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geringen på nytt i dess representanters händer. En mängd neg-
rer hade emellertid af den frigjorda, talrika, färgade befolknin-
gen blifvit sända till statskongressen, och detta väckte omedel-
bart ond blod bland de hvita, hvilka utdrefvo alla före detta
slafvar från legislaturen och företogo sig att sköta regeringen
helt och hållet utan dessa, medan på samma gång alting gjordes
för att terrorisera såväl negrerna som deras vänner bland de
hvita. Unionsregeringen såg sig då tvungen att ånyo ingripa i
affärerna, en ny militärförvaltning tillsattes, Georgias represen-
tanter uteslötos ur Förenta Staternas kongress, och den styfnac-
kade staten förständigades att omedelbart låta den nyantagna
konstitutionen träda i fullt gällande kraft. Förbitringen i Geor-
gia var stor och alman bland den hvita befolkningen, som dock
slutligen insåg, att endast ett efterlefvande i alla stycken af den
nya ordning, som införts, kunde befrämja statens utveckling och
framåtskridande på de utstakade nya banorna. Slitningarna mel-
lan svarta och hvita fortforo visst ännu under en lång tid framåt,
men det på nytt uppspirande välståndet kräfde så helt alla till
buds stående krafter, att uppmärksamheten småningom afleddes
från de rent politiska och i stället mera riktades på de ekono-
miska frågorna, hvilkas ordnande blef af alt större vikt i samma
mån som affärslifvet i Georgia inträdde i den period af nytt och
hastigt framåtskridande, som utmärkt detsamma under årtiondena
efter kriget.

Huru snabt och storartadt detta framåtskridande på nytt var,
kan man bedöma redan däraf, att Georgias befolkning under det
årtionde, hvars förra hälft upptogs af det förhärjande kriget,
ökade sin befolkningssiffra med öfver etthundra tjugusjutusen
personer, då samtidigt befolkningsnumerären i de andra sydsta-
terna gick nedåt eller i bästa fall åtminstone icke företedde nå-
gon stigning. Till en stor del utgjordes ökningen i Georgia af
personer af färgad ras, i det deras steg så hastigt, att staten år
1880 räknade öfver sjuhundra tusen färgade bland sin befolk-
ning emot fyrahundra sextio tusen slafvar och tretusen fem-
hundra fria negrer före secessionskriget. Men också den hvita
befolkningen ökades, hufvudsakligen genom invandring, så att
densamma nu är talrikare än den färgade och följaktligen har
afgörandemakten i alla statens affärer i sina händer.

Det är Georgias stora naturliga ressurser, som betingat den
snabba utvecklingen på alla ekonomiska områden sedan krigets
dagar. I nordvästra delen af staten ligga de vidsträckta kolfält
och järnmalmlager, hvilka gjort Georgia till en framstående in-
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dustristat på järnhandteringens område, i mellersta och sydvästrf.
delarna erbjuda storartade skogsmarker en mängd olika slag af
synnerligt värdefullt virke, och i andra trakter lämnar -den rika
jorden präktiga skördar af alla slags odlingsväxter, från bomull
och olika slag af frukt till säd och gräs af alla de arter, som i
Förenta Staterna äro föremål för odling.

Bomull är den viktigaste för export odlade växten i Georgia,
som däraf utfört ända till en miljon balar på ett år och därför
intar den tredje platsen bland unionens bomullsproducerande sta-
ter. Sedan slafarbetet afskaffats, ha visst bomullsskördarna afta-
git i mängd och nedgingo isynnerhet under de första åren efter
kriget till en obetydlighet i jämförelse med tiden därförinnan,
men tack vare det så att säga „hälftenbrukssystem", som införts,
och. som består däri, att de fria negrerna, hvilka utgöra statens
arbetsstyrka, mot en viss andel i skörden utföra alt därför nö-
digt arbete, har en ökning i bomullsproduktionen småningom
åter begynt. Risodlingen har genomgått samma skeden. Före
kriget uppgick skörden däraf till omkring femtio miljoner pounds
årligen, men sjönk under och närmast efter krigsåren till en obe-
tydlighet och är numera åter stadd i stadigt stigande trots den
skarpa konkurrensen från de risodlande ländernas i Asien sida.

Af sädesslag odlas majs i största utsträckning utöfver hela
Georgia, hvars skörd af detta sädesslag uppgår till omkring tret-
tio miljoner bushels årligen och till en stor del användes till ut-
fordring af kreatur inom staten själf. Hvete, hafre, tobak, soc-
kerrör, hö, rotfrukter och grönsaker samt frukt af olika slag ut-
göra de öfriga förnämsta alstren af Georgias jordbruk. Odlin-
gen af tidiga grönsaker, bär och annan småfrukt för förbruknin-
gen i norden har inom Georgia antagit så stor utsträckning, att
densamma blifvit en af landtbrukets alra viktigaste grenar. Och
likaså viktig har fruktodlingen blifvit, särskildt den af vatten-
meloner, hvaraf årligen många miljoner sändas till trakter, där
denna frukt icke når samma utveckling hvarken i storlek eller
läcker beskaffenhet som i Georgia. Kreaturskötsel bedrifves i
rätt betydande skala i staten, som specielt är känd för sina mul-
åsnor, hvilkas antal af inemot etthundra femtio tusen öfverstiger
antalet af hästar med ungefär en tredjedel. Af nötboskap un-
derhålles omkring en miljon, af får en half miljon och af svin en
miljon sexhundra tusen. Sammanlagda värdet af olika slags krea-
tur i Georgia uppskattas till omkring femtio miljoner dollars,
hvilket bätre än alt annat, som kunde sägas därom, skänker en
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föreställning om, huru viktig denna gren af landthushållningen
är för statens ekonomi.

Inom timmerindustrin intar Georgia, såsom redan nämdes, ett
bemärkt rum. Exporten af trävaror uppgår till sju miljoner dol-
lars årligen, största delen till andra stater i unionen, där de
många olika slag af värdefullt virke, Georgias skogar erbjuda,
ständigt röna efterfrågan samt betalas med höga priser. Främst
bland dessa virkesslag står gul tall, som numera i så stor skala
användes i hus, där man vill åstadkomma dekorationseffekter i
naturlig träfärg, men inte har råd att erlägga prisen för de dyr-
baraste träslagen. S. k. „live-oak" kommer därnäst såsom ex-
portvara, hufvudsakligast för skepsbyggeri, inom hvilken industri
detta träslag är synnerligt värderadt. Hickory, användt inom
åkdonsindustrin för tillvärkning af de bästa slags hjul, ask, ka-
stanje, magnolia, syca-
mor, cypress o. s. v. ut-
göra de andra virkes-
slag Georgia exporte-
rar, hufvudsakligen till
de orter i Förenta Sta-
terna där snickeriindust-
rin står högst. Tjära,
beck och terpentin äro
vidare produkter af

skogsindustrin, hvilka i
Georgia äro föremål för Georgia marmorholag i Tåte.

en så storartad export, att värdet af densamma uppgår till tre
miljoner dollars årligen.

Stenkols- och järnmalmfälten i Georgia utgöra en fortsätt-
ning af dem i Alabama och erbjuda i det närmaste lika stora
fördelar för järnindustrin som de sistnämda. Åfven i Georgia
förekomma stenkols- och .malmlager i närmaste närhet till kalk-
stensbrott, så att endast helt kort transport ifrågakommer för rå-
materialen till masugnarna. Omkring trehundra femtio kvadrat-
mil stort är det område, som upptages af järnmalmförande bärg,
och den malm, dessa innehålla, är därtill af bästa slag samt, så-
som förekommande på ringa djup, mycket lätt bruten. Den stor-
artade uppblomstring, som kännetecknar järnindustrin i grannsta-
ten Alabama, har därför också sträckt sitt inflytande till motsva-
rande trakter i Georgia, hvars utveckling i almänt välstånd un-

der senaste tider i väsentlig mån berott på järnindustrins fram-
tgående.
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En annan Georgia produkt är marmor af olika färger och
färgsammansättningar. Sedan år 1885, då export af marmor till
andra stater vidtog i större skala, har marmorindustrin blifvit en
af de viktigaste i staten, och då marmorbrotten synas vara out-
tömligt rika talar alting för, att denna handtering framdeles kom-
iner att antaga ännu långt större utsträckning. Georgia-marmor
har nämligen befunnits besitta den ytterst värdefulla egenskapen
att icke förvitra ens under de mest o gynsamma klimatiska förhål-

Atlanta.

landen och har där-
för blifvit synner-
ligt eftersökt för

bygnadsändamål öf-
veralt i unionen.
Denna egenskap att.

„ Aicke förvitra beror

på stenens utomordentliga täthet, som hindrar all fukt af.t in-
tränga däri, på samma gång som tätheten skänker marmorn en

större bärkraft än de flesta andra slag af bygnadssten. För de-
korationsändamål inom hus samt för möbelindustrin lämpar sig
af samma skäl Georgia-marmorn också särdeles väl, emedan inga
oljor eller andra vätskor på densamma kunna orsaka de vanstäl-
lande fläckar, hvilka an-

nars vanligen inom kort
förstöra marmorpjesers
prydliga och snygga ut-
seende. Redan nu om-

sätter marmorindustrin
i Georgia åtskilliga mil-
joner dollars årligen, och
då efterfrågan på den
värdefulla stenen för

hvarje år stigit på sam-
ma gång som anstälda
undersökningar gifvit ~Kimball-liouse" i Atlanta.

vid handen, att lagren i marmorbrotten äro så godt som outtöm-
liga, lider det föga tvifvel, att denna handtering snart nog kom-
mer att utveckla sig till en världsindustri, hvilken kommer att
spela en synnerligt stor roll i statens ekonomi.

Guld har äfven funnits i Georgia, inte allenast i äldre utan
äfven i nyaste tid. I Habersham county ha grufvor bearbetats
under flera årtionden samt a''kasAat sammanlagdt öfver ett hälft
tiotal miljoner dollars, men torde numera vara i det närmaste
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utarbetade. Silfver, bly, koppar och mangan förekomma äfven i
Georgias bärg, om också inte i synnerligt stora mängder, och li-
kaledes ha flera slag af ädla stenar, både diamanter, rubiner,
opaler och andra då och då funnits, ehuru i ringa antal samt af
ringa värde. Af icke ädla stenarter däremot eger staten ett stort
urval och bland dom ha såväl granit och skiffer som sandsten
länge utgjort exportartiklar i rätt stort omfång.

Den största
och mest kända
staden i Georgia
är hufvudstaden
Atlanta, som lig-
ger öfver ettusen
fot högre än haf-

vet och därför
eger ett svalt och
angenämt klimat.
Under secessions-

Piedmont Chautaqua nära Atlanta.

kriget blef Atlanta så godt som förintadt och behöfde åtskilliga
af de första fredsåren för att i någon mån repa sig igen, men i
och med statens nya uppblomstring inträdde också en ny blom-
stringsperiod för Atlanta, som numera utplånat hvarje spår af
den förödelse, hvilken för mindre än trettio år sedan öfvergick
staden. Breda, väl stenlagda gator, vidsträckta och lummiga

parkor, täcka förstäder,
som år efter år breda
ut sig, samt en liflig
handel, förmedlande \\t-
bytet af de rika bom-
ullsodlande trakternas
produkter mot alster

från andra näjder, ut-
märka Atlanta, som i
och .genom sin senare
utveckling blifvit enRådhuset i Savannah.

typisk, modärn amerikansk stad. En följd häraf är, att i Atlanta
mindre törhända än i någon annan af den en gång revolterande
söderns städer några spår återfinnas af den forna fiendskapen,
hvilken på så många håll ännu ytrar sig såsom en mera eller
mindre öppen afvogstamning gentemot nordstaterna och deras in-
nebyggare.
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En sydländsk stad i alla afseenden är däremot Savannah, som
ligger vid en krökning af Savannah-floden nära dess breda och
djupa mynning. Anlagdt och uppfördt under den tid, då man i
södern hade både råd och lust att tänka på prydlighet och skön-
het i åtminstone lika hög grad som på rent praktiskt nyttiga
synpunkter, är Savannah en af de vackraste städer i Nord Ame-
rika. Oleander och camelia-träd skugga många af dess gator, de
flesta af de gamla och i arkitektoniskt afseende oftast intressanta
boningshusen äro omgifna af vackra trädgårdsanläggningar, hvil-
kas orangeträd, palmer, magnolier, myrter- och andra träd sträc-
ka sina grenar ut öfver gångbanorna, „Forsyth place", en öp-
pen, parkartad plats nära centrum af staden, är bevuxen med
ståtliga barrträd samt eger en fontän, kopierad efter den världs-
berömda fontänen på place de la Concorde i Paris, och Bonaven-
ture kyrkogården i Savannah är så tätt planterad med „live-oak**-

träd, att de bilda ett.
enda väldigt hvaif, som
breder ständig skugga
öfver de allidnas l.ivilo-
rum. Men trots dessa
sina gammaldags drag"
af fridfullt lugn är Sa-
vannah ingalunda en

sömnig eller stillastå-
ende stad. Tvärtom ha
dess affärs- och andraTelfair konstgalleri i Savannah.

ledande män visat sig till fullo inse vikten af den nyaste tidens
alla hjälpmedel och därför gjort alt för att utveckla sin stads
förbindelser åt alla håll. Ett månggrenigt järnvägsnät ställer
Savannah i direkt kommunikation med det inre af kontinenten
och gör detsamma till en utförselliamii för en mängd produk-
ter icke allenast för Georgia själf utan också från Alabama, norra
Florida, Tennessee o. s. v. Reguliära ångbåtar uppehålla trafi-
ken med New York, Boston och Philadelphia i norr samt med
hamnarna i Florida i söder, medan en mängd såväl segel- som
ångfartyg, som icke tillhöra några regelbundna linjer, årligen
lasta och lossa vid Savannahs rymliga kajer och dockor. I detta
afseende har Savannah väl uppehållit sina traditioner, ty från
denna stad var det den första ångare, som någonsin öfverfarit
Atlanten, år 1819 afseglade, cgd och bygd af affärsmän i Savan-
nah, hvars namn ångaren har.
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Den tredje staden i ordningen är Augusta, också belägen
vid Savanriah-floden på en slätt, hvars fruktbara jord gjort Au-
gustas omnäjd till ett af Georgias rikaste landtbruksdistrikt.
Omkring tvåhundra tußen balar bomull hemtas årligen till Au-
gusta, en stor del däraf från den närmaste trakten, hvars far-
mare släpa varan till staden på stora, med sex mulåsnor förspända
vagnar af egendomligt utseende. En rad bomullsspinnerier och
väfverier äro uppförda längs de med stor kostnad bj'gdakanaler,
hvilka tillföra staden en väldig vattenkraft och gjort densamma
till en af de förnämsta härdarna för bomullsindustrin i Förenta
Staterna. Augustas stolthet utgöres af den s. k. Green streot
(gröna gatan), hvilken till hela sin längd är planterad mod fyra
rader de ståtligaste träd, som göra gatan till någonting mera
liknande en långsträckt parkanläggning än en trafikled i cu ame-
rikansk stad. Åtta oli-
ka järnvägslinjer beröra
Augusta, som för trafi-
ken inom staden själf
eger ett vidlyftigt nät
af elektriska järnvägar.

Brunswick, bygdt
på en af oceanen om-
spolad halfö, är icke al-
lenast en mycket besökt
vinteruppehållsort, utan
på samma gång också
en raskt- framåtgående
handelsstad, hvars folk-

Rådhuset i Macon.

mängd under do senaste tio åren mera än fyradubblats. En grupp
af smärre öar skydda dess djupa och rymliga hamn, vid hvilkeu ett
vidt utgrenadt järnvägsnät har sin ändpunkt, hvarför densamma
också regelbundet anlöpes af icke mindre än tjugufyra ångare
hvarje vecka, utom af alla de andra fartyg, som förmedla stadens
handöl med orten*, på livilka inga reguliära förbindelser uppehål-
las. Macon och Romo äro hufvudorter i välmående jordbruks-
distrikt, Darien är en af Georgias förnämsta utförselhamuar för
trävaror, Griffin och Americus handelsstäder af lokal betydelse
och Hillman en kurort för rheumatism, hvilken där behandlas
förmedels »naturlig' elektricitet, alstrad af en metallstång af
väldiga dimensioner, nedsänkt till en på .betydande djup befintlig
„klipya" af alm. Sjuklingarna låta strömmen från metallstångeu
genomlöpa sina kroppar, ofta bildande en lång kedja, hvars män-
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niskolänkar genom att hålla hvarandras händer lämna elektrici-
teten tillfälle att på en gång genomlöpa alla de af rheumatism
lidandes lemmar och leder. En mängd så lyckade kurer, att de
nästan kunde kallas underbara, tillskrifvas denna enkla behand-
lingsmetod, hvilken ett årligen stigande antal patienter under
gå i den annars så okända, lilla staden bland kullarna i meller-
sta Georgia. Flera andra hälsoorter i staten besökas likaså årli-
gen af ett stort antal sjuklingar, ehuru mest af sådana, hörande
till Georgias egna innevånare, hvarför dessa kurorter också äro
jämförelsevis okända utom statens egna gränser.



South Carolina.

Statistik:

örsta bebyggandet af staten år 1663.
egde rum vid Beaufort.
och utfördes af fransmän.
South Carolina är en af de ur-

sprungliga tretton staterna,
som undertecknade oafhän-

i gighetsförklaringen.
i I val deltagande medborgare. . 79,561.

| Statens areal i kvadratmil .... 30,570.
fördelad i grefskap (counties) 36.
med postkontor 1,122.

Järnvägarna i staten i mil 2,118.
Årligt värde af fabriksalster $16,738,008.
Årligt värde af jordbruksprodukter $41,669,749.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 120.
Antal representanter i kongressen 7.

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

Charleston 54,995.
Columbia 15,333.
Greenville 8,607.
Florence 4.500.
Spartanburg
Beaufort

4,000.
4,000,

Anderson 3,700.
Newberry 3,500.
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South Carolina beboddes vid tiden för de första hvitas be-
sök därstädes af flera olika indianstammar, bland hvilka den vidt
spridda Cherokee-stammen, Catawba- och Sewee-stammarna voro

de mäktigaste. Den sistnämda af dessa var den första af Nord-
amerikas indianstammar, som gick under så att säga till följd af
beröringen med de hvita. Sedan dessa inträngt i landet och röd-
skinnen genom dem hört talas om det mäktiga och rika landet
England på andra sidan »det stora vattnet", beslöto nämligen
Sewee-indianerna efter lång öfverläggning att företaga en han-
delsfärd till det land, därifrån de hvita med alla sina vapen, ty-
ger, varor och skatter af alla slag hade kommit. Fullständigt
okunniga om farorna och svårigheterna af en oceanresa samt
saknande all kunskap i fartygsbyggande, inskeppade sig hela Se-
wee-stammen på en stor flotta kanoter, styrde ut till hafs — och
försvunno för altid i obekanta öden.

De första hvita, som besökte området, voro spaniorer, hvilka
år 1520 under anförande af en slafhandlare från. Hispaniola före-
togo en expedition till det nuvarande South Carolina för att
fånga indianer. Ett sjuttiotal rödskinn föllo i händerna på slaf-
jägarne, hvilka hade för afsikt att föra dem öfver till de spanska
kolonierna i Vestindien för att där sälja dem såsom slafvar. Men
då indianerna kommo till klarhet om det öde, som väntade dem,
bröt deras förtviflan ut i en strid, hvilken ändades med de
flestas af rödskinnens, hvilke. icke ens önskade någon försköning,
nedgörande, och därmed blef det i hufvudsak slut på spanjorer-
nas försök att bland Nord Amerikas indianer skaffa sig slafvar
för arbetet på plantagerna och i grufvorna. Tre år senare sände
kejsar Carl V en expedition under anförande af Vasquez de Ayl-
lon att intaga landet, men, sedan spaniorerna förlorat femhundra
män i striderna mot de hårdnackadt kämpande indianerna, upp-
gafs försöket, och resten af expeditionen drog sig tillbaka.

Fransmännen följde också i South Carolina spaniorerna i spå-
ren och lyckades uträtta, hvad dessa icke förmått. År 1562 an-
lände en fransman vid namn Riboult, åtföljd af en skara huge-
notter, till South Carolina och grundade på den plats, där Beau-
fort sedermera uppstod, ett fäste, i hvilket lian vid sin återresa
till Frankrike kvarlämnade en garnison af fransmän. Redan ef-
ter ett år återvände dock äfven dessa till hemlandet, hvarefter
engelsmän, åt hvilka Carl II förlänat landet, togo detsamma i
besittning.

Engelsmännen förblcfvo sedan egare af området, ända till dess
revolutionskriget utbröt. South Carolina, som redan år 1729 blif-
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vit skildt från North Carolina, egde då en befolkning, bland hvil-
ken många fasthöllo vid England och bestämdt motsatte sig den
politik, som hade till mål koloniernas oberoende. Revolutions-
kriget blef därför här ett inbördeskrig, i hvilket de olika grup-
perna af kolonisterna kämpade mot hvarandra, och följden däraf
åter blef, att större härjning, ödeläggelse och blodsutgjutelse öf-
vergick South Carolina än många af de andra mot Englands för-
tryck kämpande kolonierna. De berömda anförarne och revolu-
tions!] jältarne Marion och Sumter ledde amerikanarne i ett för-
bitradt guerillakrig, där engelsmännen oaktadt sin numeriska öf-
verlägsenhet icke kunde vinna några åtgörande fördelar, och då
senare också s. k. reguliära amerikanska trupper kommo South
Carolinas innevånare till hjälp, måste engelsmännen slutligen
uppgifva kampen.

Samma öde att vara skådeplatsen för många af krigsdramats
blodigaste scener drabbade South Carolina också under secessi-
onskriget, hvilket börjades genom denna stats tillgörande samt
inom dess gränser. Så snart Lincoln var vald till president,
sammankallade nämligen South Carolinas regering en konvention
— December 1860, — hvilken beslöt att staten skulle utträda ur
unionen. Redan samma vecka, som detta beslut fattades, besattes
Fort Sumter af unionstrupper, och i April följande år öpnades
krigsoperationerna af de konfedererade genom bombardementet
af detta fäste, hvilket snart föll i deras händer.

Icke mindre än sextiotusen män från South Carolina käm-
pade under krigets fortgång i de konfedererade arméerna, hvilka
en tid räknade fyratiofyratusen soldater från denna stat. Tolf-
tusen af dessa stupade eller afledo till följd af sjukdom un-

der krigsåren, livadan således South Carolinas förluster i
lif voro bland de största någon stat hade att utstå under seces-
sionskriget. Och nästan lika stora voro förlusterna i förstörd
egendom, ty från krigets början till dess slut utgjorde South Ca-
rolina nästan ständigt mötes- och stridsplats för de kämpande
arméerna. Den sista och svåraste härjningen undergick staten,
då general Sherman i Februari 1865 med sin armé tågade norrut
från Savannah och i South Carolina fortsatte samma härjande,
brännande och förödande som förrut i Georgia. Straffet för sta-
tens ifver att höja upprorsfanan blef svårt, svårare kanske än för
någon af de andra, som deltagit i kriget.

Efter detsamma blef nämligen South Carolina i kanske ändå
högre grad än dess medsystrar i olyckan ett rof för »carpet-
bagger"- och negerprolitici, hvilka hänsynslöst stulo och plund-



674

rade snart sagdt alt, som fans kvar af statens förödda ressurser.
Dess jordbruk, handel och industrier, hvilka helt och hållet af-
brutits i sin utveckling under krigsåren, kunde icke repa sig un-
der sådan förvaltning af de almänna angelägenheterna, utan lågo
under många år efter det fredliga förhållanden åter inträdt i lä-
gervall. De hvita, hvilka i själfva värket representerade all intel-
ligens i staten, ku ode icke göra sitt inflytande gällande gent-
emot negrerna, och därför gick botandet af de sår, kriget slagit,
så ytterst långsamt, att South Carolina egentligen först efter år
1880 begynt gå framåt med raskare fart. Så pass kraftig har
denna statens nyare utveckling varit, att dess produktion numera
på flera områden till och med är större än under tiden före kri-
get, och en gång inne på denna väg är det antagligt nog, att
South Carolina fortfarande kommer att skrida framåt på samma
sätt som under det senaste årtiondet.

South Carolina består af tvänne i så godt som alla stycken
skarpt skilda delar: låglandet, som sträcker sig omkring ett-
hundra mil från kusten, med långsamt flytande floder, en mängd
djupt in i landet skärande vikar, fruktbar jordmån och en i alla
sydländsk vegetation, samt höglandet, brutet i en mängd kullar och
åsar vanligen med styf, lerhaltig jordmån, bevuxna med ek- och
barrskogar samt bevatnadt af talrika, snabt flytande floder och
åar. Lika olika äro innevånarne i de tvänne delarna af staten.
I låglandet utgöras de af afkomlingar af de européer, hvilka un-
der de engelska egarnes till landet tid flyttade in dit, medan
höglandets befolkning till en större del består af afkomlingarna
af de härdade gränsbor från Vjrginia och Pennsylvania, hvilka
under South Carolinas tidigaste period slogo sig ned där och
upprättade sina nybyggen under ständig kamp mot såväl india-
ner som vilda djur. Det är nästan, som om man med ens för-
flyttades till ett helt annat land, då man från South Carolinas
lågland kommer till de högre belägna delarna af staten, så stor
är skilnaden i klimat, i växtlighet och jordmån, i invånarnes ut-
seende, sedvänjor och lefnadssätt — i alt med ett ord. Endast
däri rader likhet, att i alla delar af staten jordbruket är den
utan jämförelse viktigaste näringen. Andra sådana bedrifvas nog
på skilda håll och af vida olika slag, men jordbruket är och för-
blir den hufvudsakliga rikedomskällan för South Carolinas inne-
vånare.

De hufvudsakliga produkterna af South Carolinas jordbruk
äro bomull, ris, tobak, säd. samt allt slags frukt. Bomullsodlingen
har pågått ända sedan kolonien Carolinas tidigaste dagar, ehuru
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exporten af denna vara räknar sin början endast från slutet af
sista århundradet. År 1860 steg skörden till något öfver tre-
hundra femtio tusen balar, värderade till fjorton miljoner dollars,
men från och med utbrottet af secessionskriget sjönk bomull-
skörden för hvarje år såväl under kriget som under åren när--
mast därefter för att först efter år 1870 börja stiga på nytt. Se-
dan dess har stigningen stadigt fortgått, så att skörden redan år
1880 uppgick till öfver femhundra tusen balar och sju år senare
öfversteg sexhundra tusen, värda tjugufyra miljoner dollars.
Den bästa bomullen odlas på öarna läng kusten, där de flesta
plantager innehafvas af negrer, antingen såsom arrendatorer el-
ler såsom egare. Femton miljoner pounds af detta slags bom-
ull ingå i totalbeloppet af skörden, däribland den s. k. »Edisto-
ö-bomullen", hvilken anses vara den bästa i världen och därför
betingat sig ända till tjugu gånger det pris, som betalas för
vanlig vara.

Risodling försöktes första gången år 1693 med utsäde, som
hämtats från Madagascar af ett fartyg, hvilket tvingades att söka
nödhamn vid South Carolinas kust. Försöket utföll så lyckligt,
Htt kolonien redan sextio år därefter exporterade tiotusen tunnor,
och sedan dess har odlingen af ris varit en af landthushållnin-
gens i staten viktigaste grenar. Visst led också risodlingen un-
der kriget betydligt afbräck, men då densamma bedrifves i låg-
länderna och sumpmarkerna, dit de krigförande sällan eller al-
drig förvillade sig, undgingo plantagerna direkt härjning och voro
därför jämförelsevis läti brakta i kultur igen efter kriget. South
Carolina ris anses höra till de alra bästa slag däraf, som öfver-
hufvud taget komma i handeln, och röner därför altid liflig efter-
frågan till höga priser. I r;in mån bidrar till denna efterfrågan
också den synnerligt omsorgfulla behandling, som i denna stat
kommer detta sädesslag till del. Särdeles inventiösa och kompli-
cerade maskiner ha nämligen uppfunnits och konstruerats enkom
för rensning af ris och användas i South Carolina i större skala
än i någon annan risodlande trakt på jorden. Rengörningen af
ris är nämligen en alt annat än lätt och enkel sak. I rått till-
stånd omslutas riskornen af ett tjockt skal, hvilket först måste
aflägsnas, ett arbete, som utföres af en särskild maskin, hvilken
krossar detta skal och skiljer riskornen därifrån. Men därmed
är arbetet ingalunda utfördt, ty hvarje särskildt riskorn omgif-
ves dessutom af ett lager mjölartadt dam, som också måste af-
lägsnas innan varan är färdig för marknaden. Detta värkställcs
åter af en annan, särdeles invecklad maskin, hvilken förmedels
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fläktar och borstar frigör riskoruen från denna sista orenJigboA
sorterar dem och för dem till en skakare, ur hvilken de rinna
ned i säckar och tunnor, slutligen brakta i det skick, hvari de
förekomma i handeln.

Näst ris är den viktigaste säden majs, hvaraf omkring ader-
ton miljoner bushels årligen skördas, medan hafre endast odlas i
mindre utsträckning, egentligen för hemförbrukning, till ett be-
lopp af ungefär fyra miljoner bushels per år.

Timmerindustrin afkastar årligen ungefär sex miljoner dol-
lars, till hvilka dock noga taget böra läggas ytterligare tre mil-
joner, vunna genom distillering af terpentin, hvarmed sjuhundra
män äro sysselsatta i de stora distilleringsvärken i låglandet.

Odlingen af frukt har redan i förbigående onmämts. Den
omfattar i olika delar af South Carolina nästan alla de frukt-
arter, som äro föremål för odling i Förenta Staterna, såväl egent-
liga sydfrukter, såsom apelsiner, citroner, fikon, oliner o. s, v.
som fruktslag hörande till mera tempererade zoner, såsom persi-
kor, päron, äppel, blommon o. s. v. samt bär af olika slag, en-
kannerligen smultron, hvilka odlas i största skala för tidig för-
brukning i de norra och nordöstra staterna. South CaroAhiar;
läge gör det till en lönande affär i mänga delar af staten att be-
drifva odling af tidig frukt och tidiga grönsaker för behofvet af
sådana i Philadelphia och New York, i hvilka båda städer kon-
sumtionen af vogetabilier är aldeles ofantligt stor. Och då 2Alst-
ren af detta slags landtbruk året om inbringa kontanter, kan far-
maren i näjder, där det lönar sig, sl4 sig ut med ett mycket
mindre rörelsekapital än i andra, där han skördar och säljer
egentligen endast en gång under året och därför är tvungen att
hålla ett betydande kapital bundet t sin affär.

En industri, som direkt beror på jordbrukets utveckling, inte
allenast i South Carolina utan i hela världen, är fotsfat-grufdrif-
ten, hvilken i nu ifrågavarande stat tagit en ofantlig utsträck-
ning och blifvit af ofantligt vikt. I oouth Carolina likasom i
flera af dess grannstater förekomma väldiga lager fosfat af så-
dan beskaffenhet och sammansättning, att varan utgör ett det yp-
perligaste gödningsämne för åkerfält, utan annan behandling än
rengörning och krossning. I South Carolina förekommer kalk-
fosfat såväl i form af klumpar, hvilka bilda betydande lager, som
i form af sammanhängande klipp-lager i närheten af och under
flera af statens floder. Fordom kände man icke kalkfosfatets, så-
dant det här förekom, värde, och kastade därför åt sidan de mas-
sor af »fosfatstenar", som påträffades närmast ofvan märgeliagren
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i olika delar af staten. Men sedan en af en kemist företagen un-
dersökning gifvit vid handen, att dessa såsom affall föraktade ste-
nar innehöllo ända till sextio procent kalkfosfat i löslig form, be-
gynte man omedelbart begagna tillgångarna på detta slags sten
för jordbruket och upptäckte snart därefter, att också samman-
hängande, så godt som outtömliga lager af det dyrbara gödnins-
ämnet funnos i olika trakter. Därmed var uppslaget gifvet till
en storartad industri, hvilken numera i de stater, som ega fos-
fatlager, omsätter miljoner dollars årligen ock därvid är stadd i
så stark tillväxt, att densamma tvifvelsutan framdeles, i samma mån
som värdet af denna fosfat blir mera almänt insedt, kommer att
mångdublas. Hvarje växt behöfver såsom kändt för sin näring
en viss mängd fosfor, hvilket ännu också finnes öfveralt i natu-
ren i större eller mindre mängd. I åkerjord, som under längre
tid varit i kultur, isynnerhet om den burit sädesskördar, uttömas
tillgångarna på fosfor, hvaraf följden är, att växterna alstra mind-
re kärna än förut, tils slutligen ingen sädesodling mera med fram-
gång kan bedrifvas på sådana fält, ifall icke ny fosfor tillföres
jorden. Förut kände man icke andra tillgångar på för växter länqi-
lig fosfor i naturen än de, som funnos i guano, som därjämte in-
nehåller en betydande mängd kväfve, och i ben, hvilka ju, såsom
enhvar känner, i form af benmjöl i största utsträckning användas
såsom gödningsämnen. Dessa källor för fosfor voro dock långt
ifrån tillräckliga för det ständigt stigande behofvet, och därför
blef upptäckten af kalkfosfot i stora massor i några af den nord-
amerikanska republikans stater genast af så stor vikt, och den
industri, som fotades pA dessa upptäckter, genast så vidt omfat-
tande. South Carolina eger några af de rikaste fosfatlagren och
har därför sett fabrikationen af fosfat-gödningsämnen tillväxa för
snart sagdt hvarje månad, som förgått, sedan den första fabriken
sattes i gång.

Fosfat är emellertid icke den enda mineraliska tillgång South
Carolina eger. Järmalm förekommer i stora mängder, silfver, bly
och koppar i liten utsträckning, men guld i så pass myckenhet,
att metallen blifvit föremål för en ordnad grufdrift, hvilken före
secessionfkriget egde rum på ett sextiotal olika platser, medan
nu endast fyra af dessa grufvor bearbetas och afkasta omkring
etthundra tusen dollars årligen. Hvit och färgad marmor, gra-
nit af olika slag, asbest samt framför alt kaolin (porslinslera) af
alra yppersta beskaffenhet förekomma ymnigt och äro föremål
för betydande affärer. Isynnerhet gäller detta om kaolinlagren,
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hvilka redan gifvit upphof åt en fabriksvärksamhet af beaktans-
värdt omfång.

South Carolina kan skryta af att ha bygt den första järnväg,
som transporterat Förenta Staternas post. Redan år 1830 be-
gyntes byggandet af denna linje, hvilken tre år senare blef fär-
dig och under lång tid framåt var den längsta järnväg — ett-
handra trettiosex mil — som fans på jordklotet. Banan, som fö-
renade South Carolinas då såsom nu största stad, Charleston, med

West-Point qvarn i Charleston.

segelbara floder af större och mindre längd.

staden Hamburg, var
bygd på pålar och utrus-
tad med skenor af fer-
nissadt trä, längs hvil-
kas inre sidor järnrib-
bor voro spikade. Nu-
mera är staden genom-
korsad af en mängd

olika järnvägslinjer, hvil-
ka förfullständiga det
nät af kommunikationer,
staten eger i sina många

Undervisningsväsendet i South Carolina står på samma
låga ståndpunkt som i öfriga stater, där negrerna utgöra huf-
vuddelen af folkets högre lager. Anslagen för bottenskolorna
äro små, isynnerhet i landskommunerna, och skolornas arbetstid
mycket kort, i medeltal mindre än fyra månader af året. Char-
leston eger den äldsta högre läroanstalt, öpnad redan år 1785,
och jämte denna arbetar
South Carolina univer-
sitetet framgångsrikt på
befrämjande af den hög-
re bildningen. En mi-
litär-akademi samt åt-
skilliga högre lärovärk, Allmänna sjukhuset i Charleston.

»kolleges", underhållna af olika religionssekters bekännare, er-
bjuda rikliga tillfällen till fortsatta studier för de jämförelsevis
fåtaliga elever, hvilka afsluta kurs i de högre skolorna.

