och den där medmänniskors lif hållas i minsta möjliga
hälgd. Stöld af boskap, genom utplånande af den egentliga ega-
rens märke och inbrännandet af ett annat, blef en formlig indu-
stri och „tjufmärkandet" en konst, hvars utöfvare betraktades så-
som särdeles skickliga affärsmän. Formliga bataljer utkämpades
tidt och ofta mellan de cowboys, som hade en hjords bevakning sig
anförtrodd, och de yrkestjufvar, hvilka året igenom ströfvade lan-
det rundt, infångande och märkande med sitt eget vederbörligen
inregisterade märkjärn hvart kreatur de kunde komma öfver och
hvars märke lät sig utplånas eller förändras. Att skjuta ned en
mexikanare, en „greaser", såsom dessa landets ursprungliga inne-
byggare ännu i dag föraktligt benämnas, var knappast ett brott,
för hvilket någon jury skulle varit villig att ådöma straff, och
att nedgöra indianer hvarhälst man kom öfver dem var en sport,
öfver hvars utbyte man kände sig stolt, om rödskinnen sedan
voro fredligt sinnade eller motsatsen. Med mindre än två re-
volvrar af väldig kaliber och ett patronbälte kring lifvet rörde
sig ingen cowboy med minsta själfkänsla någonsin — och knap-
past någon annan respektabel medborgare häller, ty ingen kunde
veta hvilket ögonblick han blefve tvungen att försvara lif och
egendom.

De tiderna äro numera lyckligtvis förbi i Texas såsom an-
norstädes i den forna vilda västern, dit staten på grund af ut-
veckling, seder och näringar noga taget hör, om och dess geo-
grafiska läge anvisar densamma en plats bland sydstaterna. Nu-
mera bedrifves den „fria" boskapsuppfödningen egentligen endast
i statens mest aflägsna delar, medan i de öfriga de forna stora
boskapsstationernas områden dels blifvit inhägnade, dels sönder-
styckats i mindre lotter, hvilka i årligen stigande antal upptagas
och bebyggas af invandrare, för hvilka jordbruk är hufvudsaken.
Den största af de ännu befintliga, af enskild person egda bo-
skapsstationerna, som finnas kvar i Texas, är Santa Gertrudes, be-
lägen i Nueces och Cameron counties, fyratio mil sydväst om
Corpus Christi vid mexikanska bukten. Sjuhundratusen acres
höra till denna station, hvilken år 1853 grundlades af kapten
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Richard King och numera eges af hans enka, fru H. M. King.
På en sträcka af fyratio mil gränsar detta »amerikanska fursten-
döme" till hafvet, medan öfver trehundra mil af järntrådsstängsel
inhägna dess område på de öfriga sidorna. Etthundratusen styc-
ken nötkreatur samt tretusen fölston underhållas på stationen
samt efterses af tvåhundra cowboys, för hvilkas behof en skara
af ettusen tvåhundra ridhästar födas. För det egentliga jord-
bruket finnas andra arbetare, hvilka hafva till uteslutande upp-
gift att sköta de farmer, hvilka alstra stationens eget behof af
allehanda jordbruksprodukter, samt cle många experimentalfält,
där egarne anställa rön med allehanda odlingsväxter, som anta-
gas lämpa sig för jordmånen och klimatet. Flera andra väldiga
areal omfattande boskapsstationer existera ännu i olika delar
af staten, de flesta af de större tillhörande bolag, ofta bildade af
utländingar, och alla afsedda att i sinom tid styckas och försäl-
jas åt personer, som flytta in till Texas för att där slå sig ned
såsom jordbrukare Af nötboskap besitter staten öfver fyra mil-
joner stycken, jämte två miljoner stycken svin samt öfver en mil-
jon hästar och mulåsnor, förutom åtskilliga miljoner stycken får.
Äfven i Texas synes det jordbruk, som bedrifves i förening med
boskapsskötsel löna sig bäst och torde det därför icke komina att
dröja så synnerligt många år innan de stora boskax>sstationerna
öfveralt lämnat rum för smärre farmer. Ditåt tyckes utvecklin-
gen sträfva och att döma af erfarenheten från andra trakter, där
en liknande utveckling vidtagit, kommer staten i sin helhet sä-
kert att vinna på förändringen.

I alla de delar af staten Texas, där jordbruk visat sig vara
lönande, finnes en mängd jord till salu, vanligen till bra nog bil-
ligt pris, och har därför sedan några ar tillbaka en stark invan-
dring dit egt rum, såväl af amerikanare som af direkt invandrade
européer. Det ser nära pä ut som om Texas hade att motse en
tillströmning af samma slags invandrare som förut cle nordvästra
staterna, eller nordbor och tyskar, och om så blir fallet kommer
staten helt säkert att draga oberäkneligt stora fördelar däraf, ty
af alla kolonister, som bidragit till utvecklingen af Förenta Sta-
ternas ressurser, ha de af germanisk ras visat sig stå åtminstone
lika högt som de af anglosaxisk både såsom arbetare och såsom
medborgare. Klimatet i Texas är visserligen till en början i viss
mån besvärligt för nordbor, hufvudsakligen under sommaren då
värmen ofta är mycket för stark för att vara angenäm, men då
alra största delen af de tyngsta jordbruksarbetena utföres under
vintern, som. aldrig är sträng, kan också nordbon lätt nog vänja
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sig vid den högre värmegraden. Såsom jordbruksstat är Texas
äunu blott i begynnelsen af sin utveckling, men säkert är att i
en framtid staten kommer att öfverflygla många af de äldre,
ty rum finnes där ännu för många gånger flera innevånare än
hvad där nu bygga och bo.

Jordbruk och boskapsskötsel äro emellertid ingalunda de
enda naturliga hjälpkällor Texas eger. Vidsträckta timmerskogar,
väldiga lager af stenkol, mineral
af många olika slag, hvaribland
både guld- och silfver- samt
särdeles goda järnmalmer äro de
förnämsta, gips i stor myckenhet,
bärgssalt samt afllagringssalt på
många olika platser längs ku-
sten och slutligen olika värdefulla
stenarter, äro alt naturliga till-
gångar, hvilka redan nu exploi-
teras i betydande utsträckning

Timmerhuggare i Texas.

och utan tvifvel framdeles komma att göra ändå mera för sta-
tens framåtskridande i alman välmåga.

Stora sågvärk såväl i nordliga Texas som i sydöstra delen af
staten drifva särdeles betydande affärer i timmer, förseende såväl
hemmarknaden som fyllande behofven i många af de inre sta-

terna, ända så
långt norrut
som Kansas och
Nebraska. En
mängd nordbor
arbeta vid des-
sa sågvärk och
många af dem
ha der samlat
den grundplåt
de behöft för
att slå sig nedSågvärk i Texas.

såsom själfständiga farmare. Gul och hvit tall, cypress samt olika
slags ek äro de förnämsta och dyrbaraste träslag, som i större
mängder försågas i Texas, hvars trävaror också i Mexico hafva
en ypperlig marknadsplats.

Gkddgrufvor bearbetas i Presidio-county och ha visat sig lö-
nande nog om också inte i samma grad som dylika i flera andra
amerikanska stater. Silfvergrufvor ha öpnats på flera olika plåt-
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ser samt äfven under längre eller kortare tid varit föremål för
bearbetning — några ända till närvarande tid, och koppar samt
bly ha likaledes upptäckts på flera platser, men ha tilsvidare icke
gifvit upphof åt någon nämvärd grufdrift, medan däremot järn-
värk på olika håll inrättats i och för tillgodogörande af de rika
tillgångar på järnmalm, som flerstädes förekomma. Kol brytes
likaledes på olika platser, men är i almänhet af underlägsen be-
skaffenhet och användes därför mest för lokala behof. Röd, grå
och mångfärgad granit, korallröd, brun, orangeröd, blå samt hvit
marmor och sandsten i flera färger äro de förnämsta i Texas före-
kommande stenarterna, alla använda af bygnadsindustrin i statens
städer, och därför föremål för årligen alt större affärer.

Kapitoliibygnaden i Austin.

Hufvudstad i Texas är Austin, belägen vid Colorado-floden,
inom synhåll af Colorado-bärgskedjan. Stadens största sevärdhet
är statskapitoliet, som kostat tre och en half miljoner dollars och
betalats helt och hållet med jord. Då Texas blef en af unionens
stater och i sådan egenskap ansåg sig behöfva ett värdigt palats
för sina lagstiftare, men saknade nödigt kapital för att bygga ett
sådant, beslöt dess kongress att anslå tre miljoner acres jord i
norra delen af staten, i det s. k. Panhandle distriktet, för ända-
målet samt annonserade att den vederhäftiga individ eller kor-
poration, som ville åtaga sig att efter faststälda ritningar och
planer uppföra kapitoliibygnaden, skulle erhålla fastebref på den
nämda väldiga jordsträckan. Ett bolag bildades för ändamålet af
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några Chicago-kapitalister, kapitoliet bygdes och numera äro de
nämda kapitalisterna egare till jorden, hvilken i smärre lotter
försäljes åt kolonister och i sinom tid nog kommer att inbringa
mångdubbelt den summa, som kapitoliibygnaden kostade. De
flesta hus i Austin äro uppförda af ljust tegel eller gräddgul
sandsten, hvarför staden gör ett
särdeles snygt och prydligt in-
tryck, hvilket yttermera förhöjes
af de planteringar af träd och
buskar, som anlagts litet hvar-
städes. Under den tid statsle-
gislaturen har sina sessioner
är Austin en mycket liflig stad,
där sällskapslifvet har mera
fart och „schwung" än i de
flesta af de nya städerna i vä-
stern.

Större betydelse för staten
eger dock Dallas, vid Trinity- Domstolsbygnaden i Dallas.
floden, midt i hjärtat af ett rikt jordbruksdistrikt med en befolk-
ning af väl en miljon personer. Flera af de stora transkontinen-
tala järnvägslinjerna mötas i Dallas, som därför blifvit en mycket
betydande handelsstad med en årlig omsättning af ungefär tjugu-
fem miljoner dollars. Ett hundratal fabriker af olika slag, mest

tillvärkande varor för förbruk-
ningen inom staten själft, ha un-
der senare tider uppstått i Dallas
och gifvit staden en solid grund
för vidare utveckling också åt
detta håll. Nära intill Dallas, på
ett afstånd af endast tre mil där-
ifrån, ligger staden Oak-Cliff,
officielt en själfständig stad, men
noga taget endast en förstad till
Dallas själft samt förtjänande
uppmärksamhet såsom varande
resultatet af en enda enskild

Universitetet i Oak-Cliff.

mans företagsamhet och förutseende. Ännu år 1888 var den nu-
varande förstaden Oak-Cliff endast en bit obruten skogsmark,
men nämda år köpte en Dallas-kapitalist tvåtusen acres jord i
trakten, bygde en järnvägslinje dit ut, anlade gator; inrättade en
vattenledning, utlade en prydlig park och begynte välja bygnads-
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tomter — med det resultat att numera en stad med ett par tu-
sental innevånare finnes på platsen, försedd med alla nutida be-
kvämligheter, vattenvärk, gatubelysning, väl stenlagda och sär-
deles prydligt planterade gator o. s. v.

Näst Dallas är San Antonio Texas' största stad. Belägen
mellan San Antonio och San Pedro-floderna, är staden den äldsta
i staten och har bibehållit
många karaktäristiska drag
från den gamla spansk-mexi-
kanska tiden, hvilka skänka
densamma ett större intresse
än hvad öfriga städer i Texas
kunna berömma sig af. „B©-
xar" såsom staden först kal-
lades grundlades redan år 1718
och blef inom kort hufvudor-
ten i hela den nuvarande sta-
ten samt var under många år
centralhärden för den texanska

Oak-Cliff hotellet.

själfständighetsrörelsen, under hvilken så mycket blod spildes.
Af den gamla San Antoniomissionen finnes hufvudbygnaden, »the
Alamo", där såsom tidigare nämts ett antal texanare funno hjälte-
döden under kampen mot Santa Annas mexikanska armé, anna

kvar såsom statsegendom, och likaså finnes ännu den gamla span-
ska „plazan", torget, som före-
finnes i alla spanska städer,
planterad med skuggrika, åld-
riga träd och i alla drag skil-
jande sig från de fåtaliga öpna
platserna i nutida amerikanska
städer. San Antonio är huf-
vudorten för Texas' mycket
betydande ullhandel samt där-
jämte Förenta Staternas stör-
sta marknadsplats för hästar
och mulåsnor, ehuru tilläggasStatshuset i San Antonio.

må att dessa i almänhet äro af föga framstående beskaffenhet,
såsom varande af halfvild mexikansk eller inhemskt texansk ras.
Omkring sjuttiofemtusen stycken försändas årligen från San An-
tonio hufvudsakligen till bomullsplantagerna i staterna längs me-
xikanska bukten. En betydande handel med hudar, talg o. s. v.

samt en vjnstbringande transitohandal med Mexico bidraga till
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affärsomsättningen i San Antonio, som otvifvelaktigt är en af syd-
västerns framtidsstäder.

Den förnämsta hamnstad Texas för närvarande eger är Gal-
veston, belägen på en långsträckt, sandig ö tätt invid kusten.
Såsom utförselort för bomull intar Galveston den tredje platsen
bland Förenta Staternas städer, skeppande omkring sjuhundra

tusen balar, värda fy-
ratio miljoner dollars,
hvarje år. Regelbundna
ångbåtsförbindelsermed
de stora hamnstäderna
och marknadsplatserna
på ostkusten bidraga i
sin mån till att göraGal-
veston till en betydande

handelsstad, hvilken
utom bomull också ut-
skeppar stora mängder
af timmer, hudar, talg
och säd. Att en af

Postkontoret i San Antonio.

hamnstäderna i Texas en dag kommer att spela bra nog samma
roll såsom utkepningsort för de sydvästra staterna som New
York nu innehar beträffande de norra, centrala och nord-
västra är tämli-
gen säkert, då
besparingen i
järnvägsfrakter
skulle stiga till
så storartade
summor, men
osäkert är hu-
ruvida det blir
Galveston, som
kommer att in-

taga denna
framstående

plats eller Hou-
Bomullsbörsen i Galveston.

ston, dess nära granne och farliga rival.
Ännu är visst Houston, som under republiken Texas' korta

tillvara såsom oberoende land var dess hufvudstad, mindre än
Galveston, men såsom egande ett utomordentligt gynsamt läge
vid en hafsvik med djupt vatten samt i besittning af de ypper-
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ligaste järnvägsförbindelser — icke mindre än tretton olika järn-
vägslinjer utmynna i staden — kommer Houston otvifvelaktigt
att gå framåt med lika rask fart som under de senaste åren och
i så fall är det möjligt nog att alla de andra städerna i Texas
komma att bli öfverflyglade af den förra hufvudstaden. För
egentliga oceanfartyg kommer
Houston väl aldrig att bli till-
gängligt, men belägen endast
på några tiotal mils afstånd
från de tre djupvattenhamnar
Texas eger samt egande för-
månen af sitt läge vid själfva
mötespunkten för de järnvägar,
som sätta dessa hamnar i för-
bindelse med det inre af landet
är det als icke omöjligt att
Houston kommer att blifva
centralpunkten för den handel
de andra direkt förmedla.

Domstolsbygnad och postkontor i
Galveston.

Forth Worth, vid Trinity-floden, var ännu år 1879 utgångs-
punkten för den troligen längsta diligenslinje, som någonsin fun-
nits på jordklotet. Ända till Yuma vid gränsen till California, et-

tusen sexhundra mil från Forth
Worth förde dessa diligenser
passagerare, i regeln på tret-
ton dagar, genom trakter, där
alla tänkbara svårigheter och
faror mötte. Numera har sta-
den järnvägsförbindelser åt alla
håll och har därför blifvit en
viktig centralpunkt för handeln
i statens bästa jordbruksområ-
den. Spanmålselevatorer, stora
kvarnvärk, »stock yards", (krea-
tursgårdar i förening med slak-
terier) och andra liknande in-
rättningar bära vitne om ar-

Bomullsbörsen i Houston.

ten af de hufvudsakliga affärerna i Fort Worth, som visar alla
tecken till att snart nog bli en värklig storstad.

Stadd i raskt framåtskridande är likaledes Waco, vid Brazas-
floden, och detsamma gäller om El Paso, belägen vid Rio Grande
samt sätet för en betydande handel med Mexico, därifrån bland
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annat stora nrangder malm af olika slag importeras till smält-
värken i El Paso. En annan gränsstad, som synes bestämd att
växa med västamerikansk fart, är Laredo, också vid Rio Grande-
floden samt midt emot den mexikanska staden Nuevo Laredo,
med hvilken förbindelsen underhålles förmedels en elektrisk järn-
väg, som ofvergår floden med en ståtlig bro, helt och hållet bygd

af stål. Laredo har
utvecklat sig till en
järnvägs-knutpunkt
af stor vikt, hvar-
för också storartade
reparations- och
andra värkstäder

där uppförts. Dess
läge invid gränsen
till Mexico har där-
jämte gjort att en
synnerligt liflig han-
del— och en kanske

Hufvudgatan i Houston.

ändå lifligare smugling — utvecklat sig och dragit till staden en
mängd individer, hvilka bland annat också slagit sig på industriell

Stadshuset i Houston. Domstolsbygnad i Houston.

värksamhet af olika slag, så att Laredo håller på att bli en
fabriksstad af ingalunda ringa betydenhet.

En mängd smärre städer, hvilka delvis sprungit upp under
det senaste årtiondet, måste vi här af brist på utrymme förbigå.
Någon synnerlig betydenhet ega de visserligen ännu icke, men
tillsammantagna vitna de dock om det synnerligen raska fram-
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åtgående på alla områden, som för närvarande kännetecknar ut-
vecklingen i staten Texas, och förtjäna därför att omnämnas. In-
gen af de andra sydstaterna har så hastigt utplånat spåren af
kriget och den därpå följande stora omvälfningen i alla förhål-
landen, dels måhända för det slafinstitutionen icke hunnit så ge-
nomgripande invärka på samhällsskicket i Texas, men säkert mera
emedan en fruktbärande immigrationsström begynt utgjuta sig

Baylor Universitetet i Waco.
öfver dess vida slätter, som blott tarfva armar för att alstra
skördar tillräckliga för miljoner och åter miljoner individer. En
om ock flyktig undersökning af hjälpkällor och förhållanden i en
stat som Texas är bätre än törhända något annat i stånd att för-
drifva ända till sista skymten af farhåga för att den tid är nära
då Förenta Staternas väldiga produktion af säd och andra födo-
ämnen skall bli otillräcklig för export, eller kanske till och med

Vy af El Paso.
för landets eget behof. Icke ens den oerhördt snabba tillväxt af
befolkningen, som pågår i Nord Amerika kan inom någon beräk-
nelig framtid bringa konsumtionen att uppväga produktionen,
därom kan ingen hysa några tvifvel, som sett de ofantligt vida
sträckor af odlingsbar jord, som ännu i de västra och sydvästra
staterna vänta på bebrukare och af sådan jord finnes mera i Te-
xas än i någon annan af unionens stater.



Arkansas.

Statistik.

et förstabebyggandet af staten år 1685.
egde rum vid Arkansas Post.
och utfördes af fransmän.
Arkansas mottogs såsom stat i

Unionen år 1836.
Folkmängden steg år 1890 till 1,125,385.
hvilket per kvadratmil gör. .. . 15. 1.
I val deltagande medborgare. . 144,714.
Areal i kvadratmil 53,850.
fördelad i grefskap, (counties) 76.
Järnvägarna i staten i mil .... 2,156.

Årligt värde af industrialster $7,000,000.
Värde af under odling varande jord $45,000,000.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 185.
Antalet representanter i kongressen 5.

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

Arkansas hör till de tidigast af européer besökta områdena i
Nord Amerika, ty redan år 1541 trängde spanioren Hernando de

Little Rock 22,436.
Forth Smith 11,291.
Pine Bluff 9,952.
Hot Springs 7,115,
Helena
Tt.xarkana

5,185.
3,486.
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Soto in i dess område, där han uppehöll sig under ett par må-
naders tid med sina följeslagare innan de drogo vidare söderut,
inåt det nuvarande Lousiana. Etthundra trettiotvå år senare, år
1673, besöktes området för andra gången af hvita, denna gång
af fransmännen, upptäcktsresandena Marquette och Louis Joliet,
hvilka längs Mississippi-floden nådde ända fram till den seder-
mera Arkansas henämcla bifloden till »vatnens fader". Marquette
och Joliet kartlade näjden kring de båda vattendragens samman-
flöde och på grund häraf såväl som på grund af sina egna se-
nare upptäckter i samma trakter tog La Salle år 1682 området i
besittning för konungens af Frankrike räkning, hvarefter, tre ål-
senare, det första franska nybygget vid Arkansas Post grunda-
des af chevalier de Tonti. Från Louisiana spridde sig sedermera
franska handlande och nybyggare norrut till Arkansas, genom
hvars område handeln med de franska besittningarna i Canada
tog sin väg. Någon egentlig kolonisering af Arkansas hade dock
icke ännu egt rum då hela Louisiana, hvartill nu ifrågavarande
område då räknades, år 1763 af Frankrike afträddes till Spanien,
i hvars ego de förra franska besittningarna förblefvo till år 1800
då Frankrike åter tog dem, ehuru endast för att tre år senare
försälja dem till Förenta Staterna.