Den förnämsta staden i South Carolina äa det gamla Charle-
ston, som under en längre tid var statens hufvudstad. Grund-
lagdt redan under förra hälften af sextonhundratalet eger Char-
leston ett både ålderdomligt och intressant utseende i de delar
af staden, som iqke förstördes genom den stora jordböfningen år



679

1886, då egendom till ett värde af fem miljoner dollars samt en
mängd människolif gingo förlorade. Ånnu i början af detta år-
hundrade hade Charleston en större handel än själfva New York,
men har sedan dess blifvit altmera efter i täflan med de stora
handelsstäder-
na i norden.
Krigsåren gjor-
de ett radikalt
slut på all af-
färsvärksamhet
i staden, hvil-
ken sedan dess

icke förmått
Calhoun statyen och skansen vid Marion Square

i Charleston.

återvinna ens tillnärmelsevis samma ställning som förut, om också
framsteg under de två sista årtiondena åter blifvit gjorda.

Hufvudstad i staten
är numera staden Co-
lumbia, belägen i dess
centrum, men frånsedt
dess politiska betydelse
är Columbia en obetyd-
lig om också rätt täck
och tilltalande stad med
breda, af träplanterin-
gar skuggade gator och
tilltalande trädgårdarHemmet for föräldralösa barn i Charleston.

kring boningshusen. Åtskilliga järnvägslinjer beröra South Ca-
rolinas hufvudstad och hafva gjort, att en de! industri där be-
gynt uppstå, hvarför det
nog är möjligt, att Co-
lumbia framdeles kom-
mer att få en större be-
tydelse än hvad nu är
fallet.

Georgetown, beläget
vid kusten, ofvanom Verkstäder i Lamb's.
Charleston, är en rätt intressant gammal stad med en ingalunda
obetydlig sjöfart. Vid kusten ligger också det gamlaPort Royal,
vid den bukt, där Jean Ribault och hans skara af franska huge-
nottei först landstego, då de i början af femtonhundratalet sökte
grunda en fransk koloni i Carolina. Bukten bildar en särdeles
rymlig och välskyddad hamn, hvilken dock långtifrån tjänar en
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så stor sjöfart som den kunde, ehuru också en annan stad, det
gamla, aristokratiska Beaufort, ligger vid densamma. Beouforts
delvis så ålderdomliga och intressanta hus äro bygda på några
kullar längs stranden, erbjudande en präktig utsikt öfver den
rymliga hafsbukten. De öfriga städerna i South Carolina ega
tilsvidare knappast mera än en lokal betydelse och kunna därför
här förbigås.



North Carolina.

Statistik:

et första bebyggandet af sta-
ten år 1585.

egde rum vid Roanoke ön.
i och utfördes af engelsmän.

, North Carolina är en af de tret-
ton första staterna, som un-

| dertecknade oafhängighets-
-1 förklaringen.
\ Folkmängden år 1890 1,617,340.

hvilket per kvadratmil utgör . . 28: 8
I val deltagande medborgare. . 282,686.

Areal i kvadratmil 52,250.
fördelad i grefskap (counties) 96.
med postkontor 2,556.
Järnvägarna i staten i mil 2,654.
Årligt värde af fabriksalster $20,084,237.
Årligt värde af den odlade jorden $51,729,611.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 192.
Antal representanter i kongressen 9.

De viktigaste städerna i North Carolina och deras respek-
tiva innevånarantal äro:

Wilmington 20,008.
Roleigh
Chaalotte

12,798.
11,555.

Asheville 10,433.
Winston 7,988.
New Berne 7,832.
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North Carolina har äran af att vara det första område i
Nord Amerika, där engelsmän slogo sig ned och grundade en ko-
loni, ty här var det Sir Walter Raleigh (eller Ralegh) år 1585
gjorde det första försöket att draga nytta af det förläningsbref
på ett stort landområde i Nord Amerika, han erhållit af Englands
regering. Etthundra åtta kolonister hemtacle han öfver till North
Carolina, där de slogo sig ned på Roanoke ön. Men redan efter
ett års därvaro begagnade sig samtliga kolonister med glädje af
tillfället att på Francis Drakes flotta återvända till hemlandet,
sedan de genomgått de värsta umbäranden och sväfvat i ständig
fruktan för sina 11? under de ständiga oroligheterna med trak-

tens indianbefolkning.
En annan kort därefter
af Raleigh upprättadko-
loni på samma plats för-
stördes så grundligt af
indianerna, att så godt
som alla spår af den-
samma gingo förlorade.
Endast ett materielt

minne af de första kolo-
nierna i North Carolina

Boanoke Qvinliga högsskola.

kvarlefde i och genom vanan att röka tobak, hvilken planta
redan de första kolonisterna på Roanoke lärt sig känna och vär-
dera. De hämtade sedermera tobak till England och införde
bruket däraf i hemlandet, därifrån denna vana — eller last en-
ligt ett annat åskådningssätt — sedan spridt sig utöfver hela
den bebodda världen.

De tidigaste innevånarne i North Carolina, af hvilka man fun-
nit spår, utgjordes af de ur tidernas dunkel endast otydligt
framskymtande „Mound-builders", som bebodde den vida dal-
sänkan mellan Blå- och Alleghany-bärgen. De blefvo antagligen
öfvermannade och utrotade af Muscogee-indianerna, hvilka i sin
tur fördrefvos frän området af Cherokee-stammarna, som i North
Carolina upprättade ett sextiotal byar eller städer och senare
blefvo engelsmännens bundsförvandter först i striderna mot
fransmännen och senare i kampen mot de amerikanska kolonierna.
De tidigare nybyggarna i North Carolina hade att utkämpa män-

roidsboro (5,325.
lalisbury
■'ayetteville

4,436.
4,220.Fa-
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ga heta duster mot Cherokee-indianerna, hvilka endast med stör-
sta svårighet och efter flera blodiga krig kunde förmås att til-
låta hvita kolonister fatta fast fot inom sitt område, men slutli-
gen tvingades att draga sig tillbaka till trakterna sydväst om
Balsam-bär gen. Större delen af de kvarlefvande sålde år 1835
sitt land och flyttade väster ut, till trakterna västerom Missis-
sippi-floden, men ett par tusental Cherokees kvarblefvo i North
Carolina, där ännu ett rätt betydande antal af dem existerar.

Är 1623 undersöktes en del af North Carolina af Povey från
Virginia, och under resten af sextonhundratalet slogo sig sedan
olika grupper af nybyggare ned i olika trakter af området, hvil-
ket till en början egdes och styrdes af åtta engelska „lord-pro-
prietors" såsom länspliktiga till engelska kronan. Dessa gåfvo
sin samfälda besittning en frisinnad författning, hvilken bland
annat tillförsäkrade koloniens innevånare fullständig religionsfri-
het, en bestämning, hvilken i ingen ringa grad bidrog till att
locka invandrare till området. I de angränsande kolonierna rådde
nämligen på den tiden ännu ingen religionsfrihet, och därför fö-
renade sig många af dessas innevånare med de européer, hvilka
i nya världen sökte rätt att fritt utöfva sina olika religionsbruk.
North Carolina erhöll sålunda från första början en rätt blandad
befolkning, hvilken likvisst besjälades af samma anda af kärlek
till frihet och oberoende och därför ständigt med samma energi
motsatte sig alt förtryck från Englands sida.

North Carolina var en af de första bland kolonierna, som
gjorde öppet motstånd mot de engelska kolonialmyndiglieterna,
och under hela revolutionskrigets fortgång kämpade denna stats
innevånare med lika mycken tapperhet som förbitring mot de
engelska arméerna, hvilka tillfogades mera än ett blodigt neder-
lag af männen från North Carolina och Tennessee, där många af
dem grundat nybyggen. År 1780 t. ex. slogo sex regimenten af
dessa skogs- och gränsbor den engelska armén under Fergusou,
hvilken lika mycket som den engelska öfverbefälhafvaren, lord
Commallis, kände sig öfverraskad och nedslagen af ett nederlag,
tillfogadt dem af fiender, hvilkas hemvist i bärgen och skogarna
engelsmännen icke kände ens till namnen. Den berömda ameri-
kanska historikern Bancroft påstår till och med, att den ener-
giska krigföringen i North Carolina i högst väsentlig mån bidrog
till den lyckliga utgången af oafhängighetskampen, något hvar-
öfver statens innevånare i dag som är med alt skäl känna sig
stolta.
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Med lika mycken energi och tapperhet som North Carolina
under revolutionskriget kämpat för den amerikanska republiken,
stridde statens innevånare under secessionskriget mot unionen.
Till en början anslöt sig North Carolina visserligen icke till se-
cessionen, ehuru alla dess grannstater förklarat sig för utträde
ur] unionen. Men då president Lincoln yrkade, att staten skulle
sända trupper till den uppbådade unionsarmén, visade North Caro-
linas medborgare öppet sina sympathier genom att ställa sig på
de konfedererades sida. Och en gång inne på denna väg åtnöjde
sig staten ingalunda med att spela en underordnad roll, utan
stälde sig genast i alra främsta ledet beträffande offervillighet
för konfederationens sak. Öfver etthundra tjugusex tusen män
från North Carolina kämpade i sydstaternas arméer — flera än
någon annan af de konfedererade staterna sände i fält. Mera än
femtiotusen af detta antal dogo under krigets fortgång eller
kvarlågo såsom sårade på sjukhusen, sedan den väldiga kampen
var slut, medan samtidigt de materiella förlusterna voro så stora,
att staten var närapå fullständigt ödelagd, då freden andligen
slöts.

Under de första krigsåren föreföllo inga af de viktigaste
slaktningarna inom North Carolinas område, utan inskränkte sig
unionsregeringens operationer hufvudsakligen till företag, riktade
mot städerna och fästena längs kusten, hvilken sedan krigets ut-
brott förklarats blockerad. I North Carolina mera än annorstä-
des visade det sig dock omöjligt att fullständigt uppehålla bloc-
kaden, utan lyckades det exportörerna i denna stat att trots all
vaksamhet från unions-flottans sida skeppa ut öfver etthundra
tusen balar bomull under allenast ett af de år blockaden räckte.
Så godt som alla dessa hundra tusen balar sändes från staden
Wilmington, från hvars hamn icke mindre än trehundra fartyg
under det nämda året lyckades smyga sig ut. Senare, sedan uni-
onstrupperna småningom intagit så godt som alla befästade plat-
ser längs kusten, blef blockad-brytandet alt svårare, och därmed
gjordes fullständigt slut på North Carolinas handel.

En del af slutakten i krigsdramat utspelades inom North Ca-
rolina, då Sherman i Mars 1865 genomtågade staten och inom
dess gränser levererade bataljer mot de konfedererade, hvilkas
framstående general Johnston därunder blef slagen vid Benton-
ville. Den 20:te April samma år kapitulerade sydstatsarmén,
lämnande inemot trettiosjutusen soldater och en mängd vapen i
Shermans händer, en seger, som faktiskt omöjliggjorde all vidare
lirigföring från sydstaternas sida. Det rådde åter fred i landet,
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men mycket lång tid behöfdes, innan näringar och handel ens i
någon mån begynte uppblomstra på nytt. Invandring samt till-
strömning af kapital från andra stater ha dock hjälpt North Ca-
rolina på fötter igen, och tack vare dess egna stora naturliga ri-
kedomar har det, sedan återuppblomstringen en gång började,
gått mycket snabt framåt, så att numera såväl jorbruk och indu-
stri som handel och andra näringar stå minst lika högt som före
kriget. Och då numera fritt arbete utgör den grundval, på hvil-
ken statens vidare utveckling bygges, kan det föga betviflas, att
North Carolina kar en långt större framtid att förvänta än hvad
man under den gamla slaftiden ens kunde drömma om.

Till utseende, jordmån, klimat samt därför äfven till pro-
duktion äro olika delar af North Carolina högst olika. Närmast
kusten ligger ett område af omkring tjugutusen kvadratmil låg-
land med varmt och fuktigt klimat, synnerligt rik jordmån och
en vegetation så yppig, att den ställvis nästan kunde kallas half-
tropisk. Statens många större och mindre floder äro i de flesta
fall på längre eller kortare sträckor segelbara under sitt träga
lopp genom låglandet, hvaraf en ingalunda obetydande del är
täckt af sjöar och kärr. Närmast väster om låglandstrakterna
ligger ett område, hvars yta erhåller omväxling genom en mängd
kullar och åsar, mellan hvilka fruktbara dalsänkor sträcka sig
ända ut till de flacka markerna längs kusten. Jordmånen i den-
na del af staten är likaledes synnerligt bördig, hvarför också
jordbruket här står mycket högt. Den västligaste delen af North
Carolina består slutligen af bärgland, mot hvilket marken små-
ningom höjer sig ända till de öfver sextusen fot höga bärgspet-
sar, hvilka flerstädes förekomma — de högsta bärg i någon af
de östra staterna längs Atlanten. I denna del af staten före-
komma dess stora mineraliska tillgångar af mångfaldigt olika
slag, tillgångar, hvilka ännu icke på långt när blifvit begagnade
i hela sin utsträckning. Värdefull skog finnes äfvenledes ännu i
betydande utsträckning i bärgtrakterna och förekommer likaså
såväl i mellersta delen af staten som i det egentliga låglandet.

Vid tiden för North Carolinas första kolonisering af européer
var så godt som hela staten en enda väldig skogsmark, hvars ri-
kedom på vikit af alla slag samt särdeles fiskrika sjöar erbjödo
dess indianbefolkning ett lika lätt som rikligt ujipehälle. Nu-
mera ha visst skogarna till stor del fått vika för odlingen, men
ännu finnas vidsträckta skogsregioner såväl i låglandet, där tall
och cypress samt en juniperusart utgöra de värdefullaste träsla-
gen, som i mellersta delen af staten, hvars ek och bokskogar ega
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ett synnerligt stort värde, och i bärgtrakterna, där en betydande
afvärkning af hufvudsakligast tall och gran årligen eger rum.
En anmärkningsvärd plats inom North Carolinas skogindustri in-
tar tjärbränningen jämte den i förening härmed bedrifna destil-
leringen af terpentin. Två tredjedelar af hela den mängd af
dessa varor, som tillvärkas i Förenta Staterna, komma från North
Carolina samt skeppas till en stor del från staten Wilmington.

Af mineraler och metaller eger North Carolina en mängd,
främst bland dem enligt vanlig åskådning guld, som förekommer
i långt ifrån obetydande mängder samt vinnes såväl genom vask-
ning som genom egentlig grufdrift. Något öfver tjugu miljoner
dollars af denna metall ha sammanlagdt producerats i North Ca-
rolina, däraf en enda grufva lämnat mera än en tiondedel med
öfver två miljoner dollars. Silfver förekommer också, men i ringa
mängd, och koppar har häller icke upptäckts i så rika lager, att
de skulle blifvit föremål för någon synnerligt storartad industri,
om också kopparfyndigheter på olika platser bearbetas. Vikti-
gare för statens ekonomi äro då lagren af järnmalm, hvilka bear-
betas i rätt stor skala, men viktigare än alla dessa metaller till-
samman är dock zink, som förekommer i sådan mängd, att närapå
hälften af Förenta Staternas produktion af denna metall vinnes
ur North Carolinas grufvor. Kobolt, antimon, arsenik, nickel,
bly och tenn ha äfven funnits inom staten, men ingen af dem i
särdeles stora mängder, hvaremot glimmer, som numera i stor
skala användes inom industrin i stället för glas, förekommer rik-
ligt i North Carolina samt af så god beskaffenhet, att största de-
len af den glimmer, som förbrukas i Förenta Staterna, hemtas
från nu ifrågavarande stat. Stenkolslagren i North Carolina äro
vidsträckta nog, men det hittills funna kolet icke af tillräckligt
god kvalitet för att möjliggöra konkurrens i större skala med de
stenkol producerande staterna i norden, hvarför också kolindust-
rin i staten ännu så länge knappast är mera är ~kusbehofsind-
ustri". Marmor af olika färger, granit, kvarn- och slipstenar,
eldfast lera, talk och asbest vinnas i North Carolina, som där-
jämte också har rätt rika fosfatlager, hvilka bearbetas i årligen
alt större utsträckning. Råmaterialer för en mångsidig och stor-
artad utveckling af olika industrier saknar, såsom af ofvanstående
synes, North Carolina ingalunda, och af de senare årens erfaren,
het att döma har staten också numera inträdt i ett skede af in-
dustrielt framåtskridande, hvilket lofvar mycket för dess framtid.

Men tilsvidare är dock ännu jordbruket den vida vägar vik-
tigaste näringen i staten. Bäst framgår detta af de officiella upp-
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gifterna angående statens skördar, som omfatta trettiosex miljo-
ner bushels majs, fem miljoner bushels hvete, lika mycket hafre
och samma mängd söt potatis, jämtefyrahundra tusen balar bom-
ull, trettiofem miljoner pounds tobak och sex miljoner pounds
ris, utom betydande mängder hö, mäjeriprodukter — förnämli-
gast smör — honung samt medicinalväxter, hvilka utgöra en spe-
cialitet för North Carolina.

Tobaken från North Carolina är känd utöfver hela unionen
såsom den mildaste och mest nikotinfria tobak, som öfverhuf-
vud finnes, hvarför detta slag däraf också står i lika högt pris
som den bästa Virginia-tobak, under hvilken benämning mycket
däraf går i handeln. Tyvärr kommer dock den bästa amerikanska
tobaken sällan i oblandadt skick rökare tillhanda, utan vanligast
i förening med åtskilliga mindre aromatiska och mera nikotin-
starka sorter, hvilka ingalunda förbätra varans beskaffenhet —

för att nu ingenting nämna om de tillsatser af helt andra och
främmande ämnen, de där gifva vissa slag af s. k. amerikansk
tobak en lukt och en smak, som påminna om snart sagdt hvad
som hälst utom tobak.

Fruktodling är en annan beaktansvärd gren af landtbruket i
North Carolina, som allenast af den amerikanska nationol-delika-
tessen „pea-nuts" (ärt-nötter) årligen producerar öfver trehundra-
tusen bushels, af hvilken kolossala massa en del dock äfven an-
vändes för prässning af olja. Drufvor odlas också i mycket stor
skala, dels för direkt förbrukning, dels för tillvärkning af viner,
hvilka sedan till största delen föras i handeln under franska och
andra europeiska namn. Den största af North Carolinas vingår-
dar är den s- k. Medoe-vingården, hvars produktion af såväl vi-
ner som „cognac" hålles till salu i hvarje större stad i unionen,
ställvis visst under eget namn, men ofta också såsom „direkt im-
porterad" vara

Undervisningsväsendet i North Carolina står på en alt utom
hög punkt. Traditionerna från statens kolonialperiod, då de för-
mögna plantageegarne i regeln sände sina barn till England för
att uppfostras, fortlefde också under North Carolinas tillvara så-

som stat så till vida, att endast högre undervisningsanstalter för
den hvita befolkningen ansågos af nöden. Lägre skolor funnos
visst i ringa antal och någon undervisning meddelades till och
med negrerna, men någon hög ståndpunkt nådde undervisnings-
systemet i staten aldrig. Och då under krigsåren den offentliga
skolfonden delade alla öfriga statsfonders öde att uppslukas af
krigsomkostnaderna, fans inte häller efter fredsslutet någon möj-
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lighet att i hast ordna undervisningsväsendet på en tidsenlig fot.
Anda till år 1870 höllos alla offentliga lägre skolor i staten
stängda, emedan medel saknades för aliönande af lärarepersonal
samt bestridande af andra nödiga utgifter, men sedan staten an-
slagit sexhundra tusen acres jord till en permanent fond, hvars
inkomster användas uteslutande för skolväsendet, har detta be-
gynt komma i ett något bättre skick, ehuru det ännu långt ifrån
kan jämföras med detsamma i de flesta af unionens öfriga sta-
ter. Bland högre lärovärk i staten intages det främsta rummet
af] North Carolina universitetet, hvilket öpnades redan år 1795
och sedan dess fortsatt sin värksamhet utan andra afbrott än
under åren 1870—1875, då aftågande elevfrekvens gjorde det nöd-
vändigt att stänga lärovärket. Under de år, secessionskriget på-

gick hölls däremotNorth
Carolina universitetet

öppet — i motsats till
alla andra undervis-
ningsanstalter i sydsta-
terna, hvilka alla åtmin-
stone tidtals afbröto sin
värksamhet under krigs-
tiden.

Ett ~college", un-
derhållet af baptister,
ett, annat inrättadt af
presbyterianer, ett tred-

Nort Carolinas universitet i Chapel Hill.

je, metodistiskt, högre lärovärk, underhållet af denna sekts bekän-
nare, tre af den tyska befolkningen i staten upprättade och un-
derhållna högre undervisningsanstalter samt ett på militärisk fot
stäldt lärovärk för gossar förfullständiga listan på högre skolor
för den hvita befolkningen i North Carolina. För statens med-
borgare af färgad ras finnas tvänne s. k. universitet, i Raleigh,
statshufvudstaden, samt i Charlotte, hvardera väl besökta af ele-
ver såväl från North Carolina som från andra trakter både inom
och utom unionen.

Hufvudstad i North Carolina är, såsom redan i förbigående
nämts, Raleigh, en rätt prydlig liten stad med vackra offentliga
bygnader samt belägen i själfva centrum af staten. Större än
hufvudstaden och viktigare än denna såsom handelsstad är Wil-
mington, beläget vid hafskusten och egande en god hamn, hvil-
ken står i regelbunden ångbåtsförbindelse med New York, Phi-
ladelphia och Baltimore, hvarjämte staden drifver en betydande
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handel med utom amerikanska orter. Charlotte och Asheville äro
de därnäst mest betydande orterna, hvardera belägna i det inre
af staten och hvardera stadda i rask utveckling såsom handels-
städer. Durham är en
af jordens största to-
baks-fabriksorter med
en omsättning i denna
vara, stigande till mil-
joner dollars per år.
Den öfver hela världen
kända „Bull Durham"
tobaken tillvärkas här,
utom åtskilliga andra
mycket omtyckta och i
kolossala mängder för-
brukade slag af rökto- Asheville.

bak, snus, tuggtobak och cigaretter, hvaraf en enda fabrik till-
värkar tvåhundra femtio miljoner stycken årligen. Ett bomulls-
väfveri drifves också i Durham, men endast för tobaksfabriker-

kernas behof, ty dessa
använda väfveriets hela
tillvärkning af påsar

och säckar, något som i
sin mån vitnar om to-
baksindustrins i staten
omfattning. New Berne
slutligen är en sjöstadHotel i Asheville.

af årligen växande betydelse, medan de öfriga af North Carolinas
städer ega större vikt för statens egna innevånare än för någon
annan.



Virginia.

Statistik:

tätens första bebyggande år ... 1607.
egde rum vid Jamestown.
och utfördes af engelsmän.
Virginia är en af de första tretton

staterna, som undertecknade
oafhängighetsförklaringen.

Folkmängden år 1890 1,655,980.
hvilket per kvadratmil gör. ... 37. 7.
I val deltagande medborgare. . 302,425.
Statens areal i kvadratmil .... 42,450.
fördelad i grefskap (counties) 100.

med postkontor 2,728.
Järnvägarna i staten i mil , .... 2,821.
Årligt värde af fabriksalster $51,810,692.
Årligt värde af jordbruksprodukter $45,726,221.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 262.
Antalet representanter i kongressen 10.

De förnämsta städerna i Virginia och deras respektiva innevå-
nareantal äro:

Richmond 81,388.
Norfolk 34,871.
Petersburg 22,860.
Lynchburg 19,789.
Roanoke 16,159.
Alexandria 14,339.
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Under benämningen Virginia hänfördes ursprungligen alt
land mellan trettiofjärde och fyratiofemte breddgraderna, från
Kap Fear till Halifax längs atlantiska kusten samt i väster sträc-
kande sig ända till Stilla Oceanen. Är 1606 delade James I
detta väldiga område i tvenne delar sålunda, att sträckan från
trettiofjärde till trettioåttonde grader gafs åt det s. k. London
kompaniet, landet från sistnämda grad till den fyratioförsta för-
klarades för neutralt område och sträckan därifrån till fyratio-
femte grader tilldelades ett annat handelsbolag, det s. k. Ply-
mouth-kompaniet. London-kompaniet sände redan följande år ett-
hundra fem kolonister till sitt område, och dessa grundlade, un-
der ledning af bland andra den sedermera i kolonialhistorien så
berömda John Smith, staden Jamestown, vid James-floden, där
numera endast ruinerna af ett kyrktorn återkalla i minnet det
första nybygget på Virginias jord. År 1609 bestämdes London-
kompaniets område närmare såsom omfattande tvåhundra mil
land såväl norr som söder om Old Point Comfort samt i väster
sträckande sig till Paciiic-kusten, såsom Englands regering hade
för vana att uttrycka sig, då det gälde att bestämma den västra
gränsen för besittningar och förläningar i Nord Amerika. Lon-
don kompaniet sände samma år en ytterligare kontingent af fem-
hundra kolonister till Virginia, men dessa möttes af så stora vid-
righeter, att ett år senare endast sextio af dem funnos kvar.

Nya kolonister strömmade dock åter till från England, därryk-
tet om Virginias rika jordmån och milda klimat spridt sig vida
omkring. Tobaksodling blef sedan tidigt ett lönande närings-
fång, och så begärlig visade sig varan i Europa, att tobak snart
blef bytes- ocli betalningsmedel öfveralt i de sydliga kolonierna.
Isynnerhet sedan importen af negerslafvar begynt — från år
1819, då ett holländskt fartyg hemtade den första lasten af så-

dana till Virginia — uppblomstrade tobaksodlingen hastigt på
koloniens plantager, hvilkas egare hastigt samlade förmögenhet
på denna affär, medan samtidigt Virginias befolkning genom
ständiga inflyttningar ökades långt snabbare än någon af de andra
koloniernas.!

Ostördt fick denna befolkning dock ingalunda arbeta på sin
egen och sin kolonis förkofran i välstånd, utan hade densamma
tvärtom till en början att genomkämpa många och biträ strider

Portsmouth 13,268.
Dansville 10,305.
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med de indianstammar, hvilka egde landet före de hvitas ankomst
dit. Ar 1822 timade en alman uppresning af rödskinnen, hvilka
under anförande af höfdingen Opecancanough dräpte trehundra
fyratiosju engelska nybyggare på en enda natt samt under det
därpå följande kriget nedgjorde ytterligare ettusen femhundra
personer af koloniens endast till fyratusen själar uppgående be-
folkning.

Ständigt tillströmmande nya invandrare bräkte dock innevå-
nareantalet snart nog till samma siffra som förut, och sedan in-

dianerna tvungits till fred, ökades
befolkningen igen med en för då-
varande förhållanden otrolig snabb-
het. Gynsam för kolonin Virginias
utveckling blef också den af Eng-
lands regering beslutna och värk-
stälda upplösningen af London-
kompaniet, hvars område gjordes
till en kronokoloni, som sedermera
styrdes af engelska guvernörer, vid
hvilkas sida stod ett af konungen
tillsatt råd samt det af folket valda
„house of Burgess'es*{. Denna sin
konstitution oaktadt undgick Vir-
ginia dock ingalunda det förtryck,
som från engelsk sida utöfvades
mot de amerikanska kolonierna.
Missnöjet med beroendet af Eng-
land jäste därför också lika starkt
i Virginia som i dess systerkolo-
nier och hade till och med redan
gifvit si S luft *en °PPen revolt, dåYorktown "monumentet.
slutligen revolutionskriget bröt ut.

Vid denna tid dref Virginia en handel med England, som
var långt mera omfattande än någon annan kolonis, men det
oaktadt var det just Virginias representanter, som först föreslogo,
att oafhängighetsförklaringen skulle aflåtas. Och likaså var det
en Virginier, den största bland „modrens för statsmän", såsom
staten kallats, söner, George Washington, hvilken äran tillkom
att hafva ledt kriget till ett lyckligt slut, likasom det också var
inom Virginias område dess stora slutakt utspelades i och genom
lord Cornwallis' kapitulation i Yorktown. Ett vackert monument
aftäcktes år 1885 på slagfältet vid Yorktown till minne af den



693

stora dag, då Cornwallis' hela armé med vapen och fanor, blom-
man af den dåvarande engelska hären, måste gifva sig fången åt
Washington och hans franska allierade Rochambeau.

Då efter revolutionskrigets slut de olika staternas förhållan-
den ordnades och deras områden blefvo nogare reglerade, afträd de
Virginia åt unionsregeringen såväl det nuvarande Kentucky som
också de detsamma underlydande vida landsträckorna nordväst
om Ohio-floden. Men oaktadt afträdelsen af dessa väldiga om-
råden förblef Virginia ända till år 1820 unionens folkrikaste stat
samt från detta år, då New York öfverflyglade detsamma, till år
1840, då åter Ohio gick förbi i täflingen, den andra i ordningen.
Numera intar Virginia endast det femtonde rummet beträffande
folkmängd, något som i sin mån vitnar om den oerhörda utveck-
lingen af de andra unionsstaterna.

Virginia såsom en af do stater, hvilka kraftigast bidragit till
bildandet af den amerikanska unionen, kunde endast med svårig-
het besluta sig för att utträda därur, då slaffrågan slutligen ledde
till en söndring mellan norden och södern. I början af år 1861,
då frågan om secessionen blef föremål för omröstning, beslöto
statens medborgare med en majoritet af sextio tusen röster att
k varblifva i unionen, men då några veckor senare president Lin-
coln utfärdade det första uppropet om trupper, och kriget så-
lunda var oundvikligt, beslöt Virginia att dela öde med de andra
sydstaterna, „ehuru det var uppenbart att dess jord skulle bli
det hufvudsakliga slagfältet".

Redan under samma år, den 21:sta Juli, utkämpades inom
Virginia den blodiga slaktningen vid Bull Run, där unionstrup-
perna blefvo i grund slagna, och i October samma år blef en an-
nan unionsarmé så godt som upprifven vid Balis Bluff. I Mars
1868 inträffade det världsberömda sjöslaget vid Fort Monroe,
där sydstaternas såsom oöfvervinnerligt ansedda pansarfartyg
Merrimac (af de konfedererade kalladt Virginia) slogs af John
Ericsons berömda monitor. Några veckor senare mötte McChel-
lans armé om etthundra tjugufemtusen man den konfedererade,
nittiotusen man starka, hären under Johnston i en drabbningvid
Fair Oak, där tiotusen stridande dödades eller sårades och se-
gern stannade på sydstatsarméns sida. Närmare en månad där-
efter, då McChellons förposter redan stodo inom fyra mils af-
stånd från Richmond, sydstaternas hufvudstad, anfölls hans ar-
mé af Lee, som slog honom i en förfärande blodig drabbning,
som räckte i sju dagar och medförde en förlust för de stridande
arméerna af trettiofyratusen män. Senare under samma år timade
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den andra bataljen vid Bull Run, där unionsarmén åter blef i
grund slagen, och likadan utgång hade de ännu före årets slut
företagna förbitrade anfallen på general Lees befästade ställning
i närheten af Fredricksburg. I Maj 1863 lyckades unionsarmén, då-
mera anförd af general Hooker, kringgå Fredricksburg, men endast
för att i bataljen vid Chancellorsville lida ett nederlag, som kostade
densamma sjutton tusen män, medan Lees förluster icke uppgingo
till mera än trettontusen. Något senare öfvertog general Grant be-
fälet öfver unionsarmén i Virginia och levererade Lee flera bataljer,
i hvilka unionstrupperna visst hade öfverhanden, men förlorade sex-
tiotusen män. Befästningarna kring Petersburg hämmade emeller-
tid Grants vidare framtågande och tvingade honom till en beläg-
ring, hvilken under oupphörliga fäktningar räckte från Juni till
April 1864, utan att unionstrupperna förmådde besegra den lika
skickliga som hårdnackadfc tappra Lee. Först sedan Sheridan i
Augusti samma år besegrat Earlys konfedererade armé och från
motsatt håll ryckt mot Lee, såg sig denne tvungen att utrymma
Petersburg och draga sig tillbaka mot Alleghanybärgen. De
förföljande unionstrupperna gåfvo honom emellertid hvarken rast
eller ro och lyckades slutligen omringa återstoden af den så ly-
sande tappra sydstatsarmén vid Appomatox, där Lee slutligen
kapitulerade med sin armé af endast tjuguåtta tusen män.

Kriget, i hvilket på unionens sida två miljoner åttahundra
tusen och på sydstaternas en och en half miljon män deltagit,
var ändtligen slut och motståndet i sydstaterna brutet så grund-
ligt, att många af dem saknade både kraft och förmåga att i hast
begynna arbeta på återuppbyggandet af sitt samhällsskick och
sitt välstånd. Virginia hade förlorat trehundra miljoner dollars
i egendom af olika slag utom många tiotusental af sina mest
handlingskraftiga och arbetsdugliga söner. Plantagerna voro
ödelagda, deras egare i de flesta fall i grund ruinerade och ar-
betarne, slafvarna, frigjorda samt spridda omkring åt alla håll.
Det var ingen lätt sak för de kvarlefvande af Virginias plantage-
egare att under sådana förhållanden återupprätta sitt forna väl-
stånd, och ännu svårare var det för dem att finna sig i den tin-
gens nya ordning, som gjort dem till sina forna slafvars gelikar.
Alla försök att åstadkomma en ny konstitution för staten, sådan
att den kunde gillas och stadfästas af unionsregeringen, gingo
därför till en början om intet, så att Virginia ända till år 1870
styrdes af militärguvernörer, tillsatta af regeringen i Washing-
ton. Nämda år trädde den af statens medborgare året förut an-
tagna nya konstitutionen i gällande kraft, och de civila myndig-
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heterna återfingo förvaltningen af statens angelägenheter, hvilka
småningom kommit i ordnade gängor, trots all afvoghet från de-
ras sida, hvilka icke kunde eller ville försona sig med den nya
tiden. Sedan denna tid har också återuppblomstringen af Vir-
ginias handel och näringar ostördt pågått, så att staten nu, tack
vare rikedomen af dess jordmån och öfriga stora naturliga res-
surser, nått bra nog samma — i många afseenden till och med
en högre — ståndpunkt i välstånd än före det olycksdigra seces-
sionskriget, hvilket utom alt annat äfven kostade Virginia en be-
tydande del af dess område.

Detta område sönderfaller natur ligen i sex genom läge, jord-
mån, klimat, produkter och almänna drag tydligt skilda delar.
Närmast kusten ~Tidvatten-trakten", därnäst „Mellersta Virginia",
„Piedmont*-, „Blue Ridge"-dalen och „Appalachia-distriktet". Den
förstnämda delen upptar öfver elfvatuscn kvadratmil jord, som
till en större del är synnerligt fruktbar, gynnad af riklig neder-
börd samt genomfluten af en mängd större och mindre vatten-
drag, hvilka erbjuda bekväma och lätta förbindelser mellan det
inro landet och kusten. Här var det bildningen och förfiningen
fordom voro koncentrerade på de ståtliga plantagerna, hvilka
vanligen generation efter generation förblefvo i samma gamla
och ansedda familjers ego. Virginias främsta män — bland dem
presidenterna Washington, Jefferson, Madison, Monroe samt se-
nare Harrison, Tyler och Taylor — stammade direkt eller indi-
rekt firån denna del af staten och jämte dem flera af de familjer,
hvilkas medlemmar spelat en framstående roll i Förenta Stater-
nas tidigare historia. Secessionskriget gjorde visst slut på det
förfinade och generösa samhällslif, som fordom blomstrade på de
stora plantagerna i „Tidvatten-trakten**, men ännu finnas många
af de gamla familjegodsen kvar, och hvarje Virginier är stolt öf-
ver att tillhöra någon af de familjer, hvilka utöfvat ett så stort
inflytande på landets utveckling och alt ännu äro föremål för
respekt och aktning af enhvar amerikanare, som känner litet
mera af sitt lands krönikor än vår egen tids historia om jäktande
efter dollarn.

Mellersta Virginia upptar ett område af något öfver tolftusen
kvadratmil och består af en lindrigt kuperad högslätt, med
mindre varmt klimat än den förstnämda trakten, samt sträcker
sig ända till foten af bärgen i väster. Piedmont-Virginia kallas
ett landbälte, som sträcker sig frän Potomac-floden i sydvästlig
riktning ända till gränsen af North Carolina och utmärker sig
för sin rika, men svåra jordmån af rödaktig lera, hvilken fram-
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bringar säd och frukt af ypperlig beskaffenhet. Större delen af
det öfver sextusen femhundra kvadratmil vida området är därför
också odladt samt i sina högre belägna delar öfversålladt af alle-
handa kurorter, hvilka förnämligast tjäna såsom vintervistelse-
orter för nordbor samt under den varma årstiden besökas af in-
nevånare i de heta och mindre hälsosamma låglandstrakterna.