Vid en år 1798 företagen folkräkning hade Arkansas icke
mera än trehundra sextioåtta innevånare, hvarför också hela dess
väldiga område såsom endast ett grefskap ingick", först i territo-
riet Louisiana samt sedermera i territoriet Missouri, för att först
år 1819 bli ett eget territorium. Vid denna tid egde Arkansas
en befolkning af omkring fjortontusen personer — indianerna
oräknade — och sexton år senare, då territoriet blef upphöjdt
till stat hade detta antal stigit till fyratiosjutusen sjuhundra, tack
vare den begynnande tillströmningen af invandrare, hvilka från
andra amerikanska stater började leta sin väg till de fruktbara
trakter längs Mississippi och dess tillflöden, hvilka Arkansas om-
fattar. Största delen af dessa invandrare kom från de södra sta-
terna och hyste naturligtvis sympatier för dessas politik samt
delade deras åsikter och fördomar i den brännande slaffrågan.
Följden häraf blef själffallet den att då secessionskriget utbröt
Arkansas omedelbart stälde sig på sydstaternas sida samt med
oöfverträffad ifver deltog i kampen, hvilken i Arkansas artade sig
till ett lika hänsynslöst grymt som envist fördt guerilla-krig.
Statens aflägsna läge, dess till en stor del ännu obebygda areal,
där endast få användbara vägar funnos, gjorde detta slags krig-
föring till den naturligaste, men då själffallet ringa kontroll kan
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utöfvas af de egentliga befälhafvarne öfver sådana trupper, blef
det nödvändigt för snart sagdt en och hvar att försvara lif och
egendom mot de såsom veritabla röfvarband uppträdande ska-
rorna. Följden däraf blef en alman förvildning och en ringakt-
ning för människolif sådan att tillståndet i Arkansas blef hardt
när outhärdligt, i det ordning, lag och rätt knappast voro annat
än torna ord, utan någon mening.

Under krigsåren fäste man sig utom statens egna gränser
mindre vid den rådande laglösheten, men då freden ändtligen
kom och den s. k. rekonstruktionen af sydstaterna begynte, visade
det sig att detta ordnande på nytt af förhåltandena var långt
svårare i Arkansas än i någon annan stat. Dess innebyggare
kunde icke i hast försona sig med tingens nya ordning utan sökte
med alla till buds stående medel förhindra de förhatliga, fri-
gjorda negrerna att komma i åtnjutande af sina rättigheter så-
som medborgare. De som vågade infinna sig vid valurnorna ri-
skerade därmed sina lif och nästan ännu farligare var det för
en neger att söka förvärfva sig jord och såsom själfständig ar-
betare sörja för sin utkomst. De s. k. regulatorerna, hvilka för-
skaffade Arkansas ett sä föga afundsvärdt rykte, gjorde kort pro-
cess med enhvar, som föraktade deras anonyma, men därför in-
galunda mindre alvarsamt menade varningar. Och därvid voro
negrerna ingalunda de enda offren, utan drabbade regulatorernas
hämd likaväl hvarje hvit man eller kvinna, som ådagalade någon
medkänsla med de förföljda svarta. Hängning, skjutning, ned-
brännande af hus och egendom, eller i lindrigaste fall prygling
voro de »straff", som af regulatorerna ådömdes för hvarje hand-
ling, som icke föll dem i smaken, och dessa straff utmättes van-
ligen ined oblidkelig stränghet.

Så olidligt blef tillståndet att unionsregeringen måste in-
skrida och ställa staten under militärkommando, men trots när-
varon och hjälpen af unionstrupper dröjde det tre år innan sin-
nena så pass lugnats att en konstitution, hvilken regeringen
kunde gilla, blef formulerad och antagen af statens valmän och
representanter. Sedan denna tid har utvecklingen fortgått så
tämligen ostördt, ehuru under många år hämmad af de dåliga
finanser Arkansas ända sedan krigsåren hade. Dessa ha dock
småningom blifvit reglerade, tack vare hufvudsakligen den starka
tillströmningen af kapital och arbetskraft, som under de sista år-
tiondena pågått till Arkansas' så fruktbara och af naturen i alla
afseenden så rikt gynnade område. En tredjedel af statens hela
befolkning är af mera eller mindre blandad afrikansk ras, »färgad"
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med ett ord, men då denna tredjedel själffallet icke kan utöfva
något synnerligt inflytande på händelsernas gång har man små-
ningom försonat sig med att åtminstone vid valurnorna behandla
de svarte såsom sina likar, lämnande åt framtiden att besvara
spörjsmålet huruvida de också i andra afseenden skola kunna nå
samma ståndpunkt som representanterna för den kaukasiska ra-
sen, och egnande all energi och alla krafter åt utvecklandet af
de rika ressurser naturen skänkt Arkansas.

Jordbruk är så uteslutande hufvudnäringen att ingen annan
stat i unionen i så ringa grad som Arkansas litar på andra in-
komstkällor. Icke mindre än åttiotre procent af hela befolknin-
gen vinna sin utkomst af jordbruket och hvad afkastningen af
denna näring vidkommer står Arkansas i alra främsta ledet, i det
penningevärdet af skördarna, uttryckt i procent på jordvärdet, är
större än i någon annan stat. Hufvudprodukten utgöres af bom-
ull, hvaraf omkring sexhundra tusen balar årligen skördas, där-
näst kommer majs med en årlig medelafkastning af fyratiotvå
miljoner bushels, hafre med fem miljoner, hvete med två och
sötpotatis med inemot en miljon bushels, medan skörden af to-
bak stiger till en miljon pounds och den af hö till tjugufemtusen
tons. Fruktodling har först under de senare åren begynt ernå
en större betydelse i Arkansas, men att döma af de resultat denna
gren af landtbruket redan hunnit och i betraktande af det för
fruktodling synnerligen gynsamma klimatet är det troligt nog att
denna i en framtid kommer att bli en betydande faktor i statens
ekonomi. Den fruktbaraste jorden förekommer i själfva flod-
dalarna, där öfversvämningar tidt och ofta ega rum, ökande jor-
dens alstringsförmåga, men på samma gång också ofta förstörande
alt hvad odling och arbete under långa år åstadkommit. Lägg
härtill att klimatet i dessa statens lågländer är alt utom hälso-
samt så inses lätt hvarför en jämförelsevis stor del af denna rika
jord ännu icke kommit under odling. I de högre belägna trak-
terna däremot, där hvete- och majsodling mest omhuldas, är Ar-
kansas' klimat särdeles jämt och mildt, närmast att förliknas vid
det i norra Italien, utan altför stark hetta under sommaren och
starka kölder under vintern. I mellersta delen af staten bedrif-
ves på de jämna prärierna en rätt betydande boskapsuppfödning
och söder om Arkansas-floden finnes ett vidsträckt område, hvars
af en mängd bärgåsar brutna mark äfven synes särskildt lämplig
för denna näring, isynnerhet parad med egentligt jordbruk i dal-
gångarna. Men af all jord i staten, hvaraf endast en tjugonde-
del uppgifves vara icke odlingsbar, äro endast trettiotvå procent
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tils vidare under bruk, hvarför naturligtvis de mindre lätt till-
gängliga trakterna ännu äro mycket glest befolkade.

I dessa mindre lätt tillgängliga trakter finnas ännu mycket
vidsträckta skogsmarker, som upptaga omkring trettiotusen kva-
dratmil af statens hela areal och lämna råmaterial för en stor-
artad timmerindustri. Det förnämsta virket är gul tall, som kom-
mer i handeln under benämningen »Georgia tall" och i stor ut-
sträckning användes både inom möbel- och isynnerhet inom byg-
nadsindustrin. För dörrar, fönster, paneler o. s. v. begagnas gul
tall i stor skala och gör ett synnerligt anslående intryck då dess
varma, rödgula färg får göra sig gällande såsom numera vanligen
är fallet i amerikanska hus. Höga pris betalas därför altid för
detta slags virke och ännu högre pris erhållas för de massor af
valnöt-, körsbär-, ek-, bok-, lönn-, alm- och askvirke, som sändes
i handeln af sågverken i Arkansas. Omkring tjugu miljoner dol-
lars inbringar statens sågindustri årligen och en betydande del
af denna summa kommer från Europa, dit stora mängder af de
ädlare virkesslagen exporteras. Till dessa hör också cypress- och
ceder- samt hickory-virket, hvaraf Arkansas årligen försågar
många tiotaltusen fot.

Af mineral eger Arkansas egentligen endast stenkol i näm-
värd mängd och därtill af synnerligt god beskaffenhet. I icke
mindre än åtta af statens grefskap förekommer stenkol i sådan
myckenhet att bearbetningen lönar sig och af dessa kolfält inne-
hålla flera såväl en art af anthracit kol som bituminöst kol
af bästa slag. Årliga utbytet af stenkol går redan nu till om-
kring trehundra tusen tons samt stiger för hvarje år tack vare
den snabba utveckling af stenkolsindustrin, som under senare ti-
der egt rum i staten. Näst stenkolsgrufvorna utgöra stenbrotten
statens viktigaste hjälpkällor på detta område. Marmor af alra
utsöktaste slag, s. k. mexikansk onyx, skiffer, granit af olika färg
och slag, hvaribland den utöfver hela unionen berömda »blå"
Arkansas-graniten, sandsten samt »novaculite", såsom en endast
inom Arkansas förekommande art slipsten benämnes, äro de för-
nämsta af cle stenarter, som från staten exporteras. Slipstenarna
från Arkansas äro de bästa i marknaden och användas öfveralt i
Amerika isynnerhet för finare arbete, såsom för hvässning af ju-
velerarevärktyg, kirurgiska instrument, rakknifvar o. s. v. Af
metaller förekomma järn, koppar, zink, antimonium o. s. v. men i
almänhet hvarken i särdeles riklig mängd eller af synnerligt
framstående beskaffenhet, så att i själfva värket också ingen näm-
yärd metallindustri utvecklat sig i staten, om också här och hvar
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inom dess område ett par olika slags malm brytas i några gruf-
vor.

Arkansas är en af de stater, hvilka egna största uppmärk-
samhet åt det uppväxande släktets uppfostran så att staten i
själfva värket utgifver större summor — i förhållande till taxe-
ringsvärdet af egendom — för skoländamål än någon som hälst
annan stat. Till ic-
ke mindre än fem-
ton miljoner dollars
uppgå statens årliga
utgifter för olika
skoländamål, medan
antalet af elever,
som besöka statens
lärovärk stiger till
öfver tvåhundra tu-
sen. Det s. k. „Ar-
kansas Industrial Bomulls-ångare på White Biver.

University" är en högskola, där utom i olika vetenskaper under-
visning också meddelas i alla de ämnen, som annars utgöra spe-
cialiteter för polytekniska lärovärk samt därjämte i olika rent
praktiska brancher, såsom i jordbruk, i alla detaljer af maskinist-
yrket o. s. v. Från hvarje grefskap i unionen kunna frielever
sändas till lärovärket, i hvilket plats finnes för ettusen sådana.
Antalet från de olika grefskapen beror på deras innevånarantal

och domhafvanden
i grefskapet är den,
som eger att utse
dem bland de sö-
kande han anser
böra komma i åt-
njutande af fri-
elevskapets förde-
lar. En annan
högskola .— „Phi-
lander Smith Col-

Arkansas' industriella universitetet.

lege" — har upprättats i statshufvudstaden Little Rock för en-
dast färgade studenter och ett ytterligare s. k. universitet, afsedt
uteslutande för kvinliga studerande, finnes i samma stad.

Little Rock är, såsom ofvan i förbigående nämdes, hufvud-
stad i Arkansas, men pä samma gäng också, i motsats mot det
vanliga förhållandet, den folkrikaste och största såväl som den



viktigaste handelsstaden i staten. Belägen i själfva centrum af
staten, vid stranden af den ståtliga Arkansas-floden, har staden
erhållit sitt namn af en liten klippa, hvilken egde utmärkelsen

att vara den för-
sta sten resande
längs floden kun-
de upptäcka på
hela sträckan
från dess utflöde
i Mississippi,

hvarför platsen
blef almänt känd
bland trappers,

jägare, bytes-
handlare och
andra, som hadeBaptistkyrka i Little Bock.

något att uträtta
på prärierna, samt fick behålla sin egendomliga benämning, hvil-
ken i ordagrann öfversättning betyder »liten klippa", äfven se-
dan där uppvuxit
en stad af större
betydenhet än de
flesta af de nyare
präristäderna.

Bygd på en platå
eger Little Rock
ett friskt och
hälsosamt klimat Little Bock.
och utmärker sig för sina breda, väl stenlagda gator, plante-
rade med magnoliaträd ooh försedda med elektrisk belysning,

samt för sina rymliga och väl an-
lagda varukajer och skjul längs
floden, längs hvilken en liflig trafik
med ångare pågår hela året ige-
nom. Omkring sjuttiotusen balar
bomull komma årligen i handeln
från Little Rocks prässar och be-
loppet af handelsomsättningen i
staden stiger till ungefär tjugu-
fem miljoner dollars j3er år. FortPostkontor och tullhus i Little Bock

Smith är en af de forna gränsposterna, inrättade för att hålla prä-
riernas indianer i styr, och har utgjort garnisonsort för flera än en

■-6Ö2 —
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af Förenta Staternas berömdaste generaler. Numera är orten en
så fredlig stad som trots någon, med ett vackert läge vid öfra
Arkansas samt
en årligen sti-
gande handel,
gynnad af det
raska framåt-
gåendet af den

omgifvande
traktens närin-
gar. Helena, vid

Mississippi,
eger sin stör-
sta betydenhet
såsom mötes-

punkt för vik-

Dårvårdsanstalt i Little Bock.

ne Bluff vid Arkansas-floden är
en betydande skepningsort för
bomull samt eger en befolkning,
af hvilken negrerna utgöra en
särdeles betydande del.

Mera känd än dessa städer
— icke ens hufvudstaden undan-
tagen — är dock den i Amerika
berömdakurorten »Hot Springs",
belägen femtiofem mil sydväst
om Little Rock. På sluttningen
af ett litet bärg finnes här en
samling heta källor, hvilkas vat-
ten har en temperatur af från 93
till 168 grader Fahrenheit, men
annars icke utmärker sig genom

Döfstuminstitutet i Little Bock

tiga järnvägs-
linjer och är
därjämte huf-
vudorten i ett
af statens mån-
ga välmående
jordbruksdist-

rikt, medan Pi-

Domstolsbygnaden i Little Bock.

några särskildt anmärkningsvärda egenskaper, ty vatnets halt af
mineraliska beståndsdelar är ytterst liten. Detsamma uppgifves
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dock besitta en betydande förmåga att bota en hel del åkom-
mor, bland hvilka särskildt märkas allehanda hudsjukdomar så
att „Hot Springs, Arkansas" i själfva värket blifvit ett slags ame-
rikanskt Aachen, dit årligen omkring tiotusen patienter styra sin
kosa. Unionsregeringen är egare såväl till själfva källorna som
till det närliggande området och har i den stad, som vuxit upp

omkring de vid-
lyftiga badhu-
sen, uppfört ett
stort tilltaget
sjukhus för ar-
mén och flottan
samttordekom-
ma att inrätta
också ett hospi-
tal endast för
patienter från
de många »sol-
dathem", där
forna medlem-

Hotel Eastman i Hot Springs.

mar af unionsarmén tillbringa sina återstående år, underhållna
af sina respektiva stater.

I närheten af
staden Hot

Springs finnas fle-
ra andra hetakäl-

lor med olika
slags vatten, så
godt som alla nu-
mera använda för
medicinska ända-

mål och alla
grundligt utpuf-
fade för sin för-
måga att bota al-
lehanda sjukdo-
mar. Storartade

Arme- och marinhospitalet i Hot Springs.

hotell ha med vanlig amerikansk företagsamhet uppförts invid de
förnämsta bland dem och alting tillgjorts för att göra hela denna
näjd till en enda väldig kurort.

Arkansas hör också till de stater i västern, hvilka ännu på
långt när icke hunnit ens middagshöjden af sin utveckling och
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hvilka därför i en framtid säkert komma att låta tala om sig be-
tydligt mera än hvad för närvarande är fallet. Staten själf eger
ännu omkring två miljoner acres odlingsbar jord afsedd att för-
säljas åt nybyggare, och unionsregeringen eger inom dess om-

råde inemot fem miljoner acres, hvilka till största delen kunna
upptagas enligt
homestead - lagen,
d. v. s. i lotter
om etthundra sex-
tio acres hvar, mot
erläggandeendast
af en inskrifnings
och registrerings
afgift, som icke
stiger till mera
än högst tjugu
dollars för hvarje
lott om etthundra
sextio acres. Den Arkansas' blindinstitut.
bästa och i all synnerhet den bäst belägna jorden är naturligtvis
längesedan upptagen, men mark af fullt ut så god beskaffen-
het som den många af de östra staternas farmare med framgång
odla, finnes ännu i öfverflöd. Och jämte denna finnas de ännu
så länge outvecklade ressurser Arkansas eger i sina stenkolslager,

i tillgångarna på järn, kop-
par, zink, antimonium, man-
gan och andra metaller, i
de väldiga lagren af kalk-
sten, marmor, granit, skiffer
samt andra stenarter, och
slutligen i de vidsträckta
skogsmarkerna, hvilka inne-
hålla så många olika slag
särdeles dyrbart timmer. Med
sådana naturliga hjälpkällor
kan det icke slå fel att Ar-
kansas ännu under mångaOnåchila college i Arkadelphia.

år, kanske årtionden, framåt kommer att draga till sig invand-
rare från olika håll och med deras hjälp kommer att skrida fram
till den plats i första ledet bland unionens stater, som synes vara
staten af naturen förbehållet. Med endast en lika stor folktät-
het som i de mera befolkade östra staterna kunde Arkansas pro-
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ducera mångfaldiga gånger mera än hvad för närvarande är fal-
let, och denna folktäthet kommer staten säkert en gång att upp-
nå, därom kan intet tvifvel råda hos den, som tagit notis om dess
utveckling under de två senaste årtiondena.



Louisiana

Statistik:
et första bebyggandet af sta-

ten år 1699.
egde rum vid Biloxi.

I och utfördes af fransmän.
Louisiana mottogs såsom stat i

Unionen år 1812.
Folkmängden år 1890 1,116,828.

' hvilket per kvadratmil utgör . . 20. 7.
, I val deltagande medborgare. . 115,695.
Areal ikvadratmil 48,720.
fördelad i grefskap (counties) 59.

med postkontor 870.
Järnvägarna i staten i mil 1,535.
Årligt värde af industrialster $24,205,183.
Årligt värde af jordbruksprodukter $42,883,522.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 152.
Antal representanter i kongressen 6.

De viktigaste städerna i Louisiana och deras respektiva in-
nevånarantal 'äro:

New Orleans 241,995.
Shreveport
Baton Rouge

11,482.
10,397.

Lake Charles 5,000.
Plaquermine , 3,211.
Donaldsonville 3,199.
Monroe 3,051.
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Bet nuvarande Louisiana besöktes redan tidigt af hvita, i
det år 1542 ett antal spaniorer, hörande till de Sotas expedition
efter hans död under anförande af Narvaez seglade ned längs
Mississippi-floden och ut till hafs, stadda på återtåg till mera ci-
viliserade trakter. Spaniorernas erfarenheter från vildmarkerna
längs Mississippi voro sådana att inga af deras landsmän kände
sig hågade att följa dem i spåren så att dessa illa beryktade näj-
der under etthundra fyratio år framåt voro fredade för alla vi-
dare besök af hvita. Men år 1682 kom den franske upptäckaren
La Salle under sin äfventyrliga resa längs Mississippi, från S:t
Anthony-fallén i Minnesota ända till dess mynning, också till
Louisiana och han tog området i besittning för konungens af
Frankrike räkning på samma sätt som alla andra trakter, genom
hvilka han färdats. La Salles följeslagare voro dock altför få
till antalet för att han skulle kunnat etablera någon koloni eller
ens upprätta någon post vid Mississippis mynning utan åtnöjde
han sig med att resa ett antal stenpelare längs flodstränderna
för att sålunda kungöra Frankrikes eganderätt till området. Fyra
år senare återvände han emellertid med en expedition, den han i
Frankrike lyckats utrusta, för att grunda en koloni vid södra än-
dan af den väldiga vattenväg, som kunde förmedla förbindelserna
mellan de franska besittningarna längs de stora sjöarna i norr
och den mexikanska hafsbukten. Tyvärr voro dock La Salles
hågkomster af flodens läge så dunkla och hans skeppares insik-
ter i navigation så ringa att han als icke lyckades igenfinna Mis-
sissippi utan efter långt och fruktlöst sökande såg sig tvungen
att landa på Texas' kust. Utan tillräckliga förråd, omgifna af kärr-
och sumpmarker samt ständigt utsatta för indianbefolkningens
fiendskap, gingo La Salle och hans män här ett sorgligt öde till
möte. Den djärfve upptäckaren, som gjort mera för kännedomen
om den amerikanska kontinentens inre än någon annan man, som
trotsat och lyckligt öfvervunnit de största och skenbart mest
oöfvervinnerliga svårigheter och faror, dukade under för sjukdom
i det eländiga lägret, kalladt Fort S:t Louis, vid Matagorda buk-
ten i Texas. Hans följeslagare, blifna ytterligt modlösa till följd
af förlusten af sin berömda ledare, rakade i alt större elände och
svälte slutligen till större delen bokstafligen ihjäl, sålunda än-
dande det första franska försöket att etablera en koloni i det af
La Salle upptäckta lofvande området vid Mississippis utlopp.

Först år 1699 utsändes en ny expedition från Frankrike un-
der anförande af Iberville, som i närheten af den plats som nu
benämnes Ocean Spring grundade ett nybygge, det han kallade
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Biloxi, hvarpå han följande år på en punkt sjuttio mil högre
uppåt floden och således inom det egentliga, nuvarande Louisi-
ana, grundade en militärpost, hvilken hade till uppgift att möta
alla möjliga försök från engelsmännens sida att segla uppåt flo-
den. Området gafs sedermera i förläning åt Antoine Crozat, som
dock snart fann det för sig förmånligast att öfverlämna sina änd-
och gränslösa domäner åt den beryktade svindlaren John Law
och det af honom grundade ~Västra kompaniet".

New Orleans grundades år 1718 och egde då sextioåtta inne-
vånare, men växte hastigt nog genom de skaror af franska immi-
granter, hvilka år efter år anlände från moderlandet. Redan år
1721 hade Louisiana ett antal af inemot femtusen hvita innevå-
nare utom åtskilliga hundra negrer och ett okändt antal indianer
af olika stammar, mot hvilka ständiga krig fördes. Choctaw-indi-
anerna voro fransmännens allierade mot Natchetz-stammen, hvil-
ken blef närapå helt och hållet tillintetgjord, men senare i Chic-
kasaw-indianerna lyckades finna bundsförvandter, med hvilkas
tillhjälp striden mot de hvita kunde fortsättas, med så mycken
energi att fransmännen tillfogades flera rätt känbara nederlag.
Under tjugu år pågingo indiankrigen, hvilka naturligtvis i hög
grad fördröjde Louisianas framåtskridande, och sedan de andli-
gen blifvit slutförda drabbades kolonien af nya svårigheter i och
genom dess afträdande år 1764 till Spanien. Fransmännen i
Louisiana vora alt utom hågade för att stå under spansk styrelse
och visade sig därför särdeles gensträfviga mot den spanska gu-
vernören Antonio de Ulloa, hvilken de slutligen togo till fånga
samt sände tillbaka till Spanien på ett dit destineradt fartyg.
En regering tillsattes af de segrande och delegerade skickades
till Frankrike för att anhålla om att konungen åter ville taga i
besittning de förra franska kolonierna i Louisiana och angrän-
sande trakter. Detta vägrade emellertid den franska regeringen
att göra och för kolonisterna återstod därför intet annat än att
underkasta sig den spanska armé, hvilken år 1769 anlände för
att återtaga området. Ledarne af den franska insurrektionen
skötos i New Orleans och hvarje spår af motstånd kväfdes, hvar-
efter provinsen kvarblef under spanskt herravälde ända till år
1800 då Frankrike återvann sina forna besittningar i Nord Ame-
rika, ehuru endast för att tre år därefter för kontanta penningar
försälja dem till Förenta Staternas unga republik.

Inom mindre än ett år efter det unionsregeringen erhållit
eganderätten till provinsen bildades af en större del af det nu-
varande Louisiana territoriet New Orleans, hvilket i öster hade
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såsom närmaste granne de engelska besittningar, hvilka under
benämningen „West Florida" omfattade kusttrakten öster om Mis-
sissippi. Inbyggarne i dessa trakter trötnade dock snart nog på
Englands öfverhöghet och förklarade sig år 1810 för en obero-
ende och själfständig republik samt anhöllo något senare om in-
träde i den amerikanska unionen, hvars regering dock vägrade
att mottaga området. Guvernören i Louisiana annekterade emel-
lertid den oberoende republiken för sin stats räkning och följden
däraf blef att England under det krig, som år 1812 utbröt mot
Förenta Staterna, sände en armé af öfver fjortontusen män under
general Pakenhams anförande mot New Orleans. Staden försva-
rades af general Andrew Jackson, som endast kunde ställa upp
tretusen femhundra skarpskyttar från Kentucky, Tennessee och

Monumenti Chalmette, till min-
ne af de stupade.

Louisiana mot de engelska trupperna.
Men i den åtgörande drabbningen,
som egde rum den åttonde Januari
1815, några dagar efter det fred redan
blifvit sluten mellan England och Fö-
renta Staterna, lyckades Jackson sin
numeriska underlägsenhet oaktadt, till-
foga engelsmännen ett så grundligtne-
derlag att de, efter att hafva förlorat
tretusen män, retirerade till småfartyg
och afseglade till hemlandet.

ZLouisiana såsom en af de stater,
där knappast några andra arbetare än
negerslafvar användes, var naturligtvis
en af de första att ansluta sig till se-
cessionsrörelsen. Men då amiral Farra-

gut redan i början af kriget lyckades besegra den konfedererade
flottan invid New Orleans samt sålunda göra det möjligt för ge-
neral Butler att med jämförelsevis ringa svårighet sätta sig i be-
sittning af staden, undgick Louisiana en stor del af den aktiva
krigföringens värsta följder, ehuru visst också under förloppet af
år 1864 en rad fäktningar föreföllo inom dess område, vid till-
bakaslåendet af unionsgeneralen Banks' försök att intaga statens
konfedererade hufvudstad Shreveport.

I alla andra afseenden delade emellertid Louisiana öde med
de öfriga besegrade sydstaterna. Dess kredit såväl som dess till-
gångar såsom stat voro i grund uttömda, de flesta af dess for-
dom välmående plantageegare och handlande, hvilka vågat alt
på federationens sak, voro ytterligt ruinerade och till följd af
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negrernas frigörelse fans ingen möjlighet för att i hast återupp-
taga arbetet på socker- och bomullsplantagerna. Härtill kom att
åtgörande makten beträffande alla val och alla lagstiftningsåtgär-
der låg i händerna på det republikanska partiet, hvars öfvervä-
gande flertal åter utgjordes af okunniga negrer. Själfva egde
dessa naturligtvis aldeles ingen insikt i något slags almänna af-
färer och blefvo därför ett lätt bearbetadt material i händerna
på de samvetslösa yrkespolitici från norden, hvilka i skaror skyn-
dade söderut så snart kriget ändtligen var slut och ~rekonstrukt-
ionen" skulle begynna. Hvad hälst dessa yrkespolitici — kallade
„carpet-baggers" på grund af deras i regeln så lätta ekipering
att alla deras tillhörigheter lätteligen kunde transporteras i en
nattsäck, „carpet-bag", — än föreslogo vann understöd af de
svarta, hvilka ännu lefde i den naiva tron att enhvar innevånare
i de norra staterna var en negerrasens vän. De vansinnigaste
åtgärder, de mest oförsynt fräcka plundrings- och tjuf-lagar, ut-
nämningen af de mest ökända svindlare och bedragare till sta-
tens högsta embetsmän — alt röstade de bedröfligt okunniga
och lättrogna negrerna för och följden blef ett så hänsynslöst
ringaktande af mindretalets, här de gamla hvita innevånarnes
i staten, rättigheter att dessa måste vidtaga mått och steg till
själfförsvar. Resultatet blef bedröfligt nog. De hvita af den
gamla stammen, som funnos kvar, gingo alt längre i sin sträfvan
att afhålla negrerna såväl från valurnorna som från utöfvandet
af alla andra medborgerliga rättigheter. Våldsgärningar af ofta
ohygligaste slag hörde till ordningen för dagen och den största
förvirring rådde på alla områden, medan samtidigt statens redan
förut så usla finanser dag för dag blefvo alt värre, tack vare de
oförsynta rofferier och underslef ledarne af stats23olitiken, carpet-
baggers och deras svarta budsförvandter, som snart nog lärt sig
inse hvilken rikt gifvande inkomtskälla statsskattkammaren kunde
utgöra, tilläto sig.

Det var en sorglig period i alla afseenden Louisiana genom-
gick aren närmast efter fredsslutet, medan hvita och svarta stodo
såsom biträ fiender emot hvarandra. Men i samma mån som de
frigjorda negrerna lärde sig inse att deras forna herrar, jord-
egarna och arbetsgifvarne, i alla fall voro de, hvilka landets värk
liga fördel mest låg om hjärtat, i samma mån blef också striden
om det politiska öfverväldet mindre bitter. Nya former för ut-
veckling och framåtskridande uppstodo, arbetet på de ödelagda
plantagerna upptogs på nytt och handel och näringar begynte
igen gå sin gilla gång. I icke ringa grad bidrog till stadgandet
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af denna tingens nya ordning den starka invandring af isynner-
het italienare, som tog sin början icke långt efter kriget. Vana
vid ett varmt klimat och nöjda att arbeta för samma daglön som
negrerna visade sig immigranterna från syd Italien snart vara ett
synnerligt värdefullt tillskott i arbetskraft, i det de icke allenast
voro dugande arbetare utan också genom sin konkurrens tvin-
gade de fria och oberoende svarta att i någon mån regelbundet
arbeta på plantagerna, dem man icke kunde sköta med folk, som
endast ryckvis, i mån som nöden tvang dem, ville hyra ut sig
såsom daglönare.

Odlingen af sockerrör är den viktigaste grenen af Louisia-
nas landbruk, direkt eller indirekt sysselsättande hälften af dess
befolkning och afkastande omkring tjugufem miljoner dollars år-
ligen. Från New Orleans till Baton Rouge sträcker sig en så
godt som oafbruten räcka af sockerplantager, upptagande den
ofantligt rika jord, som Mississippi-flodens aflagringar under för-
loppet af århundraden bildat. Detta var före kriget den rikaste
delen af staten
samt skådeplatsen
för det mest ty-
piska sällskapslif
södern hade att
uppvisa. De för-
mögna „creoler",
amerikanare af

Sockerplantage i Louisiana.

fransk härkomst, som egde dessa plantager vunno i almänhet
lysande inkomster från sina domäner och kunde därför egna så
godt som hela sin tid åt njutande af lifvets behagligaste sidor,
lämnande plantagernas skötsel och eftersyn åt sina förmän, hvilka
voro de enda, som kommo i egentligen omedelbar beröring med
slafarbetarne. Hvarje plantage var en liten värld för sig själf,
med ett rymligt, väl inredt och i almänhet luxuöst utstyrdt bo-
ningshus för plantageegaren och hans familj, en hel liten by för
negrerna, deras hustrur och barn, vidsträckta trädgårds- och park-
anläggningar kring husen samt de saftigt gröna sockerrörsfälten
sträckande sig nära på så långt ögat bar åt alla håll omkring.
Bildning och förfining skattades högre än snart sagdt alt annat
och tack vare den särdeles gynsamma ekonomiska ställning plan-
tageegarne i regeln egde, hade de både tid och tillfälle att upp-
fostra sina barn i den rådande andan. Lefnadssättet i sydsta-
terna öfverhufvud och ingalunda minst på Louisianas plantager
och i dess vackra, nöjeslystna, franskt-sydländska hufvudstad, var
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så angenämt och bekymmerfritt som det blott är möjligt för män-
niskor att göra det — men kanske just därför blef också upp-
vaknandet då det slutligen kom så mycket värre.

De många och långa krigsåren omöjliggjorde all utskepning
af socker och bomull, söderns två hufvudprodukter, och under-
gräfde därigenom på ett betänkligt sätt det almänna välståndet.
Sydstatsbornas entusiastiska tillgifvenhet för den sak, som för-
mått dem till affall från unionen gjorde att de vågade ända till
sista skärfven på stridens utgång så att, då denna slutligen utföll
till deras nackdel, alt hvad kontanter hette så godt som försvun-
nit från hela det område, som deltagit i secessionen. Och för att
lägga sista hand vid detta områdes fullständiga ruin frigjordes
på en gång alla plantageegarnes lifegna arbetare, som jurepresen-
terade ett väldigt kapital, för hvilket als ingen ersättning vans.

I Louisiana var bakslaget oerhördt. År 1861 funnos där et-
tusen fyrahundra sockerplantager, med en befolkning af inalles
etthundra fem
tiotusen perso-
ner samt afka-

stande fyra-
hundra sextiotu-
sen fat socker.
Fyra år senare
hade produktio-
nen gått ned till
knappast tiotu-
sen fat och i

Sockerbruk i Louisiana.

denna produktion hade endast ett fåtal af plantageraa del, me-
dan de flesta af dem lågo helt och hållet öde. Återvinnandet af
det förlorade välståndet gick till en början mycket långsamt, men
småningom begynte nordiskt kapital och nordiska arbetare leta
sin väg också till Louisiana och därmed var grunden lagd för
statens nyaste, mera rationella och solida utveckling än den som
utmynnat i alman ruin. År 1890 hade sockerrörsodlingen redan
hunnit så långt framåt igen att staten producerade trehundra
trettiotusen fat socker samt en half miljon fat sirap och sedan
dess har denna näring ytterligare gått framåt, sporrad af den
premie af närmare två cents per pound kongressen år 1890 be-
slöt att betala för inhemskt socker af prima beskaffenhet. Konkur-
rensen med socker framstäldt af betor och andra sockeralstrande
växter har visst under de senare åren blifvit alt större,men Louisi-
anas varma klimat och utomordentligt rika jord, där ända till tret-
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tio tons sockerrör per acre skördats, medan halten af socker hos
rören varit så stor att omkring tretton pounds vunnits ur etthundra
pounds rör, ha dock gjort att statens plantager med framgång
kunnat upptaga och uthärda täflan med de billigare sockerslagen.
De stora plantagerna, af hvilka många numera tillhöra män från
nordstaterna, äro i regeln själfva försedda med fullständiga fa-
briker för tillgodogörandet af rörskörden och tvingade af kon-
kurrensen ha dessa fabriker anstalt och anställa fortfarande myc-
ket vidtomfattande undersökningar och experiment, hvilka i bety-
dande mån utvecklat sockerindustrin så att denna under det sista
årtiondet visat en stadig tendens att bli mera lönande, all kon-
kurrens till trots.

Näst socker komma bomull och ris såsom de viktigaste af
Louisianas produkter. Den bästa bomullen odlas i norra delen
af staten, på aflagringsjorden längs Mississippi, där afkastningen
per acre är större än i någon annan bomullsodlande trakt. Öfver
en half miljon balar produceras årligen i Louisiana och elärjämte
etthundra åttiotusen tons bomullsfrö, hvaraf miljoner gallons olja
årligen prässas, medan affallet, i form af s. k. bomullsfrökakor,
användes såsom kraftfoder för boskap. Också denna industri har
först under clet sista årtiondet begynt taga värkligen snabba steg
framåt och har otvifvelaktigt ännu en stor framtid att förvänta.
Den nya tiden har ännu icke hunnit hela alla sär och bota alla
refvor, som kriget lämnat i sydstaterna, hvilka därför, trots sin
så mycket äldre kultur, ännu stå långt bakom de nordöstra sta-
terna i tillgodogörandet af sina ressurser. Men den tendens som
själffallet råder i unionen, att bringa alla dess stater upp till
samma nivå, kan icke förfela att göra sitt inflytande gällande
också i sydstaterna, isynnerhet sedan numera det demokratiska
partiet, som i södern har sitt kraftigaste stöd, kommit till makten
och antagligen gör bruk däraf för att särskildt gynna de af re-
publikanarne till viss grad partiskt behandlade forna motstån-
darne.

Odlingen af ris har tagit fart egentligen endast under de
senaste tjugu åren och är således ännu en jämförelsevis ny nä-
ring, men har visat sig så lönande att den på en del håll
till och med undanträngt odlingen af sockerrör. I lågländerna
— de enda trakter där risodling med framgång kan bedrifvas —

finnas för närvarande ett och ett hälft tusental risplantager, med
en befolkning af femtiotusen personer och en ärlig afkastning af
från sextio till etthundra tjugutusen pounds. Ris sås nära nog
på aldeles samma sätt som hvete, i omsorgsfult beredd och bru-



615

kad jord, indelad i rutor förmedels diken, i hvilka vatten inledes
så snart plantorna nått en höjd af omkring två tum. Vatnet
får på inga vilkor täcka jorden, men lämnas att stå kvar i dikena
tils plantorna nått en höjd af circa aderton tum, då det aftappas
för att gifva säden tillfälle att mogna. Skörd och tröskning ske
på samma sätt som med annan säd, men det pris som erhålles
för ris är betydligt högre, hvadan odlingen däraf på lämplig ter-
räng och i tillräckligt varmt klimat är betydligt mera lönande.

I sydvästra delen af Louisiana förekomma vidsträckta öpna
prärier, täckta af den yppigaste gräsväxt, hvilken året om erbju-
der rikligt bete. Denna del af staten är sätet för en storartad
boskapsuppfödning, hvilken omfattar jämväl hästafvel af bety-
dande omfång. Öfver en miljon fyrahundra tusen hufvuden hä-
star och nötboskap underhållas på dessa slätter, värderade i rundt
tal till tjugutvå miljoner dollars. Odlingen har under senare år
trängt alt längre inåt prärierna och slagit under sig altmera af
deras jord, hvarför boskapsuppfödningen också i Louisiana tro-
ligen kommer att genomgå den vanliga utvecklingsprocessen, öf-
vergående från en storindustri till en, som bedrifves i mindre
skala, men därför också så mycket mera intensivt, af smärre jord-
egare. Den rikliga tillgången på billiga kraftfodermedel, den
året om yppiga gräsvegetationen samt de för odling af specielt
majs så särdeles gynsamma natur och jordmånsförhållandena göra
det lätt för Louisianas boskapsuppfödare att bringa sina kreatur
i marknaden i bästa skick och därför jordbruk kombineradt med
boskapsskötsel till en väl lönande affär. Stor areal behöfva så-
dana farmer icke ega, ty de produkter, som förnämligast odlas
till afsalu, såsom bomull, frukt af olika slag samt allehanda grön-
saker för tidig förbrukning i norden, kräfva inga stora jordom-
råden, medan icke häller för underhållet af kreatur synnerligt
vida sträckor af Louisianas ständigt alstrande jord äro af nöden.
Fri statsjord finnes icke mera för nybyggare i denna stat, men i
förhållande till den afkastning landtbruket skänker äro jordpri-
sen icke höga, isynnerhet på något afstånd från befintliga kom-
munikationsmedel, och jord som kan köpas finnes ännu i mängd,
medan också tillfällen till arbetsförtjänst och hopsparande af be-
gynnelsekapital gifvas af flerahanda slag.

Arbete på plantagerna i lågländerna med deras heta och alt
utom hälsosamma klimat är svårt att uthärda för andra hvita än
sydländingar, men i skogarna och vid sågvärken fins arbete nog
också af sådant slag som faller sig lämpligt och naturligt för
nordbor. Ty skogar finnas ännu i stor utsträckning i Louisiana,



616

de största i hela södern. Gul tall, „Georgia tall", af samma slag
som i Texas förekommer i mycket stor utsträckning i Louisiana
samt lämnar råmaterial för en betydande sågindustri. Både i
de norra och i de södra delarna af staten förekomma tallskogar,
samt i de senare dessutom stora mängder af cypressvirke, hvilket
éx för år blir mera värderadt och användt. Ek, palmetto, s. k.
„live-oak" — af stort värde för skepsbygge — samt andra trä-
slag, hvilka användas för särskilda ändamål och därför betinga
höga pris, utgöra Louisianas öfriga tillgångar åt detta håll. En
specialitet för Louisianas sågvärk är tillvärkningen af ekstaf för
allehanda kärl, en specialitet som först föddes af behofvet inom
staten själft af dylikt virke i stora mängder, men som senare ut-
vecklat sig till en världsindustri, hvilken numera förser en mängd

såväl amerikan-
ska som euro-
peiska platser
med deras be-
hof i denna väg.
Isynnerhet till

Spanien och
Portugal pågår
en liflig export
af ekstaf för till
värkning af vin-
kärl.