„Blue Ridge"-trakten vidtar vid den västra gränsen af Pied-
mont-Virginia och upptar ett område af tvåtusenfemhundra kva-
dratmil högland, hvilket ställvis öfvergår i ett värkligt bergland-
skap. Bland gamla och ståtliga familjegods, som sedan kolonial-
tiderna funnits i denna del af Virginia, är mest värdt uppmärk-
samhet „Monticello", Thomas Jeffersons hem, där han också lig-
ger begrafven. „Montpelier", James Madisons forna gods, ligger
i samma näjd och besökes likasom Monticello årligen af en mängd
turister, lika mycket för traktens naturskönhets som för de hists-
riska minnenas skull.

Af större eller åtminstone mera aktuelt historiskt intresse för-
vara dagars amerikanare är dock den af härofvan nämda trakter
af Virginia, som ligger mellan Blue Ridge kedjan och Alleghany-
bärgen samt upptar öfver sjutusen femhundra kvadratmil. I
denna del af staten utkämpades de lika blodigt förbitrade som
för unionens fortbestånd betydelsefulla kampanjerna, för hvilka
isynnerhet Shenandoah-dalen utgjorde skådeplats. En mängd
grafvar, i hvilka såväl unionister som konfedererade funnit sina
sista, ofta okända, hviloplatser återkalla i minnet de förfärliga
krigsåren, då den amerikanska unionens vara eller icke vara af-
gjordes. Få af de många tusental turister, hvilka årligen besöka
denna del af Virginia för dess naturliga sevärdheters skull, torde
försumma att också aflägga ett om ock flyktigt besök på ett el-
ler flera af de slagfält, där amerikanare kämpade mot amerika-
nare med en hårdnackenhet och en tapperhet sådana få andra
krig bevitnat.

„Appalachia"-Virginia, eller den värkliga bärgtrakten, upp-
tar fyratusen femhundra kvadratmils yta och består af en massa
bärgåsar af större och mindre höjd, omslutande smala dalgångar,
hvilka i de flesta fall löpa något så när pärallelt i riktning från
nordost till sydväst. Dalsänkorna äro i almänhet fruktbara och
producera massor af gräsarter, bland hvilka också det berömda
„blå-gräset", hvarför äfven boskapsuppfödning är en mycket ut-
bredd näring i dessa näjder.

Den fordom i hela Virginia mycket omhuldade boskapsupp-
födningen har under senare tider fått lof att altmera lämna rum
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för egentligt jordbruk, utom i bärg- och höglandstrakterna, där
den förstnämda industrin alt ännu är af stor vikt. Inalles eger
staten öfver tvåhundra femtiotusen hästar, i värde uppskattade
till tolf miljoner dollars, omkring sexhundra tusen stycken nöt-
kreatur, värda sju miljoner, inemot trehundra femtiotusen får
samt öfver fyrahundra tusen svin.

Den viktigaste grenen af statens landtbruk utgöres dock af
tobaksodlingen, hvilken ända sedan de första nybyggenas dagar
utgjort en hufvudindustri för Virginias innebyggare. De bästa
slagen af den utöfver hela jorden kända Virginia tobaken skör-
das i mellersta Piedmont och Virginia, men såväl i bärgtrakterna
som i den s. k. „dalen" odlas oerhörda massor af tobak af lägre
grad, starkare, mörkare i färg och betydligt mycket mera ni-
kotinhaltig. Virginia har på grund af den storartade tobaksod-
lingen blifvit hufvudsätet för Nord Amerikas tobaksindustri, hvil-
ken i detta nu kontrolleras af en s. k. ~trust", en ring af fabri-
kanter, som slutit sig samman i ett enda väldigt bolag — med
ett kapital af tjugufem miljoner dollars .— och därför kan nå-
gorlunda efter behag bestämma priserna såväl på råvara som
på den förbrukningsfärdiga produkten. Af allenast cigaretter
tillvärkar denna ring i en af de fabriker, densamma kontrollerar,
öfver sexhundra miljoner stycken per år — och andra grenar af
industrin bedrifvas i liknande jätteskala.

Sädesodlingen bedrifves i alla delar af staten, men så godt
som uteslutande för förbrukning inom dess eget områdo, hvaremot
odlingen af frukt och grönsaker antagit en utsträckning vida ut-
öfver behofven inom Virginia själf. Drufvor produceras i mas-
sor, såväl för prässning af vin som för direkt konsumtion, pä-
ron, aprikoser, äplen, persikor o. s. v. skeppas i väldiga mäng-
der till andra stater och af „peanuts" (ärtnötter) skördas sådana
massor, att de i penningar uppskattas till två och en half miljo-
ner dollars per år. Man måste själf i amerikanska städer ha sett,
hvilka massor af detta slags nötter befolkningen förtär, för att
kunna förstå, huru sådana otroliga kvantiteter kunna med fördel
odlas, och förbrukningen af dem inskränker sig ingalunda till
vissa orter eller vissa klasser af befolkningen, tvärtom. I alla
städer utan undantag och. på landsbygden likaledes förtäras pea-
nuts af hög och låg, rik och fattig, i en form eller en annan,
råa eller rostade, tillsamman med socker såsom konfekt eller —

såsom i Virginia — förmalade till mjöl och bakade till ett slags
rätt läckra „biscuits". En del af Virginias skörd af dessa nötter
användes äfven för prässning af en särdeles fin olja, hvilken fram-
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gångsrikt täflar med den bästa olivolja för alla de behof den
sistnämda fyller.

Skogsindustrin intar likaså ett ingalunda oviktigt rum i Vir-
ginias hushållning. I de högre belägna trakterna af staten före-
komma ännu i rätt stor utsträckning skogar af ek, tall, hickory,
valnöt o. s. v. samt i låglandets sumptrakter vidsträckta marker,
täckta af tall och cypress-skogar. Isynnerhet de olika slagen af
snickerivirke, såsom röd och svart ek, valnöt, hickory och andra
ädlare virkesslag spela en betydande roll i Virginias timmerin-
dustri och inbringa stora summor årligen. ~Sumac"-blad till ett
belopp af tusental tons skeppas årligen från Virginia till garfve-
rier i andra delar af unionen och likaså en betydande mängd
„sassafras**-olja, envänd både för medicinska och andra ändamål.

Mineral af olika slag eger Virginia i outtömliga kvantiteter.
Järnmalm förekommer i bäddar af från tjugu till etthundra fots
tjocklek på milslånga sträckor. Kullarna i västra delen af staten,
längs Blue Ridge-åsen, erbjuda på en sträcka af trehundra mil
snart sagdt öfveralt rika tillgångar på järnmalm, och likaså
finnas massor däraf i de delar af Alleghanybärgen, som ligga
inom Virginia. Järnindustrin har därför också blifvit den vikti-
gaste inom staten, med en årlig produktion af omkring två-
hundra tusen tons järn af olika slag. Gynsam för utvecklingen
af järnindustrin har den ymniga förekomsten af kol varit, och
har därför kolindustrin gått framåt i samma mån som järnhand-
teringen. Frän ett enda af statens kolfält — det största vis-
serligen — har under ett enda år den otroliga massor af en
miljon fyrahundra tusen tons brutits, hela detta belopp af ypper-
lig beskaffenhet, lika användbar för tillvärkning af „cokes" som
för direkt förbränning.

Guld förekommer i ingalunda obetydande mängd i Virginia,
hvars grufvor redan afkastat öfver två miljoner dollars i denna
metall och ännu på långt när icke äro uttömda. Därjämte eger
Virginia de största blygrufvor i södern samt mangangrufvor af
större rikedom och utsträckning än några andra på jordklotet.
Zink, gips, salt, granit, skiffer, asbest o. s. v. förfullständiga lis-
tan på Virginias produkter af hithörande slag och förklara i sin
mån, hvarför staten sedan secessionskriget utvecklat sig så snabt
på det industriella området, att densamma från en så godt som
uteslutande jordbruks-förvandlats till en i öfvervägande grad in-
dustristat.

Undervisningsväsendet i Virginia är bygdt på de grunder,
som lades år 1870, då staten erhöll sin nya samhällsordning.
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Särskilda såväl högre som lägre skolor finnas för hvita och fär-
gade, och utgifterna för skolväsendet stiga till en och en half
miljon dollars om året, medan värdet af skolegendom i bygna-
der, jord och annat, uppskattas till två och en half miljoner.
Det näst Harvard äldsta universitetet i Förenta Staterna finnes
i Williamsburg, där detsamma öpnades redan under de sista åren
af sextonhundratalet, efter det den engelska regeringen under
en lång följd af år vägrat meddela kolonien Virginia tillstånd att
öpna ett universitetet. Såsom betecknande för den anda, som
rådde i England beträffande dess amerikanska kolonier, förtjä-
nar det svar att anföras, som gafs af Englands „arttorney ge-
neral", Seyrnon, åt den delegation af Virginier, hvilken år 1821
första gången anhöll om tillstånd för kolonien att inrätta ett
universitet. Då Seyrnon visade sig obenägen att lyssna till dele-
gationens anhållan, antydde någon af dess medlemmar, att också
i Virginia funnos själar, värda att odla och frälsa. „F—n i edra
själar", svarade Seyrnon, „odla ni tobak och bry er inte om an-
nat". Därvid blef det för en tid framåt, men slutligen erhölls
tillståndet, universitetet öpnades och arbetade sedan under be-
nämningen „Williams och Marys College" med största framgång
för kultur och högre bildning i Virginia, ända tils vid seces-
sionskriget utbrott dess såväl lärare som elever inträdde i den
konfedererade armén och universitetet stängdes. Under krigets
fortgång uppbrändes dess bygnader, och ehuru de blefvo upp-
bygda igen samt lärovärket öpnadt på nytt, tvingade penninge-
förlägenhet detsamma att inom få år igen stänga sina portar, tro-
ligen för altid.

Det s. k. Virginia Universitetet öpnades år 1825, i närheten
af den gamla staden Charlottesville, i en af de alra vackraste
näjderna af den vackra Blue Bridgetrakten. Thomas Jefferson
var den egentliga upphofsmannen till planen för detta universi-
tet, hvilket han ända till sin död öfvervakade och följde med
största intresse. Hans ansträngningar torde Virginia Universite-
tet också i hufvudsaklig mån hafva att tacka för att lärovärket
redan tidigt intog en af de alra främsta platserna bland Förenta
Staternas högre läroanstalter, en plats, detta universitet sedan
dess vetat behålla. En årlig inkomst af nittiotusen dollars sätter
Virginia Universitetet i tillfälle att följa med alla tidens framsteg
och sålunda häfda sin framstående ställning i täflan med landets
öfriga högsta undervisningsanstalter. Det s. k. „Washington and
Lee University" i „dalen", en militärskola af hög rang, i Lexin-
ton, agrikultur och industri-högskolan vid Blacksburg, i samma
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del af staten, ~Richmond College", „Emory och Henry College",
Landbrukskolan i Hampton jämte flera andra högre lärovärk, som

utrymmet nekar oss att närmare beröra, sörja för den högre
bildningen på olika områden och bereda Virginias medborgare lika
talrika som mångfaldiga tillfällen att inom sin stats egna landa-
mären förvärfva kunskaper och insikter i hvilka som hälst grenar
af vetande.

Den mest kända staden i Virginia är Richmond, som kan
räkna sin uppkomst ända frän år 1611, då Sfr Thomas Dale på
den plats, där staden nu står, upprättade ett nybygge. Först år
1742, under Georg II :s regering, blefvo likväl stadsprivilegier
tilldelade byn Richmond, hvilken trettiosju år senare blef huf-
vudstad i Virginia, emedan den förra hufvudstaden, Williams-
burg, hade ett altför öppet och för fiendtliga anfall altför myc-
ket utsatt läge. Under revolutionskriget blef Richmond intaget
af den i Englands tjänst anstälda öfverlöparen Arnold, som lät
nedbränna åtskilliga af stadens såväl offentliga som privata byg-
nader jämte sto-
ra upplag af to-
bak och andra
förråd.

Sin största
roll spelade

Richmond dock
under secessi-

Landtbrukskola i Hampton.

onskriget, då detsamma utsågs till hufvudstad för konfederatio-
nen och i sådan egenskap var sätet för de rebelliska sydstater-
nas regering samt samlingsplatsen för deras trupper. En mängd
af de största drabbningarna under kriget, hvilket afslutades ge-
nom intagandet af Richmond, föreföllo inom kort afstånd från
staden, hvars innevånare höllos i ständig oro och spänning under
de många månader de viktigaste akterna i krigsdramat utspela-
des. Då slutligen den nära liggande, starkt befästade staden Pe-
tersburg den 2:dra April 1865 föll i unionstruppernas händer,
utrymdes Richmond med största skyndsamhet af de konfedere-
rade myndigheterna, sydstatsförbundets president, Jefferson Da-
vis, inbegripen, och stadens offentliga bygnader såväl som dess
varumagasin och andra upplagsplatser jämte broarna öfver Ja-
mes-floden brändes. Branden spridde sig till angränsande privata
bygnader och orsakade skador, som uppskattades till åtta miljo-
ner dollars.
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Två dagar efter Jeffersons Davis' flykt besöktes Richmond af
unionspresidenten Abraham Lincoln, som skyndat till för att så
vidt i hans förmåga stod bidraga till lindrandet af nöden i den
härjade och brända staden. Hans besök där och den öfverseende
människokärlek han visade dem, som endast några dagar tidigare
varit hans mest förbitrade fiender, utgöra en af de mest rörande
bilderna från krigsåren, isynnerhet sedda i den belysning, som
det några dagar senare timade mordet på Lincoln sprider öfver
de sista scenerna af kriget.

Utsikt af Richmond.

Den grundliga ödeläggelse, Richmond undergått, gjorde det
till en början svårt nog för dess kvarlefvande innevånare att
bringa affärer och näringar i ordnadt skick igen. Men tack vare
Virginias egna rika ressurser och tack vare äfven den tillström-
ning af arbetare och kapital från norden, som genast vidtog,
gick återuppbyggandet af Richmond långt snabbare än någon
ens vågat hoppas. Handeln med de otaliga artiklar, som voro af
nöden för den härjade staten, uppblomstrade ofantligt hastigt, de
gamla fabrikerna sattes i gång, så fort de blifvit reparerade, och
nya bygdes upp inom kort, handtvärkare och andra näringsid-
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käre hade fullt upp att göra för att kunna fylla de olikartade
behofven, och sålunda gick alting i Richmond framåt mot en ny
tid af utveckling med en oanad fart. För sin stora industriella
utveckling har staden att tacka James-flodens fall, hvilka erbjuda
en storartad vattenkraft, hvarjämte den billiga frakten för alla i
staden tillvärkade varor, som längs samma flod transporteras där-
ifrån, gjort mycket till för de olika industrigrenarnas uppblom-
string. Fartyg af tio fots djupgående kunna gå upp ända till
staden själf, medan sådana af femton fots djup komma till en
punkt endast tre mil därifrån, och en rundt om fallen dragen
kanal skänker staden fördelarna af vattenkommunikation med or-
ter enda till tvåhundra mil längre inåt landet.

Det modärna Rich-
mond är en äkta ame-
rikansk stad med breda
gator, skärande hvar-
andra i räta vinklar, ett

lifligt affärskvarter,
skarpt skildt från de
delar af staden, där dess
medborgare hafva sina
privatbostäder, ett nät
af gatukommunikationer
och lif och rörelse öf-
veralt. Om dess förtid
tala numera endast få

minnesmärken, bland
hvilka det mest upp-
märksamhet värda är
den gamla S:t John's

Washington monumentet i Richmond.

kyrkan, vid hörnet af Broad- och tjugufjärde gatorna, där år
1775 den konvention egde rum, som beslöt Virginias förening
med de öfriga kolonierna i revolutionen mot England. Här var
det Patrick Henry höll sitt berömda frihetstal, och i samma kyrka
sammanträdde tretton år senare den konvention, som på Virgi-
nias vägnar antog Förenta Staternas konstitution.

Statskapitoliet är bygdt på spetsen af Shockoe-kullen, Rick-
monds mest fashionabla ~residens"-kvarter, och omgifves af en vac-
ker park. Planen till bygnaden lämnades af Thomas Jefferson.
En präktig staty i marmor af Washington samt en mindre af
samma material af Lafayette pryda midtelhallen i bygnaden,
hvilken under secessionskriget tjänade såsom mötes|flats för .syd-
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staternas representanter och i sådan egenskap bevitnat många af
rebellionens mest spännande scener. I Richmond fans också det
beryktade „Libby"-fängelset, där krigsfångar internerades och i
almänhet underkastades en behandling, som var alt annat än
mänsklig och hedrande för sydstatsmännen. Bygnaden, som ur-
sprungligen var ett tobaksmagasin, har sedermera flyttats till
Chicago och användes nu såsom ett slags museum för allehanda
mera eller mindre värdefulla reliker från kriget.

En kolossal ryttarstaty af George Washington, omgifven af
statyer af Patrick Henry, Thomas Jefferson, John Marshall, Ge-
orge Mason, Thomas Nelson och Andrew Lewis, återkallar min-
net af några af Virginias bästa söner såväl som af några af de
mest lysande bladen i dess historia.

Den näst Richmond största staden i Virginia är Norfolk, hvil-
ken såsom handelsstad till och med torde öfverträffa hufvudsta-

den i betyden-
het. Peters-

burg, på kort
afstånd från

Richmond, eger
likaså sin stör-
sta betydelse
såsom handels-
stad, hvarjämte
staden eger

några stora to-Hygeia hotellet och Fort Monroe i Old Foint Comfort.
baksfabriker.

Lynchburg och Danville äro likaledes mest kända såsom härdar för
tobaksindustrin, medan Glasgow och Roanoke till en stor del
bero af järnindustrin och de öfriga städerna i staten ega sin
största betydelse för omgifvande landtdistrikt.

Ett särskildt rum bland Virginias städer intages af „01d
Point Comfort", en af Förenta Staternas mest kända badorter,
hvilken räknar sina anor ända sedan år 1821, då det första „Hy-
geia" hotellet bygdes. Under vintern besökes Old Point Com-
fort af tusental nordbor, medan under sommaren de förmögna
innevånarne i sydstaterna stämma möte i den gamla, af hafs-
vindar ständigt omfläktade staden. Närheten af militärstationen
Fort Monroe samt de många och bekväma tillfällena till utflykter
såväl till sjös som till lands skänka nödig omväxling åt Old
Point Comfort, i hvars närhet det berömda sjöslaget mellan Mer-
rimac och Monitor utkämpades.



Newport News vid James-floden, Virginia Beach vid kusten
söderom Kap Henry, Colonial Beach nära Potomac-flodens myn-
ning och flera andra kurorter såväl vid kusten som i det inre af
staten täfla med Old Point Comfort och draga årligen till sig ett
stort antal såväl vinter- som sommargäster, men ha hittills icke
lyckats nå samma popularitetet som den förstnämda orten.

Mera besökt än till och med Old Point Comfort torde dock
Mount Vernon vara, Washingtons forna hem och den plats, där
stoftet af Förenta Staternas första president och största man fun-
nit sitt sista hvilorum. Huset, hvilket från år 1752 ända till
Washingtons död år 1799 tillhörde och beboddes af honom, är
uppfördt i den gamla ~kolonial" stilen, hvilken noga taget en-
dast är en variand af den pseudoklassiska bygnadsstil, hvilken
också i Europa en tid var mycket omtyckt. År 1856 köptes hela
godset af en förening, bildad af kvinnor i trettio af unionens
stater, och står numera såsom ett museum och ett minnesmärke
öppet för folket, som aldrig synes tröttna att besöka palatsen och
beskåda de reliker från revolutionstiden och de personliga min-
nen af Washington, bygnaden innehåller. Utsikten från Mount
Vernons breda verandor öfver den ståtliga Potomac, där den ma-
jestätiskt flyter fram mellan bördiga fält och skogsklädda kullar*,
skänker en ypperlig föreställning af Virginias leende natur och
rika bördighet, medan platsen själf återkallar i minnet den mest
ärorika perioden i statens historia.
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West Virginia.

Statistik:

örsta bebyggandet af staten år 1704
egde rum i närheten af Pillipi
och utfördes af amerikanare

från Pennsylvania.
West Virginia mottogs såsom

stat i Unionen år 1863.
Folkmängd år 1890 762,794,
hvilket per kvadratmil utgör . . 25. 1.
I val deltagande medborgare. . 156,848.
Areal i kvadratmil 24,780,
fördelad i grefskap (counties) 54,

med postkontor 1,614.
Järnvägarna i staten i mil 1,231.
Årligt värde af fabriksalster $22,867,126.
Årligt värde af jordbruksprodukter $19,360,049.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 143.
Antal representanter i kongressen 4.

De förnämsta städerna i West Virginia och deras respektiva
innevånarantal äro:

Wheeling
Huntington
Parkersburg

35,013.
10,108.
8,408.

Martingsburg 7.207.
Charleston 6,734.
Grafton 5,000,
Benwood 3,000.
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West Virginias tidigaste historia sammanfaller med Virginias
i sina hufvuddrag, men skiljer sig därifrån altmera ju närmare
vårt eget sekel man kommer och påminner därför mera om sta-
ternas i den egentliga västern historia än om de östra kolonial-
staternas. I West Virginias af täta skogar bevuxna bärgstrakter
hade de tidigaste nybyggarne att bryta ett långt segare mot-
stånd från indianernas sida och att genomkämpa långt flera stri-
der med dem än i den östra, närmare kusten belägna delen af
staten. Följden häraf var också den, att den västra staten först
långt senare blef odlad och bebygd än den östra, så mycket se-
nare att den första större jordegaren i West Virginia i själfva
värket var George Washington, hvilken, då han på uppdrag af
koloniens regering såsom landtmätare uppmätte och kartlade vild-
markerna i dess västra del, för egen räkning upptog ett område
af icke mindre än trettiotvå tusen acres, belägna i Ohio och Ka-
nawha-flodernas dalar. De första stadigvarande nybyggarne hade
dock redan år 1704 från Pittsburg i Pennsylvania inflyttat till
West Virginia samt i trakten af Phillipi grundlagt ett samhälle,
från hvilket odlingen sedermera spridde sig öfver resten af om-
rådet. West Virginias från resten af kolonien så fullständigt
skilda läge och de nästan oöfvervinneliga svårigheter, Alleghany-
bärgen lade i vägen för alla förbindelser med kusttrakterna, tvin-
gade West Virginias innevånare att söka en väg för sina pro-
dukter åt väster och nordväst, längs Ohio-floden och några af
dess bifloder. Och de naturliga förhållandena beträffande säväl
klimat som jordmån omöjliggjorde uppkomsten af större planta-
ger, där slafarbete med framgång kunde användas, så att West
Virginia också i dessa afseenden altmera skilde sig från den
östra delen af staten och sympatiserade med nordstaterna och
deras politik i slaffrågan. Motståndet mot staten Virginias kon-
ventions beslut att förena sig om secessionen blef därför också
så starkt i West Virginia, att meningsolikheten ledde till en skils-
mässa för altid. I väsentlig mån hade West Virginias innebyg-
gares sympatier för nordstaternas slafpolitik utvecklats genom
den kända katastrofen vid Harpers Ferry, där den fanatiske slaf-
vännen Joch Brown efter ett misslyckadt försök att egga neg-
rerna i näjden till revolt mot sina hvita herrar blef tillfånga-
tagen af Virginia-miles samt, jämte sex af sina anhängare, dömd
till döden och hängd.

Clarksburg
New Cumberland

3,000.
3,000.
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Bärgsborna i West Virginia gjorde hvad de kunde för att
motarbeta statskonventionens beslut om utträde ur unionen och
sammankallade, då de icke kunde förhindra, att beslutet fattades,
en särskild konvention, först till Clarksburg, sedan till Whee-
ling, där slutligen representanterna för fyratio af statens gref-
skap beslöto att bilda en ny unionsstat, hvilken icke skulle bi-
träda secessionen utan tvärtom på alla sätt understödja unio-
nens sak. År 1863 mottogs den nya staten i unionen, sedan den-
samma redan i närmare två års tid kämpat mot sina forna brö-
der och för Förenta Staternas enhet. Ingen af krigets större och
viktigare drabbningar föreföll inom West Virginia, där likväl en
mängd smärre bataljer egde rum och där, i September 1862, ge-
neral Miles med en styrka af tolftusen män unionstrupper vid

Bro öfver Ohio vid Wheeling.

i den konfedererade hären.

Harpers Ferry
blef tvungen att
sträcka vapen och
gifva sig fån-
gen åt de konfe-

dererade. Till
unionsarmén sän-
de West Virginia
under krigsåren
inalles öfver tret-
tiosex tusen sol-
dater, medan sju-
tusen af dess med-
borgare kämpade

West Virginia, ofta kalladt „Amerikas Schweiz", är såsom
denna benämning antyder ett bärgland. Från Alleghanybärgen,
hvilka begränsa dess område i öster, sänker sig statens yta små-
ningom väster ut, mot Ohio-floden, i hvars närhet landskapet
eger en helt annan, så att säga mildare karaktär, och ligger en-
dast åttahundra fot öfver hafsytan. Till sin geografiska form är
West Virginia högst oregelbundet, skjutande ut åt norr i en
lång, smal jordremsa — „the Panhandle" — hvilken ställvis är
endast sex mil bred vid en längd af sextio mil. I West Virgi-
nias bärgstrakter upprinna de båda floder, hvilka i förening bilda
den ståtliga Potomac, och likaså hafva Manongahela samt Ka-
nawha-floderna sina källor inom staten, medau Ohio-floden på en
sträcka af trehundra mil bildar statens västra gräns och utgör
dess viktigaste vattenväg, längs hvilken en ständig procession af
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de mest olikartade farkoster, från stora passagerareångare ned till
antediluvianska pråmar, rör sig så uppåt som nedåt floden. Kanaw-
ba-floden är också segelbar på en sträcka af etthundra mil; likale-
des användas flere af de smärre vattendragen inom staten både så-
som flottleder för virke och för flodfart med grundgående farkoster.

Tack vare de många bäckar, åar och floder, användbara för
virkesflottning, West Virginia eger, har dess timmerindustri ut-
vecklat sig till en högst betydande näring, med hvilken alla
andra affärsintressen i staten mera eller mindre direkt stå i sam-
band. Skogarna, hvilka ännu upptaga tre fjärdedelar af otatena
yta, bestå till en stor del af synnerligt dyrbara träslag, såiom
olika arter af ek, valnöt, kastanj, vild-körsbär, hickory, lönn och
sockerlönn, hvit tall, poppel samt andra hufvudsakligast inom
snickeri- och bygnadsindustrierna använda och därför i almänhet
högt i pris stående virkesslag. Storartade sågvårk samt en
mängd trämassefabriker ha under de senare årtiondena inrättats
i West Virginia, där de olika grenarna af trävaruindustrin synas
komma att bli de utan all jämförelse viktigaste för statens ekono-
mi, ty för närvarande torde West Virginia i förhållande till areal
och folkmängd ega en större och mera dyrbar mängd växande
timmer än någon annan stat i unionen.

Den enda industri, som kan täfla med trävaruhandteringen,
är kolindustrin, hvilken i West Virginia antagit proportioner,
hvarom ingen ännu för endast kort tid sedan ens kunde drömma.
Kolfälten, så vidt de till dato blifvit undersökta, äro mer vid-
sträckta än Englands kollager och därjämte till en stor del myc-
ket lätt åtkomliga, då stenkolsådrorna ligga så godt som i öp-
pen dag. En stor del af West Virginias stenkol är bituminöst,
men besitter egenskaper, hvilka göra detsamma särdeles värde-
fullt och lämpligt för tillvärkning af cokes äfvensom för gasfabri-
ker. Öfver fem miljoner tons kol försändas redan nu årligen från
West Virginia till andra trakter, och alting talar för, att denna
export i en framtid kommer att ökas i samma raska progression
som under de senare åren.

Men trots denna rika tillgång på ypperligt stenkol ha sta-
tens järnmalmlager ännu kommit blott till liten användning, li-
ten åtminstone i jämförelse med de kända lagrens storlek och
med järnindustrin i andra stater, där de naturliga betingelserna
för en sådan industris uppkomst äro mindre gynsamma. Järn
förekommer i sådan ymnighet i olika delar af Förenta Staterna,
att tils vidare endast en ringa del af de storartade tillgångarna
blifvit tagna in anspråk för industrin, men ju mera befolkningen
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ökas och därmed behofvet af järn tillväxer, desto flera af de stora
järnmalmlagren i olika stater blifva föremål för bearbetning, och
därför kommer nog också den dag, då West Virginias malmer bli
en rikt gifvande inkomstkälla för dess befolkning.

Petroleum och naturlig gas, hvilka båda naturprodukter ym-
nigt nog förekomma inom] staten, ha däremot redan i rätt stor
skala kommit till användning. Åtskilliga miljoner dollars ha se-
dan bundits i petroleumaffären, och naturlig gas användes såsom
bränsle för en mängd fabriker, mest i Wheeling, men också på
andra orter, och tillgången synes vara ofantligt rik. Salt har ut-
gjort en af de viktigare exportartiklarna från staten, som sänclt
ända till trehundra tjugutusen tunnor pä ett är, men på grund
af stark konkurrens från andra stater har West Virginias salt-
industri under senare tider visat ett tillbakagående. Framåt har
i stället stenindustrin gått, altmera i mån som statens stora och
mångfaldiga tillgångar åt detta håll blifvit undersökta och kän-

da. Sandsten,
kalksten,

marmor och
andra arter
bygnadssten
förekomma

litet hvarstä-
des i West

Virginias
bärg och ha
på mångaSkola i Bethany.

orter redan blifvit föremål för en alt utom obetydande industri
Industrierna i West Virginia ha redan beträffande värdet af

sin årsproduktion öfverflyglat jordbruket med omkring tre mil-
joner dollars, ehuru ännu omkring två tredjedelar af befolknin-
gen för sitt uppehälle äro beroende af landtbruket och endast en

tredjedel vinner sitt lefvebröd af industrin. Det förnämsta sä-
desslaget är majs, hvaraf årligen skördas omkring sexton miljo-
ner bushels, medan skörden af hvete stiger endast till tre miljo-
ner bushels och den af hafre till ungefär samma belopp. Vikti-
gare än sädesodlingen är dock uppfödandet af boskap, både hä-
star, nötkreatur och får. Omkring enj! miljon sexhundra tusen
stycken kreatur af olika slag underhållas i West Virginia, där i
en del trakter isynnerhet fårskötseln visat sig vara en lönande
affär, gynnad såväl af jordmånen som af klimatet. De grefskap,
som bilda den s. k. Panhandle-trakten, äro särskildt kända såsom
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det förnämsta distriktet för fårafveln, hvilken i den kalkhaltiga
jordmånen, den rikliga förekomsten af källor och bäckar med yp-
perligt vatten samt i det jämna och jämförelsevis milda klimatet
finner de bästa möjliga naturliga betingelser för utveckling.

Undervisningsväsendet i West Virginia, där en miljon två-
hundra tusen dollars årligen utgifvas för skoländamål, står på en
högre ståndpunkt än ide flesta af de öfriga sydstaterna. Sär-
skilda skolor underhållas för hvita och färgade, ehuru dessa se-
nare icke utgöra mera
än fyra procent af hela
befolkningsnumerären.

Ett College för den fär-
gade befolkningen fin-
nes vid Harpers Ferry
och för den högre un-
dervisningen är sörj dt
genom West Virginia
universitetet, som öpna-

West Virginia universitet.

des år 1867 och står i samband med ett högre jordbrukslaro-
värk.

Hufvudstad i West Virginia är Charleston, i Kanawba-flo-
dens dal. Staden eger utom sin politiska äfven en viss industriell
betydelse såsom hufvudsätet för statens saltindustri. Men i alla
andra afseenden mera betydande är Wheeling, i Ohio-floddalen,

West Virginias egent-
liga både kommerciella
och industriella hufvud-
stad. En betydande

handel samt en mängd
fabriker, hvaribland de
för tillvärkning af olika
järn- och stålartiklar äro
de viktigaste, skänka
Wheeling en betydelse

Marietta.

äfven utanför den egna statens gränser. Den omgifvande irak-
ten är ett rikt jordbruksdistrikt, som producerar en betycb.ada
mängd såväl säd som tobak och därför i hög grad bidragåfc £121
utvecklandet af stadens handel. Parkersburg, vid sammanflödet
af Ohio och Kanawba-floderna, är hufvudorten i petroleumdist-
riktet och kan på denna grund räkna på en betydande framtida
utveckling, medan Martinsburg för sin tillväxt till en stor del
har att tacka de stora järnvägsvärkstäder, som förlagts dit. Har-
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pers Ferry grundades på sjuttonhundra trettiotalet och eger utom

Statshuset i Wheeling.

sen fot öfverhafs-
ytan Rodan förr
än de hvita kom-
mo till donna del
af Amerika var
källan känd af
indianbefolknin-
gen för sina häl-

sobringande
egenskaper och
besöktes af dem.
Senare blef plat-
sen en mycket

omtyckt sommar-
vistelseort för de

Utsikt af White Sulfphur Springs.

sina historiska minnen
en viss betydelse så-
som sätet för en För-
enta Staternas arsenal,
hvilken redan år 1794
öpnade sin värksamhet
i den då obetydande
byn.

Mera käud än alla
West Virginias städer
är dockkurorten White
Sulphur Springs, i Al-
leghanybärgen, tvåtu-

Baltimore & Ohio järnvägens hro vid Parkershurg'

förmögna ris-
och bomulls-

plantageegarne
i södern och så-
lunda en syn-
nerligt fashio-
nabel mötes-

plats för sydsta-
ternas bästa so-
cietet. Numera
drager White

Sulphur Springs
till sig besökare från alla delar af unionen och är lika frekven
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teradt under sommaren som under senare delen af vintern. Ber-
gelep Springs är en annan vida känd kurort, som i tiden regel-
bundet besöktes af George Washington och många andra be-
römda rnän bland hans samtida. Under kolonialtiden var platsen
en omtyckt vistelseort isynnerhet för de rika plantageegarne i
Virginia och företedde därför under säsongen en bild af lika
egendomligt som intressant sydstatslif, med stora jaktpartier,
kapplöpningar, fiskerifärder och annan sport. Flera andra mine-
raliska källor, vid hvilka kurorter uppstått, finnas i West Virgi-
nia, men inga af dem äro så almänt kända som de tvänne ofvan-
nämda.



Kentucky.

Statistik:

et första bebyggandet af statenår 1774
egde rum vid Harrodsburg
och utfördes af amerikanare

från Virginia.
Kentucky mottogs såsom stat i

Unionen år 1992.
Folkmängden steg år 1890 till 1,855,436,
hvilket per kvadratmil utgör . . 10.

! I val deltagande medborgare. . 338,934.
Areal i kvadratmil 40,400,
fördelad i grefskap, (counties) 117.

Järnvägarna i staten i mil 2,838.
Tidningar och tidskrifter utgifvas 222.
Antalet representanter i kongressen 11.

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

Under närmare trehundra år efter Amerikas upptäckt för-
blef det område, som nu utgör staten Kentucky, outforskadt af

Louisville 161,005.
Covingron 37,375.
Newport
Lexington

24,938.
22,355i

Paducah 13,024.
Maysville 12,000.
Owensboro 10,500.
Henderson 10,000.
Frankfort 9,000.
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■Snropéor. Dess stiglösa skogsmarker voro icke ens tagna i be-
sittning af någon indianstara, utan tjänade såsom ett slags neut-
ral jaktmark för såväl Shawnee-indiauerna i norr som för Chero-
kee- och Creek-stämmorna i söder och hade sannolikt icke sett
några stadiga innevånare sedan de förhistoriska „moundbuilders"
fördrifvits från näjden. Ånnu i dag finnas mångenstädes 1 Ken-
tucky delvis rätt storartade ruiner kvar af de fästningsvärk och
andra större bygnader de nämda moundbuilders uppfört, och i
dag som är äro dessa minnesmärken lika gåtfulla och föremål för
lika mycken undran och diskussion som då de första hvita från
Cumberlandbärgeu nedstego i Kentuckys ändlösa skogar och där
till sin häpnad funno lämningar af städer och byar, fordom be-
bodda af ett folk, om hvars tillvara de aldrig haft ens en aning.

Området tillhörde eller kanske rättare ansågs såsom tillhö-
rande Virginia, hvarifrån då och då äfventyrslystna jägare före-
togo expeditioner in i de outforskade, villebrådsrika skogarna,
om hvilka de dock veterligt icke lämnade några särdeles värde-
rika upplysningar. Den första, som tillbrakte någon längre tid i
Kentuckys vildmarker, var den berömda pionieren Daniel Boone,
hvilken år 1769 jämte ett litet antal följeslagare trängde in i
området och stannade där två år under jakt- och ströftåg i olika
riktningar. George AVashington besökte nordöstra hörnet af
Kentuckv under en del af året 1770, och fyra år senare grunda-
des af virginier det första nybygget, som benämdes Harrodsburg.
Följande år slog sig Boone på älvar ned i det nya området, där
han grundade byn Boonesborough, hvilken i likhet med alla de
tidigaste nybyggerna i vildmarken befästades och kallades „f'ort"
(fäste).

Dessa första nybyggen i Kentucky hade svårare tider att ge-
nomgå och mera förbitrade strider att utkämpa med indianerna
än måhända några andra. Landet tillhörde icke någon bestämd
indianstam, med hvilken fördrag och köpeaftax om jord kunde
afslutas, utan användes af flera olika stammar såsom jaktmark,
hvarför nybyggarne måste försvara sig mot anfall från flera håll
så godt som på en gäng. De väldiga skogsmarkerna och bristen
på alla förbindelser med de redan odlade och bebygda delarna af
kontinenten dels gjorde nybyggarnes arbete hårdare och mera
mödosamt, dels tvingade dem att helt och hållet litas till egna
ressurser och hjälpmedel såväl under det ständiga härda arbetet
som under de tätt och ofta återkommande oroligheterna med
rödskinnen. Och som om indianernas fiendtlighet ännu icke va-
rit nog för de djärfva och segt energiska pionererna, slöto sig
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också engelsmännen till de tidigaste Kentuckybornas fiender,
sändande truppexpeditioner ända från Canada mot skogsinnevå-
narne, hvilka med lika mycket entusiasm som trots några af de
andra kolonisterna anslöto sig till oppositionen mot Englands
regering. Ända till revolutionskrigets afslutande genom erkän-
nandet af koloniernas oafhängighet är Kentuckys historia föga
annat än en krönika om blodiga, hårdnackade strider, hvilka
visst i hög grad hämmade områdets utveckling i odling och kul-
tur, men på samma gång också fostrade en ras, hvilken i ener-
gisk företagsamhet och seg uthållighet sökte sin like äfven bland
dåtidens amerikanare.

Under de närmaste åren efter fredsslutet var Kentucky ett
föremål för vidutseende politiska intriger af mångahanda slag,
dels igångsatta af spaniorerna i New Orleans, hvilka sökte förmå
Kentucky till affall från den nybildade unionen samt anslutning
till det spanska kolonialväldet i Amerika, dels bedrifna af den
kända politiska äfventyraren och konspiratören Aaron Bun, hvars
äregiriga planer om upprättandet af en väldig monarki, omfat-
tande de spanska besittningarna i Nord Amerika, vunno rätt
många och delvis rätt inflytelserika anhängare i Kentucky. Fol-
kets flertal och de visaste bland dess ledare förblefvo dock uni-
onen orubbligt trogna, så att alla de olika intrigerna gingo om
intet och Kentucky år 1792 såsom själfständig stat kunde inträda
i unionen.

Sin trollet mot denna ådagalade de krigiska Kentuckyborna
på ett glänsande sätt, då krig mot England ånyo utbröt år 1812.
Icke mindre än tre fullständiga reguliära infanteriregimenten
samt flera regimenten milis från Kentucky kämpade i detta krig
i Förenta Staternas armé samt bidrogo i ingalunda oväsentlig
mån till amerikanarnes seger. Och i kriget mot Mexico deltogo
trettonhundratusen sjuhundra Kentucky frivilliga, hvilka kämpade
för den amerikanska republiken med en tapperhat, som i allo
häfdade det anseende för oförskräckthet och dödsförakt, Kentyc-
kys innevånare vetat vinna.

Vid secessionskriget sökte „Blågras-staten", såsom Kentucky
ofta benämnes, till en början intaga en neutral hållning. Dess
materiella intressen voro närmast förbundna med de andra slaf-
hållande sydstaternas, men i politiskt afseende tillhörde alla dess
sympatier nordstaterna och unionen, hvarför också slitningen
emellan de olika fraktionerna inom staten själf blef mycket stark.
Stats guvernören var en varm anhängare af secessionen, och hans
åsikter delades af många bland de förmögna och inflytelserika
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plantageegarne, hvilkas välstånd i väsentlig mån berodde af de
slafvar, hvilka så godt som uteslutande användes såsom arbetare
på plantagerna. Men flertalet af folkets representanter i stats-
legislaturen uttalade sig for fasthållande vid unionen samt för-
klarade Kentucky för en neutral stat, hvilken icke skulle deltaga
i kriget utan söka medla mellan de stridande partierna.

Neutralitetsförklaringen båtade dock föga, ty såsom frivilliga
inträdde en betydande del af statens stridbara befolkning i de
båda mot hvarandra kämpande arméernas led, och då de konfedere-
rades truppstyrka redan i September 1861 trängde in i Kentucky,
blef dess mark redan från början krigsskådeplats och såsom så-
dan så grundligt ödelagd och härjad, som om någon neutralitets-
förklaring aldrig aflåtits. I det alra närmaste nittiotvåtusenKen-
tuckier kämpade i unionsarméerna och fyratiotusen för konfede-
rationen, hvilken till en början innehade en stor del af staten,
men senare, efter general Thomas' seger vid Mill Spring, Gar-
fields vid Prestonburg, Grants och Foote's intagande af fästena
Donelson och Henry samt sydstatsgeneralerna Braggs och Kriby
Smiths' nederlag vid Perryville, tvingades de att utrymma Kentuc-
kys område, hvilket därefter icke mera blef skådeplats för några
krighändelser af större vikt. Men ödeläggelse och härjningar
undgick staten därför ingalunda, utan företogos tvärtom flera
ströftåg, under hvilka hvarken lif eller egendom skonades, af de
konfedererade till Kentucky, som sålunda hade att utstå minst
lika stora lidanden som trots någon af de officielt krigförande
staterna. Men den sega energi, som utmärkt Kentuckys innevå-
nare under alla öden, har icke förnekat sig sedan krigets dagar,
då det gällde att åter bringa ordning i alla de rubbade ekono-
miska förhållandena och föra staten framåt på vägen mot nytt
välstånd. Järnvägar ha bygts i mängd, jordbruket, statens vikti-
gaste näring, har brakts till en långt högre ståndpunkt än un-
der slaftiden, kol- och järngrufvor ha öpnats samt en industri
grundlagts, hvilken lofvar mycket för Kentuckys framtid.

Sydöstra delen af staten upptogs af ett bärglandskap, bil-
dadt af Alleghanybärgen, hvilka här i tvåtusen fot höga åsar ge-
nomlöpa Kentucky, lämnande mellan sina grenar plats för vida
och djupa dalsänkor, med fruktbar jord och stora sträckor af
värdefull skog samt ett natursceneri, som i skönhet söker sin
like.

Från bärgstrakten sluttar landet väster ut, mot Mississippi-
och Ohio-floderna, bildande en enda stor högslätt med ypgerlig
jordmån, bruten af en mängd smärre vattendrag och öfversållad
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i så godt som hela sin utsträckning af väl häfdade farmer och
plantager. I norra delen af staten ligger den parklika trakt, där
det berömda Kentucky „blå gräset" är hemma, och där därför
uppfödningen af rasboskap och ädla hästar blifvit den viktigaste
näringen. Sydvästra delen af statens område utgöres åter af den
tiotusen kvadratmil vida näjd, som på grund af de litet hvarstä-
des inom densamma förekommande grottorna, hålorna och under-
jordiska vattendragen blifvit känd långt utom Kentuckys egna
landamären. Den mest kända af dessa grottor är den s. k. „Mam-
moth Case", hvilken till en längd af mera än tvåhundra mil
sträcker sin labyrint af gångar, hålor, brådjup, slingrande korri-
dorer, där vandraren måste böja sig nästan dubbel för att kunna
komma fram, och hisnande höga hvalf, hvilkas tak försvinna i
dunklet. Grottan upptäcktes år 1809 af en jägare, som förföljde
en björn, hvilken tagit sin tillflykt i den underjordiska labyrin-
ten, och har sedan dess blifvit en värklig vallfartsort för turister.
Den året igenom oförändrade temperaturen i grottan ingaf på
fyratiotalet en del folk tanken att försöka kurera lungsotspatien-
ter genom att under en längre tid internera dem i ett af grot-
tans större rum, där man för ändamålet uppförde ett antal smärre
hus. År 1843 drogo femton patienter in i den underjordiska kur-
orten och stannade där flera månader i en fortsättning, men med
den olyckliga utgång, att de alla dukade under för sjukdomen —

och kuren. De små husen, inom hvilkas väggar de olyckliga
småningom tynade bort under det fåfänga försöket att bli kvitt
sjukdomen, som tärde på deras lifskraft, stå delvis ännu kvar i
Mammoth Case och väcka besökarens förvåning öfver de döende
lungsotspatienternas mod att lefva i en så ohygligt dyster omgif-
ning. Redan ett några få timmar räckande besök i grottan är
tillräckligt för att nedstämma vanliga dödligas lifsandar, så myc-
ket mera förvånande då, att sjuklingar under månader kunnat
underkasta sig det så ytterligt nedslående inflytandet af ogenom-
trängligt mörker och oafbrutet ljudlös stillhet.

I denna trakt af grottor och hålor flyta de flesta af de
smärre vattendragen fram i underjordiska bäddar, men öfriga
delar af Kentucky ega en mängd bäckar, åar och floder att upp-
visa, många af dem segelbara för större eller mindre farkoster
och alla i hög grad bidragande till den omväxling i landskapet,
som utgör ett af statens för ögat behagligaste drag, medan på
samma gång denna rikliga tillgång på vatten i hög grad bidra-
git till utvecklingen af såväl jordbruket som boskapsuppfödnin-
gen.
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De Virginier och Marylandbor, hvilka grundade de första ny-
byggena i Kentucky, voro alla jordbrukare och fortsatte natur-
ligtvis att i sina nya hemvist egna sig åt landbrukåt, hvilket va-
rit och alt fortfarande är Kentuckys förnämsta näring. En
mängd olikartade sades- och egentliga handelsväxter odlas inom
staten, hvilken på olika
tider stått främst bland
unionens stater på olika
områden af landtbruk. På
fyratiotalet intog Kentyc-
ky den första platsen i
odlingen af hvete och ham-
pa, tio år senare produ-
cerade staten mera hampa
och lin än någon annan
stat, och ännu så sent som
åren 1870 till 1880 alstra-
de Kentucky mera hampa
än någon af dess syster-
stater, medan under sam-
ma årtionde dess skörd af
tobak öfverflyglade själfva
Virginias och således äf-
ven alla öfriga staters. Bro öfver Kentucky-floden.

Numera uppgår skörden af hampa icke till mera än omkring sju-
tusen tons, medan majsskörden växlar mellan femtio och nittio

miljoner bushels,
den af hvete sti-
ger till tolf mil-
joner, hafreskör-
den till åtta mil-
jonerbushels, och
höskörden upp-

går till öfver fy-
rahundra tusen
tons. Af Ameri-
kas hela tobaks-

Brännerii i Alberton.

skörd, hvilken omfattar närmare hälften af all på jorden produ-
cerad tobak, frambringar Kentucky ensam omkring två tredje-
delar med en skörd, som år 1889 steg till tvåhundra åttio miljo-
ner pounds. Staden Louisville är hufvudsätet för tobakshandeln,
hvilken vida öfverträffar alla andra affärsgrenar i staten i bety-
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denhet, på samma sätt som odlingen af tobak numera öfverträf-
far alla andra grenar af landbruket, något som bäst framgår af
det faktum, att Kentuckys jordbrukare och plantageegare under
de senaste trettiofem åren allenast för tobak tagit in den oer-
hörda summan af öfver trehundra miljoner dollars. Till stor del
har staten den egendomliga beskaffenheten af sin jord att tacka
för yppigheten af sina skörder af såväl tobak och hampa som
lin och andra växter, hvilka kräfva en rik jord och — i vanliga
fall — en sådan mängd gödningsämnen af olika slag, att få jord-
brukare i längden finna det med sin fördel förenligt att odla
dem, såvida nämligen sådana gödningsämnen icke stå till buds
på nära håll och till billigt pris. I Kentuckys bästa jordbruks-
distrikt består jordmånen af rik, svart eller mörkbrun matjord
öfver ett lager af ytterst lätt förvitrande, blåaktig kalksten, inne-

hållande en
mängd förste-
nade växt- och
djurlämningar

samt stor rike-
dom på fosfor.
Luft och fuk-
tighet i före-
ning bringa

denna kalksten
inom otroligt

kort tid i sådan
form, att dess
rikedom på nä-Lnndtbrukurnes tobaksupplag i Louisville.

ringsämnen kan tillgodogöras af växterna, och därför är endast
brukning af nöden för att underhålla den yppiga rikedom, hvil-
ken tillåtit Kentuckys jord att år efter år i långa tider alstra de
präktigaste grödor af alla slags växter, särskildt af tobak, hvilken
i denna stat når en yppighet som i få andra näjder på jordklo-
tet.

På denna samma beskaffenhet hos jordmånen bero också ri-
kedomen af Kentuckys gräsvegetation och därmed äfven den ut-
veckling uppfodringen af rasboskap och ädla hästar nått i „blå-
gräs" staten.

Sitt hufvudsäte har hästafveln i trakten omkring staden Lex-
ington. Redan så tidigt som år 1787 begynte hästuppfödarne i
denna näjd anställa kapplöpningar för att profva sina djurs uthål-
lighet och snabbhet, och 1809 stiftades Lexington jockey klub-
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ben, under hvars auspicier kapplöpningar af olika slag seder-
mera hållits likasom denna förening också i öfrigt tagit initiati-
vet till alla åtgärder, åsyftande hästafvelns förbätrande. Såväl
fullblodshästar som trafvare, i hvilkas ådror numera i regeln fly-
ter en större eller mindre mängd fullblod, uppfödas i stor skala
i Kentucky, där vissa trakter äro så godt som helt och hållet
upptagna af stuterier. Och hvardera slagen af hästar äro, tagna
i stort, de bästa, som öfverhufvud finnas i Förenta Staterna, där
visst ett och annat stuteri någon gång frambrakt individer, hvilka
i något afseende till och med stått öfver de bästa exemplaren
från Kentucky, men utan att kunna i längden uppehålla täflan
med dessa. Ännu så sent som år 1818 hölls ett vad om ettusen
dollars, att ingen häst skulle kunna trafva en engelsk mil på
mindre tid än tre minuter, och, då den första amerikanska
trafvaren lyckades prestera detta mått af snabbhet, exportera-
des han till Europa för att där utställas såsom ett värkligt
underdjur. Föga mindre underbar ansåg man år 1854 snabb-
heten hos trafvarstoet „Flora Temple", som då tillryggalade en
mil på mindre än två minuter och tjugu sekunder — och nu
har man redan kommit ned till två minuter fyra sekunder —

„Nancy Hanks" rekord — samt hoppas på goda grunder, att före
seklets slut någon trafvare skall bli i stånd att reducera tiden
för en mil till två minuter eller därunder.

Lika mycken framgång har vunnits af Kentuckys fullblods-
kapplöpare, hvilka årligen eröfra omkring två tredjedelar af alla
för sådana hästar på Förenta Staternas olika kapplöpningsbanor
utfästa pris. Numera pågår en export af betydande omfång af
såväl trafvare som fullblodshästar från Kentucky såväl till andra
amerikanska stater som till utomamerikanska länder. De årli-
gen återkommande hästauktionerna i Lexington, där hvarje vår
såväl äldre djur som isynnerhet ettåringar försäljas till den mest-
bjudande, utgöra sedan åtskilliga år tillbaka en mötesplats för
hästuppfödare och hästhandlare från vidt skilda trakter, till hvilka
ryktet om Kentucky-hästarnas utmärkta egenskaper hunnit fram,
och där man därför är angelägen att använda afvelsdjur af blå-
gräs-statens bästa stammar.

Uppfödningen af högt förädlad nötboskap samt af får och
svin af de bästa kända raser har lyckats lika väl i Kentucky som
hästafveln, resultat, till hvilka såväl statens klimat och dess jord-
mån som det öfveralt förekommande rena, klara och hårda samt
något kalkhaltiga vatnet i lika mån torde bidragit. Omkring tre
hundra sjuttio tusen hästar, åttahundra tusen stycken nötkreatur,
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en miljon får och två miljoner svin bilda den sammanlagda krea-
tursstocken i Kentucky.

Bland statens mineraliska produkter intager stenkol det utan
all jämförelse främsta rummet. Omkring två miljoner tons sten-
kol produceras numera årligen af Kentuckys grufvor, hvilka ännu
så sent som år 1870 icke afkastade mera än ett hundra femtio-
tusen tons. Staden Louisville är centrum för stenkolshandeln
och kan berömma sig af att sälja kol till billigare pris än någon
annan ort i Förenta Staterna. Till stor del beror detta på före-
komsten af stenkol aldeles nära jordytan i en trakt af niotusen
kvadratmils vidd, icke synnerligt långt från Louisville. Då kolet
i denna trakt ligger högre än grundvatnet, är brytningen af det-
samma både lätt och billig och den hvarje år växande kolindust-
rin i Kentucky således lätt förklarlig.

Järn förekommer i mycket betydande mängder i olika delar
af staten, men ännu så länge spelar järnindustrin dock en jäm-

förelsevis obetydande
roll, i det att föga mera
än femtiotusen tons i
årligt medeltal tillvär-
kas. Under de alra sista
åren ha emellertid be-
tydande järnmalm- och
kollager belagts med ar-
bete, masugnar uppförts
och andra mått och steg

Baptistseminarium i Louisville.

vidtagits, hvilka antyda, att vederbörande ännu begynna drifva
också denna industri i stor skala, hvadan således kan antagas, att
Kentucky inom en icke aflägsen framtid kommer att spela en
framstående roll också på detta område.

Petroleumkällor förekomma i åtminstone tvänne af statens
grefskap och likaså har naturlig gas funnits på olika platser samt
kommit till användning" isynnerhet för industriella ändamål.
Lägga vi härtill de olika stenarter, såsom sandsten, litografisk
sten, marmor, glassand, märgel, eldfast- och porslinslera samt gips
och salpeter, så hafva vi en något så när fullständig lista på Ken-
tuckys ressurser på hithörande områden.

Bland sina undervisningsanstalter räknar Kentucky den första
högskola, som öpnades väster om Alleghanybärgen, „Transylva-
nia" Universitet, hvilket begynte sin värksamhet år 1780 i Dan-
ville, år 1788 flyttades till Lexington och år 1865, sedan en större
del af dess tillgångar gått förlorade under krigsåren, samman-
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slogs med det år 1858 öpnade Kentucky Universitetet. Invid
staden Lexington ligger statens jordbruks- och"tekniska högskola,
hvilken eger en fullständig försöksstation samt rymliga och ståt-
liga bygnader, och i Richmond ligger det s. k. Centre University,
underhållet af presbyterianer. Katolikerna ega åtskilliga „colle-

ges", baptist-
sektens anhän-
gare tvänne och

metodisterna
ett, hvarjämte
ett par på helt
och hållet mi-
litärisk fot in-
rättade högre
lärovärk finnas
i staten. Dess

bottenskolor
och fortbild-
ningslärovärkFrankfort.

äro likaledes talrika till antalet och väl organiserade, hvadan så-
som synes undervisningsväsendet i Kentucky fullt kan mäta sig
med detsamma i de flesta andra stater.

Politisk hufvudstad i Kentucky är den annars skäligen obe-
tydande orten Frankfort, hvilken, utom att vara sätet för statens
regering och såsom
sådan i besittning af
ståtliga publika byg-
nader, åtnjuter ut-
märkelsen att vara
begrafningsplatsför
Daniel Boone, den
berömda Kentucky-
pionieren, hvars

namn är så nära
förbundet med sta-
tens tidigaste his-
toria. I affärsaf- Bränneri i Frankfort.

seende eger Frankfort en viss betydelse såsom säte för en rätt
omfattande timmerhandel.

Den egentliga hufvudstaden i alla afseenden är emellertid
Louisville, belägen vid några smärre fall i Ohio-floden. Sta-
den, som grundades år 1778 af George Rogers Clark, uppkalla-
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des efter Ludvig (Louis) XVI af Frankrike och begynte redan
tidigt spela en betydande roll såsom handelsstad, i detta afseende
gynnad af sitt läge vid Ohio-floden, hvilken isynnerhet, förrän

Louisville i fogelperspektiv.

järnvägar i större utsträckning bygdes, egde en ofantlig vikt så-
som pulsåder för handeln inom alla de inre och västra staterna.
Åren 1826 till 1831 byg-
des en kanal rundt om
fallen i Ohio-floden, och
därmed öpnades en ny
period af snabb utveck-
ling för Louisville, som
med ständigt stegrad
snabbhet vuxit i areal
och ökats i folkmängd.
År 1810 egde staden
knappast mera än ettu-
sen innevånare, år 1860
hade detta antal stigit
till sjuttiotusen, och tju-
gu år senare eller år
1890 räknade staden en
befolkning af etthundra

Tullhuset i Louisville.

sjuttiofem tusen själar. Isynnerhet under åren sedan secessions-
kriget har Louisville gått snabt framåt, så att dess produktion
af industrialster vuxit från femton till sextiosex miljoner dollars
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per år, medan hela affärsomsättningen stiger till trehundra sex-
tio miljoner. En mängd järnvägslinjer, som beröra staden, täfla
med ångbåtarna på Ohio-floden i att bereda Louisvilles hand-

lande och in-
dustriidkare de
bästa och billi-
gaste möjliga

förbindelser
med andra de-
lar af landet.
Staden har ett
angenämt läge
på en platå sjut-

Hem för enkor och föräldralösa barn i Louisville.

tio fot högre än floden samt eger väl stenlagda, breda och väl
underhållna gator.

Tomtprisen och jämte
dem hyrorna äro jämfö-
relsevis låga, på samma
gång som bränsle och
födoämnen äro billigare
än i de flesta andra af
unionens städer, om-

ständigheter, hvilka
gjort Louisville till en
omtyckt boningsplats för
en mängd personer med
begränsade tillgångar. Henderson bron.

Den äldsta staden i Kentucky är Harrodsburg, hvars tidi-
gaste historiapå hvarje
sida har att omtala de
blodiga strider med in-
dianerna, hvilka Ken-
tuckys första innevå-
nare så godt som dag-
ligen hade att utkäm-
pa. Statens förnämsta
fabriksstäder äro Co-
vington och Newport,Järnvägsbro öfver Ohio-floden vid Covington.

båda belägna vid Ohio-floden midt emot Cincinnati, medan Pa-
ducah vid samnia flod eger en betydande handel. Lexington,
hufvudstaden i „blågräs" trakten, grundlades samma år den första
beväpnade sammanstötningen mellan amerikanare och engelsmän
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föreföll och uppkallades därför efter den by i Massachusetts, där
fäktningen egde rum. Lexington har en ingalunda obetydande
handel, men är, såsom ofvan nämts, mest känd såsom centrum i
det distrikt, där Kentuckys flesta och bästa hästar uppfödas.

Postkontorot i Lexington.



Söderns stora Stad, New Orleans.

tthundra tolf mil från Mississippis utlopp i
mexikanska bukten och ettusen tvåhundra
mil söder om S:t Louis vid samma flod lig-
ger New Orleans, söderns största och intres-
santaste stad på samma gång som en af de
intressantaste städerna i hela Nord Amerika.
Staden uppstod under det sista årtiondet af
sextonhundratalet, på en plats, där frans-
mannen Bienville grundat ett nybygge, midt
i en trakt afkärr och sumpmarker. De första
innevånarne i den blifvande metropolen hade

inga gamla anor eller vidare berömvärda föregåenden att skryta
af, ty de femtio första nybyggarne bestodo till en stor del af
forna galérslafvar. Några månader senare anlände en ny kon-
tingent kolonister, åttahundra man stark och likaledes till en öf-
vervägande del bestående af opålitliga afventyrare, hvilka, så snart
de landsatts, på få undantag när spridde sig åt alla håll och
kanter hälre än de stannade, i den obetydliga och alt utom in-
bjudande kärrbyn.

Men bland dem, som stannade kvar, fans ett antal lika arbet-
samma och uthålliga som spekulativt anlagda tyskar, hvilka till-
samman med de första kolonisterna genomkämpadesvårigheterna
under de första tunga och mödosamma åren samt småningom
lyckades bringa saker och ting i sådant skick, att kolonin syn-
bart begynte skrida framåt. Senare hemtades en efter annan tre
hela skepslaster kvinfolk från Frankrike och giftes bort till ny-
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byggarne, hvilka ingalunda voro synnerligt nogräknade beträf-
fande sina hustruns ofta betydligt brokiga tidigare öden, utan
voro nöjda och tacksamma för hvad slags hustru som hälst, hälre
än att fortsätta det ensliga och enformiga lif de förut fört. Det
var, såsom häraf framgår, icke någon särskildt utsökt befolkning
New Orleans till en början egde, men icke desto mindre stamma
flere af dess senare så stolta och andryga familjer just från dessa
första äfventyrar-nybyggare och deras med så föga omsorg valda
hustrur.

„Kreoler" kallades afkomlingarna af dessa New Orleans' ti-
digaste innevånare, en benämning, hvilken till en början ansågs
alt utom smickrande, om den ock senare blef nära nog liktydig
med en komplimang. Omgifna af otaliga faror, egande få eller
inga förbindelser med den öfriga världen och tvungna att med
hårdt arbete förvärfva sitt lifuppehälle samt att på samma gång
ständigt värja sig mot de oupphörliga anfallen af fiendtliga in-
dianstammar, växte de första generationerna af kreoler upp i
obunden frihet, utan undervisning och med de knapphändigaste
begrepp om alt, som hör till ett civiliseradt lif, men på samma

gång tappra, uthålliga och förmögna att reda sig i alla lägen och
under alla förhållanden.

Under mera än sextio år kämpade nybygget New Orleans en
hård strid för tillvaron och hade knappast hunnit längre än att
stadens fortbestånd kunde anses tryggadt, då hela kolonin Loui-
siana blef afträdd till Spanien. De fördelar New Orleans haft af
att tillhöra Frankrike voro hvarken stora eller många, och kunde
man därför antaga, att dess innevånare med likgiltighet skulle
underkasta sig hvilka förändringar som hälst i eganderätten till
staden. Men sä var ingalunda fallet, uta i beredde dess befolk-
ning tvärtom den till New Orleans sända spanska guvernören ett
så litet vänskapligt mottagande, att han redan inom två år fann
lämpligast att återvända till Spanien, dit de på den tiden le-
dande männen i staden skickade en lista på klagomål mot guver-
nören, mot hvilken de anförde bland annat:

„Att han anländt till och landstigit i New Orleans under ett
oväder med åska och regn, hvilket måste anses såsom ett mycket
olyckligt förebud."

„Att han låtit hämta en amma för sitt barn från Havana i
stället för att anlita någon af stadens egna döttrar."

~Att han förbjudit det offentliga pryglandet af negrer på
stadens torg, så att slafegare tvingades att gå sex mil till en an-
nan ort för att få en neger regelrätt piskad."
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„Att han låtit föra barn, behäftade med spetälska, till en by
vid Mississippis mynning i stället för att såsom förut låta dem
vårdas i sina hem o. s. v."

Klagoskriften innehöll en mängd andra punkter, däraf några
väl voro fotade på bätre grund än de ofvan uppräknade, men i
sin helhet vitnade dokumentet mera om, att kolonisterna i New
Orleans på inga vilkor ville underkasta sig spanskt herravälde
än om några värkliga oregelbundenheter från guvernören Ulloas
sida.

Efter hans afresa skötte kolonin såsom förut sina egna ange-
lägenheter och fann sig så väl därvid, att dess innevånarebeslöto
bilda en egen, själfständig och oberoende republik. Staden egde
då en befolkning af omkring tretusen tvåhundra personer, däraf
en tredjedel utgjordes af negerslafvar, och ansåg sig därför kunna
bjuda Spanien spetsen, om det komme till öppen konflikt. År
1769 befann sig New Orleans sålunda i öppen revolt mot den
spanska regeringen, men det kräfdes endast ankomsten af en

spansk flotta för att bringa de uppstudsiga kreolerna till förnuft
och slutlig underkastelse.

Under det amerikanska frihetskriget voro New Orleans' sym-
patier helt och hållet på amerikanarnes sida och riktade mot en-
gelsmännen, med hvilka de spanska koloniernas innevånare un-
der det år 1779 mellan Spanien och England utbrutna kriget
hade att utstå inånga heta duster. År 1803 återgafs Louisiana
af Spanien åt Frankrike, till obeskriflig fröjd för New Orleans
kreolbefolkning, hvilken aldrig svalnat i sin trohet mot det franska
moderlandet. Långvarig blef fröjden dock icke, utan förvandla-
des i bitter missräkning, då underrättelse ingick, att Napoleon
sålt hela det franska kolonialväldet i Nord Amerika till Förenta
Staternas regering. Den yngre generationen insåg nog, att sta-
den skulle draga stora fördelar af anslutningen till den ameri-
kanska republiken och fann sig därför snart nog i de förändrade
förhållandena, men de äldre, hvilka altid betraktat sig såsom
fransmän, kunde icke glömma bitterheten af sin missräkning utan
drogo sig undan så vidt möjligt all beröring med amerikanare.
Alt missnöje till trots begynte dock från denna tidpunkt New
Orleans' egentliga blomstringsperiod, i det såväl dess befolkning
begynte tillväxa i helt annan progression än förut som dess han-
del att öka sig och utvecklas.

År 1804 blef New Orleans inkorporeradt såsom stad med en
befolkning af åttatusen personer, och åtta år senare uppträdde
den första ångbåten på Mississippi, ehuru det visst dröjde åtskil-
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liga år ännu, innan regelbunden ångbåtsfart på floden kom till
stånd. Ingen annan faktor har i så hög grad bidragit till ut-
vecklingen såväl af New Orleans och de andra städerna längs
Mississippi som af hela det område, jättefloden och dess biflo-
der genomflyta, som öpnandet af ångbåtsförbindelser. Förut
användes visst både kanoter, pråmar och andra farkoster för så-
väl passagerare- som varutransport på Mississippi, men om ock
färder med sådana fartyg nedåt floden kunde företagas med
framgång, var det hardt när en omöjlighet att med dem åter-
vända mot strömmen. En resa från S:t Louis till New Orleans
kräfde flera månader, såvida nämligen de resande anlitade vat-
tenvägen också för återresan. All handel låg i sin linda i cent-
ralstaterna och utvecklade sig endast mycket långsamt mot en
större lifaktighet. Då kommo ångfartygen städerna längs Mis-
sissippi till hjälp, och såsom genom ett trollslag förvandlades alla
förhållanden. De gamla städerna begynte på en gång tillväxa
med en hastighet, hvarom man förut icke kunnat drömma, nya
byar och städer växte upp som svampar ur marken både längs
hufvudfloden och längs dess många tillflöden, hundra och tusen-
tal mil från kusten, dit de skeppade det inre landets produkter
i och för försändning till andra amerikanska orter och utom-
amerikanska hamnar.

Större fördel än troligen någon annan amerikansk stad drog
New Orleans af denna revolution i samfärdselförhållandena. I
någon mån hämnades väl staden i sitt framåtskridande genom
det år 1812 utbrutna kriget mot England, men sedan krigets
sista akt utspelats i och genom den blodiga drabbningen vid
New Orleans, där general Andrew Jackson med endast sex tusen
amerikanare besegrade den engelska generalen Sir Edward Pac-
kenham och hans armé af femtontusen soldater, kommo handel
och näringar i sydstaternas hufvudstad snart nog in i sina rätta
gängor igen. Sedan dess har New Orleans gått framåt utan andra
afbrott än det, som orsakades af secessionskriget, under hvars ti-
digaste skede staden intogs af unionens trupper, hvilka seder-
mera behöllo densamma ända till fredsslutet. Dess handel af-
stannade under krigsåren fullständigt, dess uppspirande industri
likaså, och då efter kriget staten Louisiana under flera år befann
sig i ett tillstånd af oro och upphetsning, återvärkade detta också
på affärsyärksamheten i New Orleans, så att staden endast jäm-
förelsevis långsamt repade sig.

Men detta oaktadt hade dess innevånarantal, hvilket år 1860
var något större än etthundra sextioåtta tusen, redan år 1870 sti-
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git till etthundra nittioett tusen, medan New Orleans nu, enKgt
folkräkningen år 1890, eger en befolkning af mera än tvåhundra
fyratioett tusen själar, representerande en mängd olika raser och
folkstammar. Spaniorer, fransmän, italienare, mexikaner, india-
ner, kreoler, västindier, negrer och mulatter i alla färger, från
djupaste svart till ljus gräddfärg hos octoronerna, hvilka knap-

past någon an-
nan än en syd-

statsbo kan
igenkänna så-
som egande ens
en droppe ne-
gerblod, tyskar,
irländare, skan-

dinaver och
amerikanare

från unionens
alla stater bilda
New Orleans'

befolkning,
hvilken oaktadtGammal port till ~Spanska fort'et".

sitt gemensamma amerikanska medborgarskap ännu icke smält
ihop till ett homogent helt, utan sönderfaller i en mängd grup-
per, lika skarpt skilda i utseende som i språk, seder och lefnads-
sätt. Lika brokig som dess befolkning är stadens egen fysionomi.
Spanska och franska gatunamn påminna om de äldsta tiderna i
New Orleans' och Louisianas histo-
ria, medan en och annan gata är
känd under en ändå äldre, rent in-
diansk benämning. Bygnader, som
också kunna räkna sina anor ända
från dessa stadens tidigaste år,
kvarstå här och där mellan den
nyare tidens hus, och hela kvarter
i de mera stillsamma, aflägset lig-
gande delarna af New Orleans ha

Historisk domstolsbygnad i New

genom seklerna behållit sin egendomliga franska kolonialtyp,
medan i deras närmaste närhet ligga andra kvarter, bildade helt
och hållet af modärna, amerikanskt komfortabla, men oftast också
amerikanskt triviala „residenser."

Brokigare än alla andra delar af staden äro dock dess „le-
vee's", kajer, hvilka på samma gång tjäna såsom dammar för flo-
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dén, hvars yta vid högvatten är betydligt högre än de lägre lig-
gande delarna af staden. Negersjåare, syd-italienska frukthand-
lare, matroser, tillhörande snart sagdt alla jordens nationaliteter,
snedögda kineser, till hvilkas sysselsättningar man omöjligt kan

sluta af deras ut-
seende, ameri-

kanska „clerk's",
som altid, till och
med i den heta
södern, synas ha
ursinnigt brådt
om, indianer, hvil-
ka i stället aldrig
glömma sin af-
mätta värdighet,
lätjefulla mexika-Vy af New Orleons kajer.

ner, som tyckas ha intet att göra, snattrande och skrattande
negresser, kifvande eller lekande barnungar i alla nyanser af
hudfärg, skrikande tidningspojkar, värdiga romersk-katolska pre-
ster och „systrar", judiska gatukramhandlare och en oändlighet
af andra mindre lätt
bestämbara typer
gifva bilden af New
Orleans' kajer en
rörlig omväxling, så-
dan få andra hamn-
städer på jordklotet
kunna upppisa.

En vandring
längs dessa kajer
med de hundrade
ångare och segel-
fartyg från alla jor-
dens länder, som
där ständigt ligga
förtöjda och med
den massa af alla
tänkbara slags varu- Bomullsbörsen i New Orleans.

packor och balar, som i staplar och högar ligga väntande på att
lastas eller transporteras till upplagsrummen, gifver genast vid
handen, att New Orleans framför alt är en handelsstad, en upp-
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fattning, hvilken redan ett flyktigt genomögnande af hithörande
statistik i allo bekräftar.