Utvecklingen
af Louisianas
alla olika närin-
gar har till stor

Stafsågvärk i New Orleans.

del berott på statens särdeles rikliga vattenkommunikationer längs
Mississippi och dess bifloder, hvaraf den s. k. Bed River är den
för Louisiana viktigaste. Staten har icke mindre än tretusen sju-
hundra åttiotvå mil af farbara floder och „boyaus", egentligen
långsträckta vikar, bildade af floderna eller af hafvet. Inom tre
fjärdedelar af Louisianas område, omfattande den sydligare delen
däraf, finnes ingen punkt på längre än tjugu mils afstånd från
något för fartyg användbart vattendrag så att hvarje plantage-
egare kan lasta sina produkter på fartyg utan annat än en alde-
les obetydlig landtransport, hvilket naturligtvis isynnerhet for-
dom då inga järnvägar funnos var af oberäknelig fördel för sta-
tens ekonomi. Numera hafva dessa vattenvägar väl förlorat nå-
got af sin betydelse, men såsom varande ofantligt mycket billi-
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gare än järnvägslinjerna skänka de naturligtvis alt ännu statens
innevånare många och stora förmåner, ehuru visst tilläggas bör
att utgifterna för flodsystemets reglerande årligen sluka mycket
betydande summor. De flesta af Louisianas floder flyta nämli-
gen under högt vattenstånd högre än den omgifvande markens
yta och måste därför genom storartade och kostsamma dambyg-
nader afhållas från att öfversvämma och förstöra de kringlig-
gande fälten. Redan före år 1860 hade för dessa dambygnader
(levees) utgifvits den enorma summan af tjugufyra miljoner dol-
lars och efter kriget, under hvilket damanlägningarna fingo så
förfalla att en mängd plantager helt och hållet förstördes, har
den årliga utgiften för deras iståndsättande och vidmakthållande
stigit till öfver en miljon tvåhundra tusen dollars. En del af
dessa „levees" äro ända till tjugu fot höga och längs Mississippi
allena finnas sådana till en sammanlagd längd af öfver ettusen
etthundra mil. Men alla ansträngningar och utgifter oaktadt
har man icke kunnat förekomma att jättefloden stundom genom-
bryter stranddammarna och orsakar väldig ödeläggelse såsom se-
nast år 1890 då Louisianas förluster genom Mississippis öfver-
svämning stego till elfva miljoner dollars, eller år 1882 då för-
lusterna uppgingo ända till tjugu miljoner. Det gör ett sär-
deles egendomligt intryck att vid högvatten se den milsbreda
floden flyta fram mellan de höga strandvallarna, ställvis tiotal
fot ofvan den närmast liggande markens yta, och isynnerhet egen-
domligt blir detta intryck då någon ångare råkar passera — med
sin botten i jämnhöjd med trädtopparna på stranden, såsom det
förefaller åskådaren. Mississippi är väldigt storartad här i sitt
nedra lopp, sedan floden uppsamlat vatnet från den nästan ofatt-
ligt vidsträckta areal af inemot två och en half miljoner kva-
dratmil den dränerar. Från dess källor — Itasca-sjön i Min-
nesota — till utloppet i mexikanska bukten är Mississippi et-
tusen trehundra trettio mil lång, men räknar man flodens längd
från dess största tillflödes, Missouris, källor blir dess lopp öfver
tvåtusen niohundra mil. Från den punkt där Missouri-floden
förenar sig med Mississippi flyter denna genom idel slätter
ända ned till sin mynning och för med sig en otrolig massa upp-
slammad jord, hvilken gör dess vatten så tjockt att detsamma
till en början als icke förenar sig med hafsvatnet utan för många
mil utåt bildar en skarpt begränsad grågul massa, hvilken endast
småningom öfvergår i hafsvatnet s färg. Detta af floden med-
förda slam har bildat en räcka farliga bankar utanför flodmyn~
.ningen, hvilken småningom blifvit så uppgrundad att högst nio
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fot djupgående fartyg kunde inlöpa i densamma. Det blef en
nödvändighet att vidtaga åtgärder för att för framtiden säker-
ställa sjöfarten på floden, eller rättare i inloppet till densamma,
och på förslag af ingeniören, kapten James Eads, beslöt man att
bygga långa vågbrytare — rättast kanske „slamledare" — hvilka
sammantränga flodens vattenmassa i en trängre kanal och däri-
genom åstadkomma en så stark ström att slammet föres ut på
djupt vatten, där hafsströmmen fördelar detsamma öfver en så
stor yta att någon uppgrundning icke vidare kan inträffa. Fyra
år kräfde arbetet på dessa kajarmar, hvilka kostade öfver fem
miljoner dollars, men resultatet blef också så lysande att flod-
inloppet numera är trettio fot djupt och således tillgängligt för
de största oceanfartyg, medan samtidigt inga andra åtgärder be-
höfvas för dess bibehållande vid detta djup än vidmakthållande
af vågbrytarne. Ett annat väldigt arbete, som utförts för vatten-
vägarnas i staten förbätrande, värkstäldes i Red River, där träd-
stammar och annat bråte, som af floden nedförts, bildat en för-
dämning af trettiofem mils längd, hvilken naturligtvis gjorde
floden fullkomligt opasserbar. Arbetet på bortskaffandet af denna
fördämning, hvilken bland annat också tvingat flodvatnet in på
slätterna, där flera sjöar bildats, pågick med längre och kortare
afbrott från år 1837 till 1873 och kräfde ofantliga summor, men
har också haft till påföljd icke allenast att floden blifvit segel-
bar utan äfven att flera af de af densamma bildade sjöarna torkat
ut och lämnat vida sträckor särdeles fruktbar jord åt odling och
kultur. Och för upprensning af hufvudpulsådern för handeln
och samfärdseln inom staten samt uträtning af dess lopp utgaf
unionsregeringen allenast under aren 1879—1883 fulla tio miljo-
ner dollars samt underhåller ständigt ett antal patrullbåtar, hvil-
kas besättningar hafva såsom enda uppgift att ständigt hålla
Mississippi fri från „snags", trädstammar, kvilkas rotända fastnat
i flodbotnet, medan spetsen står upp i vattenytan och utgör ett
af de farligaste försåten för flodfartygen, af hvilka många hun-
drade sjunkit med manskap och last omedelbart efter en samman-
stötning med sådana stammar.

Alla dessa åtgärder ha naturligtvis i hög grad bidragit till
höjandet af välståndet bland Louisianas innevånare, hvilka också
förstått att på bästa möjliga sätt begagna sig af dessa förmåner.
Tyvärr ha de hittilldags icke visat sig i lika mån uppskatta de andra
mått och steg för deras förkofran, som af statsregeringen vidta-
gits åtminstone på undervisningsväsendets område. Oaktadt alla
ansträngningar från regeringens sida att till så vidsträckta lager af
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samhället som möjligt sprida upplysning har det icke lyckats bät-
re än att endast en femtedel af barn i skolåldern besöka de offent-
liga skolorna, hvilka dock hållas öpna endast fyra månader under
året. Men så är också antalet af hvarken läs- eller skrifkunniga
individer bland Louisianas innevånare större än i någon annan
af unionens stater — och af hela antalet sådana individer utgöra
negrerna fyra femtedelar! Flera högskolor, några benämda uni-
versitet, erbjuda tillfällen till högre undervisning åt både hvita
och färgade medborgare, ett af dem uteslutande åt de senare.
Det mest kända af dessa högre lärovärk är Tulane universitetet
i New Orleans, uppkalladt efter en New Jersey man, som i New
Orleans samlade en betydlig förmögenhet och därför skänkte en
summa af en miljon etthundra tusen dollars åt Louisiana-univer-
sitet, hvilket såsom en gärd af erkänsla antog gifvarens namn.
För sitt för-
nämsta biblio-
tek, inrymdt i

en praktfull
bygnad i roma-
nisk stil, har
New Orleans
likaledes att

tacka frikostig-
heten hos en
enskild person,
miss Annie T. Tulane universitetet i New Orleans.

Howard, hvilken utförde sin faders på dödsbädden uttalade ön-
skan att efter af honom uppgjord plan inrätta ett offentligt, för
en och hvar tillgängligt bibliotek i New Orleans. Detta eger nu
en boksamling af öfver aderton tusen volymer samt besitter fon-
der, hvilka sätta detsamma i stånd att ständigt föröka och kom-
plettera sina samlingar med alt det nyaste och bästa världslittera*
turen frambringar.

Den värkliga hufvudstaden i Louisiana, d. v. s. den största,
förmögnaste och mest inflytelserika staden, är New Orleans, hvar-
om en utförligare skildring meddelas i slutet af denna afdelning,
men den politiska hufvudstaden är Baton Rouge. Denna ligger
vid Mississippi-floden, på den första ås af nämvärd höjd, sam når
ned till flodstranden, och eger ett måleriskt, gammaldags ut-
seende, med rader af bygnader uppförda under den franska tiden
och därför i allo skiljande sig från de modärna amerikanska hu-
sen, som här och hvar vuxit upp ibland dem. Staden förefaller
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ytterst tyst och stillsam i jämförelse med andra amerikanska sta-
der, men har dock jämte sin politiska betydelse under senare år
nått en rätt aktningsvärd kommersiell sådan, i det Baton Rouge
blifvit centralpunkten för en synnerligt liflig och indräktig han-
del med det omgifvande, välmående landtdistriktet. " Shreveport,
statens hufvudstad under secessionskriget, ligger vid Eed River,

i en trakt af
utomordentlig

fruktbarhet, där
isynnerhet bom-
ullsodlingenstår
mycket högt.

Flera ångbåts-
linjer beröra el-
ler utmynna i
Shreveport, som
därjämte också
är i besittning
af goda järn-Howard biblioteket i New Orleans.

vägsförbindelser samt sätet för stora järnvägsvärkstäder, hvar-
för staden, där också en rätt betydande fabriksvärksamhet pågår,
är en lifligare ort än många andra af söderns städer. De öfriga
städerna i Louisiana ega endast en lokal betydelse, såsom varande
hufvudorterna för handeln i sina respektiva distrikt, men äro
mycket litet kända af andra än statens egna innevånare och i
själfva värket också af väl ringa intresse för alla andra.



Mississippi.

Statistik:

örsta bebyggandet af staten år 1716.
egde rum vid Fort Rosali
och utfördes af fransmän.
Mississippi upptogs såsom stat i

unionen år 1817.
Folkmängd år 1890 . 1,289,600.
hvilket per kvadratmil gör.... 24. 4.
I val deltagande medborgare. . 115,567.
Statens areal i kvadratmil .... 265,780.
fördelad i grefskap (counties) 75.
med postkontor 1,304.

Järnvägarna i staten i mil 2,266. "
Årligt värde af fabriksalster $7,495,802.
Årligt värde af jordbruksprodukter $63,801,844.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 155.
Antal representanter i kongressen . .. .; 7.

De förnämsta städerna i Mississippi och deras respektiva
innevånarantal äro:

Vickburg 13,373.
Brookhaven 12,572.
Meridian 10,624.
Natchez 10.101.
Greenville 8,000.
Columbus 6,000,
Aberdeen 4,000.
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Staten Mississippis tidigaste historia påminner i allo om
Louisianas. Äfven Mississippi såg sin jord första gången tram-
pas af hvita män då De Soto med sitt följe af soldater, munkar
och afventyrare anlände dit och där slogo upp sitt läger för vin-
tern. Området tillhörde då enligt sägnen Alabama- och Musko-
gee-indianerna, hvilka flytt undan Cortez i Mexico och slagit sig
ned i det nuvarande Mississippi. Dessa indianer visste således
med hvilka de hade att göra, men denna kunskap stämde dem als
icke fredligt, tvärtom. Jämte Chickasaw-stammen gjorde de sitt
bästa för att från sitt område utdrifva De Soto, hvilken slutligen
såg sig tvungen att leverera rödskinnen en formlig drabbning
vid Tallaliatchee-floden. Spaniorerna segrade visserligen och stor-
made samt intogo till och med indianstaden Alibamo, men förlo-
rade så mycket folk att de funno sig föranlåtna att draga dädan,
under återtåget likaledes utsatta för ständiga anfall af indianerna,
hvilka tillfogade dem ytterligare förluster.

Bätre mottagande rönte då fransmännen Marquette och Jo-
liet, hvilka bemöttes med största vänlighet af Chickasaw-india-
nerna samt tillbrakte någon tid i deras land innan de begåfvo
sig vidare nedåt floden. Och lika ringa svårigheter mötte såväl
La Salle, hvilken tog området i besittning för sin konungs räk-
ning, som Iberville och Bienville, hvilken i början af sjutton-
hundratalet ledde en expedition dit in samt senare anlade det s.
k. Fort Rosalie, på den plats där staden Natchez sedermera upp-
stod. Men redan år 1729 uppstodo stridigheter mellan den fran-
ska kolonin och rödskinnen, hvilka stormade staden, ihjälslogo
tvåhundra af dess innevånare och bortförde femhundra i fången-
skap. Hämden för detta anfall drabbade rödskinnen mycket
svårt, i det Natchez-stammen så godt som tillintetgjordes af
fransmännen och deras allierade Clioctaw-indianerna. De af kri-
garne, som icke dödades, såldes såsom slafvar till San Domingo.
Men i stället misslyckades alla försök att kufva Chickasaw-stam-
men, hvilken gång på gång besegrade de franska och indianska
trupper, som sändes mot densamma, såväl från söder som från de
franska besittningarna i norr.

Större delen af Mississippi hörde till det område, hvilket år
1763 af Frankrike afträddes till England, medan resten var ett
föremål för långvariga strider mellan engelsmän, amerikanare och
spaniorer. Efter detFörenta Staterna slutligen tillerkänts egande-
rätten till området hörde delar däraf först till olika territorier,
tils de år 1817 sammanslogos till den nuvarande staten Missis-
sippi, hvilken då också erhöll sina nuvarande gränser. Ända till
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1832 förblefvo emellertid Choctaw- och Chickasaw-indianerna i
besittning af en betydande del af staten, hvilken därför icke
kunde draga till sig någon större del af den hvita invandringen.
Men sedan de båda stammarna under åren 1832—1834 småningom
förflyttats från Mississippi till andra trakter vidtog en liflig im-
migration till rödskinnens förra område och därmed begynte för
staten en period af raskt framåtskridande, hvilket afbröts först i
och genom utbrottet af secessionskriget.

Mississippi var en af de stater, som först förklarade sig emot
unionen, och såsom ett första tecken till fiendtlighet förseddes
Vicksburg med artilleri för att kunna förhindra alla unions-far-
tyg att befara Mississippi-floden. Staten måste hårdt plikta för
sin ifver att affalla från unionen, i det att ända till den fjärde
Juli 1863, då Vicksburg slutligen intogs af Grant, fiendtliga ar-
méer ständigt stodo mot hvarandra i Mississippi, levererande ett
otal större och mindre bataljer, tågande fram och åter och na-
turligtvis därunder upprifvande alla ordnade förnållanden samt
bringande så godt som alt arbete, all handel och alla näringar
till stillastående. Förstöringen af egendom och frigörandet af
slafvarna, hvilka representerade en betydande del af statens ka-
pital, nedbrakte under åren 1860—1870 egendomsvärdet från öf-
ver sexhundra miljoner dollars till endast något mera än två-
hundra miljoner. Mississippi likasom de andra sydstaterna var i
grund ruineradt och behöfde många och långa år för att hälst i
någon mån återvinna sitt forna välstånd.

Rekonstruktionen gick också här mycket långsamt, under
svåra slitningar med de svarta samt de värsta underslef och miss-
bruk af de i skaror tillskyndande „carpetbaggers" — politikerna
från norden. Invandringen af hvita från de norra och nordöstra
staterna har äfven i Mississippi visat sig såsom en betydande
faktor vid återuppbyggandet af statens välstånd. De väldiga om-
råden omfattande plantagerna, hvilka endast kunde skötas med
tillhjälp af talrika skaror arbetare, ha småningom tvungits att
gifva rum för smärre jordegendomar, som kunna bebrukas och
skötas af egarne själfva med endast ringa aflönad hjälp. I detta
nu finnas mera än dubbelt så många särskilda lägenheter som
före kriget och af alt att döma kommer staten i sin helhet att
vinna därpå — det stora flertalets bästa har också i detta fall
blifvit befordradt genom mindretalets förlust af sina exklusiva
rättigheter. Men beträffande kultur, bildning och förfining har
den förändring, som orsakade de gamla, förmögna familjernas
ruin och undergång, varit likaså litet välsignelsebringande för
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Mississippi som för de andra sydstaterna. Först under de se-
naste åren ha saker och ting begynt komma in i ordnade „gän-
gor" igen så att hopp finnes att den nya generationen, som vä-
xer upp, skall finna mera tid än den nuvarande också för annat
än arbete och förvärf och sålunda i någon mån bli i tillfälle att
upptaga och fortsätta de gamla traditionerna i deras bästa delar.

Jordbruket är också i Mississippi hufvudnäringen, i så hög
grad att mera än fyra femtedelar af befolkningen däraf vinna sitt
uppehälle. Och af jordbrukets olika grenar är här bomullsodlin-
gen utan all jämförelse den viktigaste, gynnad som den är såväl
af den rika jordmånen som af det varma oeh jämna, nästan hälft
tropiska klimatet. Före kriget producerade Mississippi årligen
en miljon tvåhundra tusen balar, men under krigsåren, då alla
sydstaternas hamnar voro blockerade och all utförsel af bomull
således omöjlig, nedgick skörden af denna växt till en ren obe-
tydlighet i jämförelse med hvad den varit förut. Sedan fred
åter rådt i landet har bomullsodlingen år efter år stigit, men
har ännu på långt när icke nått samma höjd som förut, i det
skörden icke fullt uppgår till en miljon balar per år. Häraf pro-
duceras väl en -tredjedel af hvita jordegare, hvilka själfva sköta
sina i almänhet icke synnerligt stora farmer, medan negerarbete
användes för de öfriga två tredjedelarna. I de högre belägna de-
larna af staten kunna hvita väl uthärda arbetet i det på det hela
taget hälsosamma och varma klimatet, men i lågländerna är det
knappast möjligt att använda andra arbetare än negrer, hvilka
icke, eller åtminstone i högst ringa grad hemsökas af de i sump-
trakter vanliga febersjukdomarna. Ris odlas äfven i Mississippi,
i låglandstrakterna, där tillgången på vatten är tillräcklig för
denna växt, men viktigare än risskörden — som uppgår till om-

kring två miljoner bushels — är den af mais, som stiger till
tjugufem miljoner bushels per år. Hafre, hvete, potatis samt
andra rotfrukter o. s. v. odlas också inom staten, ehuru i mindre
utsträckning och egentligen endast för hemförbrukning. Frukt
däremot försändes i massor från Mississippi till nordligare be-
lägna stater, såväl egentlig sydfrukt såsom apelsiner och fikon
samt sydländska drufvor som också sådan frukt som egentligen
hör mera tempererade luftsträck till, såsom meloner, smultron,
persikor o. s. v. Odlingen af tidiga grönsaker för städernas i
norden behof är likaledes en gren af landtbruket, som vunnit
betydande omfång i Mississippi, därifrån sådana mängder frukt
och grönsaker skeppas att en enda norrut ledande järnvägslinje
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under ett år transporterat icke mindre än ettusen tvåhundra
vagnlaster sådana produkter.

Fordom förde Mississippis jordbrukare ett oupphörligt ut-
rotningskrig mot gräset, som i det varma och fuktiga klimatet
sköt upp med otrolig fart öfveralt, där blott minsta tillfälle yp-
pade sig, men sedan man lärt sig inse att också andra iandthus-
hållningens grenar är bomullsodlingen betala sig väl har äfven
odlingen af gräsarter kommit till heder. En betydande boskaps-
skötsel bedrifves numera inom denna stat, som eger inemot en
half miljon nötkreatur, ett par hundratal tusen får, öfver en och
en half miljon svin o. s. v. Af alla de stater, som gränsa till
mexikanska bukten har Mississippi hunnit längst inom mäjeri-
näringen och utgöres därför en stor del af statens kreatursstam
af rasboskap af dyrbart slag.