Den viktigaste affären är bomullshandeln, hvilken i New
Orleans eger större utsträckning än i någon annan stad på jord-
klotet. Två miljoner balar mottagas årligen af stadens handlande
och skeppas till andra orter, förnämligast till Liverpool. Han-

deln med ull,
förnämligast

från Texas, som
årligen sänder
trettio miljoner
pounds till New

Orleans, är
vidare jämteex-
porten af hu-
dar en af sta-Sockerbruk i New Orleans

dens viktigare affärsgrenar. Från de spansk-amerikanska länderna
längs mexikanska bukten och längre söderut mottar staden kolos-
sala mängder frukt, hvaribland allenast af bananas två och en
half miljon knippen, och från det inre af de närmast liggande
amerikanska sydstaterna försändas väldiga kvantiteter socker, ris
och andra jordbruksprodukter till New Orleans i och för vidare
export. Mest in-
tressanta för be-
sökare äro därför
handelskvarteren
och kajerna med

deras rörliga,
ständigt växlande
brokiga lif och
värksamhet, det
nittonde seklets
intensiva värk-

samhet, som står
i så skarp mot-
sats till lugnet, Socker- och risbörsen i New Orleans.
friden och stillsamheten i stadens äldre kvarter, där de sista
kvarlefvande af den gamla kreolstammen ännu söka bibehålla sina
egendomligheter, hvilka för hvarje år som går dock altmera af-
nötas genom beröringen med det modärna Amerikas hänsynslöst
energiska lifsyttringar.
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Redan New Orleans' topografi vitnar om en helt annan tid
än den närvarande. Nutida amerikanska städer utläggas i regeln
med breda, hvarandra i räta vinklar skärande gator, lätta att
hålla reda på, lätta att öfvervaka beträffande ordning och renlig-
het samt ekonomiserande med utrymmet så mycket sig göra låter.
I New Orleans däremot löpa hufvudgatorna i halfcirkel, följande
flodstranden åt samt återkallande i minnet den tid, då staden var
en liten by, hvilken icke hade råd till annat än att på bästa gör-
liga sätt begagna sig af naturförhållandena, som det skulle kraft
stora kapital att reglera och förbätra. Ursprungligen egande for-
men af en halfmåne, har staden småningom vuxit till i riktning
längs floden, tils densamma numera närapå har skepnaden af ett
jättestort S, tolf mil i läng, men endast tre i största bredd.
Grunden är öfveralt uppslamningsjord, hvilken ställvis är så låg,
att vissa delar af staden, som icke blifvit utfylda, ligga ända till
fyra fot under

högvatten-
stånd. Dräne-
ringssystemet i
staden är där-
för också det
tänkbart egen-

domligaste.
Dagvatnet från
gatorna flyter i
öpna kanaler,
ur hvilka det- Sockerforsling i New Orleans.

samma pumpas medels jättestora ångmaskiner, som kunna upp-
suga fyratiotvå miljoner gallons dagligen, till en punkt, därifrån
det flyter ut i Pantchartrain sjön, fem mil norr om staden. For-
dom var New Orleans på grund af otillräckligheten af detta drä-
neringssystem en af de ohälsosammaste städer, där gula febern
och andra epidemiska sjukdomar litet emellan anstälde fruktan-
svärda härjningar, men i mån som några af de lägsta delarna
af staden genom påfyllning blifvit höjda, medan samtidigt genom
uppställandet af större och kraftigare pumpvärk snabbare töm-
ning af kanaler åstadkommits, har hälsotillståndet i staden betyd-
ligt förbätrats och dödlighetssiffran sänkts.

Mot öfversvämningar är New Orleans skyddadt genom de
dambygnader — levees — hvilka redan i det föregående, i ka-
pitlet om staten Louisiana, beskrifvits. Den särskilda sträcka le-
vees, som hindrar Mississippi att vid högt vattenstånd taga vä-
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gen genom stadens lägre belägna gator, är tjugusex mil lång,
femton fot bred och fjorton fot hög och gör inom det egentliga
stadsområdet på samma gång tjänst såsom. kaj. En exkursion af
största intresse från New Orleans är en färd per ångbåt ut till
Mississippi-flodens mynning, hvilken blifvit fördjupad genom de
där uppförda väldiga „jetlees", för hvilka utgifvits öfver fem mil-
joner dollars, en summa som dock ingalunda kan anses vara för
stor, då genom dessa „jetlees" ett vattendjup af trettio fot åstad-
kommits i flodmynningen, genom hvilken förut endast nio fot
djupgående fartyg kunde passera.

Pickwick-klubben i New Orleans.

I arkitekto-
niskt afseende är

New Orleans
långt ifrån en
vacker stad, ehu-
ru visst en mängd
rätt ståtliga byg-
nader förekomma
inom dess områ-
de. Främst bland
dessa — åtmisto-
ne i storlek —

står Förenta Sta-
ternastullkamma-
res bygnad, hvil-
ken näst kapito-
lium i "Washing-
ton är den största
bygnad i landet.
Uppfördt af gra-
nit upptar huset
ett helt kvarter

och inrymmer i sin bottenvåning postkontoret, hvilket beträffande
bekvämlighet och utrymme är ett af de främsta bland Förenta
Staternas många modell-anstalter på detta område. „Stadshuset"
eger ett samlingsrum, hvilket i ståtliga dimensioner samt präk-
tig omamentering söker sin like och därför väl förtjänar att ses
af enhvar, som besöker New Orleans. Förenta Staternas mynt-
värk, uppfördt i grekisk tempelstil, är likaledes en sevärd bygnad,
och ännu mera sevärdt är stadshuset, vid hörnet af S:t Charles-
och Lafayette-gatorna, utan all jämförelse stadens i konstnärligt
afseende mest beaktansvärda bygnad. Äfven för stadshuset har
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grekiskt-klassisk bygnadstil användts, och då bygnadsmatcrialet
är hvit marmor
i alla delar utom
den höga och
ståtligt breda
trappan af gra-
nit, är det lätt
att förstå, det
huset måste göra
ett lika storsla-
get som konst-
närligt vackert
intryck. Intres-
santare är må-
hända dock den
gamla romersk-
katolska katedra-
len, till hvilken

Förenta Staternas myntvärk i New Orleans.

och värde-
fulla målnin-
gar samt är
föremål för

mycken vörd-
nad af såväl

Louisianas
som andra trak-
ters katoliker.
Äldre till och
med äu denna
kyrkan är Ur-
suliner klost-

Gammal domstolsbygnad i New Orleons.
grunden lades
redan år 1793
under den tid
New Orleans*
var en spansk

besittning.
Delvis ombygdi
och förstorad
år 1860 eger
katedralen en

del vackra

Jesuitcr-College i New Orleans.
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ret vid Conde-gatan, i det den egendomliga, gamla bygnaden
stammar ända från år 1787. Numera användes det forna klostret

såsom biskops-
residens. En

mängd andra
bygnader, till-

hörande ro-
mersk-katolska
samfund af oli-
ka slag, före-
komma litet
hvarstädes i

New Orleans
och utgöra deUrsuliner klostret i "New Orleans.

ingalunda minst intressanta minnesmärkena från stadens äldsta
tid. Märkligast bland dessa bygnader är otvifvelaktigt Charity-

Kloster i New Orleans.

sjukhuset, hvilket inrättades redan år 1784, men år 1832 flytta-
des till sin nuvarande plats och därför i arkitektoniskt hänseende
icke eger sam-
ma historiska
intresse som fle-
ra af de öfriga
kyrko-, skol-
och sjukhus-

bygnaderna, i
hvilka de tidi-
gare katolska
innevånarnes i
New Orleans
barmhärtighet Charity-sjukhuset i New Orleans.

och gifmildhet togo sig uttryck.
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Den förnämsta gatan i staden är Canal-stréét, såväl den för-
nämsta butikgatan som den mest gouterade" promenadplatsen.
Närmare tvåhundra fot bred, är gatan längs midtcn prydd med
en gräsmatta, hvilken kantas af tvänne rader ståtliga träd, bil-
dande en promenad, som i prydlighet söker sin like. Claiborne-,
Rampart-, S:t Charles- och Esplanade-streets äro anlagda i samma
stil, ehuru icke fullt så breda som den förstnämda och icke på
långt när lika gouterade såsom promenadplatser, ehuru en mängd
eleganta butiker såväl som prydliga boningshus finnas också längs
dem. Rampart- och Esplanade- samt Royalgatorna äro den fran-
ska kolonins mest omtyckta promenader och ljuda därför under
spatsertimmarna så almänt i fransk accent, att man kunde tro sig
med ens förflyttad långt utanför Förenta Staternas område. För
kör- och ridtu-
rer är den mest
omtyckta vägen
ut till Lake
Pantchartrain.

Sjön är fyratio
mil lång vid en
bredd af tjugu-
fem mil och lig-
ger såsom re-
dan nämts fem
mil norr om sta-
den. En annan
likaledes myc-
ket gouterad

Gayarre Place i New Orleans.

körväg leder till Canolton genom täta cypress-skogar, hvilkas
träd äro fantastiskt prydda med den långa, silfvergråa s. k.
spanska mossan. Canolton själf är en af New Orleans prydli-
gaste förstäder med åtskilliga vackra publika trägårdar och en
mängd eleganta villor.

Själfva New Orleans däremot är mindre väl försedt med par-
ker än troligen någon annan nordamerikansk storstad. Nära sta-
dens nordgräns ligger den etthundra femtio acres stora och smak-
fullt arrangerade, men rätt sparsamt besökta stadsparken, och
inom själfva staden finnas några mindre rätt vackra skvärer, så-
som Jackson-, Lafayette-, Douglas- och Ammunication-skvärerna.
Den förstnämda eger ett historiskt intresse af mindre vanligt slag
såsom varande den under kolonialtiden s. k. Place d'armes, där
bland annat den spanska guvernören Ullaa landsteg under det
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övader, hvilket sedermera af New Orleans borgare räknades ho-
nom till last såsom ett elakt, förebud för hans värksamhet såsom
stadens och kolonins högsta styresman. Numera är den lilla
skvären planterad med vackra träd och buskväxter samt prydd
med en statlig ryttarstaty af Andrew Jackson.

Ytterst egendomliga och väl värda en del af hvarje besöka-
res tid och uppmärksrmhet äro New Orleans' kyrkogårdar, i hvil-
ka på grund af den låglända terrängen de döda icke kunna be-
grafvas på samma sätt som i andra kyrkogårdar, utan måste bi-
sättas i grafvar ofvan jordytan. Och då man en gång var tvun-
gen att frångå det vanliga begrafningssättet i ett afseende, tog
man steget ut och murade i de flesta fall grafvarna i flera vå-
ningar, med rum — i New Orleans kallade ugnar — just jämt
tillräckligt stora för att tjäna såsom sista förvaringsrum för en kista.
De flesta af dessa grafvar äro murade af tegel samt för-

sedda medmar-
mortaflor ofvan
grafkamrarnas

öppningar,
hvilka herme
tiskt tillslutas

och förseglas,
så snart begraf-
ningsceremoni-
erna äro undan-
stökade. För-
mögnare famil-
jers grafhus äro
ofta bygda af

Metairie kyrkogården i New Orleans.

marmor, järn eller annat dyrbarare material samt i vacker arki-
tektonisk stil. Icke mindre än trettiotre kyrkogårdar finnas i
New Orleans, bland hvilka de mest intressanta och sevärda äro
de, som benämnas ~Cypress Grove" och ~Greenwood."

En annan plats, som ingen turist borde försumma att
besöka, är det s. k. „franska torget" (French Märket) på levee'n,
nära Jackson Square. Hvarje morgon vid dagbräckningen — på
söndagarna något senare — samlas stadsinnevånarne där för att
göra sina uppköp och bilda en tafla, som i mångskiftande bro-
kighet knappast kan öfverträffas. Snart sagdt alla jordens tun-
gomål höras under en sådan morgonstund på „franska torget,
där dock de olika franska dialekterna äro de öfvervägande, från
så godt som rent parisiskt språk till den egendomligt blöta ne-
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gerfranskan, som är så ofantligt svår att förstå. I sin fullaste
glans framstår dock det brokiga lifvet i New Orleans på Fet-
tisdagen, — „Mardi Gräs" — då den årliga karnevalen firas
med en uppsluppenhet och festlighet, till hvilka endast i Italien
finnas motstycken. „Rex", karnevalskungen tager under mång-
faldiga ceremonier staden i besittning och tågar i högtidlig pro-
cession genom dess gator, åtföljd af en lika talrik som lysande
grann hofstat i orientaliska kostymer. All affärsvärksamhet och
alt arbete äro nedlagda under Mardi Gräs, då hela New Orleans,

Nattparad urder karnevalen i New Orleans.

oberoende af nationalitet, ålder, kön och hudfärg, hängifver sig
helt ooh uteslutande åt nöjet. Karnevalsupptåg af alla tänkbara,
slag, fyrvärkerier, processioner af maskerade, offentliga och en-
skilda baler, banketter och andra festligheter af mångahanda art
utmärka dagen, hvilken vunnit ett sådant rykte, att resande från
alla delar af unionen begifva sig till New Orleans enkom för att
se Mardi Gras-högtidligheterna. Och säkert är, att ingen gyn-.
sammare tidpunk häller kan väljas för ett besök i kreolstaden
vid Mississippis utlopp.



VII.

Förenta Staternas utmärker.
1. Alaska. 2. Oklahoma och indianterritoriet.

Alaska.

Statistik

mrådets första bebyggande år.. 1607
egde rum vid Kadiak
och utfördes af ryssar.
Alaska förvärfvades af Förenta

Staterna genom köp år 1867.
Folkmängden år 1890 30,329,
däraf hvita 4,419,
infödingar 22,135,
kineser och negrer 2,207.
Innevånare på sjutton kvadrat-

mil 1.
I val deltagande medborgare inga.
Areal i kvadratmil 531,450,
med städer och byar 320,
samt postkontor 11.
Värdet af enskild egendom $531,000.
Tidningar utgifvas 4.
Begeringsskolor 18.
Missionsskolor , 32,
med elever 1,300.
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De förnämsta städerna och byarna i Alaska samt deras re-
spektiva innevånareantal äro:

De första hvita män, som besökte Alaska, torde varit de
tvänne upptäcktsresandena Behring och Chirikoff, den senare
ryss, den förre anstäld i rysk tjänst. Seglande från Kamchatka
österut kommo dessa år 1741 till Alaska och togo med upptäck-
kares rätt området i besittning för Rysslands regering. Sibiriska
pelsjägare och byteshandlare följde sedermera upptäckarne i spå-
ren, framträngande öfver de aleutiska öarna till fastlandet samt
öfveralt görande infödingarna till slafvar och underkastande dem
en så omänsklig behandling, att icke mindre än nio tiondedelar
af den infödda befolkningen gingo under allenast under åren
1760 till 1818. Något bätre förhållanden inträdde visst, sedan
kejsar Paul af Ryssland är 1799 beviljade ett tjuguårigt uteslu-
tande handelsprivilegium i Alaska åt det s. k. rysk-amerikanska
kompaniet, men minskningen i antal af infödingarna fortgick
dock alt jämt.

Det förenämda bolagets hufvudagent eller ståthållare, Bara-
noff, eröfrade landet så långt som till det nuvarande Sitka, hvil-
ket grundlades år 1801, upprättade en station i California och
öpnade handelsförbindelser med såväl Honolulu och Kina som
med de spanska kolonierna i Amerika. Han införde en viss ord-
ning i Alaska, där de ?örut fritt huserande päls- och byteshand-
larne misshandlat infödingarna efter behag, men, då all makt låg
helt och hållet i händerna på ett enskildt bolag, är det helt na-
turligt, att den rättvisa, som skipades, mera gynnade förtryckarne
än den infödda befolkningen.

Ända till år 1867 egde detta sakernas tillstånd bestånd, om
ock rättvisligen bör tilläggas, att förhållandena i många stycken
blifvit bätre, tack vare hufvudsakligen några af ståthållarnes,
„guvernörernas", i Alaska framstående personliga egenskaper.
Men en varaktig förändring egde rum först det nämda året, då
Förenta Staternas regering på inrådan af de framstående stats-
männen Seward och Sumner samt i trots af en hånfull opposition
af Rysslands herrskare tillhandlade sig det ofantliga Alaska-om-

Sitka 1,188.
Juneau , 1,157.
Hoonah 438.
Metlakahtla 427.
Douglas City 421.
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rådet för en kontant summa af sju miljoner tvåhundra tusen dol-
lars i guld. Till en början förlades amerikanska militärbesätt-
ningar till de forna ryska forten i Alaska, men redan inom några
få år drogos dessa bort från området, där numera endast ett li-
tet örlogsfartyg samt ett kompani marinsoldater hjälpa de civila
embetsmännen att upprätthålla ordning och skick bland de pio-
nierer, hvilka begynt arbetet för utvecklingen af det vidsträckta
områdets betydande, ehuru tils vidare endast till ringa del kända,
naturliga ressurser.

Om Alaskas ofantliga ytvidd kan en föreställning vinnas ge-
nom jämförande af dess områdes dimensioner i längd och bredd
med andra, mera kända trakters. Från Point Barrow i norr till
Dixon Entrance i söder är afståndet ettusen tvåhundra mil, eller
lika mycket som från staten Maine till Florida och i öster och
väster, från „Portland Canal-* till „Attu"-ön, mäter området två-
tusen etthundra mil, eller lika mycket som från Yirginia till Ca-
lifornia. Hela arealen af femhundra trettioett tusen kvadratmil

är lika mycket som en sjättedel
af Förenta Staternas hela områ-
de eller en sjundedel af Euro-
pas.

Till sin sydligaste del utgör
Alaska en smal sträcka oländigt
bärgland, som vid en bredd af
omkring trettio mil på en sträc-
,,„,, - . , ,ka af femhundra, frän den s. k.

Unalasnka.

Dixons Entrance till S:t Elias-bärget, följer kusten åt. Utanför
denna ligga otaliga öar, bland hvilka många äro stora nog att
erbjuda utrymme för hela stater, bildande den s. k. Alexanders-
arkipelagen, hvars sund, kanaler och insjöar, liknande fjärdar, er-
bjuda ett natursceneri af enastående skönhet. Klimatet i denna
del af området är rätt mildt, vintertid betydligt mildare än t. ex.

de ny-engelska staternas i östern, men så fuktigt, att knappast
något värkligt jordbruk lönar sig, om ock rotfrukter och en del
andra matnyttiga växter med framgång kunna odlas. De flesta
af öarna äro bevuxna med ståtliga skogar, till en stor del bestå-
ende af s. k. Sitka-gran, men också innehållande betydande mäng-
der af gul ceder och andra träslag, hvilka dock hittils icke blif-
vit föremål för någon nämvärd sågindustri, hufvudsakligen på
grund af de osäkra jordbesittningsförhållandena,hvilka icke upp-
muntra till nedläggande af några större kapital. En massa ville-
bråd af olika slag, såv.äl pälsdjur som andra, gör dessa skogar,
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hvilka förefinnas på en höjd af ända till ettusen fot öfver hafs-
ytan, till särdeles rikt gifvande jaktmarker. Svarta, bruna och
„kanel'-björnar, hjortar och lodjur, mård och räf, hvaraf såväl
röda som hvita och silfvergråa varieteter förekomma, utgöra de
förnämsta slagen af jaktbart vildt.

Sexhundra mil väster om Alexandes-arkipelagen ligger Ka-
diak-ögruppen, upptagande en sammanlagd areal af närmare
sextusen kvadratmil. Åtskilliga grekisk-katolska byar med
en befolkning af blandad rysk och aleutisk härkomst finnas på
dessa öar, hvilka också utgöra boningsplatser för omkring två-
tusen „kaniag'er-, en ras som håller på att utdö. Jakt och fiske
utgöra hufvudnäringarna för såväl halfblods- som den ursprung-
liga infödingsbefolkningen. Samma näringsfång bedrifvas af in-
nevånarne på de ytterligare tvåhundra mil längre väster ut lig-
gande „Shumagin"-öar-
na, där en hop torskfi-
skare från California sla-
git upp sina bopålar, i
närheten af de hafsut-
terjägare, för hvilka
denna ögrupp är känd.

Från Shumagin-öar-
na sträcker sig vidare i
riktning åt väster den
aleutiska ögruppen, et-
tusen sexhundra fem-
tio mil närmare Asiens
kust ensamling af skog-
lösa, bärgiga, men i al- Innevånare i Alaska.

mänhet gräsbevuxna öar och skär med en mängd vulkaniska
bärgspetsar. Klimatet på de aleutiska öarna är jämt, bra nog
mildt och mycket fuktigt samt utmärker sig genom ständiga
dimmor och tätt återkommande stormar. Befolkningen utgöres
af omkring ettusen niohundra aleuter, en kortväxt menniskoras
med brungul hudfärg och anletsdrag, som i någon mån påminna
om japanesernas, samt af halfblod, afkomlingar af hvita, oftast
ryska, fäder och aleutiska mödrar. Aleuterna tillhöra alla den
grekisk-katolska kyrkan och äro synnerligt religiösa samt i re-
geln skickliga räknekarlar och handelsmän. Till en del bo de i
bekväma hus, uppförda efter amerikansk modeU samt försedda
med amerikanska möbler och inredning, och den förmögnare klas-
sens kvinnor efterapa så vidt möjligt moderna i New York och
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Europa, åstadkommande toilett-effekter, hvilka äro mycket mera
roliga än egentligen vackra.

Den västligaste punkten i Nord Amerika är Attu-ön, hvars
högsta spets reser sig tretusen åttiofyra fot öfver hafsytan, midt
emellan Kamchatka och den närmaste byn i Alaska, fyrahundra
mil från hvardera. Halftannat hundratal aleuter, hvilka lifnära
sig med fiske och jakt, bebo en liten by på Attu-ön, hvilken ut-
gör Förenta Staternas västligaste punkt och ligger tvåtusen nio-
hundra fyratio tre mil väster om San Francisco, hvilken stad, då
afståndet därifrån till Maine är tvåtusen niohundra mil, således
i själfva värket ligger något öster om unionens geografiska
centrum. Om Alaska tages med i räkningen, kan man säga, att
solen — åtminstone under sommaren — ständigt skiner i någon
del af Förenta Staterna, ty då vid dess nedgång den trötta aleut-
fiskaren på Attu-ön drager sin kanot upp på stranden, har dagen
redan inbrutit på nytt
i Maine och solen

väckt timmerhugga-
ren i dess skogar till
hans dagsarbete.

Ettusen mil norr

om Attu-ön ligger
Behringssund, mellan
Kap Prince of Wales
i Amerika och Kap
East i Asien. Sundet
upptäcktes redan år King Island, i Behringssund.

1648 af ryssen Deshneff, men beskrefs närmare först år 1728 af
Benring, efter hvilken detsamma uppkallades. I själfva sundet
ligga de båda „Diomedes"-öarna, af hvilka den östra tillhör För-
enta Staterna samt den västra Ryssland, och trettio mil söder-
ut ligger „Kings Island" (Kungs-ön), likasom de båda förenämda
bebodd af eskimåer, hvilka af fiske och jakt på hvalross och säl
vinna sitt uppehälle.

Alaskas fastland är till största delen bebodt af eskimåer, om-
kring aderton tusen till antalet, hörande till samma folkstam som
eskimåerna på Grönland och Labrador, men större till växten och
starkare bygda än dessa. Fastlandets klimat med dess långa
och ytterst kalla vintrar samt visserligen mycket varma, men
korta somrar, under hvilka snön väl smälter undan, men själfva
jorden ej hinner tina upp, medger intet jordbruk, utan lifnära
sig infödingarna uteslutande af jakt och fiske. Hvalfisk, salar
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och hvalrossar samt elg, ren och björn jämte en mängd olika
slags foglar och den fisk, som i sådan otrolig myckenhet före-
kommer såväl längs Alaskas kuster som i dess vattendrag, utgöra
föremål för eskimåernas fångst, och under senare år ha därjämte
många af dem, som stadigt bebo själfva kusttrakterna, funnit nya
inkomstkällor i tillvärkningen' af allehanda redskap och småsaker,
hvilka köpas af de tusental turister, som numera årligen besöka
de sydligare hamnplatserna i området. Flertalet eskimåer äro
dock så godt som ständigt stadda på vandring, under vintern
användande hundslädar för sina resor och under sommaren skinn-
och barkkanoter, i hvilka de färdas på de talrika vattendragen.

Den nordligaste såväl som den västligaste punkten i Förenta
Staterna finnes inom Alaska. Den senare ha vi redan i det före-
gående omnämt, den förra utgöres af den udde, — Point Barrow
—• som i norr skjuter ut från Alaskas kust i norra ishafvet. En
regeringens räddningsstation samt en hvalfångarstation, som nu-
mera torde vara öfvergifven, ha uppförts på den låga, sandiga
halfö udden bildar, och ha på sin tid varit till stor hjälp för
förlista hvalfångare. År 1871 krossades utanför Point Barrow
trettiotre hvalfångarfartyg i isen, och deras ettusen tvåhundra
man räknande besättningar måste under otroliga umbäranden
tillbringa en längre tid på den ödsliga kusten. En liknande hän-
delse, ehuru af mindre omfattning, inträffade är 1876, då tretton
fartyg blefvo instängda af drifisen samt måste öfvergifvas, och år
1888 gingo åter fem fartyg förlorade vid den ödesdigra udden.
En eskimåby, hvars befolkning knappast uppgår till tvåhundra
personer, ligger på kusten i närheten af Point Barrow, hvilken
endast under några få dagar af högsommaren njuter af så myc-
ken värme, att någon vegetation uppstår.

Alaskas största vattendrag utgöres af Yukon-floden, hvars
längd är okänd, men hvars kända lopp är öfver tvåtusen mil
långt. Grundgående flodångare kunna gå upp genom de af
gytje- och sandbankar så godt som tillspärrade mynningsarmar,
genom hvilka Yukon utgjuter sitt grumliga, om en tunnflytande
lervälling påminnande vatten. På en sträcka af öfver ettusen
trehundra mil släpa dessa samma flodångare flatbottnade båtar —

„bateaux" — lastade med allehanda varor, uppåt floden, till de
handelsstationer, där kramvarorna och lifsförnödenheterna utby-
tas mot produkterna af infödingarnas jakt och fångst. Fort Mi-
kael, beläget vid Nortonsundet på betydande afstånd från Yu-
kons mynningar, är hufvudorten för handeln med hela det väl-
diga område, floden genomflyter. Därifrån utsändas alla handels-
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expeditioner till trakterna vid flodens öfre lopp, och dit hemtas
pälsvärken och de öfriga produkterna från det inre landet, innan
de sändas ut i världsmarknaden.

Klimatet längre inåt Alaska är ytterst märkvärdigt, i det att
vintrarna äro otroligt långa och så kalla, att termometern tidtals
sjunker ända till sjuttio grader under noll, medan åter somrarna
utmärkas af en sådan hetta, att ända till etthundra grader (Fah-
renheit) iakttagits. En otroligt rik gräsvegetation uppspirar där-
för under sommarveckorna — om månader kan icke talas — och
når en utveckling, som i långt sydligare trakter skulle betraktas
såsom storartad. Till och med korn har på ett par ställen hun-
nit mogna under Alaska-sommaren, men om något jordbruk kan
dock aldrig blifva tal i området, där marken ända från sex
till aderton tum under jordytan är frusen året rundt. Så långt
uppåt floden som till Anvik, där en episkopal missionsstation
ligger, är landet längs Yukon bebodt af eskimåer, men däri-
från uppåt utgöras innevånarne af „TinnehV*, en stam som till-
hör den s. k. Athalaska-folkrasen och som äfven bebor strän-
derna af Kuskokwim- och Tananah-floderna.

Omkring elfvahundra mil uppåt floden ligger det numera
öfvergifna Fort Yukon, vid en punkt där floden är icke mindre än
sju mil bred, och längre åt öster, i närheten af gränsen mot Canada,
ligga de guldvaskningsfält och grufvor, hvilka under senare år
dragit till sig alt talrikare skaror af afventyrare från olika delar
af unionen. Till följd af traktens aflägsna läge och fullständiga
brist på kommunikationer samt på grund af den ytterst korta
tid af året, hvarunder vasknings- och grufarbete kan bedrifvas,
är dock grufdriften vid öfra Yukon förenad med så stora svårig-
heter, att det väl ännu tarfvar betydlig tid, innan dessa guldtill-
gångar erhålla någon större vikt. Icke långt från Sitka förekom-
mer också guld i betydande mängd, och på några af öarna utan-
för kusten ha likaledes rätt rika guldförande lager upptäckts
samt delvis blifvit föremål för en grufdrift, hvilken med hvarje
år vinner i betydenhet och omfång.

Det mest utmärkande draget i Alaskas landskapskaraktär ut-
göres af de väldiga bärgskedjor, hvilka på kort afstånd från ku-
ten resa sina toppar —de högsta norr om Mexiko •—■ högt mot
skyn. „Mount S:t Elias", som noga taget icke är ett bärg, utan
en hel samling sådana, når en höjd af tjugutusen fot, och icke
mycket lägre äro Chugatch- och Kcnaikedjorna, hvilka ännu
aldrig blifvit utforskade och undersökta. Iliauma är en vulkan i
full värksamhet af tolftusen fots höjd, och många andra såväl vul-
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kaner som andra bärgspetsar täfla ined dessa i höjd oclf majestä-
tiskt utseende. Mest effektfull ter sig Alaskas bärgvärld, betrak-
tad från däcket af någon af de ståtliga turistångare, hvilka hvarje
sommar föra resande genom arkipelagen längs Alaskas kust.
Mount Wrangell, från hvars spets en rökpelare ständigt uppsti-
ger, uppgifves nå en höjd af nittontusen fyrahundra fot och är
synlig från hafvet. Likaså äro flera af S:t Elias-gruppens toppar,.
och en af dess glacierer
når ända ned till hafvet
med en i otaliga flna färg-

: nyanser skiftande isvall af
tre mils längd och tre-
hundra trettio fots höjd,
ibakom hvilken bärgen re-
fsa sig till en höjd af fem-
itontusen fot och däröfver.
Allenast på den åttio mil
långa sträckan mellan Ju-

Mount Wrangell.

n^au och Chilkat äro ett tjog glacierer synliga, och längs hela
kusken af Alaska finnas väl femtusen. En kuststräcka lik Alaskas
finnes nog inte annorstädes på jordklotet, och därför är det väl
tämligen säkert, att den redan nu så betydande turisttrafiken i
en framtid kommer att nå ändå betydligt större omfattning. En
hämsko på denna utgöres dock af farligheten af all navigation

i sunden och fjär-
darna längs Alaskas
enastående natur-
sköna, men på sam-
ma gång också så
ytterst ogästvänliga
och öde kust. I
några af dessa sund
stiger och faller tid-
vatnet med icke

mindre än femtio
Stora Pacific-gletschern på La Parouse.

fot, särskildt i „Cooks" sund och vid mynningen af Kuskokwim-
floden, något, som redan ger en antydan om de faror, som möta
fartygen i dessa näjder.

Aleuterna och eskimåerna i Alaska torde visst vara besläk-
tade med Athalaska-indianerna, men skilja sig dock i flera af-
seenden så mycket från dessa, att släktskapen långt ifrån är till
fullo bevisad. I handel och vandel visa de sig mycket skickliga
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och utmärka sig bland annat genom stor lögnaktighet ock
illmarighet, så att till och med de mest slipade byteshand-
lare af hvit hudfärg låtit sig af dem dragas vid näsan. Tjuf-
aktighet är ett annat mindre vackert, men bra nog genomgående,
karaktärsdrag, hvilket dock i någon mån förmildras af den tra-
ditionella heder, som från hedenhös rådt mellan tjufvar, tv från
hvarandra stjäla de icke. I öfrigt stå de i moraliskt afseende

ytterst lågt och äro i almän-
het afgudadyrkare, dels öp-
pet dels i hemlighet, då de
blifvit „omvända" till kristen-
domen och döpta, men där-
för icke förlorat respekten
för sina förra gudomlighe-
ter. Ett stort antal, isyn-
nerhet af de yngre indivi-
derna, har dock på fullt al-
var omfattat kristendomen,Handtverksskola i Sitka.

och då en mängd missionärer fortfarande ifrigt arbeta på Alaska-
infödingarnas omvändelse, är det väl att antaga, att nästa genera-
tion kommer att stå i alla afseenden högre än den nuvarande.
•Beröringen med de hvita har gjort, att de sedan längre tid kristna
och hälft civiliserade kustborna altmera begynt efterapa ameri-
kanare såväl i dräkt som i seder och lefnadssätt. Och på samma
gång har denna
beröring också

gjort,att de handt-
värk, infödingar-
na af ålder be-
drifvit, blifvit af
alt större vikt för

dem såsom in-
komstkälla. „Chil-
kat"-filtarna, de

delvis utmärkt
vackra arbetena i Kap Prince*of-Wales.

silfver och trä samt de många småsaker af olika slag, hvilka till-
värkas af de synbarligen utmärkta handtvärksanlag besittande in-
födingarna, vinna för hvarje år större efterfrågan och betinga
skäligen goda pris, hvarför antagas kan, att på denna grund en
framtida industri kan utveckla sig.
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Den viktigaste näringen såväl för kusttrakternas infödingar
som för de många hvita, hvilka bosatt sig bland dem, utgöres
dock af fiskerierna, hvilka så i omfattning som i fångstens pen-
ningevärde ega få motstycken i andra delar af världen. Allenast
hvalfångsten i de närmast Alaska liggande delarna af norra is-
hafvet och Behrings haf lämnar ett årligt utbyte af omkring en
miljon femhundra tusen dollars, medan de olika laxkonserverings-
anstalterna årligen, sända i handeln omkring trettio miljoner
pounds i bleckdosor inlagd fisk samt ungefär femton tusen tun-
nor salt dylik. Storartade sådana konserveringsanstalter eller
konservfabriker finnas på flera af öarna längs kusten, såsom på
„Kap Prince of Wales", vid „Cooks inlet" vid „Bristol Bay", vid
„Kadiak" och på flera andra punkter. Såväl Yukon- som Kusko-
kwim och Muchagak-floderna ega outtömliga tillgångar på lax,
hvilken med de mest primitiva redskap kan fångas i så stora
mängder som blott kunna användas. Fiskolja tillvärkas till ett
belopp af trehundra femtio tusen gallons i fabriker vid Killis-
noo, hufvudsakligen af sill, hval och s. k. hundfisk, medan öfver
fem miljoner pounds torsk, fångad i Alaska-vatnen, årligen sän-
das ut i världshandeln. Det är först under de sista årtiondena
som Alaskas ofantliga rikedom på fisk af allehanda slag begynt
begagnas i större skala, hvarför ock, då hithörande industrier för
hvarje år gått framåt, det icke gärna kan lida något tvifvel, att
denna näring i en ingalunda synnerligt aflägsen framtid kommer
att utveckla sig till en värklig världsindustri.

En annan, långt mera känd, industri i Alaska, hvilken påtag-
ligen befinner sig i tillbakagående, är däremot sälfångsten, hvil-
ken i årliga arrenden redan nu inbrakt lika mycket som Förenta
Staternas regering för föga mera än tjugufem år sedan erlade i
köpeskilling för hela Alaska. Till en början och ända till år 1890
var rättigheten att på öarna utanför Alaskas kust fånga s. k.
päls-sälar utarrenderad till „the Alaska Commersial Company",
hvilket förtjänat ofantliga summor på sitt arrende. Men före-
nämda år lämnades rättigheten åt ett nytt bolag, hvilket under
benämningen „the North American Commercial Company" bildats
enkom för öfvertagande af sälfångstarrendet, som af bolaget be-
talas med sextiotusen dollars om året, hvarjämte för hvarje säl-
skinn erlägges en skatt af sju och en half dollars. Det förra bo-
laget egde rätt att årligen taga etthundra tusen skinn, medan
det nuvarande bolaget endast får taga sextio tusen, ett antal,
som dock på långt när icke uppnåtts under de tre år bolaget
egt bestånd. Detta beror på det stadigt aftågande antalet salar,
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som årligen besöka de s. k. Pribiloff-öarnå, där fångsten uhdéJ.
parningstiden eger rum, och minskningen i antal äter beror" pi,
det hänsynslösa utrotningskrig, som af fångstmän från ällä möj-
liga delar af jorden förts mot de lika värdefulla séiiå vfirnlösa.
djuren. På de öar, där salarna under parningstidéii Uppehålla
sig, kan förbudet att döda andra än fullvuxna handjur lätt efter-
lefvas, och därför minskades djuren trots den dryga skattningen
icke, men sedan tjuffångst i stor skala begynt "bedrifvas*öfveralt
i öpna hafvet, där djuren på sina vandringar drogo fram, har
minskningen antagit sådan utsträckning, att hela detta djurslag
väl i en framtid kommer att blifva lika totalt utrotadt som buff-
larna på Nord Amerikas prärier. I öpna hafvet bedrifves nämli-
gen fångsten förmedels skjutgevär, men då salarna mycket ha-
stigt sjunka är det tydligt, att ett långt större antal dödas än de,
som värkligen komma fångstmännen till godo. Af tre dödade
salar uppger man att i medeltal endast en kommer till rätta, och

bland de dödade finnes altid ett
betydande antal hondjur, hvilka
det naturligtvis är ytterst svårt
att i vatnet skilja från det mot-
satta könet. En tid hyste man i
Förenta Staterna hopp om, att
Behrings haf skulle förklarats
stängdt för alla andra än ame-
rikanska sälfångare, men sedan,
det genom det nyligen af en in--Säljakt på S:t Paul.

ternationell skiljedomstol i Paris fälda utslaget bestämts, att en-
dast en viss trakt rundt om de öar, där salarna uppehålla, sig..
är fridlyst, kominer väl utrotningen att pågå såsom förut, tils Jfe)

sista salarna fått släppa till sina så omtyckta och värdefulla,
skinn.

Utom sälskinn kommer en mängd annat dyrbart pälsvärk år-
ligen i handeln från Alaska. Hafsutterskinn, hvilka äro värda
ända till ett par hundratal dollars stycket, då de äro af bästa
kvalitet, sändas ut till ett antal af omkring femtusen, af bäfver-
skinn exporteras tiotusen stycken, räfskinn tolftusen, mårdskinn
tjugutusen stycken och jämte dessa omkring femtontusen andra
skinn af olika, mera eller mindre dyrbara slag.

Hufvudstad i Alaska-distriktet är den forna ryska staden
och kolonin Sitka, som ligger på en ö ett stycke från fastlandet
och eger en rymlig och djup hamn. Här residerar den ameri-
kanska guvernören likasom fordom den ryska och järnte honom-
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de förnämsta af distriktets fåtaliga embetsmän. En grekisk-ka-
tolsk kyrka, bygd i den vanliga ryska landtkyrkostilen samt i
enlighet med denna försedd med en grönmålad tornspira, på-
minner om den
tid, då ingen an-
nan religions be-
kä mare än den
grekisk-katolska
kyrkans kunde

drifva propagan-
da bland infödin-
garna, af hvilka
de flesta ännu till-
höra denna lära. Tullhus och kasern i Sitka.

En veckotidning har sedan lång tid tilbaka utgifvits i Sitka, som
också kan berömma sig af ett lärdt samfund, don s. k. Alaska
historiska förening, hvilken gjort till sin uppgift att taga vara

på ruinerna från Alaskas för-
tid. Utsikten öfver hamnen
med snöklädda bärg i bak-
grunden är särdeles vacker,
och rörelsen i hamnen samt
på den lilla stadens gator un-
der den ogentliga sommarsä-
songen är liflig nog — isyn-
nerhet medan någon större
turistångare ligger där — attGrekisk-katolsk kyrkan i Sitka.

ingifva ett rätt högt begrepp om affärsvärksamheten i Alaskas
hufvudstad.

Mera betydande i
detta afseende är dock
Juneau, som numera

också torde öfverflyglat
Sitka i folkmängd. Be-
nämd efter en fransk-
canadisk gruf-„prospek-
tor" (malmletare), Jo-
seph Juneau, en nevö
till grundläggaren af Kyskt fängelse i Sitka.

staden Milwaukee, har staden hastigt gått framåt sedan den 1880
gjorda upptäckten af guld i det omgifvande distriktet. Öfver en
miljon dollars i guldstoft påstås ha utvaskats i denna trakt, se-
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dan dess guldtillgångar förenämda år upptäcktes af Joseph Ju-
neau, och på ringa afstånd härifrån ligga de guldförande kvarts-
lagren vid Sheep's Creek, därifrån malmen skeppas till Seattle
i och för smältning. På Douglas-ön endast två mil från Juneau
bearbetas likaledes guldmalmlager i betydande utsträckning.
Grufvan och de nyligen uppförda stora malm-stampvärken till-
höra „the Alaska Mining and MilHng Company", hvilket uppgif-
ves årligen sända en miljon dollars i guld till San Francisco, där

bolaget har sitt säte. Juneau har
på grund af sitt nära läge till
dessa gruftrakter blifvit en myc-
ket liflig stad, med en betydande
handel, tvänne tidningar, — de
nordligaste i Förenta Staterna —

ett teaterhus, ett offentligt biblio-
tek, ett bryggeri o. s. v. Belägen
etthundra fyratiosex mil norr omJuneau.

Sitka eger staden Juneau likasom denna en djup och rymlig
hamn, tillgänglig äfven för de största fartyg, samt erbjuder från
den platå, på hvilken stadens gator utlagts, en vidsträckt och
präktig utsikt.

Värd uppmärksamhet är vidare „staden" (rättare byn) Metla-
kahtla, belägen på Annette-ön, som bebos af ett tusental halfci-
viliserade indianer, hvilka transporterats dit från British Colum-
bia af en filantrop vid namn William Duncan. Flere goda sko-
lor erbjuda dessa in-
dianer tillfälle till in-
hemtande af kunskaper,
och ett sågvärk, hvilket
drifves i rätt stor skala,
lämnar många bland
dem välkomna tillfällen
till arbetsförtjänst, på Fort Wrangell med indiankvarteren.
samma gång som inblicken i „blekansiktenas" sätt att drifva in-
dustri och affärer gör den röda mannen mera böjd för att un-
derkasta sig de hvitas inflytande och småningom antaga deras
seder och lefnadssätt.

Förbindelser med Alaska uppehållas af tvenne ångare, hvilka
från Tacoma göra regelbundna turer till Fort Wrangel, Sitka
och Juneau, hvarjämte under sommarmånaderna turistångare tidt
och ofta göra resor längs kusten.
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Många förslag ha varit å bane, uppgjorda för att värka för
utvecklandet af Alaskas naturliga ressurser, men för så vidt dessa
förslag afsett det inre af landet ha de hittils icke kunnat utfö-
ras, hufvudsakligen på grund af de ofantliga svårigheter klima-
tet lägger i vägen för alt införande af något slags kultur eller
någon annan näring än jakt och fiske. De ofantligt rika gräs-
markerna längs flere af det inre Alaskas vattendrag ha nog va-
rit i fråga att användas i och för boskapsskötsel i större skala,
men de i värkliga moln förekommande mosquiterna, hvilka göra
lifvet i Alaska till en formlig plåga under de heta sommarmåna-
derna, torde nog göra det omöjligt att där underhålla boskap i
större antal samt af bätre slag, och alt som stöter på egentligt
jordbruk förbjuder sig själf, då marken aldrig upptinar längre
än några få tum under jordytan. Under de alra sista åren ha
då och då rykten om storartadt byte från guldfälten längs Yu-
kon-flodens öfra lopp gått genom tidningsprässen, men så till
vida ha de icke bekräftats i större utsträckning. Skulle dessa
rykten bevisa sig ega god grund, kan det nog hända, att ett slags
kultur i en handvändning springer upp i Alaskas frusna ödemar-
ker, men annars få de väl för en oberäkneligt lång framtid för-
bli fält endast för jägares, fiskares och fångstmäns företagsamhet.

Granville kanalen.



Oklalioma

Statistik:

örsta bebyggandet af området år 1704
egde rum vid Guthrie
och utfördes af amerikanare
Området öpnades för bebyggan-

de af hvita år 1889
och organiserades såsom terri-

torium år 1890.
Folkmängd samma år 61,701,
däraf indianer 5,689.
I val deltagande medborgare. . 6,924.
Areal i kvadratmil 39,030.

Tidningar utgifvas 30.
Antal delegerade i kongressen 1.

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

Noga taget har väl Oklahoma redan utträdt ur den kategori
vi här ofvan benämt „Företa Staternas utmärker", då juområdet
sedan snart tre år tillbaka är organiseradt såsom ett territorium,

Guthrie 7,000.
Oklahoma City ... 2,500.
Kingfisher 1,000.
Norman 1,000.
Edmond 500.
El Reno 500.
Frisco 500.
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men då detsamma å andra sidan så nära sammanhänger med det
egentliga indianterritoriet, dit Oklahoma ända till år 1889 hörde,
så ha vi ansett lämpligast att beröra det nya territoriet i ett
sammanhang med den enda trakt af Förenta Staterna, där röd-
skinnen ännu på sätt och vis äro herrar.

Hela det vidsträckta område, som omfattar såväl indianterri-
toriet som Oklahoma, undandrogs på den tid, då hela denna del
af den vida västern ännu var en enda obebodd vildmark, alt be-
byggande af hvita och reserverades för de indianstammar, hvilka
regeringen tid efter annan flyttade från deras boningsplatser i
de östra och norra staterna till det redan tidigt så kallade in-
dianterritoriet, där de lätt kunde öfvervakas och afliållas från att
lämna sina vilda begär fritt lopp. Oklahoma tilldelades i huf-
vudsak de stammar, hvilka förut lefvat i Georgia, Florida, Ala-
bama och Mississippi, men, dä dessa i östra delen af området
funno mera jord än de väl kunde använda, förblef den västra de-
len lika obebodd och öde som förut. Under secessionskriget, då
alla andra förhållanden i landet rubbades, stördes också ordnin-
gen i indianterritoriet i högst betänklig grad, i det de till de så
kallade ~fem nationerne" hörande indianerna revolterade mot re-
geringen och gjorde det nödvändigt att använda en långt ifrån
obetydande styrka unionstrupper för att kväsa dem. Då detta
lyckats, betingade sig unionsregeringen genom fredsfördraget
bland annat rätt att köpa sträckor af det obegagnade landet i
västra delen af området „för att därå upprätta kolonier af vilda
stammar och frigifna" såsom ordalydelsen i fördraget var. Kort
därefter köpte regeringen miljontal acres af Cherokee-, Seminol-
och Creek-stammarna och flyttade till det sålunda förvärfvade
området kvarlefvorna af åtskilliga andra stammar. Det nuvarande
Oklahoma hörde till det då köpta området, hvilket var för stort
att i sin helhet upptagas af de indianer, som förflyttats dit, så att
Oklahoma förblef obebodt.

Under tiden hade befolkningen i de omgifvande staterna och
territorierna jämt ökats i antal och hade, i samma mån som till-
gången på fri jord i de redan bebodda trakterna minskats, be-
gynt kasta alt begärligare blickar på det vidsträckta Oklahoma-
området, på hvilket de gjorde anspråk i dess egenskap af offent-
lig statsegendom, yrkande, att de obegagnade sträckorna skulle
upplåtas för nybyggare. Detta väckte emellertid stark opposition
hos rödskinnen, hvilka ingalunda önskade hvita grannar på när-
mare håll än hvad redan var fallet, utan påstodo, att enligt deras
fördrag med Förenta Staternas regering denna egde rätt endast



756

att lämna vilda „stammar och frigifna" tillträde till Oklahoma,
hvilket således måste förbli stängdt för egentliga nybyggare.
Underhandlingarna om lösandet af svårigheteli drogo lång tid,
men slutades därmed, att unionsregeringen ytterligare en gång
af indianerna köpte Oklahoma, för hvilket den vid detta andra
köp måste betala ett betydligt högre pris än första gången.

Så snart det blef kändt att köpefördraget kommit till stånd,
stegrades den omgifvande hvita befolkningens åtrå efter det
såsom synnerligt fruktbart kända landet altmera och gång efter
annan sökte större eller mindre hopar af afventyrare tränga in
på det och sätta sig i besittning af de bästa sträckorna. Alla så-
dana försök omintetgjordes dock af de trupper unionsregeringen
uppstält längs Oklahomas gräns för att förhindra alt intrång af

obehöriga. De må-
,ste hvarje gång vän-
da om med oförrät-
tadt ärende, tills lan-
det hunnit behörigen
kartläggas och inde-
las i lotter. Den22:a
April 1889 utfärdade
slutligen presidentenTåg af invandrare till Oklahoma.

Harrison den proklamation, hvarigenom en miljon fyra hundra
tusen acres af Creek-indianernas och femhundra tusen acres af
Seminalernas land förklarades öpna för tagande i besittning af
sådana Förenta Staternas medborgare, som önskade där slå sig
ned såsom nybyggare. Proklamationen hade länge med otålig-
het väntats af en massa människor, hvilka i vecko- och månade-
tal legat i läger längs gränslinjen för att så tidigt som blott
möjligt, vara på platsen och sålunda kunna komma åt nå-
gon af de bästa lotterna. Besittningtagandet af Oklahoma och
inrättandet där inom några dagar af ett fullständigt organi-
seradt samhälle är en kulturbild, som saknar motstycken*) till
och med i Förenta Staternas historia och som därför förtjänar en
något utförligare beskrifning, den vi taga oss friheten återgifva
efter den framstående amerikanska stilisten Richard Hardling
Davis' bok „TheWest through a car window", där intagandet
„af Oklahoma skildras på ett oöfverträffligt sätt.

*) Det, sedan detta nedskrifvits, försiggångna öpnandet af en del af Che-
rokeer-indianernas land lär dock tiil och med ha öfverträffat Oklahomaepisoden.
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Historien om huru dess pionierer, säger författaren, intogo
sitt oupptäckta land inte allenast visar huru långt vestern är
aflägsen från östern, utan också huru mycket vi förändrat sät-
tet att utföra saker och ting under tiden sedan „pilgrim fäder-
nas'4 dagar till „boomer" och „sooner" dagarna vid vårt sekels
slut. Vi ha sett bilden i våra skolböcker visande huru „May

flowers" besättning tack-
samt knäböjde på klipp-
stranden af det nya hem-
met medan indianerna
bakom tallarna i bakgrun-
den misstänksamt lurade
på dem. De utgöra en
mycket intressant bild
dessa pilgrimfäder, med
jalvarsamma ansikten,knä-
'byxor och breda, hvita

En nybyggares hem i Oklahoma. kragar, hvar man stark i
medvetandet att ha mot-

stått förföljelse och öfvervunnit hafvets faror samt beredd att
öfvervinna dem, som kunna möta i det okända landet. Betrakta
i bredd härmed öpnandet af Oklahomaområdet för några år se-
dan för hvita nybyggare. Dessa pilgrimer stå i tjugudubbla led
skilda från det förlofvade landet icke genom oceanen, utan en-
dast genom en linie uppdragen i sanden med en soldats bajo-
nett. Den långa raden, som står på denna linje, höjer sig fram-
åt, flämtande af ifver och slukande med giriga blickar det nya
Kanaan, kvinnorna med kjortlarna uppfästade till knä't, männen
utan rockar och västar i och för den kommande kapplöpningen.
Så ljuder en trumpetstöt, besvarad af ett tusenstämmigt, hung-
rigt tjut från den långa linjen och hundratal män och kvinnor
till fots och till häst resa i väg öfver prärin, de starkare skuf-
fande de svagare åt sidan, de till häst ridande ned och i en del
fall dödande dem till fots, alla inbegripna i en ursinnig, galen
kapplöpning efter något som de kunna få för intet. Dessa pil-
grimer böja icke ett knä för att visa sin tacksamhet, såsom Co-
lumbus enligt bilden på tjugu dollars sedlarna, utan falla på bå-
da knäna och hamra in pålar i jorden och rifva upp dem igen,
för att slå in dem på något annat ställe, på en plats, den de
hoppas skall bli en hörntomt midt emot postkontoret, draga så

upp den närmaste grannens stake och hota honom med ett Win-
chester gevär, emedan han befinner sig på deras grund, den
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de egt i fulla tre minuter. Och här finnes inga indianer. De
ha fått betaldt, en dollar och 25 cents för en acre jord, som är
värd fem dollars per acre sådan den ligger där, innan den
ännu berörts af plog, och äro försiktigtvis skaffade ur vägen.

Denna jord, som är rik, svart och lös, liknande chokolad,
där plogen vändt torfvan, öpnades genom presidentens prokla-
mation, om att på en viss dag och ett visst klockslag, hvita ny-
byggare kunde upptaga den såsom „homesteads". Presidentens
proklamation nämde ingenting om platser för städer eller om
bygnadstomter, men man visste att flera olika bolag kartlagt
och utstakat marken kring den lilla järnvägsstation som fans
där Oklahoma City nu ligger och därför var denna station lika-
som de andra stationer, kring hvilka man kunde hoppas att
städer en gång skulle uppstå, de mål mot hvilka fyratiotusen
människor rusade från gränserna af det nya territoriet. Så
många af dessa hunno på olofliga sätt först fram att Oklahoma
City, sedan dess betydligt hämmats, i sin i alla fall underbart
snabba tillväxt, af ansträngningarna att genom domstolarna
åstadkomma ändringar i kapplöpningens resultat.

Söndagen före den 22:dra April, var en klar, varm dag, som
lofvade godt för morgondagen. Soldater och Landtpolis voro de
enda lefvanbe varelser synliga i närheten af järnvägsstationen,
ty de som försökte stiga ned från förbipasserande bantåg, tvin-
gades med bajonetten att vända om. Banan hölls klar för den
blifvande kapplöpningen. Men fraktvagnar, lastade med tim-
mer och möbler och allehanda husgeråd hade tillåtits att häm-
tas in och stodo i en milslång rad på ett sidospår väntande på
egaren till bråten och till de på en del vagnar lastade husen
hvilka på några timmar kunde sättas ihop,, medan dessa egare
väntade på signalen någonstädes vid gränslinjen, på femton till
trettio mils afstånd. Kapten D. I. Stiles, som blifvit utnämd till
„provost marshal" i det nya territoriet och hvars soldater beva-
kat detsamma före öpnandet samt upprätthöllo ordningen efter
detsamma, höjde sin kikare omkring två minuter före tolf den
22:dra April, men kunde se intet annat ända bort till horison-
ten, än en tom präri med högt, vajande gräs och enstaka träd-
grupper. Det skulle dröja minst en och en fjärdedels timme,
trodde han, innan den första hästen kunde tillryggalägga de
femton milen från närmaste punkt af gränslinjen, så att han
tidigast om en half timme skulle kunna med kikare uppfånga
den första skymten af de främsta i kapplöpningen.
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Signalen för öpnandet gafs af en trumpetare på én hvit hast,
den han red i cirkel så att de, hvilka icke kunde höra trum-
petsstöten, kunde se att signalen ljudit. En liknande signal
blåstes vid stationen och innan den dött bort — således långt
ifrån en half timme senare, sprungo femhundra män upp ur det
långa gräset, eller hoppade ned från trädens granar, eller kröpo
fram under fraktvagnarna, ur diken och andra smyghål, tils prä-
rin lefde af män, som löpte i kapp fram och tillbaka, som ett
koppel jakthundar när de förlorat spåret.

Femton minuter efter tolf voro redan män, utskickade af
ett af de bolag, som ämnade grundlägga staden, i full färd med
att i spräng takt draga en landtmätarkedja längs den blifvande
hufvudgatan, röda och hvita pålar voro nedslagna öfverallt på
prärin och prydliga rader af små stakar sträckte sig åt alla håll,
utvisande hvar de, som slagit in dem hoppades att staden skulle
stå. Tjugu minuter efter tolf voro öfver femtio tält uppstälda
och marken omkring dem utmärkt med trästakar. Detta utför-
des af ~sooiiers" såsom de kallades, hvilka inträngt i området
för tidigt (too soon), icke för att själfva upptaga jord, utan för
andras räkning. Femton minuter efter ett stannade två män —

den ena en präst, — eii svettig häst och en knackande buggy
på platsen och begynte drifva in sina första stakar. De hade
gifvit sig i väg från gränslinien på slaget tolf och hade kört de
femton milen med en fart af fem minuter per mil. Fyra minu-
ter senare anlände de nästa två männen och fem minuter efter
två kom det första bantåget söderifrån med två tusen femhun-
dra passagerare. De spridde sig likt en skrämd boskapshjord
åt alla håll öfver prärin, drefvo in sina stakar, drogo ut dem
och hamrade in dem igen på ett annat ställe. Redan i detta
tidiga skede af stadens historia funnos minst tre män på hvarje
bj-gnadstomt, enhvar af dem sittande vid sin stake och kallande
de andra „sooners", som icke egde rätt till grunden, samt mån-
ga andra öknamn af äldre och mera allmänt kända slag.

Märkvärdigt nog inträffade dock ingen blodutgjutelse under
denna så feberaktigt upprörda dag — men så hade också „the
provost marshal" konfiskerat alla vapen han sett. Klockan tre
anlände det första tåget norrifrån med hundrade sinom hundra-
de andra jordspekulanter trängande sig i vaggonerna eller stå-
ende sammanpackade på fotstegen och platformerna. Åsynen af
de många, som hunnit före dem, tycktes göra de sistanlända
aldeles utom sig så att de trampade ned hvarandra i den vilda
rusningen till de bästa af de kvarvarande tomterna. En ung
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kvinna hade så brådtom, att hon kröp ut genom väggonfönstret
och så snart hon nådde marken dref hon in en stake, görande
anspråk på jorden däromkring. Terrängen råkade tillhöra den
af regeringen undantagna militärreservationen, men då några
soldater upplyste henne derom, vägrade hon att tro dem och
förblef sittande vid sin stake tills natten inbröt. En annan
kvinna stälde up ett bräde med inskriften „en soldatenkas jord",
förmodande att hopen skulle respektera detta anspråk. Och då
kapten Stiles uttalade såsom sin åsikt, att hon icke kunde räkna
på någon misskund af andra landsökare, samt visade henne en
tomt i närheten, den ännu ingen upptagit, vägrade hon envist
att flytta sin stake. Den tomt hon sålunda vägrade att upptaga,
ligger nu midt i staden, vid dess hufvudgata, medan den hon
slutligen tvingades att taga, ligger tre mil utanför staden. Ännu
en annan kvinna hamrade in sin stake mellan skenorna i själfva
järnvägsbanken och förklarade, att endast ett lokomotiv kunde
bringa henne i rörelse därifrån. En man åter slog ned sin sta-
ke midt på en redan utstakad tomt och gjorde anspråk på när-
mast omring liggande ett hundra sextio acres, såsom en „home-
stead" farm. Man förklarade för honom att han endast kunde
upptaga så mycken mark, som för en stadstomt och att han må-
ste begifva sig längre bort på prärin om han ville upptaga ett
hundra sextio acres. Han invände att proklamationen ingenting
nämde om stadstomter. „Men"- tillade han, ~om ni har lust att
bygga en stad rundtorn min farm så har jag ingenting emot
det. Själf bryr jag mig inte om stadslif och ämnar därför här
inrätta stor köksträdgård — ehuru jag kanske, ifall ni bestäm dt
yrkar på det, kunde förmås att sälja min jord."

Mannen processade sedan i månadetal med staden och ännu
lär processen icke vara afgjord i sista instans. Klockan tre —

jämt tre timmar efter det området öpnats — skred man till val
af borgmästare och stadsbokhållare. Omkring fyra hundra per-
soner deltogo i valet, men andra personer utlyste andra val så-
som en protest mot det första, af ett landtbolag började. Hvarje
landtbolag stakade ut och kartlade den blifvande staden efter
sin smak och hvarje man såväl som hvarje kvinna utgjorde i och
för sig mera eller mindre af ett landtbolag med stridiga intres-
sen så att gator och tomtlinjerna inom kort korsade och skuro
hvarandra i alla riktningar, påminnande om teckningen till ett
modernt klädningsmönster. Natten afbröt slutligen den van-

sinniga villervallan och sextusen personer lade sig till hvila
under öppen himmel och på bara marken.
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I staden fans endast en brunn och följande dag vid mid-
dagstiden underrättades kapten Stiles om att en spekulativ Lene
sålde dess vatten för fem cents halfbuteljen så att de som icke
kunde eller ville betala redan begynt lida af törst. Kaptenen
fann brunnen bevakad af en yrkesspelare, som på sina knän höll
ett bleckfat nästan fyldt med fem cents stycken och förklarade,
att då han egde marken, på hvilken brunnen fans hade han lika
god rätt till en tunnel ledande ned till en guld- eller silfver grufva.
Kapten Stiles kastade ut honom på prärin och stälde en vakt vid
brunnen med instruktion att låta enhvar taga alt vatten han önskade.

Under förloppet af morgonen gjordes ett försök att förmå
de olika landbolagens agenter till en upprörelse i godo, men
utan resultat. Slutligen vid tre tiden hölls ett allmänt möte af
det förtviflade folket, hvilket efter långt ordbyte valde en ko-
mité af fjorton män, hvilka skulle utse en fullkomligt ny plats
för staden. Enhvar af kandidaterna måste stiga upp på en låda
för att låta sig betraktas och berömmas af hopen och måste be-
svara en mängd mera eller mindre närgångna och kvistiga frå-
gor såsom t. ex. „Hvarifrån är du hemma och hvarifrån måste
du resa?" „Hvar fick du tag på den där hatten?" „Hvad har
du för en ursäkt för att du lefver?" „Bor du hemma hos dina
föräldrar eller underhåller din hustru dig?" „Hvad hade du för
namn innan du kom hit?" o. s. v. i oändlighet. Komiten bör-
jade sitt lika svåra som otacksamma värf följande morgon, men
hunno icke till slut därmed före lördagen, den femte dagen af
stadens tillvaio. Då hölls åter ett allmänt möte, vid hvilket
ordningsregler antogos samt olika stadsembetsmän valdes.

I betraktande af omständigheterna måste man medgifva att
bra nog få oordningar föreföllo under den första veckan af Ok-
lahoma Citys existens och dryckenskap förekom alls inte. Hvar-
dera tillhörde ett senare skede, ty under de första dagarna var
ingen hågad för att skjuta den som slagit sig ned på motsatta

ändan af hans
tomt då det ju
lätt kunde hända,
att den närma-
ste grannen var
en släkting till
den påskjutne
och deraf kunde
taga sig anled-

Purcell.

ning att också börja skjuta. Senare då man blef mera bekanj.
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med hvarandra blef skjutandet också mera allmänt. Och hvad
dryckenskap beträffade, så voro våtvaror ingalunda lätta att
komma åt, då kapten Stiles lät konfiskera all spirituösa han kom
öfver samt hälla ut den på prärin. Inom två veckor voro ett
tusen hus uppförda och endast bristen på timmer orsakade att
antalet icke var större.

Det vore nog af intresse att följa denna rakett bland städer
i dess vidare utveckling ända till den dag som är, för att be-
skrifva huru lagar stiftades, domstolar inrättades och de tusen
och en af svårigheter af olika slag öfvervunnos och löstes, men
det skulle altför mycket inkräkta på utrymmet. För närvarande

är Oklahoma
City ett samhäl-
le, hvars med-

borgare äro
minst lika stol-
ta öfver sin stad
som Chicago-
borna öfver sin
och det vill in-
galunda säga li-
tet. Men på en
flyktig besökare

Oklahoma City.

gör staden ett alt utom behagligt intryck, hvilket måhända till
en del beror på att den, som kommer dit söder ifrån anländer
klockan fyra på morgonen. Ingen, som midt i natten blir drif-
ven ur sin bädd i sofkupen ut i fuktigt mörker, som endast
skarpare accentueras af bromsarens lykta och ett par rykande
omnibuslampor, kan gärna erfara någon entusiasm öfver den
kringliggande staden. Och den omständighet att hotellet är
öfverfullt så han måste dela säng med snapskyparen bidrar in-
galunda till att göra hans stämning bätre.

Men då solen slutligen går upp, ser besökaren nog huru
ofantligt snabt staden vuxit och förvånas öfver det solida utseen-
det hos många af dess bygnader. Bankbygnader och butiker
och en teater af sten, hela rader af tegelhus med affärslokaler
nedanför och boningsrum på öfra botten ha uppförts och i den
del af staden, där folk har sina hem, finnes hundrade små trä-
hus, bygda efter samma modell som villorna på Jerseys kust, ty
klimatet är mildt året om. Kyrkor har likaså bygts af sten och
tegel, med färgadt glas i fönstren, en kvarn har inrättats och
fyra tidningar uppstått, domstolar finnas och likaså en börslokal»
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Men med alt detta, som ju bevisar en stadig utveckling, har
Oklahoma City ännu icke frigjort sig från en del af de olägen-
heter som följde med dess svampliknande uppkomst och som
icke skulle förekomma i ett samhälle, där laga ordning från bör-
jan har existerat. Jordspekulation, berörande antingen farmlot-
ter ute på prärin eller hustomter i staden, med de åtföljande
kontrakt processer och strid om mitt och ditt synes vara den
alt beherrskande passionen på platsen. Enhvar i staden synes
lefva på att sälja jord till någon annan och advokaterna lefva
på att vara dem behjälpliga vid transauktionerna. Staden svär-
mar af advokater och är öfversållad af agenter, som sysla med
jordaffärer. På gatorna hör man inga samtal om väderleks och
skördeförhållandena, endast anmärkningar om jordpris, processer
och slikt.

Och inte allenast i Oklahoma City råder denna oreda utan
Snart sagdt i hela området, där den lika vänstesvridna, som bar-
bariska metoden för besittningstagande af jord tillämpats, och
där därför antagligen ännu under många år framåt eganderät-
ten till många af farmerna kommer att vara underkastad lika
mycket kif och strid som tomterna i det nya territoriets städer,
•of hvilka Guthrie är den politiska hufvudstaden på samma gång
,som den folkrikaste orten.

Större delen af Oklahoma området är emellertid ännu obe-
bodt af andra än de mera eller mindre vilda indianstammar,
hvilka fått sig boningplatser anvisade inom dess gränser. De
flesta af dessa stammar äro ännu så godt som oberörda af kul-
tur och civilisation, tillbringa större delen af sin tid i sysslolös-
het eller ströfvande omkring på det dem anvisade området samt
för sitt uppehälle litande till regeringen, hvilken fördragsenligt
förser dem såväl med födoämnen som med klädespersedlar. Sina
barbariska vanor i öfrigt ha de bibehållit, äro till största delen
hedningar, lefva i månggifte och se med förakt på sina grannar i
indianterritoriet, där de flesta af stammarna ega en rätt hög
kultur och lefva i välstånd såsom farmare och boskapsuppfödare.

I östra delen af Oklahoma bo de sista öfverlefvande, unge-
fär femhundra till antalet af Sac och Fox-indianerna, hvilka for-
dom bebodde de nuvarande staterna Illinois och Wisconsin. Till
ytterlighet lätjefulla föra de ett ynkligt lif, helt och hållet be-
roende af regeringens understöd för sin utkomst. Detsamma
gäller om de jämte dem lefvande resterna af Omaha-stammen
från Nebraska och Chipperva-indianerna från Minnessota samt
om de fyrahundra. Kickapoo-rödskinnen, hvilka ursprungligen
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hade sina hemvist i Mexico. Alla dessa, likasom de få kvarlef-
vande af lowa-stammen, lefva i tält, „tepees", och ha hittils
motsatt sig alla åtgärder afsedda att bibringa dem någon kul-
tur, såsom inrättandet af skolor, fördelandet af jorden i smärre
lotter åt de enskilda individerna.

„Absentee Shawnee "-stammen, bestående af omkring sexhun-
dra femtio individer, har däremot i likhet med den femhundra
personer — hvaribland ett stort antal halfblod — räknande Pa-
thawatomie-stammen låtit tilldela sig jord i farmlotter. Dessa

bo nu i dugliga hus
samt drifva ett jord-
bruk som gjordt dem
till välmående farmare,
'hvilkas barn besöka
skolor och sålunda alt-
mera civiliseras.

I västra delen af
territoriet innehafva

Crapahoe- och Chey-
erme-stammarna — den
förra om innemot ettu-
sen trehundra,, den se-

Arapahoes.

nare om något öfver tvåtusen tvåhundra personer — ett om-
råde af sextusen sjuhundra kvadratmil, med s. k. agenter i
närheten af Tärt Keno, där sex kompanier reguliära soldater
ligga i garnison. Cheyerme-indianerna tillhöra den fordom så
vidt utbredda Algonquin folk familjen och hade sina hemvist i
trakterna kring „Red River of the
North", därifrån de för drefvos af
Siouxstammarna, hvarefter de för
en tid lefde i trakten af Black
Hills bärgen i South Dakota. För
omkring femtio år sedan delade
sig stammen, i det ett antal Chey-
erme-indianer slöto sig till Ara-
pahoe-indianerna och de öfriga
ingingo förbund med Sioux-stam-
marna i norden. Är 1864, efter
ett på ett hundratal Cheyennes af
Colorado milis anstäldt blodbad,
grepo dessa till vapen och käm-
pade med sådan hårdnackenhet

Cheyenne-läger,
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emot Förenta .Staternas trupper att trettio miljoner dollars i
penningar utgåfvos och hundratallif spildes innan de kunde tvin-
gas till underkastelse. Först 1877 blef hela Cheyenne stammen
återförenad i indian territoriet, där den sedan dess lefvat. Chey-
ennerna äro likasom deras vänner Arapahoe's oroliga och styf-
sinta samt mycket litet mottagliga för civilisation och kultur.

Södra delen af territoriet, med dess fruktbara dalsänkningar
och kullar är fördelad mellan omkring ettusen etthundra Iliowa-,
ettusen sexhundra
Comanche- och tre-
hundrafemtio Apa-
che-indianer. Ana-
darko heter den
by, hvilken be-
traktas såsom „huf-
vudstad" i denna
trakt, där Tort
Sill's garnison af

Comanche-lägel.

sju kompanier soldater upprätthåller ordningen. Ungefär hälf-
ten af de här boende rödskinnen sysslar med jordbruk, hvarför
regeringen icke mera nödgas helt och hållet föda och kläda
dem. Norrut från denna trakt, men lydande under samma agen-
ter, bo Wichita-indianerna, omkring trehundra man starka, alla
drifvande jordbruk och boskapsuppfödning och därför långt mera
försigkomna i kultur, än de vilda stammarna. Commanche-india-
nerna tillhöra de s. k- Shoshone-gruppen och räknade fordom
en styrka af tolftusen individer samt beherskade allt land mel-
lan Mexico. Utmärkta ryttare och i hög grad krigiska, käm-
pade Comancherna mot snart sagdt alla andra indian stammar å
ena sidan såväl som mot mexikaner och amerikanare å den an-
dra. Ännu strofva smärre flockar af dem i obunden frihet öfver
de sydvästra slätterna, men hufvudstyrkan af stammen består
numera af dem vi här ofvan omnämt.

Inom samma område som de sist uppräknade stammarna bo
också omkring nittio Delawares, härstammande från Pensylvania
femhundra fyratio Laddoe's, från Texas, ett och ett halfthundra-
tal Towaconies samt några få Wacoes och Kreechies, alla dessa
ursprungligen hemmahörande i Texas.

Sydvästra delen af Oklahoma benämnes „Green County",
hvilket upptar omkring tvåtusen sexhundra kvadratmil jord af i
allmänhet mycket god beskaffenhet. Rätt väl skötta farmer, så-
väl för egentligt jordbruk som för boskaps-skötsel s. k.
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„ranches,*- finnas här i mängd samt en jämförelsevis idog oe-
folkning af femtusen personer. Marigum och Navajoe kallas de
två största byarna eller städerna, hvilka likasom hela grefskapet
af Texas påstås höra till dess område. Texas har visst inrättat
en county styrelse där, men tills vidare har Förenta Staternas
regering vägrat erkänna Texas' påstådda rättigheter.