Skogar finnas i betydande utsträckning i Mississippi, som till
tre femtedelar af sin areal ännu är täckt af skog. Gul tall, ek,
röd ceder, svart valnöt, bok samt hickory utgöra de värdefullaste
träslagen, hvilka i årligen stigande mängder skeppas till andra
trakter och stater. En betydande del af den mark, som ännu är
skogtäckt, eger en synnerligt fruktbar jord, och då tils vidare ef-
terfrågan på odlingsjord i Mississippi icke står i förhållande till
tillgången på sådan äro jordprisen jämförelsevis låga. Såväl stats-
som järnvägsjord finnes i mängd till salu inom staten, där skör-
darna i regeln utfalla så rikligt att jorden till nu gällande pris
måste anses billig.

Äfven Mississippi eger särdeles goda kommunikationer såväl
i floden af samma namn som staten som i de många segelbara
tillflöden till denna, hvilka flyta genom dess område. Mississippi-
flodens vatten hålles tillbaka från låglandet närmast floden genom
väldiga och dyrbara damanläggningar af samma slag som i Loui-
siana och likasom i denna stat ha såväl staten Mississippis egen
som unionsregeringen gjort stora uppoffringar för förbätrandet af
segellederna på statens floder. En särdeles liflig ångbåtstrafik
pågår därför också på dessa om den också på Mississippi-floden icke
mera har samma betydelse som förut, innan järnvägarna slogo
under sig största delen af passagerarebefordringen. Från denna
tid stamma berättelserna om de väldiga, flytande palats som då
plöjde Mississippi-flodens yta, förande många hundratal passage-
rare på hvarje resa och så hänsynslöst konkurrerande med hvar-
andra att alt emellan någon af dem sprängde sina pannor och flög
i luften. Denna „gamla goda tid" är nu förbi, men ännu är pas-
sageraretrafiken på floden, isynnerhet under den vackra årstiden.
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af en viss betydenhet och säkert är att en ångbåtstur längs Mis-
sissippi, enkannerligen under sensommaren då vädret icke mera
är altför varmt, hör till de både angenämaste och intressantaste
resor man i Förenta Staterna kan företaga.

För undervisningen är det väl sörj dt i staten Mississippi, i
det sådan är kostnadsfri för alla individer mellan fem och tjugu"
ett år. Och lika liberal är staten beträffande den högre under-

visningen vid
statsuniversitetet,
där likaledes alla
studier äro kost-
nadsfria, såväl för
statens egna med-
borgare, som för
sådana från andra
stater. Ett högre
jordbruks och po-

Whiteworth College

lytekniskt lärovärk afsedt för hvita elever och ett annat högre
lärovärk, „college", för endast färgade, s. k. normalskolor, åt-
skilliga speciallärovärk samt skolor inrättade och underhållna af
olika religiösa sekter, erbjuda lika mångfaldiga som lätta tillfäl-
len till förvärfvande af kunskaper, tillfällen, hvilka dock icke
häller i Mississippi, där åtskilligt mera än hälften af befolkningen
är af färgad ras, begagnas i sådan utsträckning som önskligt vore.

Hufvudstad
i staten Missis-
sippi är Jack-

son, belägen
vid Pearl-floden
i en trakt, där
jordbruket står
synnerligt högt
och afkastar ri-
ka skördar af
bomull, majs, Tekniska högskolan för flickor i Columbus, Mississippi.

frukt och allehanda grönsaksväxter, hvarför också Jackson kan
fägna sig åt en rätt liflig handel. Den största och viktigaste sta-
den är dock Vicksburg vid Mississippi-floden, ryktbart sedan se-
cessionskrigets dagar, då unionsarrnéerna gång på gång förgäfves
sökte intaga platsen tils den slutligen blef tvungen att gifva sig
åt general Grant. Efter belägringen var Vicksburg noga taget
föga mera än en enda väldig hop af ruiner och många år kräf-
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des för att bringa staden upp till något så när samma stånd-
punkt som därförinnan. Men numera ha handel och affärer län-
gesedan gjort Vicksburg till en både större och vackrare stad,
där också en betydande industriell värksamhet pågår. En två
mil lång järnväg förenar staden med dess landningsplats, ty en-
dast vid mycket högt vattenstånd kunna större fartyg löpa upp
till staden själf. Vicksburg är bygdt på en ås, hvilken under
namn af „Wal-
nut Hills" vid
en höjd af ända
till femhundra
fot sträcker sig
åtskilliga mil

längs flodstran-
den och erbju-
der det enda

egentligen
vackra land-
skapssceneri

den nedra cle Vy of Vicksburg i Mississippi.
len af Mississippi-floden har att uppvisa,

Natchez, också vid den stora floden, är dels bygdt på en
kulle, dels på den jämna strandmarken nedanför och företer ett
synnerligen inbjudande utseende samt är en liflig flodhamn, däri-
från stora partier bomull årligen utskeppas. De öfriga städerna
äro af mindre betydenhet, men då några af dem synas befinna
sig i samma raska utveckling som de kringliggande distrikten är
det möjligt nog att de inom en icke så altför aflägsen framtid
bli af större vikt också för andra än statens egna innevånare.
Vid kusten af mexikanska bukten ligga flera smärre städer, hvilka
vunnit ett visst rykte såsom badorter, ett rykte det de säkert
förtjäna i högre grad än många andra långt mera omtalade snar-
lika platser. Hafsbaden, den varma luften, den rika vegetationen,
hvars halftropiska natur springer enhvar i ögonen, och fiskeri-
sporten, för hvars utöfvande de yppersta tillfällen gifvas, göra
dessa Mississippis kuststäder till synnerligt angenäma uppehålls-
orter blott man riktigt väljer tiden för sitt besök.



Tennessee.

Statistik»

tätens första bebyggande år ... 1765.
egde rum vid Fort Lovdon.
och utfördes af amerikanare

från North Carolina.
Tennessee upptogs såsom stat i

unionen år 1796.
Folkmängden år 1890 1,763,723.
hvilket per kvadratmil utgör . . 36. 9.
I val deltagande medborgare. . 297,767.
Statens areal i kvadratmil .... 42,050.
fördelad i grefskap (counties) 96.

med postkontor 2,298.
Järnvägarna i staten i mil „«.... 2,576.
Årligt värde af industrialster $37,074,886.
Årligt värde af jordbruksprodukter $62,076,311.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 236.
Antalet representanter i kongressen 10.

De förnämsta städerna i Tennessee och derasrespektiva inne-
vånarantal äro:

Nashville 76,168.
Memphis 64,495.
Chattanooga 29,100.
Knoxville 22,535.
Jackson 10,039.
Clarksville 8,000.
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Inom det nuvarande Tennessee var det De Soto och hans
män år 1541 först kommo till Mississippi-floden, ungefär vid den
punkt, där staden Memphis nu ligger. Men hans tåg genom om-
rådet ledde lika litet här som annorstädes där han drog fram till
några omedelbara följder. Och af föga mera vikt blef La Salles
besök i trakten, ehuru han omkring midten af det följande år-
hundradet sökte där grundlägga en fransk koloni, genom upp-
rättande af det s. k. Fort Proud' komme, hvilket år 1714 följdes
af Fort Assumption, som bygdes på samma plats, och senare af
det spanska fästet „San Bernardino de Barrancas." Alla dessa
försök att grunda kolonier gingo dock om intet inom kort tid,
hufvudsakligen till följd af den osäkerhet, som rådde beträffande
den egentliga eganderätten till området. Fransmännen gjorde
anspråk därpå såsom varande en del af Louisiana, spaniorerna
påstodo Tennessee höra till Florida och kolonisterna i North Ca-
rolina slutligen hade af den engelska konungon Carl II erhållit
patentbref på alt land som nu hör till Tennessee och på mera
därtill. De enda, som icke på minsta sätt bekymrade sig om
dessa olika stridiga anspråk voro de egentliga egarne och inne-
hafvarne af landet, Cherokee-indianerna i öster och Chickasaw-
stammarna i väster, hvilka fullkomligt obekymrade om de hvitas
strider angående eganderätten till deras land lefde där på samma
sätt som fäder och förfäder samt till en början framgångsrikt af-
slogo alla försök af européerna att slå sig ned inom deras landa-
mären. År 1748 företogo en del Virginier ett tåg inåt Tennes-
see, där de framträngde så långt som till Cumberland bär gen,
hvilka de benämde efter den engelska härtigen af Cumberland,
men till följd af indianernas tydliga fiendtlighet uppgafs afsikten
att grunda något nybygge i det undersökta området. Sex år se-
nare gjordes en dylik expedition till Tennessee af män från North
Carolina, men rödskinnen drefvo dem tillbaka och ett litet fäste,
Fort Loudon, som år 1756 upprättades vid lilla Tennessee-floden
samt förseddes med kanoner och en garnison af engelska'solda-
ter intogs och förstördes fyra år därpå af indianerna. Följande
år förenade sig män från Virginia och North Carolina om ett
nytt försök att fatta fast fot i Tennessee, drogo in i det ogäst-
vänliga området och slogo rödskinnen i flera blodiga fäktningar,
hvarefter dessa funno sig föranlåtna att sluta fred och tillåta de

Dayton
Columbia *•*'....

5,000.
5,000.



630

hvita att återuppbygga Fort Loudon, kring hvilket sedan under
de följande åren det första stadigvarande nybygget uppstod.

Invandrare såväl från Virginia som från North Carolina be-
gynte snart därefter strömma in till Tennessee, lockade af dess
fruktbara jordmån och milda, behagliga klimat såväl som af den
rika tillgången på alt slags villebråd i de vida skogsmarker, som
då upptogo största delen af området. Anseende sig fullständigt
oberoende af regeringarna i de områden därifrån de dragit ut
antogo nybyggarne sina egna lagar och skötte om styrelsen af
sitt land efter behag, men råkade därför också så godt som ome-
delbart i delo med Englands regering, hvilken icke ville tillåta
något som hälst oberoende bland de amerikanska kolonisterna.
Och samtidigt hade dessa Tennessees pionierer att å andra si-
dan försvara sig mot indianerna, hvilka ingalunda med korslagda
händer ville åse sitt lands bebyggande af de hvita, utan ständigt
och jämt oroade dessa, förstörande deras nybyggen samt dödande
och skalperande män, kvinnor och barn hvarhälst tillfälle att så
göra yppade sig. Det var ett hårdt, farligt och mödosamt lif i alla
afseenden dessa pionierer förde. Saknande alla andra förbindel-
ser med andra trakter af världen än de svårtillgängliga bärgpas-
sen, genom hvilka alting måste transporteras på häst eller mul-
åsnerygg, voro nybyggarne uteslutande hänvisade till sina egna
ressurser. Boende i blockhus, hvilka i regeln altid voro försedda
med palissader och andra befästningar till skydd mot rödskinnen,
klädde sig såväl kvinnorna som männen i dräkter af hemspunna
och väfda tyger samt hudar af de hjortar och andra djur, hvilka
jakten inbrakte. Brödet bestod af i askan bakade, ojästa kakor,
i stället för smör användes fett af björnar och vildgäss, såsom
kaffesurrogat begagnades rostad råg eller bönor och af bekväm-
lighets eller lyxartiklar funnos inga spår. Men detta enkla och
mödosamma lefnadssätt fostrade en ras väl egnad att bryta bygd
i vildmarken under ständig strid och kamp mot dess ursprung-
liga innevånare och därför ökades Tennessees befolkning stadigt,
medan samtidigt alt större sträckor af dess jord brak tes under
odling. Under revolutionskriget, som icke direkt berörde Ten-
nessee, stälde sig dess innevånare själffallet på koloniernas sida
emot England samt deltogo. i några af striderna mot moderlan-
dets trupper. Och efter kriget fortsattes såsom förut kampen
mot Cherokee- och Chickasaw-indianerna, hvilka småningom träng-
des alt längre mot väster af de i ständigt större antal invand-
rande hvita tills de slutligen helt och hållet fördrefvos ur områ-
det.
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Därförinnan hade dock Tennessee att genomgå många öden
såsom stat. Betraktadt såsom en del af North Carolina, afträd-
des området år 1784 af denna stat till unionsregeringen, men re-
dan ett år därefter återtog North Carolinas regering afträdelsen
af sina rättigheter, hvilket så förtröt Tennessees alt utom lätt-
handterliga innebyggare att de förklarade sitt område för en sär-
skild stat — kallad „Franklins stat" — samt sände delegerade
till unionskongressen för att erhålla dess sanktion af sitt obe-
roende. Kongressen tog emellertid officielt ingen notis om den
nya statens delegerade, hvarför Franklins stat ända till år 1787
fortsatte att sköta sina egna affärer, men nämda år återvände i
hägnet af North Carolina, som tre år senare ånyo afträdde sina
rättigheter till Förenta Staternas regering. Denna gjorde Ten-
nessee först till en del af det till sina gränser väl obestämda
„territoriet söder om Ohio-floden", hvarefter området i sinom tid
förklarades vara ett särskildt territorium och slutligen år 1796
upptogs såsom själfständig stat i unionen.

Då slaffrågan de sista åren före secessionskrigets utbrott be-
gynte så tillspetsa sig att enhvar kunde inse det en konflikt förr
eller senare blefve oundviklig, uppstod betydande oenighet om
den hållning Tennessee borde intaga inom staten själft. I dess
bärgtrakter lefde en talrik och oberoende befolkning, hvilken
utan hjälp af slafvar eller andra arbetare själf skötte och bebru-
kade sin jord, och denna befolkning var därför så godt som till
sista man vänligt stämd mot unionen och dess politik. Men ide
västra, lägre belägna, fruktbarare och rikare delarna af staten
hade stora plantager i mängd uppstått, bebrukade af slafvar och
i allo lika dem i Louisiana, Mississippi o. s. v. där slafhållandet
var en fråga om vara eller icke vara för plantageegarne, hvilka
naturligtvis alla voro biträ motståndare mot den potitik, som
åsyftade slafvarnas frigifvande. Följden häraf var att då af stats-
regeringen upprop utfärdades om sammankallande af en konven-
tion, som skulla besluta om statens kvarblifvande i unionen eller
utträde därur, folket i de östra trakterna till en början vägrade
att efterkomma uppropet. Konventionen kom dock snart nog
därefter till stånd och beslöt med en majoritet af öfver femtiosju
tusen röster att Tennessee skulle förena sig om secession. Detta
beslut underkastade sig folket i de östra grefskapen emellertid
icke utan förklarade sin trohet för unionen, till hvars arméer
det sände icke mindre än trettiotusen män. I Tennessee stodo
därför kanske mera än i någon annan stat grannar och bröder
emot hvarandra i de båda stridande arméerna, hvilka inom statens
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gränser utkämpade några af de blodigaste och mest hårdnackade
drabbningarna under hela kriget. Inom mindre än ett år efter
dess utbrott hade visserligen en större del af staten tagits i be-
sittning af unionstrupperna, hvilka trots alla ansträngningar af
de konfedererade icke kunde utdrifvas därifrån, men just därför
blef också Tennessee en af de blodigaste skådeplatserna för flera
af den väldiga kampens mest förbitrade sammanstötningar. Ba-
taljerna vid Fort Henry och Fort Donelson, vid Shiloh, där uni-
onsarmén under Grant först besegrades, men en dag senare åter
slog den konfedererade hären, som anfördes af Johnston, de se-
nare inträffade, ytterst blodiga drabbningarna vid Murfreesboro
och Chickamauga samt de världsberömda bataljerna vid Chatta-
nooga, Look Out Mountain och Missionary Ridge och ännu senare
de vid Nashville och Knoxville utkämpades alla på Tennessees
mark, där många tiotusental grafvar vitna om den hårdnackade
tapperheten hos de söner af den nordamerikanska republiken,

Cbattanooga.

som här mötte hvarandra i striden om hvad de hvar på sitt håll
ansågo vara rätt.

Återupprättandet af ordnade och regelbundna förhållanden
gick i Tennessee lättare än i många af de andra sydstaterna,
tack vare det starka anhang unionssaken hela tiden haft bland
dess innevånare, och tack vare också det jämförelsevis ringa an-
talet negrer i staten, där de aldrig kunde tänka på att spela nå-
gon synnerligt inflytelserik roll. Ruin och ödeläggelse voro nog
lika almänna och grundliga som i söderns öfriga stater, delvis
kanske till och med större, men i de trakter, där slafhållande
aldrig existerat eller åtminstone icke vunnit någon alman utbred-
ning mötte det ringa svårigheter för befolkningen att finna sig
till rätta i de nya förhållandena och deras exempel af energi och
företagsamhet följdes snart nog också af plantageegarne i de vä-
stra och sydvästra delarna af staten, där slafvarnas frigörelse or-
sakat de största förlusterna. I icke ringa grad bidrog dock äf-
ven den kort efter kriget begynnande tillströmningen af kapital
och invandrare från norden till den jämförelsevis snabba åter-
uppblomstringen af det almänna välståndet i Tennessee.
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Staten Tennessee sönderfaller naturligen i tre stora delar:
längst i öster bärgtrakterna „östra Tennessee" med stora till-
gångar af järn och stenkol samt värdefullt timmer af flerahanda
slag, väster om dessa „mellersta Tennessee", en högplatå med
många fruktbara floddalar och storartad produktion af majs,
bomull och tobak, samt slutligen „västra Tennessee", som omfat-
tar lågländerna längs vattendragen, enkannerligen längs Missis-
sippi-floden, med ofantligt rik jormån i floddalarna, där bomul-
len lämnar yppiga skördar, men också med ett alt utom hälso-
samt klimat.

Det är i östra Tennessees bärgtrakter den nya tidens ener-
giska inflytande gjort sig mest gällande i och genom den stor-
artade industri som där utvecklat sig sedan kriget. I Chatta-
nooga, där striden stod hetare än kanske på någon annan punkt,
har freden åvägabrakt ett sammangående af södern och norden
sådant ingen annan ort kan uppvisa. Ty från norden kom stör-
sta delen af det kapital såväl som största delen af de arbetare,
hvilka grundlagt och fört framåt Chattanoogas järnindustri,
grundad på de rika tillgångarna af kol och malm i Tennessees
bärg. Det blef en formlig rusning af folk till den forna slaf-
staten då några år efter fredens afslutande dess rikedom på järn-
malm af bästa beskaffenhet begynte bli mera almänt känd. Åt-
skilliga gjuterier, masugnar och andra fabriker flyttade från nord-
staterna till Tennessee, andra, nya värk uppbygdes i mängd, byar
och städer sprungo upp så att bärgtrakterna, hvilka sedan ljudet
af de sista skotten bortdött legat där i öde ensamhet, inom några
få år sågo en hel ny värld, företagsam, energisk och arbetsam
såsom endast ett amerikanskt fabriksdistrikt kan vara det, uppstå
nästan som genom trolleri. I flera af Tennessees förut existerande
städer uppstodo stora fabriker för bearbetning af järnet från de
många nya värken i bärgtrakterna och produktionen ökades må-
nad efter månad i sådan grad att man begynte frukta för en öf-
verproduktion, hvilken snart nog skulle hämmat den lofvande
industrins utveckling. En sammanslagning af de många mindre
affärerna till några få stora och kapitalstarka bolag förekom dock
all fara från detta håll och sedan dess har Tennessees järnindu-
stri utvecklat sig jämt och stadigt, i samma förhållande som öf-
riga näringar i staten. Och jämte järnhandteringen har sten-
kolsindustrin gått framåt med snabba steg. Tennessees stenkols-
fält omfatta en areal af omkring femtusen kvadratmil och inne-
hålla ställvis stora mängder kol af alra bästa beskaffenhet. Om-
kring två miljoner tons brytas årligen, till en del för export till
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andra stater, men hufvudsakligen för förbrukningen inom Ten-
nessee själft. Af andra metaller än järn producerar staten såväl
koppar som bly och zinc, hvarjämte äfven något guld blifvit fun-
net ehuru i jämförelsevis små mängder.

Olika slags bygnadssten utgör en annan af statens naturliga
produkter och af denna intages främsta rummet af den berömda
och särdeles vackra Tennessee-marmorn, som förekommer i snart
sagdt alla färger och färgsammansättningar, från rent hvit till
djupt svart samt i en mängd nyanser af gult, rödt, brunt, blått,
grått o. s. v. i oändlighet. I många af Förenta Staternas för-
nämsta och dyrbaraste såväl enskilda som offentliga bygnader har
Tennesseemarmor användts i stor mängd och i almänhet med den
bästa dekorativa effekt, hvarför också statens stenhuggerier och
sliperier blifvit högst betydande affärer, omsättande väldiga kapi-
tal och sysselsättande tusental arbetare. Kalksten, granit af flera
olika slag och färger, porslinslera, som lämnar råmaterial för
flera stora fabriker, kaolin, asbest, salpeter och petroleum förfull-
ständiga listan på produkter, som lämnas af Tennessees bärg.