Ättatusen femhundra kvadratmil jord i norra delen af detta
område upptages af den trakt, som benämnes „the Cherokee
Outlet", emedan landet genom ett fördrag af år 1838 tillerkän-
des Cherokee-indianerna, för att gifva dem tillfälle att ostördt
draga till och från jaktmarkerna längre i väster. Närmare tret-
tio år senare eller 1866 bekräftades detta fördrag genom ett an-
nat, men sedan Cherokee-stammen betydligt förminskats i antal
och deras förra jaktmarker såväl i Klippbärgen, som på de stora
slätterna blifvit olika staters egendom, har det behof, för hvilket
„the outlet" ursprungligen afsågs upphört. Unionsregeringen
har därför upprepade gånger sökt köpa området, för hvilket bju-
dits ett så högt pris, som sju miljoner femhundra tusen dollars.
Cherokee-indianerna föredrogo dock att för etthundra tusen dol-
lars om året utarrendera rättigheten, att använda sträckan såsom
betesmarker åt ett stort kreaturs bolag, men gick slutligen in
på att till regeringen sälja området, hvilket i September detta
år kommer att öpnas för hvita nybyggare och troligen kommer

Chilocco industriskola för indianer.

att blifva skådeplatsen för scener i allo liknande de som utspe-
lades i den öpnade delen af Oklahoma området.*) Redan ti-

*) Ofvanstående har i allo bekräftats genom den vilda rusning af ett-
hundra tusen personer, som egde rum till Cherokee-området, där farmer, byar
och städer vuxit upp med om möjligt ännu större hastighet än i Oklahoma.
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digare hade Unionsregeringen förvärfvat östra delen af detta om-<
rade samt dit flyttat omkring ettusen femhundra Asage-indianer,
hvilka hafva sin hufvudstad i Pawherska och besitta en lands-
sträcka af tvåtusen trehundra kvadratmil. Tvåhundra Kansas-
indianer, åttahundra Pawnees, omkring trehundra Ähoe's samt
några få Missouri's och Tonkawa's ha också fått sig anvisade
boningsplatser i dessa samma näjder.

En s. k. industriskola har af regeringen inrättats i denna östra
del af ifrågavarande område, i Chilocco, och besökes af omkring
tvåhundra indianer, hvilka där undervisas i olika handtvärk samt
i jordbruk. I väster sträcker sig „the Cherokee Outlet" endast
till etthundrade meridianen emedan före kriget med Mexico, un-
der hvilken tid fördraget med Cherokee-stammen afslutades,
Förenta Staternas område icke nådde längre än dit.

Väster om denna meridian ligger den lansträcka, hvilken på
grund af de egendomliga förhållanden där länge varit rådande
kallas „No Mans land". De tre miljoner sjuhundra tusen acres,
som bilda No Mans land tillhörde ursprungligen Texas, men af-
träddes af denna stat till unionsregeringen, då sträckan låg norr
om den s. k. Masons och Dixons linje, hvadan texas såsom slaf-
stat icke hade kunnat intagas i unionen, emedan enligt kongress-
beslut intet slafhållande fick ega rum norr om denna linje. Un-
der en lång följd af år låg No Mans land utom alla domstolars
jurisdiktion och tjänade därför såsom tillflyktsort för slödder
och banditer från alla delar af Förenta Staterna, hvarför ock-
så alla andra innevånare i området lefde i ständig fruktan för
lif och egendom. Då och då anstäldes jakt på särskildt farliga
banditer, hvilka utan vidare ceremonier skötos ned eller hängdes
upp, men det båtade föga, då nya ständigt strömmade till. Slut-
ligen företogo sig år 1886 tolftusen af dess innevånare att or-

ganisera No Mans land till ett territorium det de kallade Ctm-
maron, men territoriet erkändes icke af unionsregeringen, hvil-
ken i stället förde området till Oklahoma och underlade detsam-
ma domstolarne i Muscogee, i indianterritoriet, samt i Paris, i
Texas. Hufvudstaden i No Mans land kallas Beaver City och
ligger vid Cimmaron floden. Staden eger två kyrkor, en teater
och en synnerligt pigg tidning. Utom Beaver City fins ett dus-
sin andra byar och städer i No Mans land, hvilket till största
delen är bevuxet med yppigt gräs och därför af värde för krea-
tursuppfödare.

Sedan en del af det vidsträckta Oklahoma-området blifvit
upptaget af hvita och numera organiseradt såsom särskildt terri-
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torium, hänföras måst de delar af området, som ännu tillhöra
indianerna till det s. k. indianterritoriet, men då det är tämli-
gen troligt att Oklahoma redan under de närmaste åren kom-
mer att underkastas förändringar i samma mån som nya land-
sträckor inköpas af rödskinnen och upplåtas för hvita, ha vi
föredragit att följa den ända till senaste tid gällande inlednin-
gen och därför hänfört till Oklahoma också de indianmarker,
hvilka väl förr eller senare komma att tilldelas detsamma.



VII.

Förenta Staternas utmärker.
1. Alaska. 2. Oklahoma och indianterritoriet

Indian-territoriet

'Statistik:

erritoriets första bebyggande år 1827
egde rum vid Old Agency.
och utfördes af Creek-indianer
Området afträddes till Förenta
Staterna af de indianska egar-

ne år 1829.
Folkmängden år 1890 186,390
Areal i kvadratmil 31,400,
Järnvägarne i territoriet i mil 880.
Tidningar utgifvas 11.

De förnämsta städerna i indian-territoriet samt deras respek
tiva innevånareantal äro;

alla dessa siffror approximativa.

Lehigh 3,000
Mc Alester 3,000
Krebs 3,000
Muscogee 2,000
Purcell 2,000
Vinita 1,200
Ardmore 1,000
Tahlequah 1,200
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Det nuvarande s. k. indianterritoriet hörde ursprungligen
till det år 1803 af Förenta Staternas regering köpta franska ko-
lonialväldet Louisiana. Kort efter det köpet däraf afslutats före-
slog den dåvarande presidenten, Thomas Jefferson, att den näjd,
som nu upptages af indianterritoriet skulle upplåtas åt de in-
dianstammar, hvilka bodde på östra sidan om Missisippi, i ut-
byte mot deras land. Men Jeffersons förslag antogs lika litet
som presidenten James Monroes år 1824 gjorda yrkande att in-
dianerna i staterna längs mexikanska bukten skulle flyttas till
landet väster om Missisippi, för att göra ett slut på deras blo-
diga inbördes fäjder och på alla andra olägenheter, som följde
med deras kvarboende i sina gamla hemvist. Först år 1830, un-
der Andrew Jacksons presidentskap, gaf kongressen sitt bifall
till dessa stammars förflyttning på regeringens bekostnad till den
„icke organiserade delen af Louisiana området." Områden, läm-
pade i storlek efter antalet medlemmar af hvarje stam, anvisades
enhvar af dem och Förenta Staternas regering förband sig att
för all framtid lämna dem och deras efterkommande i ostörd be-
sittning af det sålunda "till dem afträdda landet, Huru dessa
löften hållits vet enhvar. Kansas har tagits från rödskinnen,
Oklahoma likaså och nu senast en del af Cherokee — nationens
område. I en del fall har franträdandet visst försiggått genom
köp, men då oftast köpeaftalen på ett eller annat sätt blifvit
brutna, hafva de icke varit stort bätre än fredliga och mera civi-
liserade former af samma politik som öfver alt på ett eller an-
nat sätt spelat indianernas jord i "händerna på hvita nybyggare.

Före sesessionskriget inmshade de s. k. civiliserade stam-
marna en rätt hög grad af välstånd, egde en mängd fruktbara
farmer och plantager samt drefvo en indräktig handel med syd-
staterna. Under kriget inträdde flera tusental af de yngre män-
nen i de båda kämpande arméerna, lämnande farmer och plan-
tager att skötas af de efterblifvande, hvilka icke voro talrika nog
att bibehålla dem på samma ståndpunkt som förut. Härtill
kom att handelsförbindelserna med södern blefvo totalt afbrutna
så att också denna inkomstkälla utsinade och resultatet var att
alla de mest välmående stammarna efter kriget funno sig full-
ständigt utarmade. Men långt ifrån att låta sig nedslås häraf
och förfalla i samma håglösa oföretagsamhet och lätja som deras
grannar inom territoriet, började indianerna genast arbeta på
nytt, med så mycken kraft och energi att de år efter år märk-
bart gått framåt såväl i förmögenhetsvilkor som i allmän kultur,
tils de nu stå till och med högre i dessa afseenden än före kri-
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get. Inom deras rätt väl ordnade, folkrika samhällen kunna
tydliga framsteg, så i religiöst som i politiskt afseende skönjas,
detta hufvudsakligast tack vare det småningom altmera utveck-
lade undervisningsväsendet. Ännu förekomma visst ofta nog
våldsgärningar inom indianterritoriet, men då dessa till en stor
del begås af där icke hemmahörande hvita öfver hvilka indianernas
domstolar icke ega utöfva någon domsrätt, kunna brotten föga
läggas rödskinnen till last och kommer det därför nog inte att
dröja så altför länge mera innan frågan om medlemmarnas af
dessa iiidiansamhällen medborgareskap i Förenta Staterna blir
på ett eller annat sätt löst. Sedan lång tid tillbaka har af flera
bland landets statsmän det abnorma förhällandet påpekats att nä-
ra nog midt i hjärtat af Förenta Staterna existerar en grupp
samhällen, hvilka teoretiskt icke lyda under landets regering,
utan styras af sina egna, ärftliga eller valda chefer, om de ock-
så i praktiken öfvervakas af Förenta Staternas trupper och så-
ledes icke äro oberoende. Det har föreslagits att fördela jorden
mellan de olika stammarnas familjer, hvarefter en territorialrege-
ring i vanlig form skulle organiseras för hela det område, som
nu innehas af de civiliserade eller hälft civiliserade stammarna,
men detta förslag har rönt starkt motstånd hos de ledande män-
nen inom dessa stammar. Dessa påstå att en sådan jordfördel-
ning endast skulle leda till att enskilda individer slogo under
sig stora sträckor land, medan nu enhvar medlem af stammen
kan erhålla nytjanderätt till någon del af dess jord. I själfva
värket finnas dock redan nu åtskilliga stora jordegare bland in-
dianerna, hvilka tillåta individer att besitta all den jord de bräkt
i kultur och odling så att noga taget den eventualitet redan in-
träffat, hvilken rödskinnen genom att motsätta sig fördelningen
af jorden velat förebygga.

Indianterritoriet täcker en yta af tjugu miljoner acres jord,
hvilken till största delen består af synnerligt fruktbar, väl be-
vatnad vågformig präri. Där och hvar förekomma skogsdungar
hvilka i den s. k. Cross timbers skogen bilda en sammanhän-
gande, väldig skogsregion, hvilken till en bredd af fyratio mil
sträcker sig frän Texas till Kansas och innehåller ektimmer af
ofantligt värde, hvarjämte jordmånen i denna skogsregion är ut-
omordentligt fruktbar. Arkansas floden jämte dess tillflöden
„North" och „South Canadian", „Cimarron", „Little Arkansas",
,Neosho" och „Verdigris" samt „Red River" floden med dess
bifloder bevatna indianterritoriet och erbjuda dess innevånare
tillfällen att delvisvattenvägen utföra sina produkter. Arkansas
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floden är nämligen under en del af året och Bed River floden
i regeln segelbar åtminstone för icke altför djupt gående far-
koster.

Utom sina rika skogstillgångar eger indianterritoriet flera
viktiga rikedomskällor i sina mineral, bland hvilka stenkol är det
viktigaste. Kolfälten upptaga en areal af trettontusen sexhundra
kvadratmil samt innehålla till största delen ett värdefullt slag af
kol, hvilket redan på flera platser brytes och försändes till
andra områden, beredande indianerna en betydande årsinkomst.
Jämte stenkol förekomma jern och och blymalmer samt koppar
och guld, ehuru ingen af dessa metaller ännu gifvit upphof åt
någon industri i större skala. Marmor och ypperlig sandsten
finnas på flera platser och salt vinnes ur en del saltkällor och dam-
mar, såsom synes, en rätt vacker
lista på naturliga resurser, väl
egnade att låta indianerna för-
bätra sina förmögenhetsomstän-
digheter.

Klimatet i indianterritoriet är
mildt och behagligt, med föga
köld och ringa snöfall under
vintern, hvilken vanligen redan
i Februari ger vika för våren,
som i regeln efterföljes af en

Förskansning vid Catoosa.

lång och bra nog varm sommar. Majs och bomull gå ypperligt
under dessa väderleksförhållanden, hvilka närmast likna dem
i Georgia. Fyra hundra tusen acres äro under odling och pro-
ducera årligen omkring fyra miljoner femhundra tusen bushels
majs, hvete och hafre, sextiotusen balar bomull, fyra hundra tu-
sen bushels rotfrukter och grönsaker samt etthundra sjuttiofem
tusen tons hö, alt sammanlagdt i värde uppgående till omkring
sex miljoner dollars.

Jämte detta rätt vidsträckta jordbruk drifva de s. k. fem
civiliserade nationerna en omfattande boskapsskötsel underhål-
lande circa åttahundra tusen kreatur af olika slag, hvarhos de
småningom altmera begynt vinnlägga sig om utvecklingen af in-
dustrin. Dennas produkter utgöras tils vidare — utom af sten-
kol — förnämligast af filtar, hvilka till ett antal af åtskilliga tusen-
tal exporteras hvarje år, af ungefär åtta miljoner löpande fot timmer
af olika slag samt af korgmakerialster, lönnsocker, fisk, bränn-
ved, bark för garfverier samt af ull, och beloppet af dessa pro-
dukter befinner sig i jämt stigande.
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Den talrikaste och därför såväl den mest inflytelserika som
den förmögnaste af de „fem nationerna" är Cherokeestammen,
hvilken räknar ungefär 30,000 medlemmar. Före de hvitas an-
komst till Amerika likasom under en lång tid efter det dessa
bildat kolonier i trakterna närmast hafvet, innehade Cherokee-
indianerna större delen af den nuvarande staten Georgia såväl
som af angränsande staters områden. Till en början mottogos
de få hvita, som trängde in i Cherokeestammens land, med stör-
sta vänlighet af dessa, men då altflera hvita nybyggare begynte
slå sig ned inom stammens område och inkräkta på dess jakt-
marker förbyttes vänskapen småningom till hat och fiendskap
mot alt hvad blekansikten hette. Krig utbröt och pågick med
få afb:o':t under många och långa år, tidtals med lycklig utgång

för indianerna, men oftast bere-
dande dem nederlag och med det
slutresultat att de sedan krigen
kvarlefvande i början af trettio-
talet flyttades till indianterritoriet,
där de första Cherokee nybygge-
na vid Tahlequah uppstodo un-
der förloppet af år 1832.

Följande sina hvita besegrares
föredöme, begynte Cherokee's snart
nog odla indianterritoriets jord»
inrättande farmer och plantager,Förberedelser till soldansen.

bildande ordnade samhällen och tagande efter de bästa i alla
möjliga afseenden, till och med däri att de skaffade sig och höl-
lo slafvar i och för odlingen af sina fält. Till dess almänna
framåtskridande bidrogo i hög grad några af nationens ledande

män, bland hvilka den
„märkligaste otvifvelak"

tigt var höfdingen Se-
quoyah, som bland an_
nat också uppfann Che-
rokee alfabetet.

Såsom slafegare hy-
ste Cherokee-stammen
naturligtvis de starka-

Tahlequah. gte gympatierna ffo
sydstaterna, med hvilka de för öfrigt också stodo i långt inti-
mare handelsförbindelser än med norden. En mängd af dem
slöto sig därför under secessionskriget till den konfedererade
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armén, men samtidigt inträdde måhända ändå flera i unionens
härar, en omständighet, som törhända kan förklaras genom de
vänskapliga känslor nordstaternas inne-
vånare högt proklamerade för alla sina
„bröder" af färgad ras, indianer såväl
som negrer. Huru som hälst blef stam-
men genom kriget illa upprifven och
behövde lång tid därefter för att åter
åstadkomma ordning och reda i sina in-
trasslade förhållanden samt återvinna sitt

Högskolan för indianer i
Muscogee.

förlorade välstånd. Genom stadigt arbete i samma riktning som
före kriget har detta småningom lyckats, tack vare till en del
också de ingalunda obetydliga inkomster Cherokee-indianerna
vetat skaffa sig genom utarrendering af
sträckor af sitt område, såsom betes-
marker, genom afgifter för rättigheten
att bearbeta deras kolgrufvor o. s. v.

Af stammens trettiotusen medlem-
mar tala omkring Aderton tusen en-
gelska och alla ha långt före detta
anlagt europeisk klädedräkt samt på
samma gång som sin nationella kostym

Blind- och Dår- asyl
i Park Hiss.

äfven aflagt de flesta af sina forna vilda vanor, så att t. ex. ingen med-
lem af stammen mera litar till jakten för
sitt lifsuppehalle. Men så äro icke häl-
ler numera vidare än på sin höjd ett tu-
sental af Cherokee-indianerna, värkliga
fullblods-indianer, utan i högre eller
lägre grad uppblandade med hvitt blod

Gamla seminariet i Tahle-
quah.

ehuru också dessa „halfblod" anses såsom indianer och i alla af-
seenden stå på samma nivå som dessa. Fullt tjugosju tusen hvi-
ta lefva dessutom inom Cherokeeområdet, som inalles är sjutusen
sexhundra åttioen kvadratmil stort, samt indela dt i nio s. k. po-
litiska distrikt eller „counties."

Vinita är den förnämsta affärsstaden och eger ett trettiotal
butiker samt beröres af fyra olika jämvägslinier. Den politiska
hufvudstaden däremot är Tahlequah, som noga taget endast är
en indianby med ett församlingshus uppfördt af tegel i dess cen-
trum. Huset inrymmer lokaler för nationens lagstiftande för-
samlingar såväl som för dess exekutiva myndigheter. Konstitu-
tionen liknar staten New Yorks, och finnes likasom latarm, ut-
gifven i tryck, både på engelska och Cherokee språket. Ingen



775

kan enligt dessa lagar, hvilka häruti följa Henry George's lära,
förvärfva sig enskild jord utan eger enhvar rätt, att till sin nyt-
ta använda obegagnad sådan. Eganderätt erhåller individen en-
dast till de bygnader och annat han uppfört på den jord han
använder och brukar, och endast dem kan han sälja. En själf-
ständig nation är Cherokeestammen icke, utan en ~Förenta Sta-
ternas republiks skydsling", enligt ett utslag af högsta domsto-
len, men stammen eger likvisst själf afgöra, hvilka som utgöra
dess medlemmar och således att upptaga nya sådana om den så
finner för godt och lämpligt. Häraf ha en mängd hvita män
begagnat sig och, genom att gifta sig med Cherokee-kvinnor,
skaffat sig medlemskap i stammen. Öfver ett tusental sådana
adopterade medlemmar af hvit härkomst finnas inom Cherokee-
stammen och jämte dem ett antal Delaware och Shawnee-india-
ner, hvilka också numera betraktas såsom Cherokees. Dessa
hvita — „squaw-män" såsom de kallas — kunna utses att be-
kläda alla embeten och förtroende poster inom stammen undan-
tagande endast chefsplatsen, hvilken förbehålles födda Cherokees,
om sedan fullblodsindianer eller icke.

Ett „statsfängelse" finnas i Tahlequah, men då straffen van-
ligen bestå endera i prygling eller i hängning, behöfver stam-
men i regeln icke underhälla sina brotslingar längre än tils den
vanligen nog så korta ransakningen är undanstökad och domen
fäld, hvilket är liktydigt med utförd, ty i Cherokee-reservationen
inlåter man sig icke på långa ceremonier och omgångar. En anstalt
för undervisning af blinda, döfva och stumma samt ett dårhus
och fattighus utgöra andra offentligainstitutioner värda ett omnäm-

Grand Saline i Cherokee för värn-
lösa barn.

nande, likasom också ett hem
för fader och moderlösa barn,
hvilket sörjer för omkring ett-
hundra femtio skydslingar.

Ofver åttiotusen dollars utgif-
vas årligen af Cherokee-nationen
för skolandamål och finnas inom dess

område två högre skolor, etthundra tio almänna eller bottenskolor,
samt femton skolor underhållna af olika religionssekter, utom s. k. se-
minarier för elever af båda könen, hvilka undervisas i latin, högre ma-
tematik och andra läro ämnen, som ickekunna inhemtas ide andra
skolorna. Seminarierna äro försedda med dugliga byggnader samt
ypperlig undervisningsmateriel och nästan alla lärareposter innehaf-
vas af unga Cherokee kvinnor. Flickseminariet nära Tahlequah, är
inrymdt i en präktig ny tegelbygnad, som omgifves af en park
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om åtta acres. Inemot ett par hundra elever undervisas här,
de hvilkas föräldrar sakna medel att betala för dem, på bekost-
nad af stammen, som förser dem såväl med böcker som andra
skolrekvisita, och består dem fritt uppehälle under skolti-
den. Seminariet för gos-
sar ligger icke långt
därifrån och är inrym dt
i ett hus, som kostat
öfver etthundra tusen
dollars. Undervisning
meddelas i samma ämnen
och på samma vilkor
som i det kvinliga semi-
nariet.

Cherokee stammens fruntimmers seminarium.

Chickasaw-nationen eller stammen hade fordom sina bonings-
platser i Alabama samt norra delen af Missisippi, därifrån de
flyttades till indianterritoriet och fingo sig anvisad en reserva-
tion invid gränsen mot Texas. Äfven Chickasaw reservationen
består till en stor del af mycket fruktbar jord, hvilken i stor ut-
sträckning blifvit odlad, om icke så mycket af Chickasaw-india-
nerna själfva, hvilka uppgå endast till sexturen femhundra per-
soner, som af de omkring femtiotusen räknande hvita, hvilka be-
viljats rätt att bosätta sig inom reservationen. Bland indianerna
finnas åtskilliga mycket förmögna individer, besittande betydande
egendom såväl i jord och hus som i boskap och i allmänhet åt-
njutande anseende att vara särdeles skickliga byteshandlare och
affärsmän.

Nationens högsta domstol består af tre medlemmar, af hvil-
ka två äro fullb ods indianer och en halfblod, medan lagstiftande
församlingens representanter tillhöra hvardera rastyperna obero-
ende af någon proportion mellan dem. Kapitoliet, statsbygna-
den ligger på en hög kulle vid Washita-floden, det förnämsta
vattendraget inom reservationen och där som annorstädes i po-
iitiska församlingar kämpa tvänne partier om makten, „progres-
sisterna" och „the pullbacks" (tillbakahäliarne), det förra till
stor del bestående af hvita och halfblod, det senare af fullblods
rödskinn jämte en del halfblod. Fjorton lägre skolor underhål-
las af stammen och jämte dem tre s. k. akademier, hvilka väl
knappast äro annat än fortbildningslärovärk för dem som vilja
inhämta något större kunskaper än hvad de kunna i botten-
skolorna.
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De delar af Alabama, Georgia och angränsande områden,
hvilka vid de hvitas ankomst dit, icke beboddes af Cherokee-
stammarna, innehades af den mäktiga Creek- eller såsom dessa
indianer själfva kallade sig „Muskogee"-stammon. Föga någon
annan stam af de röde har gjort så långvarigt och hårdnackadt
motstånd mot hvita mäns inträngande och bosättning i deras
land som Creek-indianerna. Ända till år 1812 hade de velat be-
vara sitt oberoende så tämligen, samt tillfogat de hvita så många
vederlag i de jämt och ständigt ånyo utbrytande krigen att desse
icke kunnat fördrifva dem från deras ursprungliga boningsplat-
ser. Nämda år öfvertogs befälet i krigen mot rödskinnen af An-
drew Jackson, som under de närmast följande tre åren slog de
röde i så många blodiga fäktningar att desse omsider sågo sig
tvungna att erkänna de hvitas öfverlägsenhet, hvarefter dessa
något så när ostördt lämnades att sköta och bebruka sina ny-
byggen.

Men i samma mån som odlingen fortskred blef dock india-
nernas närvaro alt mera störande för den ständigt ökade befolk-
ningen så att unionsregeringen år 1865 afbröt ett fördrag med
Creek-stammen, enligt hvilket tretusen personer af denna läm-

nade sina hem-
vist i Georgia
och flyttade öf-
ver till indian-
territoriet,, dit
tio år senare
resten af stam-
men följde ef-
ter. Här dröj-
de det icke län-
ge innan Creek-

Tulsa.

indianerna lärde sig att draga fördel af sitt nya lands naturliga
rikedomar, härvid i betydande mån understödda af de missionä-
rer, hvilka inom området inrättat en mängd missionsskolor. Creek-
stammen visste uppskatta värdet af kunskaper och begagnade
sig därför begärligt af tillfället att i missionsskolorna inhemta
sådana, hvarför också alla förhållanden inom Creek-reservationen
inom jämförelsevis kort tid begynte antaga ett synnerligt för-
månligt utseende. Utvecklingen i kunskaper, odling och väl-
stånd fortgick jämt och på ett glädjande hastigt sätt ända till
secessions kriget, då också Creek-nationen delade sig i tvänne
fiendtliga partier. Ett försök af secessionens anhängare att hin-
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dra det motsatta partiet från att förena sig med unionstrupper-
na gaf anledning till rätt skarpa fäktningar redan inom stam-
mens eget område, men misslykades fullständigt i det att unio-
nisterna lyckades komma undan till Kansas, där de voro i säker-
het. Efter krigets slut dröjde det ännu någon tid innan de oli-
ka fraktionerna af Creek-stammen kunde glömma den nyss så
häftiga fiendskap, som söndrat dem, men redan år 1866, då stam-
men blef återförenad, ha dess medlemmar ånyo i behjälplig en-
dräkt arbetat för det helas välstånd och framåtskridande.

Creek-reservationen upptar femtusen tjugufyra kvadratmil af
med tillräcklig skog försedt, fruktbart land, beläget mellan Che-
rokee- och Chocktaw-stammarnas områden, Hufvudnäringen bland
Creek-indianerna är boskapsskötsel men därjämte syssla de irätt
vidsträckt skala med egentligt jordbruk och skörda betydande
mängder majs, bomull, hvete, och „pecon-nötter." Hufvudstad
är Okmulgee, legislaturen, som består af tvänne „hus" — „kun-
garnes hus" samt „krigarnes hus" — sammanträder i Oktober
månad hvarje år. Stammen räknar för närvarande fjortontusen
medlemmar, hvilka hysa större förtroende till den makt egandet
af kunskaper skänker än troligen några andra indianer. Icke
mindre än åttiotusen dollars
utgifvas årligen för undervis-
ningsväsendet och däraf an-
vändes en betydande del för
att bestrida kostnaderna för
unga mäns och kvinnors vi-
stelse vid högskolor i hufvud-
sakligen de östra staterna af
unionen. Resten af summan
åtgår för underhållet af fyra
högre och fyratio bottenskolor

Atoka: Chocktaw mötesplats.

inom reservationen, där dessutom flere skolor underhållna af oli-
ka religionssekters bekännare, arbeta för det uppväxande släk-
tets förkofran i bildning och kunskaper. Invid staden Muscogee
finnes dessutom det s. k. indian-universitetet, hvilket inrättades
af baptister år 1880 samt förbereder unga kvinnor och män för
religionslärarekallet. Universitetet eger en rymlig och vacker
bygnad, hvilken utgör en värklig prydnad för den annars skäli-
gen obetydande staden, hvilken också hyser den s. k. Harrell in-
dustriskolan såväl som den presbjderianska missionsskolan, hvar-
dera afsedda för de öfriga stammarna i indianterritoriet likaväl
som för Creek-nationen. Tack vare den sedan sextio år tillbaka
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följde seden att sända elever på stammens bekostnad till fram-
stående högre lärovärk i olika delar af unionen, finnas inom
Creek-stammen flera individer af värklig bildning än inom de
öfriga nationerna, hvarför också Creek-indianerna städse spelat
en rätt framstående roll inom deras gemensamma råd.

Chocktaw-nationen hade sina förra boningsplatser i södra
Oklahoma och Missisippi, därifrån de omkring år 1830 flyttades
till sin nuvarande reservation i indianterritoriet, där de ega tio-
tusen fyrahundra femtio kvadratmil jord. Reservationen ligger
mellan Canadian och Red River floderna, gränsande såväl till
Texas som till Arkansas, samt består af i allmänhet fruktbar
mark, hvilken i öster öfvergår till ett kuperadt bärglandskap, alt-
mera ju närmare man kommer de där liggande Kimishi bärgen.
Hufvudstaden är Atoka, i hvilken de flesta af stammens mera
framstående lärövärk ligga. Skolegendomen, i fastigheter och
undervisningsmateriel, uppgifves vara värd fullt tvåhundra tusen
dollars medan för undervisningsändamål årligen utgifvas åttio-
tretusen dollars. Fyra högre och etthundra sjuttio lägre skolor
underhållas af stammen, hvarjämte åtskilliga olika religionssek-
ters bekännare underhålla skolor på olika platser. Hufvudsta-
den Atoka utmärker sig dessutom genom att vara utgifnings-
platsen för en „indian tidning", en kuriositet, som ingalunda
öfverallt står att ses.

Hufvudnäringen inom Chocktaw-reservationen likasom hos de
öfriga af de fem nationerna är jordbruk och dess hufvudproduk-
ter utgöras af råg och bomull, medan samtidigt en betydande
mängd boskap uppfödes och underhålles. Därjämte ega Choc-
taw-indianerna en rikt gifvande inkomst källa i sitt områdes
kolgrufvor, hvilka år 1872 öpnades af en „squaw-man" vid namn
McAllister. Numera bearbetas grufvorna af ett större kapital-
starkt bolag, hvilket betalar en viss afgift, för hvarje ton kol
som brytes, till stammen. Detta bolag har utväcklat grufvorna
i stor skala så att Choctaw-indianerna numera kunna räkna på
en för hvarje år stigande inkomst från denna sin egendom. Utom
dessa grufvor, kallade „McAlester", finnas andra gifvande kol-
grufvor inom reservationen, vidCaddo, vid Lavanna och vid Le-
high, alla bearbetade på liknande hvilkor som de förstnämda
och därför alla lämnande en vacker årsinkomst åt jordegaren,
här Choctaw-stammen. Ända till en million dollars om året har
nationen erhållit från sina kolgrufvor, hvilket då densamma icke
består af mera än omkring femtontusen personer ju är en sär-
deles vacker „biinkomst". Utom dessa femtontusen indianer och
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halfblod ha ungefär tjugutusen hvita beviljats tillstånd att bo-
sätta sig inom reservationen, där de till största delen syssla med
jordbruk.

Den fåtaligaste af de fem nationerna är Seminol-stammen,
hvilken icke räknar flera än två tusen femhundra medlemmar,
Seminolerna förflyttades år 1842 från Tlanda till indianterritoriet
sedan de med en uthållighet och tapperhet, som sakna nästan
alla motstycken under många och långa år försvarat sitt land
mot de hvitas inkräktningar och därunder småningom samman-
smultit till ett sådant fåtal att motståndet icke mera kunde fort-
sättas mot de talrika trupper P^örenta Staternas regering sändt
emot dem.

Seminolerna ega en mycket liten reservation af endast tre-
hundra tolf kvadratmils areal, med till största delen långt fatti-
gare jord än i de angränsande områdena. Men detta oaktadt
har Seminol-stammen genom arbetsamhet och sparsamhet vetat
svinga sig upp till en lysande finansiell ställning samt eger ett
väl organiseradt undervisningsväsende. Hufvudstaden är We-
woka, där stammens regering och legislatur hafva sina säten.
Den förstnämda är ombetrodd tvänne chefer, en „första" och en
„andra", medan den senare är sammansatt af fjorton höfdingar,
hvilka på samma gång tjänstgöra såsom medlemmar i nationens
högsta domstol. Endast ett ringa fåtal hvita lefva bland semi-
nolerna, hvilka för sina barns undervisning underhålla fem
skolor samt ega ett af de vackraste skolhusen i hela territoriet.
Jämte dessa finnas tre missionsskolor bland seminolerna, hvilka
ega anseendet att vara de fredligaste och mest laglydiga bland
indian-territoriets olika stammar tillhörande innevånare, en om-
ständighet som måhända låter sig förklaras genom fåtaligheten
af den hvita befolkningen inom reservationen.

I nordöstra delen af indianterritoriet bo kvarlefvor af åtskl
liga olika indianstammar, hvilka i tiden innehade vidsträckta
egna områden och beredde de hvita rätt många och stora svå-
righeter innan de slutligt underkufvades och kunde deporteras
till sina nuvarande boningsplatser. Etthundra femtio Quapaw-
indianer, ursprungligen hemmahörande i Arkansas, etthundra
sextio Peoria's och Kaskaskia's samt bortåt etthundra fyratio
Attama's, alla dessa från Illinois, inemot trehundra Wyandotte's,
ett sjuttiotal Miami's och ett åttiotal Shawnee's, hvilka fordom
hade sina hemvist i Ohio, åttiofyra Modoe-indianer från Oregon,
de sista kvarlefvande af denna stam, hvilken med en seg uthål-
lighet, som i sanning var beundransvärd länge försvarade sig
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mot de hvita samt slutligen omkring tvåhundra femtio Seneca
och Cayaga-indianer, af de stammar, som fordom egde största
delen af den nuvarande staten New York — sålunda sammansatt
är befolkningen i nordöstra hörnet af indianterritoriet. Flertalet
också af dessa indianer lifnära sig med jordbruk och ega härvid
fördelen af järnvägskommunikationer, i det S:t Louis och San
Francisco järnvägen är dragen igenom deras område.

Hvilken indianterritoriets framtid skall bli, därom hafva
många och olika meningar uttalats utan att någon samstämmig-
het i åsikter så till vida kunnat uppnås. Blandningen af så många
olika folkstammar såväl som de säregna egendomsförhållandena
göra det ytterst svårt att finna en lösning, som skulle undan-
rödja alla svårigheter och till dessa båda kvistiga jmnkter har
på senare år sällat sig den ytterst starkt utpräglade national-
känsla, som utvecklat sig hos „de fem nationerna", såväl gente-
mot hvarandra, som gentemot de hvita. Ett slags gemensamrådsför-
samlig finnes visserligen, till hvilken såväl de fem nationerna som an-
dra stammar sända ombud, men ehuru dennaförsamling, som sista
gången sammanträdde år 1885,uttalade såsom sin åsigt att de olika
stammarna inom indianterritoriet "borde sluta sig samman till
ett helt för att bätre kunna bevaka de gemensamma fördelarna,
bätre kunna sörja för undervisningsväsendet och bätre handhafva
rättsvården, ha inga åtgärder i detta syfte tils vidare vidtagits.
Tvärtom ha alla efteråt gjorda försök att få en ytterligare råds-
församlig till stånd strandat mot flera af de mest inflytelserika
stammarnas obenägenhet att sända delegerade till en sådan, hvar-
för det till och med måste betraktas såsom högst osäkert huru-
vida församlingen någonsin mera sammanträder.

Antagligast är det väl att man kommer att låta de nuvarande
förhållandena råda tills den allmänna bildningsnivån bland indian-
territoriets innevånare stigit tillräckligt högt för att man skulle
kunna låta dem bilda ett regelrätt territorium, hvilket sedan i
vanlig ordning skulle få utveckla sig till en stat och såsom så-
dan mottagas i unionen. Man skulle då få bevitna det egen-
domliga skådespelet af indian-senatorer uppträdande i Washing-
on såsom representanter för de folkstammar, hvilka i tiden egde
större delen af Förenta Staternas område, men reducerats till
ett enda territorium, där de likväl, tack vare de hvitas exempel,
lärt sig att afvinna naturen långt fördelaktigare existensvilkor
än de åtnjöto på den tid då de fritt förfogade öfver tusen mils
jordsträckor, men icke förstodo att draga annan nytta af dem än
genom jakt och fiske. Röda senatorer och kongressledamöter
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blefve visst något både nytt och egendomligt och mera än en
amerikanare skulle väl göra stark opposition mot en sådan tin-
gens utveckling. Men hvarför icke? Långt bätre vore det väl
att bevilja de röde fulla medborgeliga rättigheter i mån som de
visa sig mottagliga för odling och civilisation, än att kvarhålla
dem i en undantagsställning, hvilken på det hela skänker hvar-
ken dem eller Förenta Staternas öfriga medborgare några förde-
lar. I alla händelser skulle indianerna nog förstå att begagna
sina medborgerliga rättigheter lika väl som flertalet negrer, åt-
minstone på den tid då dessa kommo i åtnjutande af medborgar-
skap. Och såsom ras äro indianerna säkert mera värda sympa-
tier än de „ svarta bröderna."



111.