Men ännu så länge öfverflyglas alla dessa industrier betyd-
ligt af modernäringen, hvars årliga afkastning med omkring tju-
gufem miljoner öfverstiger bruttovärdet af den industriella pro-
duktionen. Största delen af landtbruksprodukternas värde repre-
senteras af bomullen, hvaraf ända till trehundra femtiotusen ba-
lar på ett år skördats, hufvudsakligen i sydvästra delen af staten
samt i de centrala trakterna söder om Nashville. Närmast bom-
ullen står antagligen tobak, hvaraf årligen skördas från tjugufem
till fyratio miljoner pounds, af flera olika slag, såsom den mörka,
mycket starka tobaken i de nordöstra grefskapen, den milda,
ljust färgade i nordvästra delen af staten och den för sin ytterst
ringa nicotinhalt kända lätta tobaken i östra Tennessee. Af majs
skördas åttio miljoner bushels, af hvete nio miljoner, af hafre åtta
och af potatis två och en half miljoner bushels samt därjämte
öfver trehundra tusen tons hö. Fruktodlingen i staten står också
mycket högt och producerar massor af nötter, bär, persikor, äp-
len, päron och plommon, hvaraf en betydande del exporteras till
nordligare belägna stater.

Och jämte dessa grenar af landtbruket har uppfödningen af
boskap länge varit en viktig inkomstkälla i Tennessee, som räk-
nar omkring åttahundra tusen stycken nötkreatur, inemot en
half miljon hästar och mulåsnor samt bortåt två miljoner svin.
Särskildt beträffande uppfödning af ädla och dyrbara hästar har
Tennessee länge intagit en framstående plats. Främst bland dess
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stuterier står det äfven utom Förenta Staternas gränser kända
Belle Meade-stuteriet, där en mängd af Amerikas främsta full-
blodshästar sett dagens ljus. Stuteriet grundades redan för när-
mare etthundra år sedan af en man vid namn John Harding och
har sedan dess egts af medlemmar af hans familj. De bästa full-
blodsreproduktörer, som stått att köpa, ha under stuteriets tillvara
tid efter annan importerats från Europa, med det resultat att de
hvarje vår återkommande auktionerna af ettåriga föl inbrakt stu-
teriet ofantliga summor. Femtusen acres jord höra till Belle
Meade possessionen och däraf är hälften reserverad såsom betes-
marker, hvilka till sin största del äro bevuxna med skuggrika
träd, under hvilka marken är besådd med det isynnerhet såsom
foder för hästar utmärkta s. k. Kentucky blå-gräset. Den andra
hälften af den ståtliga possessionen är under odling, så när som
på femhundra acres, hvilka undantagits för en djurgård, där
bortåt trehund-
ra hjortar un-
derhållas. Bel-
le Meade stute-
riet torde i detta
nu kunna räkna
flera segrar på
kapplöpnings-

banorna för de
hästar därifrån
utgått än nå-
gon annan lik-
nande ameri-

~Roger Williams University", Nashville.

kansk inrättning och har därför vunnit ett rykte som ställer det
samma i alra främsta ledet.

Hufvudstad i Tennessee är Nashville, inte allenast politisk
hufvudstad, utan också den förnämsta och största staden i alla
andra afseenden, egande en mycket betydande handel, en mängd
fabriker, bland hvilka kvarnvärken äro större än i någon annan
stad i sydstaterna, samt sågvärk, hvilka enligt uppgift producera
mera fint snickarevirke än någon annan stad på jordklotet. Flera
af staten Tennessees högre lärovärk ha sina säten i Nashville,
där också dess bästa bibliotek, museer o. s. v. befinna sig. Be-
lägen midt i hjärtat af statens rikaste jordbruksdistrikt, vid den
segelbara Cumberland-floden samt därhos genom sex olika järn-
vägslinjer stående i stäudig och tät förbindelse med den öfriga
världen, har staden Nashville utvecklat sig till söderns, näst New
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Orleans, mest betydande handelsstad, hvilken, då alt talar för att
den landsdel, hvaraf stadens framåtskridande beror, framdeles
kommer att uppvisa en betydlig större produktion än i detta
nu, säkert själf också kommer att gå vidare med samma snabba
fart som under de senaste årtiondena. Näst Nashville såsom han-
delsstad såväl som i folkmängd kommer Memphis, bygdt på en

hög kulle vid Mississippi-
floden, längs hvilken

Memphis skeppar en be-
tydande del af den bom-
ull och andra varor, dem
staden årligen försänder
till andra marknadsplat-
ser. Icke mindre än fjor-
ton olika ångbåtslinjers
fartyg anlöparegelbundet
Memphis, som dessutom„Fisk University** i Nashville.

genom tio järnvägar står i förbindelse med öfriga delar af Fö-
renta Staterna. Affärsomsättningen i Memphis är så stor att
staden i detta hänseende är den utan jämförelse viktigaste orten
vid Mississippi, mellan
New Orleans och S:t
Louis. Stora bomolje-
fabriker och åtskilliga
andra fabriker syssel-
sätta omkring tiotusen
arbetare, medan i det
distrikt, hvars handels-
centrum Memphis ut-
gör, finnas ett tusental
olika sågvärk, hvilkas
produkter till största de-
len utföras längs Missis-
sippi, mycket däraf ge-
nom Memphis själft.
Knoxville, som fordom

Bomullsbörsen i Memphis.

var statens hufvudstad, har ett sällsynt vackert läge vid öfra de-
len af Tennessee-floden, med praktfnll utsikt öfver partier af Cum-
berland-bärgen. En handelsomsättning af tjugufem miljoner dol-
lars, stora järngjuterier, bomullsfabriker, smältvärk för zinc o. s.
v. gifva staden en rätt stor både kommersiell och industriell be-
ydelse. Bristol, vid gränsen till Virginia, är ett centrum för to-
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bakshandeln i denna del af staten, Columbia är hufvudorten i
statens förnämsta boskapsuppfödande distrikt och Jackson, i vä-
stra Tennessee, drifver
en betydande handel i
bomull samt eger ett
hälft dussin fabriker,

medan Chattanooga,
utom för de historiskt
krigiska minnen staden
eger, är värdt uppmärk-
samhet också emedan
staden håller på att ut-
veckla sig till Tennes-
sees förnämsta industri-
centrum. Tjugutvå sten-
kolsgrufvor och sjutton
masugnar arbeta i Chat-
tanoogadistriktet, hvil-
ket därjämte har flera
mycket betydande Bes-
semervärk,ett bland dem Tennessee-klubben i Memphis.
af den storlek att tvåhundra femtio tons stål dagligenkunna till-
värkas. Mera kändt än såsom fabriksstad är Chattanooga dock

för de stora drabbnin-
gar som under secessi-
onskriget utkämpades
i dess närhet. Slagfäl-
ten vid staden, vid Look-
out Mountain och Mis-
sionary Ridge besökas
årligen af tusental tu-
rister och äro äfven väl
värda ett besök af en-Tullhus och postkontor i Memphis.

hvar, som hyser intresse för Förenta Staternas historia och för
landets mest minnesvärda platser.



Alabama.

Statistik:

et första bebyggandet af staten år 1702.
egde rum vid Mobile bukten.
och utfördes af fransmän.
Alabama mottogs såsom stat i

Unionen år 1819.
Folkmängden steg år 1890 till 1,513,017.
I val deltagande medborgare. . 174,517.
Statens areal i kvadratmil .... 52,250.

, fördelad i grefskap, (counties) 67.
med postkontor 1,933.
Järnvägarna i staten i mil .... 3,035.

Årligt värde af fabriksalster $13,566,000.
Årligt värde af jordbruksprodukter $57,000,000.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 180.
Antalet representanter i kongressen 8.

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

Då Hernando de Soto under sitt ryktbara och i det föregå-
ende redan flera gånger omnämda tåg från Florida väster ut in-

Mobile 31,076.
Birmingham 26,178.
Montgomery
Anniston .

21,883.
9,876,

Selma 8,000.
Huntsville 8,000.
Florence 6,000.
Pratt Mine 6,000.
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trädde i det område, som nu utgör staten Alabama, fann han
detsamma befolkadt af fyra olika indianstammar. I nordost eg-
des landet af de jordbrukande och jämförelsevis civiliserade samt
fredliga Cherokee-indianerna, hvilka benämde sitt land Chiaha,
i nordväst hade en del af den synnerligt krigiska och mot de
hvita fiendtliga Chickasaw-stammen sitt hemvist, västra och syd-
västra delarna af området egdes af Choctaw-indianema och södra
delen af staten slutligen af Muscogee- eller Creek-stammen, en-
ligt historikern Bancroft den mäktigaste indianstammen norr om
Mexikanska bukten.

De Soto kom i beröring med alla dessa stammar, af hvilka
endast den förstnämda mottog honom och hans män såsom vän-
ner, medan de öfriga under oupphörliga strider sökte motsätta
sig hans vidare framträngande väster ut. De spanska äfventy-
rarnes krigskonst och dödsföraktande tapperhet gjorde det dock
möjligt för dem att
bryta indianernas mot-
stånd och slå sig ge-
nom Alabama området,
af hvars stora och folk-
rika städer många öde-
lades och i grund för-
stördes af spaniorer-
na. Då dessa icke hade
något annat målför ögo-
nen än det att finna Utsikt af Mobile.
guld och därför icke egnade någon som hälst uppmärksam-
het åt de genomtågade trakternas öfriga ressurser, sågo de
icke häller i Alabama ett gynsamt fält för vidare operationer
utan lämnade området, det de med upptäckarens rätt ansågo sig
ega, i ostörd besittning af dess indianska innevånare, hvilka först
ett hundra sextio år senare sågo andra hvita intränga i sitt land.
Denna gång var det fransmän, hvilka under anförande af Sieur
de Bienville upprättade ett nybygge — „Fort S:t Louis de la
Mobile" — vid Mobilebukten, ett nybygge som nio år senare, år
1711, flyttades till den plats där den nuvarande staden Mobile
ligger.

Engelsmännen infunno sig några år senare och upprättade
ett blockhusfäste vid Ocfuskee, hvarefter ett fördrag afslöts med
Muscogee-stammen, som gaf de från Georgia inflyttade engelska
handlandena rätt att bygga och bo i landet. Genom fredsför-
draget af år 1763 vann England sedermera af Frankrike egande-
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rätten till Alabama-området norr om Selma och Montgomery, me-
dan resten däraf tillerkändes Florida. Ända till år 1798 behöll
Spanien denna del af Alabama, som då benämdes „West Florida"
och därefter gjorde staten Georgia anspråk på såväl detta om-
råde som på den nuvarande staten Mississippi, anspråk hvilka
dock år 1802 för en kontant summa ef en och en kvart miljon
dollars afträddes till Förenta Staternas regering.

Vid denna tid hade redan en betydande invandring af ame-
rikanare från unionens öfriga stater begynt och då de olika in-
dianstammar, som egde största delen af Alabama befunnos villiga
att afträda jord åt de inflyttande nybyggarne ökades dessas an-
tal hastigt. Men senare eggade den berömda höfdingen Te-
cumseh Muscogee-stammen till krig mot de hvita och under
många år därefter pågick sedan en förbitrad kamp mellan ny-
byggarne och landets ursprungliga egare, af hvilka väl fyra-
tusen stupade i de många sammandrabningarna, där de ameri-
kanska trupperna leddes af Förenta Staternas bästa generaler,
bland hvilka främst Andrew Jackson, som sedermera blef unio-
nens president. Först år 1837 förflyttades de sista åtcrstoderna
af Muscogee- eller Creek-indianerna till indianterritoriet söder
om Kansas, sedan under de närmast föregående åren såväl Choc-
taw , Chickasaw- som Cherokee-stammarna tvingats att lämna det
land de egt och bebott redan mänga år förr än de hvita als
kommit till Amerika.

Ett själfständigt territorium blef Alabama år 1817 och redan
två år senare, då territoriet befans ega etthundra tjugusju tusen
innevånare, blef detsamma mottaget såsom stat i unionen. Den
nya staten gick sedermera framåt med snabba gteg och utveck-
lade sig snart nog till en af de rikaste bland söderns bomulls-
producerande stater. Men i Alabama som i de öfriga sydstaterna
vans välståendet hufvudsakligen genom användande af negerslaf-
var såsom arbetare och därför stälde sig Alabama, då slaffrågan
begynte tillspetsa sig till en på fredlig väg olöslig konflikt, obe-
tingadt på deras sida, hvilka ifrade för utträde ur unionen. År
1861 beslöt statens lagstiftande församling med stor röstöfver-
vikt att afhugga föreningsbandet med unionen och därmed var
Alabamas öde besegladt. Icke mindre än etthundra tjugutvå tu-
sen män från Alabama kämpade under krigsåren i de konfedere-
rade arméernas led och åtskilliga krigsoperationer utfördes inom
statens område, hvilket ingalunda undgick den ödeläggelse som
öfvergick de flesta af de krigförande staterna, om ödeläggeisen
i Alabama också inte var fullt lika omfattande som i några af de
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öfriga. Staden Mobile bombarderades och stormades under kri-
gets gång, samma öde öfvergick staden Selma och de södra gref-
skapen i staten ledo fruktansvärdt under Rousseaus marsch ge-
nom dem, många mindre blodiga krigshändelser att förtiga.

Resultatet var att då freden slöts värdet af egendom i Ala-
bama, sjunkit från i det närmaste åttahundra miljoner dollars,
till hvilket belopp detsamma uppskattades före kriget, till en-

dast obetydligt öfver tvåhundra miljoner. En betydande del af
förlusten representerades af de frigjorda negerslafvarna, af hvilka
vid krigets början funnos öfver fyrahundra trettiofem tusen. Det
penndrag, som frigjorde denna väldiga skara drabbade staten och
dess jordegare ytterst hårdt, ty utom den direkta förlusten af
det kapital, som nedlagts i negerslafvar, orsakade dessas frigö-
relse en sådan rubbning i alla arbetsförhållanden att under
många år framåt statens hela ekonomi befann sig i ett hopplöst
kaos. Och härtill kom ytterligare det eländiga regeringssystem,
hvilket af „carpetbaggers;-, understödda af de fria negrerna, in-
fördes i Alabama, där korruption, slöseri med statsmedel och all
möjlig annan politisk ruttenhet under åtskilliga år hade så godt
som fria tyglar. Så långt gick eländet inom statsförvaltningen
att statens åtta procents obligationer, hvilka förut voro almänt
eftersökta och stodo högt i pris, sjönko i värde till endast tjugu
procent af sitt nominella belopp — medan samtidigt den ena po-
litiska äfventyraren efter den andra samlade förmögenhet, och
negrer, hvilka ett par år tidigare ännu stått under plantageupp-
syningsmännens piskor, vräkte sig såsom statsembetsmän med
ståtliga löner och ännu ståtligare „biiiikomster". I mån som de
till följd af krigsolyckorna nedslagna och modlösa hvita insågo
att de endast genom värksamt ingripande i statens politik kunde
rada bot på sakernas usla tillstånd samt begynte sammansluta
sig för motarbetande af korruptionen, började sedan småningom
tillståndet förbätras och då en ny invandring af såväl arbetare
som kapitalister senare vidtog, började också den ekonomiska ut-
vecklingen i Alabama att på nytt gå framåt. Upptäckten af rika
stenkols- och järnmalmlager gaf nytt lif åt affärsvärksamheten i
staten, där tillgodogörandet af dessa rikedomskällor bedrifvits
med så mycken energi att Alabama numera är en als icke obety-
dande konkurrent till själfva Pennsylvania på båda dessa om-
råden.

Begränsade af Georgia i öster, af Tennessee i norr, af Mis-
sissippi i väster samt af Florida och Mexikanska hafsbukten i
söder är Alabamas största längd tvåhundratvå och största bredd
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trehundra trettiosex mil. Dess område, som är något större än
England, sönderfaller naturligen i fyra delar, hvilka genom stora
olikheter i jordmån, klimat och produkter skarpt skilja sig från
hvarandra. Norra delen af staten är en starkt kuperad trakt,
som genomlöpes af en mängd till Alleghany-bärgen hörande åsar,
mellersta delen, genomfluten af Tennessee-floden och åt öster sti-
gande till en högplatå, bildad af Racoon och Lookout åsarna, ut-
gör Alabamas hufvudsakliga sädesodlande distrikt, medan i sö-
der åter ligga de trakter, där bomullsodling och timmerindustri
utgöra de viktigaste näringskällorna.

I den norra delen är det järn- och kolindustrin har sitt säte
och då järnmalmen snart sagdt öfveralt förekommer i närmaste
närhet till kolfälten är produktionen af järn så billig att Alabama
med framgång kan konkurrera med hvilken som hälst annan stat
inom denna industri. År för år har järnproduktionen stigit, så

snabt att den inom endast femton år tjugudublats, hvarför också
Alabama såsom järnpro-
ducerande stat numera
följer närmast efter

Pennsylvania och Ohio.
Öfver en miljon tons
järn komma numera år-
ligen i handeln från
Alabamas smältvärk och
mängden af stenkol, somCharleston bygnaden i Bessemer.

brytes uppgår till tre-hundra fyratio tusen tons. Koppar, bly,
grafit och till och med guld ha jämte järn funnits i Alabamas
bärg, men i jämförelse med järnet äro de af försvinnande liten
betydelse och ha därför häller icke blifvit föremål för några
nämvärda industrier. Bygnadssten — granit, takskiffer, kalksten
samt framför alt ypperlig marmor, såväl hvit som färgad —

förekommer ymnigt inom „bomulls-staten** såsom Alabama ofta
benämnes, och exporteras i betydande mängder till andra sta-
ter. Asbest och porslinslera äro andra naturliga tillgångar på
detta område, hvilka blifvit föremål för affärer, som årligen vinna
i betydenhet och i sin mån bidraga till Alabamas modärna ut-
veckling, hvilken synes lofva att småningom omskapa staten från
en rent jordbrukande till en i öfvervägande mån industriell stat.

Ännu så länge är dock jordbruket den viktigaste näringen
och omfattar odlingen af så godt som alla sädesslag och han-
delsväxter, som öfverhufvud äro föremål för odling i Förenta Sta-
terna. Främst står bomull, hvaraf årligen skördas omkring sju-
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hundra tusen balar, därnäst mest dyrbar såsom exportvara är to-
bak, hvaraf årliga skörden uppgår till fyrahundra femtiotusen
pounds. Af säd skördas sammanlagdt omkring fyratio miljoner
bushels, hvilka till stor del förbrukas inom staten själft, något
som också gäller om en betydande del af de åttahundra tusen
pounds ris, som risplantagcrna i södra delen af staten årligen
afkasta- Härtill bör sedan, för erhållande af en fullständig bild af
jordbruket i Alabama, läggas att mäjerihandteringen producerar
åtta miljoner pounds smör om året samt att värdet af inom
staten underhållna kreatur uppgår till tjugufem miljoner dol-
lars. Det är under det sista årtiondet som Alabamas landtbruk
i någon mån återvunnit den höga ställning detsamma innehade
före secessionskriget, men ännu återstår mycket att göra innan
statens modernäring hunnit fullt samma ståndpunkt som före år
1861. Icke mindre än en miljon acres odlad åkerjord, hvilken
delvis redan under tiotal år varit i kultur, lämnades under krigs-
åren att återgå till vildmark så att jordbrukets afkastning sjönk
till mindre än hälften af hvad den förut varit, och alla ansträng-
ningar till trots kar samma ståndpunkt som före kriget icke
kunnat återvinnas. Till en stor del beror detta otvifvelaktigt
på de fria negrernas obenägenhet att arbeta regelbundet och
därför göres i Alabama såsom i de öfriga sydstaterna numera
alt för att locka hvita invandrare till staten. Under de senare
åren har också tillströmningen af sådana stadigt ökats och då
Alabamas nordligare och mellersta delar besitta ett tempercradt
och hälsosamt klimat ha de nordbor, som inflyttat dit funnit sig
väl och i hög grad bidragit till att gifva staten ett rykte, som
otvifvelaktigt framdeles kommer att locka en mängd af invand-
rarne frän Europa till Alabama.

I södra delen af staten däremot är klimatet ytterst ohälso-
samt för alla andra än negrer, hvilka därför också så godt som
uteslutande användas såsom arbetare såväl på ris- och bomulls-
plantagerna som i de skogar, hvilka i stor utsträckning ännu
förekomma i låglandet samt lämna massor af ek och cypresstim-
mer, jämte tall, s. k. vatten-ek o. s. v. Jord i denna del af sta-
ten är ytterst billig, men i almänhet icke af någon synnerlig
fruktbarhet, utom i det egentliga låglandet, där såsom sagdtkli-
matet icke lämpar sig för hvita. En betydande timmerindustri
blomstrar emellertid i dessa låglandstrakter af Alabama, gynnad
af lättheten att skeppa alt slags virke.

Men inte allenast i de mindre hälsosamma trakterna af sta-

ten finnes ännu jord i mängd att tillgå, utan förekommer sådan
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också i de mellersta och norra delarna, där klimatet visserligen
är rätt varmt, men på intet sätt svårt att utestå för européer och
andra nordbor. Trettio miljoner acres statsjord finnas till salu
inom Alabama och därjämte öfver åttahundra tusen acres järnvägs-
jord, hvilken säljes till pris från en och en half till femton dol-
lars per acre, beroende af läget och jordmånens beskaffenhet.
Köpevilkoren äro i regeln synnerligt lätta och gifva nybyggaren
rätt att under en följd af år småningom inbetala köpesumman
för sin jord, medan det varma klimatet och den rikliga neder-
börden göra det jämförelsevis lätt för honom att afvinna också
en mindre areal tillräckliga grödor för att kunna stå sig godt.
Alabama är, i likhet med de öfriga sydstaterna, ännu mycket litet
kändt såsom lämpligt fält för invandring af icke-amerikanare och
därför går hufvudströmmen af den europeiska immigrationen alt

ännu till de nordligare
trakterna af unionen.

Men i samma mån som
söderns rika jordmån
och milda klimat bli
bätre kända och det på
samma gång blir bekant
i de länder, därifrån
immigrationen till Fö-
renta Staterna hufvud-
sakligen rekryteras, att
billig och god jord än-
nu står till buds iSkolhus i Florence.

mängd i sydstaterna, i samma mån kommer också invandringen
till dem att ökas. Där finnes ännu rum för många miljoner ny-
byggare och tillfälle att arbeta under långt gynsammare förhål-
landen än i många europeiska länder, hvarför också söderns för-
tröstan till framtiden och förhoppningar om en ny period af ut-
veckling och framåtskridande måste anses till fullo berättigade.

På undervisningsväsendets område återstår i Alabama ännu
rätt mycket att göra. Före secessionskriget hade ett i allo lämp-
ligt skolsystem utvecklat sig, men såsom naturligt var afbröts
alt arbete åt detta håll under krigsåren. Och efter desamma
stälde korruptionen och det almänna politiska eländet under „re-
konstruktionstiden" hinder i vägen för alt arbete af almän-nyt-
tig karaktär, så på skolväsendets som på alla andra områden.
Ungefär en tredjedel af statens innevånare, som hunnit öfver tio
års ålder, äro icke skrifkunniga och ett betydligt antal eger stort
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inga insikter i läskonsten häller. Största delen af dessa utgöres
af negrer, men också många hvita höra till samma kategori,
hvarför äfven under senare år stora ansträngningar gjorts för
spridning af kunskap bland de djupa leden af befolkningen. Tre
fjärdedels miljon dollars utgifvas årligen för utveckling af un-
dervisningsväsendet, hvilket också begynt förete glädjande tec-
ken till framsteg. Ett statsuniversitet, åtskilliga „colleges", ett
par tekniska institut, flera på privat väg tillkomna universitet
och en mängd andra högre lärovärk af olika slag, afsedda för så-
väl hvita som svarta elever, erbjuda rikliga tillfällen för dem
som så önska att inhemta högre bildning. Statsuniversitetet är
beläget i Tuskaloosa och underhållcs med inkomsterna från jord,
som af nationalregeringen anslagits för ändamålet och som för-
valtas af staten Alabama. Omnämnande förtjänar också den s. k.
normal- och tekniska skolan för elever af färgad ras, nära den
lilla staden Tuskegee.
Eleverna erhålla under-
visning såväl i alla al-
männa kunskapsgrenar
som i jordbruk och

trädgårdsskötsel samt i
olika handtvärk.

Mest känd bland
Alabamas städer är Mo-
bile vid den lika be-
nämda viken af mexi-
kanska bukten. Mobile

~Southern University.1'

har i tur och ordning varit franskt, engelskt, spanskt samt ameri-
kanskt och företer delvis spår af alla dessa nationaliteters infly-
tande, men håller på att antaga en altmera modärnt amerikansk
prägel. Staden drifver en betydande handel och är en viktig ut-
förshamn för bomull, hvaraf omkring tvåhundra trettio tusen balar
årligen skeppas, och på samma gång förmedlar Mobile en stor del
af Alabamas timmerexport. Dess breda och väl underhållna gator
— jämförda ined dylika i andra söderns städer — äro planterade
med skuggrika ek- och magnoliaträd och isynnerhet de äldre bo-
ningshusen äro alla omgifna af trädgårdar, där söderns milda
klimat gör det till en lätt sak att året rundt hafva blommande
växter i öfveriiöd. Flera olika järnvägslinjer utmynna i Mobile,
som dessutom genom direkta ångbåtsleder står i förbindelse så-
väl med New York som med Europa, dit största delen af dess
bomull exporteras.
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Mycket nära Mobile såväl i innevånarantal som i alman be-
tydenhet står Birmingham, hufvudorten i Alabamas järnindustri-
distrikt. Grundlagd först år 1871 har staden gått framåt med
en fart som ingen annan ort i södern och är numera sätet för
en högst betydande industri. De största gjuterier och valsvärk
i de egentliga sydstaterna finnas i Birmingham, där jämte dessa
olika andra fabriker för tillvärkning af alla slags järnvaror drif-
vas i stor skala. Stadens läge i omedelbar närhet af såväl out-
tömligt rika järnmalmlager som vidsträckta stenkolsfält gifva
densamma en solid grund för all slags järnindustri, medan de
sex järnvägar, som beröra densamma, skänka dess fabriksidkare
tillfälle att lätt och bekvämt försända sina tillvärkningar åt alla
håll. De finnas också därför, som förutspå att Birmingham i
Alabama en gång kommer att bli en af jordens förnämsta härdar
för järnindustri af olika slag — ja, man vet till och med berätta
att kanonkungen Krupp skulle ytrat att ifall han blefve tvungen

att lämna Tyskland, han
skulle förflytta sin värk-
samhet till staden Bir-
mingham i Alabama.

Hufvudstad i staten
är Montgomery, beläget, i
själfva dess centrum. Sta-
den är en gammaldags
sydstatsstad, med träd-
planterade gator och yp-

Sheffield Hotel.

piga trädgård-er öfveralt, samt åtnjuter ett synnerligen mildt
och angenämt klimat, hvilket gjort densamma till en omtyckt
vinteruppehållsort för innevånare från nordstaterna. I omnäj-
den ligga en mängd plantager, hvilka endels ännu bibehållit sin
gammaldags prägel i nästan alla afseenden och därför erbjuda
mycket af intresse för den, som inte allenast vill lära känna vår
egen tids förhållanden i Alabama. Sedan secessionskrigets slut
har Montgomery gått så hastigt framåt att dess folkmängd fem-
dublats och då detta till stor del beror på uppkomsten af fab-
riker är det antagligt att staden äfven framgent kommer att
tillväxa.

Anniston, säkert en af de täckaste af söderns städer, är en
af hufvudhärdarna för järnindustrin och eger särdeles goda järn-
vägsförbindelser. Anniston har för sin uppkomst och tillvara att
tacka endast och allenast ett bolag, hvilket först inköpte stora
sträckor af den järnmalmförande mark, hvarpå staden är bygd
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sedan inrättade masugnar och gjuterier samt slutligen utlade
själfva staden, planerade och försedde med vattenledningar dess
gator och först därpå upplät bygnadstomter till försäljning.
Från år 1883 då detta skedde har staden på mindre än tio år
blifvit en ort af betydenhet ach alting talar för att den kommer
att under nästa decennium gå framåt ännu snabbare, ty tillgån-
garna både på särdeles rik järnmalm och på godt kol i dess
omedelbara närhet skänka Anniston utomordentligt stora fördelar
framför de flesta andra liknande industristäder såväl i Förenta
Staterna som annorstädes.

En ännu yngre stad i järn och koldistriktet är Bessemer, som
grundlades först år 1887 på en plats, som då var helt och hål-
let vildmark. Tillgångarna på järn, stenkol och kalk i närmaste
närhet till staden ha
gjort att dess masugnar
kunna producera så bil-
ligt järn som knappast
några andra, hvarför
också Bessemess järn-
industri lofvar att öf-
verflygla mänga af de
äldre städernas i Ala-
bama och pä samma

gång naturligtvis den Domstolsbygnad i Florence.

nya staden själf att gå framåt med äkta amerikansk hastighet.
Nästan detsamma gäller om den gamla, förut så lugna och still-
samma staden Florence, som dock endels har äfven sitt ypperliga
läge vid den segelbara Tennessee-floden att tacka för att dess
folkmängd sedan år 1887, då den industriella uppblomstringen i
Alabama egentligen tog sin början, blifvit fullt femdublad. Be-
lägen i ett rikt bomullsodlande distrikt har staden jämte sin
järnindustri en betydande utförshandel med bomull och andra
jordens alster att stöda sig på såsom bas för vidare utveckling.
Såsom centra i rika jordbruksdistrikt ega också städerna Selma
och Huntsville sin största betydelse, hvarjämte båda äro mötes-
punkter för flera järnvägar.



Florida.

Statistik:

et första bebyggandet af sta-
ten år 1565.

egde rum vid S:t Augustine
i och utfördes af spaniorer.

Florida mottogs såsom stat i
Unionen år 1812.

I Folkmängden år 1890 390,483.
' hvilket per kvadratmil utgör . . 5.
, I val deltagande medborgare. . 66,218.

Areal i kvadratmil 58,680.
fördelad i grefskap (counties) 45.

med postkontor 855.
Järnvägarna i staten i mil 2,283.
Årligt värde af fabriksalster $5,500,000.
Värdet af den odlade jorden $20,000,000.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 121.
Antal representanter i kongressen 2.

De viktigaste städerna i Florida och deras respektiva inne-
vånarantal äro:

Key West
Jackson ville

18,995.
17,160.

Pensacola 11,751.
Orlando 5,000.
S:t Augustine 4,500.
Gainesville 4,000.
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Florida utgör den tidigaste af européer upptäckta delen af
Nord Amerika — vikingarnas påstådda upptäckter undantagna
,— ty redan är 1513 landade Juan Ponce de Leon på detta om-
rådes kust, i en bukt nära intill det nuvarande S:t Augustine.
Upptäckten och landstigningen timade på själfva påsksöndagen
— på spanska kallad Pascua de Florida — i anledning hvaraf
Ponce de Leon benämde landet Florida. Hans, såsom de andra
spanska upptäckarnes, mål var i främsta rummet att finna guld,
hvarjämte Ponce de Leon, som redan var en till åren kommen
man, hoppades i Florida finna en mystisk källa, hvars vatten
egde förmågan att föryngra dem som badade däri. Guld fann
han dock lika litet som någon ungdomskäka, men i stället såsom
egare af landet talrika ©ch ytterst krigiska indianstammar, hvilka
kraftigt motsatte sig alla de försök att underlägga landet Spa-
niens styrelse, som gjordes såväl af Ponce de Leon som af Pam-
filo de Narvaez, hvilken fjorton år senare ledde en trehundra
man stark expedition till det nyupptäckta området. Narvaez' ex-
pedition tillintetgjordes så grundligt af indianerna att endast
fyra män lyckades rädda sig och dessa, ledda af den senare så
kända Cabeza de Vaca, kunde endast genom en ytterst farlig och
mödosam marsch öfver land ända till de spanska städerna i Me-
xico åter förena sig med folk af sin egen ras.

År 1530 företogs den nästa spanska expeditionen till Florida,
af Hernando de Soto, som därifrån företog sitt berömda tåg mot
väster, och år 1564 grundade fransmannen Laudonniere en koloni
vid S:t Johns-floden, där han uppbygde fästet „Fort Caroline".
Fransmännen, hvilka voro hugenotter och därför af spaniorerna
ansågos såsom värre än hedningar, blefvo snart anfallna af dessa
och nedgjorda till sista man, „icke för det de voro fransmän utan
emedan de voro lutheraner", såsom den spanska anföraren Me-
nendez lät inrista på en tafla, hvilken restes på platsen för blod-
badet. År 1568 hämnades fransmännen nederlaget genom att i
sin tur öfverfalla fästet vid S:t Johns, hvars hela besättning blef
hängd, „inte emedan den utgjordes af spaniorer, utan emedan
dessa voro förrädare, tjufvar och mördare", såsom den franska
anföraren i sin tur förklarade.

Den ofvannämda Menendez grundlade år 1565 den första
staden på den nordamerikanska kontinenten och benämde den-
samma S:t Augustine. Redan tjuguett år senare blef den nya

Tallali assoo 3,500.
Tampa 3,500.
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staden, som redan nått en viss blomstring, i grund förstörd af
den engelska sjöanföraren Sir Francis Drake, och några år där-
efter utplundrades densamma igen, denna gång af buccanierer,
såsom den tidens sjöröfvare i de västindiska farvattnen kallades.
Florida var under det följande århundradet skådeplatsen för stän-
diga strider mellan engelsmän och spaniorer, hvilka båda an-
sågo sig ega rätt till landet, och hämmades därunder naturligt-
vis betydligt i sin utveckling. År 1763 afträdde den spanska re-
geringen Florida till England, men lämnade området tillbaka re-
dan tjugu år senare i utbyte mot Bahamaöarna, hvarefter Flo-
rida förblef en spansk besittning ända till år 1821, då detsamma
afträddes till Förenta Staternas regering, som väl för framtiden
kommer att förbli egare därtill.

Men Förenta Staternas besittningtagande af Florida var in-
galunda liktydigt med ett omedelbart återinträdande af fredliga
förhållanden. Det nyvunna området egde vid denna tid en be-
folkning af endast sexhundra personer af hvit ras, medan Semi-
nol-indianerna, hvilka icke underkastat sig unionsregeringen, räk-
nade öfver fyratusen själar och på intet sätt voro villiga att låta
de hvita inkräkta sitt land. Det blef en nödvändighet för att
Florida skulle kunna vidare utveckla sig att fördrifva eller un-
derkufva Seminolerna, hvilka man under många och långa år
förgäfves sökt vinna på fredlig väg. År 1835 börjades det åtgö-
rande kriget mot dem och pågick därefter i sju år, hvarunder
ettusen femhundra män af Förenta Staternas trupper stupade
och tjugu miljoner dollars utgåfvos. Med enastående tapperhet
försvarade sig Seminolerna i Floridas otillgängliga kärrmarker,
ledda af den berömda höfdingen Osceola, hvilken gång efter an-
nan tillfogade amerikanarne blodiga nederlag. Ofver trettiotusen
man trupper användes af Förenta Staternas regering i kriget
mot rödskinnen i Florida, och tack vare denna öfvermakt lycka-
des det slutligen att drifva dessa ut ur sumpmarkerna, hvarefter
större delen af de öfverlefvande togs till fånga och transporte-
rades västerut till indianterritoriet söder om Kansas. Ännu fin-
nas några hundra af dem kvar i Florida, där de bo och lefva i
kärrmarkerna längs Indian River, ostörda af de hvita och därför
småningom altmera antagande dessas vanor och lefnadssätt. De-
ras största by, Tallafajassa, ligger vid det nämda vattendraget
femton mil från Fort Pierce.

Vid secessionskrigets utbrott stälde sig Florida utan tvekan
på sydstaternas sida, men då unionstrupperna icke kunde utdrifvas
ur de fästen nationalre geringen innehade i staten och unions-
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flottan därjämte kontrollerade all skeppsfart och därmed hela kust-
området, kunde Florida icke lika värksamt som flera af de andra
revolutionära staterna ingripa i krigshändelsernas gång. Vid Ocean
Pond invid Olustee-floden föreföll dock en af krigets blodigaste
drabbningar, i hvilken de slagna unionstrupperna af sin styrka
af femtusen femhundra män förlorade öfver ettusen åttahundra.
Den då mest betydande staden i Florida, Jacksonville, förblef
dock i unionstruppernas besittning till krigets slut.

Det är egentligen först från tiden efter secessionskriget som
Florida kan räkna sin modärna utveckling, hvilken gjort staten
till något i alla afseenden olika unionens öfriga stater. Dess
läge långt i söder, dess geografiska form af en långsträckt halfö,
skjutande ut i mexikanska bukten, och slutligen golfströmmen,
hvars varma vatten med en fart af fem mil i timmen stryker
fram längs Floridas ost-

kust, ha tillsammans
gjort staten till ett un-
dantag beträffande såväl
klimat som växtlighet,
hvilka båda äro hälft
tropiska eller åtminstone
— i de nordligaste trak-
terna — så sydländska
som i södra Italien och
Spanien. Till sin nord-
liga del, norr om tret-
tionde graden, är Flo-
rida ett såväl säd- som

Vy of Homosassa-floden.

fruktproducerande område, där under vintern någon gång froster
inträffa. Den mellersta delen eger redan ett halftropiskt klimat,
hvilket lämpar sig ypperligt för odling af sydfrukter, och den
sydliga delen slutligen påminner mest om tropikerna samt besit-
ter ett klimat, som företer endast obetydliga temperaturskilnader
sommar och vinter. I de norra och mellersta delarna är den
jämna slätt, som statens hela område bildar, genomfluten af en
mängd floder och smärre vattendrag, men annars icke så mycket
upptagen af kärr och sumpmarker, att dess utveckling såsom
jordbruksområde däraf skulle lida, medan i södern de s. k. Ever-
glades, de beryktade Florida kärren, som täcka en yta af sju-
tusen femhundra kvadratmil, ända till senaste år utgjort ett oöf-
vervinnerligt hinder för utsträckning af kultur och odling. Nu-
mera har torrläggningen af dessa kärr begynt på föranstaltande
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af ett bolag, bildadt i nordstaterna, samt redan fortskridit så
långt, att tusental kvadratmil blifvit återvunna åt odlingen och
inom några få år troligen komma att bära lika rika skördar af
oranger, citroner och annan sydfrukt som nu de delar af staten,
hvilka i detta afseende äro mest kända.

Säd odlas i någon mån i nordliga Florida, bomull i rätt be-
tydande mängd i andra trakter däraf, men fruktodlingen har nu-
mera blifvit statens hufvudnäring, hvilken går framåt med sådan
snabbhet, att densamma otvifvelaktigt snart nog kommer att
mångfaldigt öfverträffa alla andra industrigrenar. I mellersta
delen af staten finnas redan nu hela skogar af apelsin och cit-
ronträd, hvilka lämna en sådan mängd frukt, att exporten alle-
nast af apelsiner uppgått till omkring två och en half miljon
lådor på ett år, hvarje låda innehållande etthundra femtio styc-
ken. I södra delen af staten samt på öarna längs dess sydkust
odlas ananas i sådan utsträckning, att under den tid på året, då
frukten är stadd i mognande, flera tusen tunnor däraf hvarje
vecka skeppas till norden, medan samtidigt odlingen af kokos-
palmen visat sig så lönande, att år för år tiotusental träd plan-
teras ut. Tobak är en annan dyrbar produkt, som går väl till i
Florida, där de bästa Havanna och Sumatravarieteter af plantan
försökts och visat sig gå så väl till, att odlingen af dem numera
bedrifves i stor skala. En annan gren af landtbruk, som också
visat sig synnerligt lönande, är odlingen af tidiga grönsaks och
köksträgårdsväxter för marknaden i norden, där förbrukningen
af sådana födoämnen stiger för hvarje år, enkannerligen i de
stora städerna längs ostkusten. Isynnerhet tomato's af enastående
storlek och saftighet frambringas i Florida, därifrån sexhundra
tusen korgar af denna frukt årligen skeppas till norden. Alla
dessa grenar af jordbruket ha endast under de senaste årtion-
dena begynt antaga större utsträckning, hufvudsakligen till följd
af den tillströmning af nordiska invandrrre och nordiskt kapital,
som egt rum, men då odlingen af såväl tobak som frukt af olika
slag visat sig så lönande, att årligen tusental acres tagit i an-
språk för nya fält och trädgårdar, kan man taga för gifvet, att
Florida i en snar framtid kommer att nå en vida högre stånd-
punkt såsom producerande stat än i detta nu.

Bland andra naturliga hjälpkällor, hvilkas produkter så att
säga direkt äro föremål för handel, intages numera främsta rum-
met af de väldiga fosfatlagren, hvilka äro föremål för en industri,
som för hvarje månad vinner större utsträckning. Också denna
industri är ännu aldeles ny, ty om också förekomsten af fosfat i
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Florida blef känd redan år 1885, så var det dock först fyra år
senare som så stora lager af denna naturprodukt upptäcktes, att
man kunde tänka på att begagna lagron i större skala. Stora ka-
pital ha redan bundits i fosfataffären, och väldiga mängder kom-
ma redan hvarje år i handeln, men då industrin ännu är så al-
deles ny och samtidigt fosfatfälten visat sig ega en mycket större
utsträckning samt inne-
hålla långt rikare lager
än man först antog, är
det själfklar t, att fosfat-
brotten i Florida fram-
deles komma att bli en af
statens alra förnämsta
rikedomskällor.

Fiskerierna längs
Floridas sydkust bereda
också uppehälle åt mån-

ga tusental af dess be-
folkning. Hafssköldpad-

Fosfatbrott i Florida.

dor, ibland nående i vikt ända till ettusen tvåhundra pounds, och
fisk af olika slag, hvaribland den lika vackra som läckra „red-snap-
pern" är den förnämsta, utgöra det mest gifvande bytet. Af detta
fiskslag allena försändas årligen två och en half miljon pounds till
andra orter, och jämte red-snapper fångas en mängd andra fisk-

arter, som äro okända i
norden och där betalas
med höga pris. Svamp-
fiskeriet är likaså en

viktig näring i Florida,
därifrån tvättsvampar

för omkring fyra miljo-
ner dollars årligen ex-
porteras, och ett ännu
mera säreget rum inom
hithörande område inta-
ges fångsten af alliga-

Marinhospittvlet i Key West.

torer, hvilkas skinn numera i så stor skala användas inom läder-
industrin. Tusental af dessa jätteödlor skjutas årligen i Florida,
där dessutom massor af små alligatorer fångas och hållas såsom
ett slags husdjur eller försändas till andra orter, där detta egen-
domliga liebhaberi vunnit insteg.
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Af fabriksindustrier är det egentligen endast cigarrtillvärk-
ningen, som nått en framstående ställning i Florida. Hufvudsä-
tet för cigarrindustrin är staden Key West, belägen på ön af
samma namn, sextio mil från fastlandets kust. Key West, hvil-
ken benämning endast är en uttalsförvrängning af det spanska
„Cayo Huesco**, är en liten ö af endast sex mils längd samt en
och en half mils bredd, men utgör det oaktadt beträffande in-
och utförsel den nionde i ordningen af Förenta Staternas hamnar
och är känd utöfver unionens hela område för de ypperliga ci-
garrer där tillvärkas. Spanska flyktingar från Cuba, hvilka i
början af sjuttiotalet sökte skydd under hägn af unionens flagga,
slogo sig ned i den lilla fiskarby, som då fans på ön, hvars läge
— endast nittio mil från Havana —. tillät flyktingarna att un-
derhålla förbindelser med sitt hemland. Dessa spanska flyktin-
gar voro grundläggarne af Key Wesfs och därmed hela Flori-
das cigarrindustri, hvilken tagit en sådan häpnadssäckande ut-
sträckning. För de bästa cigarrerna importeras tobaken från
Havana till Key West, där inemot hälft annat hundratal fabri-

ker producera etthundra
tjugufem miljoner cigar-
rer ärligen. Skilnaden i
tull mellan färdiga ci-
garrer och de råa to-
baksbladen är så stor,
att Key West cigarrer

Fort Taylor i Key West.

af samma kvalitet som de importerade kunna säljas betydligt bil-
ligare än dessa, och då jämte den importerade tobaken för de
mindre utsökta märkena också användes en del amerikanska to-
baksblad, hvilka icke draga någon tull, är det själfklart, att Key
West cigarrer i många fall kunna säljas så mycket billigare än
införda Havanna cigarrer, att de närapå utträngt de mindre
dyrbara slagen af dessa. Isynnerhet har detta blifvit fallet, sedan
tobaksodlingen i Florida visat sig kunna producera den doftande
plantan af sådan kvalitet, att den endast står efter de alra finaste
slagen af äkta Havanna tobak.

Under senare år har också sågindustrin begynt gå framåt i
Florida. Fordom skeppades största delen af timret i rått till-
stånd till marknadsplatserna i norden, men numera sågas en
betydande del däraf inom staten, hvilken för hvarje är når en
mera framstående ställning såsom virkesproducerande stat. Vit-
sträckta tallskogar, lämnande den art af tallvirke, som benämnes
„Georgia" eller „pitchpine", upptaga ännu en stor del af Flori-
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das mark och jämte detta ständigt begärliga och ständigt högt i
pris stående virke lämna skogarna, hvilka täcka en areal af om-
kring tjugufem miljoner acres, ek, ceder, cypress, mahogny, kork-
trä, grön ebenholtz, s. k. satinwood („atlasträ", användt för fi-
naste snickeriändamål) bok, palm och flera andra slags virke af
mindre ekonomisk betydelse. Inalles tvåhundra olika slag af träd
äro inhemska i Florida, där värdet af årligen försålda skogspro-
dukter af olika slag uppgår till omkring tjugu miljoner dollars.
På samma gång som en rikt gifvande inkomstkälla ha skogarna
dock äfven varit ett stort hinder för utvecklingen af landtbruket
i de trakter, där den ofantligt rika skogsvegetationen, hvilken
det möter så ytterst stora svårigheter att undanrödja, täckt stör-
sta delen af marken. De många floder och sjöar, hvilka före-
komma utöfver Floridas hela område, ha i hög grad bidragit till
utvecklingen af dess timmerindustri och på samma gång i bety-
dande mån hjälpt dess
landtbruk, som haft bil-
liga och bekväma kom-
munikationsleder att

tillgå snart sagdt öfver-
alt. Numera ha järnvä-
gar bygts till alla trak-
ter af hälst någon kom-
mersiell eller industriell
betydelse, och i Florida Expositionsbygnaden i Jacksonville.

som annorstädes ha värkningarna af tätare och lättare förbin-
delser med de trakter, dit landets produkter hufvudsakligen för-
sändas, icke dröjt att visa sig. För hvarje år, som går, nedläg-
gas större kapital i frukt- och tobaks plantager samt industriella
företag i Florida, hvars produktion och handelsomsättning visa
en så stark stigning, att den fordom så föraktade kärrstaten sä-
kert inom en icke aflägsen framtid kommer att göra mera än en

af sina systerstater rangen stridig på den ekonomiska utvecklin-
gens område.

Till välståndets stigande bidrar i ingalunda ringa grad den
ofantliga turisttrafik, som numera pågår i Florida, dit tusen och
tiotusental nordbor hvarje vinter strömma för att tillbringa den an-
norstädes kalla årstiden i Floridas milda klimat, hvilket är fullt
lika varmt som södra Californias, men behagligare genom sin jämn-
het och därigenom, att de starka vindar, hvilka i California
ständigt hålla moln af dam i rörelse, icke råda i Florida. De
mest kända bland ~everglade-statens", såsom Florida ofta benäm-
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lies, städer äro de, hvilka i främsta rummet tjäna såsom vinter-
uppehållsorter för nordbor, och många af statens såväl järnvägar
som ångbåtslinjer hafva endast turisttrafiken att tacka för sin
tillkomst.

Jacksonville är den förnämsta staden i Florida och ligger
femton mil från oceanen vid en krökning af den segelbara S:t
Johns-floden. Staden har en betydande handel med säd och frukt

och eger ett antal frukt-
konserveringsfabriker

samt vidlyftiga kajer
och dockor längs strän-
derna af floden, som bil-
dar den ypperligaste
hamn. Men större bety-
delse än dessa näringar
eger dock turisttrafiken
för Jacksonville, som år-
ligen besökes af om-

Fort Pickens i Pensacola.

kring åttiotusen resande, af hvilka de alra flesta uppehålla sig
där någon längre tid.

Hufvudstad i staten är Tallahassee, en typisk sydstad, där
ännu många af de forna tongifvande familjerna i staten finnas
kvar. Staden själf har ett gammaldags utseende, med praktfulla
trädgårdar och blomplanteringar omgifvande husen, hvilka i
många fall äro af gammalspansk arkitektur. Tallahassee är bygdt
på en tvåhundra femtio
fot hög kulle och er-
bjuder därför en mera
vidsträckt utsikt än de
flesta andra punkter i
Florida, som eger als

inga bärg och endast ett
fåtal åsar, nående ens

så mycket som tre-
hundra fots höjd. En

Ponce de Leon hotellet i S:t Augustine.

annan gammal spansk stad är Pensacola, som har en högst bety-
dande handel med timmer, fisk och en del bomull. Tampa, vid
Tampa-bukten, som bildar en den yppersta hamn, har en bety-
dande cigarrindustri, hvilken för hvarje år vinner större omfång,
och drifver en liflig handel med Västindien. Tillika har staden
under senare år blifvit en af de mest omtyckta vinteruppehålls-
orterna, besökt af tiotusental nordbor. Ett af de största och i
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alla afseenden mest komfortabla hotell i Förenta Staterna —

Tampa Bay hotellet — har uppförts i närheten af staden, vid
Hillsborough-floden, och bidrar i ingen ringa mån till att draga
en betydande del af turistströmmen till Tampa.

Mest kändt af turister är dock S:t Augustine, den nordame-
rikanska kontinentens — med undantag möjligen af S:ta Fe i
New Mexico — äldsta stad S:t Augustine intar numera i För-
enta Staterna samma
rang som Nizza i Eu-
ropa och utgör en mö-
tesplats för folk, som har
tid och penningar, från
alla delar af unionen.

Dyrbarare och mera
komfortabla hotell än de

Inkörsport till Ponce de Leon hotellet.

i S:t Augustine finnas nog inte annorstädes i världen, och mera
egendomliga tiil anläggning och arkitektur finnas väl inte häller.
Det mest kända bland dessa är tvifvelsutan hotell Ponce de Leon,
uppfördt i spansk morisk stil, med terasser och trädgårdar inom
hotellets egna väggar samt kostande den väldiga summan af tju-
gufem miljoner dollars. Lika mycket har utgifvits för byggan-
det och inredandet af hotell Alcazar, det näst Ponce de Leon
mest gouterade hotellet i S:t Augustine, och på nästan aldeles
samma ståndpunkt som dessa står i alla de för resande vikti-
gaste afseendena hotell Cordova, uppfördt i präktig morisk stil.

Palmträd, magnolier och
oleandrar skugga hotell-
terrasserna såväl som

gatorna i S:t Augusti-
ne, där vintern igenom
rosor och andra blom-
mor stå i. sin fullaste
prakt, fyllan de luften
med en vällukt, som blirAlcazar hotellet i S:t Augustine.

nästan döfvande, där orangeblommorna blanda sin starka doft
med de öfrigas. Mycket intresse erbjuda de gamla gatorna i
staden med kuriösa gammalspanska hus, det småningom i
ruiner fallande gamla spanska fästet och den berömda porten,
hvilken uppgifves hafva lämnat tillträde till det första fästet,
som tidigt på femtonhundratalet uppfördes på platsen. En
mängd promenad och körvägar, ypperligt väl underhållna samt
lödande mellan lundar och skogar af apelsinträd, kokospalmer
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och magnolier, erbjuda vintergästerna de bästa tillfällen till kör-,
spatser- och ridturer, medan oceanen, som sköljer S:t Augusti-
nes kajer, inbjuder till utöfvande af den af rika amerikanare så
särdeles gouterade yachtsporten och de delvis på kort afstånd
belägna många sjöarna och vattendragen, som under vintern
svärma af fågelvildt, locka amatörer på jakt att hängifva sig åt
sitt mest omtyckta nöje.

Katedralen och slaftorgct i S:t Augustine.

S:t Augustine har
blifvit hufvudorten i den
näjd, som med skäl be-
nämnes ~Amerikas Ri-
viera", och är såsom så-
dan under vintermåna-
derna mötespunkten för
rika amerikanare och
amerikanskor från alla

delar af unionen. En del af vintergästerna består visst af värk-
liga sjuklingar, hvilka i det milda klimatet söka återvinna hälsa
och krafter, men största antalet utgöres dock af sådana, som kom-
ma till Florida endast för att njuta af all den skönhet natur och
konst i förening slösat på denna stat. Det är ett „dolce far nien-
te" lif af det mest in-
tensiva slag, som föres
vid de många olika s.

k. kurorterna, där öfver-
dådig amerikansk lyx
bildar ramen kring de
förströelser af olika slag,
som utfylla dagarna —

och ofta nog nätterna.
För en främling, som
kommer till Förenta

Staterna för att se och
lära känna olika si-

Monument till minne af stupade soldater
i S.t Augustine.

dor af landets lif och seder, lönar sig ett besök i Jacksonville,
S:t Augustine eller någon af de andra mest gouterade orterna
nog så väl, men knappast häller för andra, som inte höra till de
rikas klass. Det kräfver en hel liten förmögenhet att där till-
bringa någon längre tid, såvida besökaren nämligen vill njuta af
alt hvad detta rikedomens och lyxens paradis har att erbjuda —

och förmögenheter kunna på det hela bra nog få individer an-
vända endast för sitt nöje.



Georgia.

Statistik.
tätens första bebyggande år . . . 1733.
egde rum vid det nuvarande Savannah.
och utfördes af engelsmän.
Georgia var en af de tretton ko-

lonier, hvilka undertecknade
oafhängighetsförklaringen.

Folkmängden år 1890 1,833,356.
I val deltagande medborgare. . 140,995.
Areal i kvadratmil 59,475.
fördelad i grefskap (counties) 137.
med postkontor 1,911.

Järnvägarna i staten i mil 4,100.
Årligt värde af industrialster $37,000,000.
Årligt värde af jordbruksprodukter $112,000,000.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 257.
Antalet representanter i kongressen 10.

De förnämsta städerna i Georgia cch deras respektiva innevå-
nareantal äro:

Atlanta 65,533.
Savannah 43,189.
Augusta 33,300.
Macon 22,746.
Columbus 17,303.
Athens 8,639.
Brunswick 8,459.
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De spanska guldsökare, hvilka af de Soto fördes genom en
stor del af den nordamerikanska kontinenten, voro de första hvita,
som också besökte Georgia, hvilket då tillhörde och beboddes af
Cherokee- och Creek- eller Muscogec-indianerna. I Georgia hörde
de Soto guld omtalas, men fann själf icke något, hvaremot en

annan spanior, Tristan de Luna, som tjugu år senare ledde en

smärre expedition till området, där fann grufvor, som lian bör-
jade bearbeta. Under omkring etthundra år fortfor detta gruf-
arbete i mindre skala, men öfvergafs därefter helt och hållet, då
malmtillgångarna småningom utsinat. Spaniorerna hade intet an-
nat mal än att finna guld och grundade därför inga egentliga
nybyggen i området, hvilket för öfrigt icke häller tillhörde anta-
let af de spanska besittningarna.

Den första stadigvarande bosättningen af hvita inom Geor-
gia egde rum först år 1733, då general Oglethorpe med en skara
af etthundra sexton invandrare grundade en koloni i den trakt,
där staden Savannah sedermera uppstått. Af Englands parlament
hade Oglethorpe erhållit tillstånd att i Amerika upprätta en ko-
loni, där cessionanter, gäldstugufängar och andra, som lyckan
icke gynnat, kunde börja lifvet på nytt, och för att underlätta
Oglethorpes människovänliga sträfvanden beviljade parlamentet för
koloniens behof en summa af etthundra åttiotusen pund sterling.
Försedd med alt, som på den tiden behöfdes för att grunda ny-
byggen i ödemarken, seglade Oglethorpe ofvannämda år till Ame-
rika och förvärfvade af Creek-indianerna ett jordområde för sin
koloni, hvilken snart vann förstärkning af lutheraner, judar, skot-
tar, bayrare och andra, hvilka lockades dit af den religionsfri-
het, som genast proklamerades i det nya området. Så hastigt
ökades befolkningen i kolonien, att general Oglethorpe redan år
1739, då kriget mot Spanien bröt ut, kunde mönstra en armé om
ett tusen man, med hvilka han gjorde ett misslyckadt tåg mot
Florida. Men då tre år senare en spansk anförare gjorde ett in-
fall i Georgia med en fem gånger starkare truppstyrka, blef det
Oglethorpes tur att vinna seger, i det han med en skara af icke
fullt sjuhundra skogsbor tillbakaslog spaniorerna och tillfogade
dem högst betydande förluster.

Hämmande på koloniens utveckling värkade emellertid såväl
den betungande krigstjänst dess innevånare måste underkasta
sig att fullgöra som äfven det existerande förbudet mot att hålla

Rome 6,950.
Americus 6,335.
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slafvar, något som gjorde det svårt för Georgias innevånare att
konkurrera med kolonisterna i närliggande områden, där det
jämförelsevis billigare slafarbetet användes i stor utsträckning.
År 1750 upphäfdes därför det lagbud, som förbjöd slafhållande,
hvarefter samhällsskicket i Georgia utvecklade sig på samma sätt
och i samma riktning som i de öfriga södra kolonierna, där alt
arbete utfördes af negerslafvar.

Samma anda af kärlek till oberoende och hat mot alt för-
tryck, som besjälade de andra amerikanska kolonierna, utmärkte
också Georgias innevånare, hvilka därför genast anslöto sig till
den rörelse, som slutligen utmynnade i upprättandet af den nord-
amerikanska unionen. Georgia, som vid tiden för revolutions-
krigets utbrott egde en befolkning af sjuttiotusen personer, led
jämförelsevis litet under striden, hvars största tunga lärs af de
norra och östra staterna. Men sedan Charlestou fallit, blef sta-
ten skådeplatsen för ett ytterst hårdnaekadt och förbittradt gue-
rillakrig, i hvilket engelsmännen långt ifrån altid hade öfver-
handen.

Efter revolutionskrigets afslutande genom erkännandet af
Förenta Staternas oberoende gick Georgias utveckling framåt
med särdeles rask fart, gynnad af en stadig invandring såväl
från de äldre och mera befolkade staterna i Nord Amerika som
från Europa. Till Georgia räknades då alt land ända till S:t
Marys-floden i söder och Mississippi i väster, men år 1803 afstod
Georgia till unionsregeringen hela det område, hvaraf senare
staterna Alabama och Mississippi bildades. Ersättning härför er-
höll staten dels i kontanta penningar, dels i de landsträckor,
hvilka fråntogos både Creek- och Cherokee-indianerna, •som år
1838 förflyttades från sina gamla boningsplatser ut till indian-
territoriet, där de sedan dess vistats.

Vid början af konflikten rörande slaffrågan voro åsikterna i
Georgia mycket delade, i det några af dess mest framstående
män med största bestämdhet motsatte sig alla förslag om affall
från unionen, medan andra med lika bestämdhet yrkade på sta-
tens anslutning till konfederationen. En tid såg det till och
med ut, som om unionisterna skulle vinna seger och staten såle-
des kvarbli i unionen, men då frågan slutligen kom till åtgö-
rande genom omröstning, vunno konfederationens anhängare —

slafhållarne — en betydande majoritet, och Georgia anslöt sig
till följd däraf till secessionen. En del af dess befolkning för-
blef likväl unionen trogen under hela kriget och beredde de kon-
federerade myndigheterna många svårigheter samt gjorde alt för
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att hjälpa unionstrupperna. Vid Chickamauga föreföll en af de
blodigaste drabbningarna under kriget, den första af den serie
af slaktningar, som utkämpades några få mil längre västerut på
de berömda slagfälten vid Chattanooga och Lookout Mountain.
Detta var den utan all jämförelse största slaktningen inom Ge-
orgia, som dock hade att utstå många andra lidanden till följd
af kriget. I maj 1864 inbröt nämligen general Sherman i Geor-

gia och dref efter en
rad af förbittrade ba-
taljer den konfedere-
rade hären under John-
ston söderut samt be-
lägrade staden Atlanta,
en belägring, som under
de tvänne månader, den
fortgick, kostade de

Utsikt af hamnan i Savannah.

båda stridande arméerna tjugutusen män i döda och sårade.
I November samma år brände Sherman staden och begynte
sin berömda „marsch till hafvet" med en armé om sextio-
två tusen man. På en sträcka af fyratio mils vidd härjade och
förstörde den framtågande unionsarmén alt på sin väg, tillbaka-
slog alla anfall af de konfedererade trupperna och intog alla be-
fastade orter inom det
genomtågade området.
Jultiden föll Savannah
jämte där hopade för-
råd af vapen och am-
munition i Shermans
händer, hvarpå han där
unnade sin ansträngda
armé tre veckors rast
och sedan fortsatte sitt
tåg österut genom Ca-
rolina, lämnande Geor-
gia utblottadt och för-

Stone Mountain.

ödt i de delar, som förut varit de rikaste i staten. Den sista
akten af secessionsdramat utspelades också inom Georgias grän-
ser i och genom tillfångatagandet, i närheten af Ironville, af kon-
federationens förra juesident Jefferson Davis den 10:de Maj 1865.

För en tid efter fredslutet styrdes Georgia af militärguver-
nörer, tillsatta af unionsregeringen, men sedan en ny konstitu-
tion formulerats och antagits af statens befolkning, lämnades re-