Indian-rasen, dess förtid, nutid och sannolika
framtid.

nligt vanlig uppfattning och vanligt beteck-
ningssätt var det en folkras — „den röda",
— som, före Amerikas upptäckt af européer,
bebodde hela den nya världen, och såvida
vissa genomgående drag äro tillräckliga för
att såsom en ras stämpla alla de, i så många
andra afseenden ofantligt olika stammar,
hvilka bildade de amerikanska kontinenter-
nas urbefolkning, har denna uppfattning skäl
för sig. Men med mera skäl kunde då alla

Europas olika folk hänföras till en enda ras, ty germaner och
slaver, latinska och finska stammar ega flera gemensamma drag
än t. ex. de småväxta eskimåerna ytterst i norr och de i medel-
tal fulla sex fot höga patagonierna längst i söder af den nya
världen. Detta är visserligen att gå till den sista ytterligheten,
då ju föga tvifvel mera råder om att eskimåerna äro en rent
asiatisk-stam, nära beslägtade med folken längs Asiens norra ku-
ster, men utan att ens gå så långt är det lätt nog att — t. ex.
emellan de af jakt och fiske lefvande nomadstammarna i nordli-
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gare delen af Förenta Staternas nuvarande område, samt de i ord-
nade samhällen lefvande, jordbrukande och städer byggande fol-
ken i södra delen af landet — påvisa så stora olikheter i språk,
utseende, seder, lefnadssätt, traditioner o. s. v., att det icke mera
kan blifva tal om olika grenar af en folkras, trots likheten i
hudfärg.

Många försök till indelning af de olika indianstammarna i
särskilda grupper, företeende bestämda raslikheter, ha gjorts,
men till någon enighet härutinnan har vetenskapen ännu icke
kommit, och föga troligt är, att enighet någonsin i denna fråga
kommer att uppnås. För vårt ändamål kan det också vara täm-
ligen likgiltigt, huruvida indianerna på de båda amerikanska kon-
tinenterna sönderfalla i två, fyra eller till och med flere raser,
då utrymmet i alla fall förbjuder oss att gifva mera än en knapp-
händig skildring af Nord Amerikas indianstammar. Och beträf-
fande dessa är indelningen i tvänne raser — eskimåerna likvisst
undantagna — tillfyllestgörande, ty till den s. k. Toltek-rasen
eller den Amerikanska rasen (enligt Dr Mortons beteckningssätt)
kunna alla de stammar, som egt eller ega någon betydelse för
Förenta Staterna, med bestämdhet hänföras.

Stammar, hörande till Toltek-rasen, voro de första, medhvil-
ka européerna vid sin ankomst till Amerika kommo i beröring,
såvida nämligen de på de västindiska öarna boende „Carib'erna'-
undantagas, ty om deras sammanhörighet med någon annan
stam kunna berättigade tvifvelsmål hysas. Ide trakter af fast-
landet, där spaniorerna först fattade fast fot, d. v. s. i Central
Amerika och Mexiko, utgjordes åtminstone den herrskande rasen
af toltekiska och atztekiska stammar, och till samma ras hörde
äfven de peruvianska Incas, hvilka i nordöstra hörnet af Syd
Amerika upprättat en hälft civiliserad stat, hvars institutioner
och samhällsskick i så många hänseenden liknade atztekerväldet
i Mexiko. Likaså hörde och höra till denna ras alla de stam-
mar, hvilka i södra delen af Förenta Staternas nuvarande områ-
de bygde väl befästade städer samt för sin utkomst mera litade
till jordens afkastning, som de visste höja genom bevattning och
andra artificiella medel, än till jagt och fiske.

Skilnaden mellan dessa stammar å ena sidan och de noma-
diserande indianerna i norden är så i ögonen fallande, att de
utan betänkande af enhvar skulle betraktas såsom tillhörande
skilda raser, och om också lefnadssättet och samhällsskicket hos
några af de i nordöstra delen af kontinenten fordom boende
stammarna utmärkte sig för en betydligt högre grad af kultur
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Menniskooffer hos Atztekerna.
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än hos deras nomadiserande rasförvandter, så stodo dfc i stället
dessa så nära i alla andra drag, att de tydligen utgjorde endast
de längst framskridna stammarna af samma amerikanska ras.
De i Indianterritoriet nu lefvande Cherokee-, Chickasaw-, Mus-
kogee- och Choctaw- samt Seminol-stammarna hörde till denna
kategori, medan Sioux-indianerna, hvilka hafva sin reservation i
South Dakota, bilda den talrikaste återstoden af egentliga no-
mad-stammar, till hvilka också Cheyenne-, Apache-, Comanche-
och många andra mindre kända stammar höra. De bofasta, till
Toltek-rasen hörande stammarna representeras nu förnämligast af
Zuni- och Pueblo-indianerna i New Mexico och Arizona, där de
fordom voro långt mera spridda än för närvarande.

Ännu större olikheter i åsikter än beträffande de amerikan-
ska indianstammarnas närmare eller f järmare slägtskap med hvar-
andra råder vidkommande deras ursprung. Såvida teorin, att
hela mänskligheten härstammar från ett enda människopar, hål-
ler streck, måste en forntida, förhistorisk förbindelse mellan Asien
och Amerika antagas, ty från Asien skulle väl i så fall Amerikas
urbefolkning ha invandrat. En sådan förbindelseled låter sig
också lätt nog tänkas, om man behåller i minnet såväl den egen-
domliga formationen af Asiens nordöstra och Amerikas nordvästra
delar som landets i dessa näjder 1 vulkaniska beskaffenhet. En
naturrevolution, som skulle åtskiljt de båda kontinenterna, är
lätt tänkbar och därmed frågan om vägen för den amerikanska
urbefolkningens invandring en för alla gånger besvarad. I
rastyp förete också alla indianer rätt mycket, som skulle tyda på
asiatiskt ursprung, och knappast någon olikhet, som icke skulle
kunna förklaras genom inflytandet af olikheter i klimat, lefnads-
sätt och sysselsättning, då detta inflytande fått göra sig gällande
under oräknade generationer.

Ty att de amerikanska kontinenternas folk under tidsåldrar
stått isolerade från alla andra folkraser på jorden, låter sig knap-
past betviflas ens af de mest fanatiska anhängarne af teorin om
möjliga sjöförbindelser mellan Asien och Amerika, långt före Eu-
ropa hade en aning om den nya världens tillvaro. Att fartyg
någon gång kunnat af väder och vind drifvas öfver Stilla hafvet
till Amerika är visst möjligt, och möjligt är också, att deras be-
sättningar i någon mån hjälpt de indianstammar, som uppta-
git dem, att utveckla en eller annan industri- eller handtvarks-
gren, men att sådana händelser skulle inträffat tillräckligt ofta
för att kunna utöfva någon invärkan i stort på de amerikanska
kontinenternas innevånare kan på goda grunder dragas i tvifvels-
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mål. I ingen händelse kan teorin bevisas, eller har man ens
veterligt sökt värkligen bevisa den.

Uppkomsten af ordnade samhällsbyggnader, med i en del af-
seenden ganska långt hunnen kultur, får väl därför tillskrifvas
den högre utveckligen af en del stammar, icke någon invärkan
utifrån. Frågan härom hade troligen kunnat med tillfyllestgö-
rande visshet besvaras, såvida de första spanska upptäckarne va-
rit besjälade af större intresse för vetenskap och mindre upp-
fylda af guldtörst och s. k. religionsnit. Endast i sällsynta un-
dantagsfall gjorde de sig mödan att uppteckna några af de in-
födda folkens traditioner, och äfven i dessa undantagsfall skedde
det på ett alt utom vetenskapligt och systematiskt sätt, medan
samtidigt de urkunder af olika slag, som infödingarna egde, i re-
geln förstördes. Tack vare endast den omständigheten, att åt-
skilliga sådana urkunder voro af ett så pass oförstörbart mate-
rial som sten, har någon del af dem blifvit bevarad åt en senare
tids forskare, ehuru knappast mera än tillräckligt för att visa,
hvilka skatter som gått förlorade.

Så mycket har man dock ur det, som bevarats, lyckats fastställa
att atztek-folket, hvars kultur så att säga kulminerat i det Mexi-
kanska, af Cortez eröfrade riket,endast utgjorde en yngre gren
af toltekerna, hvilka långt före de förstnämdas ankomst till lan-
det bebott detsamma och spridt sig vida längre söderut än de
långt mindre talrika atztekerna. Vidare skulle enligt dessa sam-
ma bevarade traditioner båda de här ofvannämda stammarna
såväl som åtskilliga andra ha invandrat från nordväst, d. v. s.
från trakter, som nu ligga inom Förenta Staternas område. Där-
med är frågan besvarad om de stammars ursprung, hvilka i syd-
västra delen af unionens territorium, hufvudsakligen i New Mexico
och Arizona, ännu i dag som är bebo de egendomligastäder, som
gemenligen benämnas „pueblo's". De äro utan tvifvel de sista
kvarlefvorna af de till toltekrasen hörande stammar, hvilka —

okändt huru lång tid före Amerikas upptäckt — företogo en
folkvandring åt söder och sydost, till „Anahuac," det nuvarande
Mexico, och längre söder ut, måhända ända in i Syd Amerika.
En del af de på vandring stadda stammarna slogo sig ned i trak-
ter, som de genomtågade, stannade där och bo delvis kvar där
än i dag.

Huruvida också de stammar, hvilka ända så långt norrut som
i Colorado lämnat egendomliga spår af sin tillvaro i de bostads-
komplexer eller byar, nian benämt „Cliff-dwellings", tillhört nå-
gon gren af toltek-rasen, är ovisst, ehuru en del tecken visst
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skulle tyda därpå. Här kunna vi inte inlåta oss på frågan, då
redan de hufvudsakliga stammar, hvilka bodde på den Nord
Amerikanska kontinenten vid tiden för densammas upptäckt af
européer, utgöra ett altför stort material för behandling inom
den trånga ram, som står oss till buds.

Benämningen ~indianer" tillades den nya världens innevånare,
såsom kändt emedan de första upptäckarne vid ankomsten dit
trodde sig hafva kringseglat jorden och anländt till Indiens ost-
kust. Till en början trodde européerna sig hafva att göra med
endast ett folk, men funno inom kort, att urinnevånarne i själfva
värket tillhörde en mängd olika stammar, skilda från hvarandra
i många afseenden och icke minst genom olikheten i språk. Se-
nare studier af dessa språk ha gifvit vid handen, att de inom
Förenta Staternas nuvarande område — sydvästern dock undan-
tagen — lefvande indianerna kunde hänföras till sex familjer:
Algonquin, Iroquois, Dakota eller Sioux, Cherokee, Catawba och
Shoshonee. Alla dessa tillhöra den amerikanska indianra-
sen, enligt den i början af detta kapitel angifna indelnin-
gen, men anmärkas bör, att de här uppräknade benämningarna
icke äro de, som användes af indianerna själfva för de stammar
de tillhörde. „Iroquois" t. ex. var ursprungligen ett öknamn så-
väl som „Hurau," under hvilket namn samma stam också var
känd. „Sioux" är ett ord af Algonquinspråket användt för att
beteckna Dakota-indianerna o. s. v. Stammarna, folkfamiljernas
underafdelningar, lefde hvar och en för sig och vanligen i fiend-
skap med alla andra stammar, om ock tillfälliga förbund då och
då ingingos, och hvarje stam var åter delad i smärre afdelningar,
enhvar under sin höfding eller „sachem". Hvarje sådan höf-
dings anhang eller följe hade i regeln en symbol, bestående af
bilden af något djur, hvilken intog en framstående plats bland
de tatueringar, hvarmed krigarne prydde sig och vanligen hade
sin plats på bröstet. En sköldpadda, en orm, en hjort, en hök

Indianska symboler

o. s. v. voro olika höfdingars sinnebilder och öfver alla, som
hörde till hans följe och buro bilden, regerade han enligt sed
och tradition, i fredstid egande rätt liten myndighet öfver sina
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anhängare, men i krigstid deras erkända och vanligen noga åt
lydda chef.

Algonquin-familjens stammar bodde i näjderna längs Atlan-
tiska kusten från Kap Fear norrut samt västerut ända till Mis-
sisippifloden. Narragansett-, Pequod-, Massachusetts-,! Mohegan-,
Manhattan-, Delaware-, Powhatan-, Shawnee-, Miami-, Illini-,
Sac & Fox- och andra smärre stammar hörde till denna familj,
med hvilken de hvita stodo i mångfaldig beröring af både kri-
gisk och fredlig natur. Legenderna och berättelserna om Poca-
hontas, Powhatan, Massasoit, Kung Filip, Black Hawk, Tecumseh,
Pontiac och andra röra sig alla kring episoder ur historien om
de hvitas sammanstötningar med Algonquin-familjens stammar,
men måste, så intressanta många af dem än äro, här förbigås.

Omgifna af olika Algonquin-stammar bebodde Iroquois-in-
dianerna söder om Ontario-sjön en landsträcka, inom hvilken
källorna till de stora Susquehanna-, Delaware- och Ohiofloderna
befinna sig. Här var centrum för „de fem nationernas" makt,
med hvilken de hvita under kolonialtidens oroligheter ständigt
måste räkna, och här lefde de berömda cheferna „Red Jacket"
och Josef Brandt, om hvilka historien har att förmäla drag, som

mera påminna om forntidens romare än om vilda rödskinn. Sär-
deles rikt på medlemmar var de fem nationernas förbund väl al-
drig, då det troligen icke ens under sin mest lysande tid någonsin
skulle förmått sända i fält stort mera än två å tretusen krigare,
men stridbara, väl discijdinerade, tappra och blodtörstiga som
dessa krigare voro, ersatte de under tidehvarfvets skogskrig ge-
nom dessa egenskaper fåtaligheten i antal och visste skaffa sig
ett anseende på krigsstråten sådant många andra, långt talrikare
stammar, icke egde. Längs de inom deras område upprinnande
floderna trängde „de fem nationernas" krigare långt in i den
nuvarande staten New York samt in i Virginia och Kentucky å
ena sidan, medan å den andra deras ströftåg sträckte sig väl in
i det nuvarande Illinois och troligen ända till Missisippi.

Cherokee- och Catawha-indianerna hade sina boningsplatser
längre söder ut och blefvo senare, likasom Chickasaw-, Choctaw-,
Seminol- och Muskogee- stammarna, hvilka alla stodo föregående
grupp mycket nära, så inblandade i dessas krigsföretag och all-
männa historia, att deras öden bra nära sammanföllo, om de ock
på grund af olikheten i språk icke kunna hänföras till samma
grupp.

Dakota- eller Sioux-gruppen eller familjen hade sina jakt-
marker — ty om boningsplatser kan man beträffande dessa veri-
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tablå nomader knappast tala — på de stora slätterna i väster
och nordväst] samt omfattade en mängd stammar utom de egent-

liga Dakotah's. Särdeles
krigiska, utmärkta ryt-
tare och jägare samt yt-
terst afvogt stämda mot
de hvita, ha Sioux-india-
nerna i den fjärran vä-
sterns historia spelat en
lika bemärkt som blodig
och grym roll och utgö-
ra för närvarande den
talrikaste och troligen
minst af civilisationen

påvärkade stammen
bland Förenta Staternas
indianer.

Ännu längre i väster
och isynnerhet nordväst
hade Shoshonee- grup-
pens olika stammar sina
hemvist, delvis ända ut till

Grupp af Sioux-inuianer.

Pacific-kusten. Också flere af de till denna grupp hänförbara
stammarna ha genom långvarigt och hårdnackadt tappert mot-
stånd mot de hvita gjort sig ett namn inom västerns häfder, men
äro nu få till antalet samt spridda öfver åtskilliga, olika reser-
vationer, oförmögna att mera åstadkomma någon synnerlig oro,
om ock då och då den gamla krigarandan visar tecken till att
icke helt och hållet hafva utdött.

De många olika språk, — till antalet långt flera än språken
i Europa — som talades af dessa stammar, voro nog så fullstän-
digt utbildade, ehuru de aldrig blifvit satta i system eller blif-
vit analyserade, lika litet som rödskinnen bildat sig några före-
ställningar om bokstäfver, stafvelser och grammatikaliska regler,
såsom de hvita senare gjort vid studium af indianspråken. Ide
flesta afseenden skilja sig dessa från alla andra kända språk så-
väl beträffande ljudläran som beträffande språkens konstruktion,
och hvart och ett af dem hade sina särskilda egendomligheter,
medan de i andra hänseenden åter företedde samstämmigheter,
som dock i regeln mera berodde på samstämmande rasegendom-
ligheter hos dem, som talade språken, än på likheter hos dessa.
Algonquin-språken t. ex. saknade helt och hållet det ljud, som
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betecknas med bokstafven"/, Chocktow-språket hade intet (J, och
af Iroquois-stammarnas språk hade endast det, som talades af
Ancida-indianerna, något Z-ljud. Algonquin-språken öfverflödade
af konsonant-ljud, medan i andra, t. ex. Cherokee-språket, hvarje
ord slutas med en vokal o. s. v. Almänt abstrakta ord sakna-
des vanligen fullständigt, så att t. ex. intet ord fans för ekträdet,
men väl ett för hvarje särskildt slag af ek, intet ord för fiske,
men väl särskilda ord för nätfiske, metfiske, ljustring och andra
fiskesätt. Nya begrepp uttrycktes genom bildande af nya ord,
hvilka sammansattes af äldre utan hänsyn till, huru orimligt
långt det nya ordet sålunda blef. När därför en af de tidigaste
missionärerna ville till en indiandialekt öfversätta uttrycket „böja
knä" eller ~knäfalla", något som indianerna aldrig göra och där-
för icke hade något ord för, måste han taga sin tillflykt till ett
slags omskrifning och nybildning, hvilka två processer resulte-
rade i det välljudande ordet „wutappessittukqussonnoowehtun-
quot", hvars användande af normalt konstruerade talorgan dock,
såsom synes, erbjuder icke så ringa svårigheter. En annan de
olika språken genomgående egendomlighet är den, att vissa ord,
såsom t. ex. „fader," „moder", „son" o. s. v, aldrig användas en-
samma utan alltid tillsamman med ett possessivt pronomen, så
att t. ex. frasen „Fader, Son och den Heliga ande" i indiansk
öfversättning lyder: „vår fader, hans son och deras heliga ande."

Fattigdomen på begrepp, som den röde mannen behöfde
eller önskade uttrycka, motsvarades naturligtvis af en fattigdom
på såväl ord som böjningsformer i språket, hvilket hjälpte sig
fram med omskrifningar och liknelser, där de direkta uttrycken
icke mera räckte till. Och till följd af fattigdomen på ord kunde
språket själffallet också reda sig med jämnförelsevis få ljudbe-
teckningar. Cherokee-språket t. x. eger endast åttiofem olika
stafvelser, hvadan det, då enhvar af dessa stafvelser har sin
skilda beteckning eller bokstaf, är temligen lätt att lära sig Che-
rokee. Dessa beteckningar, d. v. s. Cherokeealfabetet, uppfunnos af
en höfding, den i det föregående omnämda Sequoiah, af ameri-
kanare ofta benämd „George Guess" med hans kristna namn.
Sedan han sålunda lagt grunden för en vidare utveckling af de-
ras språk, ha Cherokee-indianerna numera småningom skaffat sig
en hel litteratur, såväl i öfversättning som jämväl i original, en
litteratur, hvilket erbjuder ofantligt mycket af intresse för en-

hvar, som önskar göra närmare bekantskap med de återstående
indianernas andliga lif.
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FÖrut egde dock ingen af de till den »amerikanska" rasen
hörande stammarna något skriftspråk, utan användes, då det
muntliga ordet icke kunde begagnas, ett slags bildspråk, hvilket
dock icke egde några regler eller bestämda beteckningssätt, utan
af enhvar, som var nödd och tvungen att begagna det, behand-
lades enligt stundens ingifvelse. En rad af ytterst svåra teck-
ningar, utförda på det enklaste och mest konstlösa sätt, ristades
i en barkbit, en sten, ett trästycke eller annat hållbart material
af liknande art och var i allmänhet tillräckligt för att uttrycka,
hvad som afsågs. Såsom exempel på detta slags skrift vilja vi
anföra nedanstående „barkbref", afsedt att meddela, det en trupp af
fjorton hvita soldater och tvänne indianer tillbragt natten på
den plats, där „brefvet" ristades in i en trästam. N:o 9 och 10
beteckna soldaterna och deras vapen; n:o 1 är befälhafvåren, bä-
rande ett svärd; n:o 2 en sekreterare med en bok; n:o 3 en geo-
log med en hammare; n:o 7 och 8 äro de indianska förarne

Prof på indiansk bildskrift..

utan hufvudbonader; n:o 11 och 12 visa, hvad de förtärde i läg-
ret, och n:o 13, 14 samt 15 angifva, huru många eldar de upp-
gjorde. För en indian eller någon, hemmastadd i deras sättatt ut-
trycka sig, var ett sådant bref tydligt nog, men för enhvar an-
nan såsom synes bra nog omöjligt att tolka, hvarför också detta
sätt att meddela sig föga kunde användas annat än af rödskin-
nen inbördes och i ingen händelse kunde tjäna för uppteckning
af några mera omfattande beskrifningar.
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Indianen befann sig i korthet sagdt ännu vid de hvitas an-
komst till Amerika på samma ståndpunkt som stenålderns folk, i det
hans redskap och vapen voro tillvärkade af trä, sten, horn eller
ben, men icke af metall. Redan arbetet att fälla en större trädstam
skulle med de stenyxor, indianerna begagnade,kraft veckotal af arbe-
te, hvarför också elden togs till hjälp. Husdjur hade han ingaför ut-
förande af egentligt arbete, ty under sådantkan knappast jagten ru-
briceras, för hvilken han i allmänhet icke heller använde de hun-
dar, hvilka bevakade lägret. Boskap saknade han likaså, litande
endast till skogarnas vilda djur för det kött han behöfde, och
af metaller kände han inga andra än guld, silfver och koppar,
men använde dem endast i högst ringa utsträckning och kände
blott ofullkomligt konsten att bearbeta dem, i detta afseende
skarpt skiljande sig från alla toltekrasens stammar, hvilka del-
vis hunnit rätt långt i kunskapen om behandlingen af metaller.
Så visste t. ex. peruvianerna att genom legering af koppar och
tenn åstadkomma ett slags brons, hård nog att för de flesta än-
damål användas i stället'för järn,

Arbete ansåg den „amerikanska" indianen vara under sin
värdighet och lämpadt endast för kvinnorna, hvilka därför såväl
bygde hans wigwam i skogstrakterna och reste hans tepee
på slätterna som högg bränslet, buro bördorna af bohagsting
och födoämnen samt rödjade de jordbitar, där han odlade sin
majs. Medan han jagade och fiskade eller befann sig på krigs-
stråten, beredde hon jorden för sådd genom att bearbeta den
med en krokig trägrän eller ett musselskal, preparerade de hu-
dar och skinn hennes herre och man använde för sina kläder
och tillagade hans föda, då han var hemma. Kokning utfördes
genom att införa glödheta stenar i vattentäta videkorgar, där be-
ståndsdelarna af maträtten sedan hettades upp, tills de ansågos
färdiga, och hvad öfrigt blef, sedan mannen mättat sig, fick hu-
strun åtnöja sig med. Sällan värdigades han samspråka med
hustrun och barnen utan kunde tillbringa dygn och dagatal i
trumpen, otillgänglig tystnad. List och grymhet voro genom-
gående karaktärsdrag, hvilka endast i individuella undantagsfall
förmildrades af mera mänskliga känslor, och ordhållighet var ett
af de begrepp rödskinnon i regeln icke kände, utan tvekade de
sällan att bryta en öfverenskommelse, ett löfte eller ett fördrag,
såvida hat eller andra passioner drefvo därtill. Men å andra sidan
egde indianen också de flesta vilda folks obegränsade gästfrihet,
så att hans wingwam ständigt stod öppen för hvem som hälst,
som behagade träda in, och den sista bit af födoämnen där fans
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stod gästen, om sedan en gammal bekant eller icke, till buds,
likasom i öfrigt det bästa värden hade att erbjuda.

Sin egen bädd af mattor eller skinn var han altid redo att
lämna åt sin gäst, och välgärningar af ett eller annat slag,glöm-
de han sällan eller aldrig, utan sökte så godt han kunde löna
dem, i många fall gående så långt, att han räddade sin välgö-
rare med fara för sitt eget lif.

Tapper och uthållig i krig, satte indianen sin ära uti att
utan knöt kunna uthärda de största försakelser, lidande och krops-
liga smärtor, men så länge en möjlighet fans att nå ett mål el-
ler vinna en seger genom list, tog han sällan sin tillflykt till
våld, anseende en seger af mindre värde ju flera af de segrande
som därför uppoffrat sina lif. Jakt och krig voro de enda sys-
selsättningar, anstående en man, och därför förseddes gossen med
vapen i stället för leksaker, så snart han blott kunde hålla dem
i sina händer. Från tidigaste år öfvade han sig i manliga idrot-
ter, såsom att löpa på snöskor, slunga lans och tomahawk, ut-
föra krigsdanser och sjunga krigssångerna samt senare att ligga
i forsat för och fälla skogens djur, alt såsom förberedelser för
den tid, då han kunde draga ut på krigsstråten. Unga krigare,
hvilka ännu icke vunnit någon utmärkelse i fält, kunde i dygn-
tal ligga väntande i närheten af någon fiendtlig stams läger, tils
slutligen tillfälle yppades att öfverfalla någon af denna stams
medlemmar, vare sig man, kvinna eller försvarslös åldring. En
skalp var nödvändig såsom segertecken för att göra den unga
krigaren värdig en plats i männens led, huru skalpen förvärfva-
des frågade ingen efter, om i ärlig strid eller genom lönmord.

Redan så tidigt som vid sjutton till aderton års ålder gifte
sig männen, medan kvinnorna ofta endast voro tretton eller fjor-
ton, och giftermålsceremonierna voro så enkla, att föga mera
tarfvades än att bruden — sedan öfverenskommelsen eller rät-
tare köpet med hennes far blifvit afslutadt — till brudgummens
wigwam hemtade ett fång ved eller ett fat kokad majs såsom tec-
ken på sin villighet att framledes uträtta alla hans husliga
sysslor.

Sina krigsfångar behandlade indianerna med ohygglig grym-
het, ofta misshandlande dem så, att de knappast mera lefde, då
de slutligen släpades in i segrarens by eller läger. Men hunno
de fram dit med lifvet, så underkastades de en ändå långt gräs-
ligare behandling, i det hela befolkningen af såväl kvinnor som
barn täflade om att kunna på värsta sätt martera och plåga fån-
gen. I enstaka fall adopterades han af stammen för att intaga
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någon förlorad medlems plats, men oftare dömdes han till en tor-
tyr, hvilken var enastående i sin ohyglighet och icke hastigt nog
för den plågade kunde ändas med döden, vanligen i form af för-
bränning medan offret ännu var vid lif.

De religiösa begreppen hos olika stammar voro högst olika.
De i nordöstra delen af Förenta Staterna lefvande egde intet
ord för Gud, medan Iroquois och de flesta andra stammar trod-
de på ett högsta väsende och ett paradis — „de sälla jaktmar-
derna" — där de efter döden skulle föra ett lif i allsköns härlig-
het. Hatchey-stammen hade ett slags tempel, använda endast
för gudstjänst, och heliga eldar, hvilka alldrig tillätos att slockna.
Alla indianer trodde på goda och onda andar och aktade sig
så vidt görligt var att förolämpa dessa. Djuren ansågos stå un-
der särskilda andars skydd, och därför handterades deras ben
altid med en viss respekt af rödskinnen, som fruktade, att de
döda djurens andar annars kunde varna de lefvande och lära
dem att undgå snaror och vapen. Sårade djur behandlades bätre
än sårade människor, åtminstone så till vida, att den, som sårat
dem, ofta anhöll om förlåtelse för den smärta han tillfogade,
uppmanande dem att uthärda den, så att bäfvern, björnen, hjor-
ten o. s. v. „icke skulle åsamka sina stamförvandter vanära" ge-
nom en omanlig död. Dessa olika andar tillbådos i vissa fall af
indianerna eller anropades åtminstone om beskydd, och den kän-
de sig lycklig, som kunde tro, att någon särskild ande åtagit sig
att skydda och öfvervaka honom. Alla hade en föreställning om,
att synden förr eller senare skulle följas af straff såväl som att
goda gärningar skulle belönas, och därför voro också deras be-
grepp om plikt och själfuppoffring i allmänhet rediga nog, åt-
minstone i förhållande till begreppen i andra stycken.

Sådan var, i korthet skildrad, den röde mannens ståndpunkt
vid tiden för de hvitas ankomst till Amerika, och bätre blef den
knappast genom hans beröring med européer. Under kolonial-
tiden voro rödskinnen den gemensamma fienden, som måste un-
derkufvas eller fördrifvas, innan kultur och odling kunde föras
längre inåt kontinenten. Indianerna voro de rättmätiga egarne
af jorden, och af dem måste den förvärfvas vare sig genom köp
eller våld. Till en början och ännu långt efter det Förenta Sta-
ternas republik uppstått, voro de hvita icke starka nog att uta»
vidare med våld frånhända indianerna deras jord, och därför in-
gingos med de mäktigare stammarna fördrag såsom med suve-
räna stater, medan de mindre mäktiga mera eller mindre våld-
samt undanträngdes. De ständiga krigen mellan indianstam-
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marna inbördes underlättade högst väsentligt för de hvita all-
sköns intriger och stämplingar, hvilka småningom men säkert
ledde till de rödas undertryckande i alla de östra och nordöstra
staterna, utan att någon annat än i enstaka rätt sällsynta undan-
tagsfall bekymrade sig om att söka bibringa dem själfva någon
civilisation och sålunda småningom sammansmälta dem med den

Interiör från indianers hemlif.

hvita rasen. I Canada följdes af fransmännen en sådan politik
beträffande indianen och kröntes där med största framgång, i
det långt färre sammanstötningar mellan röda och hvita där in-
träffade än i Förenta Staterna. Dessas till största delen den
anglosaxiska rasen tillhörande innevånarne kunde icke förmå sig
att behandla indianerna — hedningarna — såsom sina gelikar,
att gifta sig med deras kvinnor och sålunda assimilera den röda
rasen, utan gick all deras traktan och sträfvan ut på att tränga
rödskinnen längre och längre åt väster för att själfva sätta sig
i besittning af landet.

Från början af Förenta Staternas tillvaro såsom suverän stat
hade krigsdepartementet handha*vandet af alla indianangelägen-
heter sig ombetrodt, och detta såväl som inrikesdepartementet,
hvilket redan 1849 haft vården om denna gren af statsaffärerna,
fortsatte den under kolonialtiden började politiken att afsluta
ö'fverenskommelser och fördrag med de olika indianstamm, t
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såsom med suveräna makter. Att principen var politiskt oriktig,
erkännes numera allmänt också af dem, som försvara den genom
påpekande af de hvitas numeriska svaghet, hvilken under lång
tid gjorde det omöjligt att gå annorledes tillväga, och alla utan
undantag äro ense om, att denna praxis fortlefde långt efter det
nödvändigheten för dess tillämpninig upphört att existera. Det
var en i allo abnorm ställning indianen intog såsom på samma
gång „suverän" och »regeringens myndling". Först år 1871 för-
klarades indianstammarna ha förlorat alla suveränitetens attri-
but, och sedan dess har ingåendet af fördrag med dem åtmin-
stone till namnet upphört. Men följderna af denna politik äro
ej så lätta att utrota, då själffallet indianerna småningom helt
och hållet lefvat sig in i öfvertygelsen, att de i vissa stycken
kunna sköta sina egna angelägenheter fullkomligt efter behag,
utan någon hänsyn till det hela, af hvilket de dock faktiskt nu-
mera utgöra delar.

Under den gamla politiken frånhändes indianerna så godt
som alt land öster om Missisippi-floden, och de flesta af dem
förflyttades till trakter längre väster ut, medan de västra nomad-
stammarna samlades och inskränktes till vissa reserverade områ-
den, där de i hufvudsak kunde fortsätta sitt forna lefnadssätt.
Detta system att sammanföra dem på »reservationer" härflöt
direkt ur betraktelsesättet, att stammarna voro kvasi-suveräna
samhällen, och just i detta system ligger roten till de flesta
af de svårigheter, som nu möta indianstammarnas slutliga in-
förlifvande med den almänna statskroppen, då de hvarken äro
individuella medborgare med sådanas rättigheter och skyldig-
heter eller mera utgöra oberoende samhällen. Ty inom reserva-
tionen styr och regerar unionsregeringens förtroendeman, den s.
k. indianagenten, med så godt som oinskränkt makt. Inför Gud,
sitt samvete och den s. k. „Commissioner of indian affairs"
är indian-agenten visst ansvarig, men då han i allmänhet er-
håller sin syssla såsom belöning för mera eller mindre ob-
skura tjänster åt det maktegande politiska partiet samt där-
jämte i regeln besjälas af politiska lycksökares vanliga åtrå
att så hastigt som möjligt skrapa ihop hvad hopskrapas kan
på embetet, så tar han det sällan särdeles noga med ansva-
righeten åt det ena eller det andra hållet. Följden är det egen-
domliga skådespelet af, praktiskt taget, enväldigt styrda sam-
hällen såsom delar af en republik, där lika lagar, rättigheter och
skyldigheter för alla officielt råda, men där medbringaren af röd
hud^Aig lagligen eger långt färre rättigheter än hans i närmaste
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närhet boende granne af hvit ras. Systemet måste naturligtvis
afla en mängd missbruk, då agenten ju noga taget icke står un-
der någon kontroll och å ena sidan har att göra med en mängd
leverantörer och entreprenörer, hvilka sky inga medel för att rikta
sig, samt å andra sidan har att göra med massor af okunniga
vildar, hvilka dels omöjligt kunna hålla så särdeles noga reda på,
hvad dem tillhör, dels icke ega något forum för klagomål, ifall
de också upptäcka, att de systematiskt bedragas och bestjälas.
Lägg härtill, att agentens officiella afiöning knappast är tillräck-
lig för bestridande af de alra nödvändigaste lefnadskostnaderna,
så blir det lätt begripligt, hvarför han vanligen inom kort lär
sig en sådan affärspolitik, att, såsom en indian en gång vid fram-
bärandet af klagomål uttryckte sig, „de med en lön af ettusen
femhundra dollars samla förmögenhet inom fyra år". Och att
denna uppfattning icke råder ensamt bland rödskinnen, kan för-
fattaren af egen erfarenhet intyga, då till honon under det sena-
ste indiankriget i South Dakota af en större jordegare i trakten
fäldes yttrandet, att „det nog snart blefve slut på alla indian-
oroligheter, ifall man hängde ett hälft dussin forna och nuvarande
agenter på hvar reservation". Mannen hade under en längre
följd af år lefvat midt ibland de olika Sioux-stammarna, hvilkas
alla förhållanden såväl som skäl till klagomål han väl kände, och
menade uppriktigt, hvad han uttalade om agenterna, mot hvilka
han ingalnnda hyste något personligt groll, men hvilkas fram-
fart han kände i grund och botten.

Såsom exempel på, hvad den hittills följda indianpolitiken
lyckats uträtta, vilja vi närmare beröra de fyra olika stammarna af
dem, som i tiden spelat de viktigaste rollerna i Förenta Stater-
na och som äro goda representanter för de olika kategorier af
indianer landet egt eller eger. Med undantag af de bofasta
stammarna i sydvästra delen af landet, om hvilka mera här ne-
dan, kunna alla andra stammar hänföras till samma klasser så
att säga som 1 Cherokee-indianerna, 2 Nez Percés ocn Santee
Sioux-indianerna, 3 Brulé- och Ogallala-Siouxindianerna samt 4
Apache-indianerna. Den förstnämda stammen hör till östern,
hvars stammar voro längst framskridna, Nez Percés-stammen hade
förut sina hemvisst i trakterna längs Stilla Oceanen och Santee-
Sioux's sina i det inre af landet, medan Brulé- och Ogallala-Sioux-
stammarna representera nordvästerns och Apacherna sydvästerns
nomader.

Cherokee-indianernabildade, såsom förut omnämnts, jämte flere
.andra stammar de s. k. fem nationernas förbund och bebodde några
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af de härligaste staterna, där de hunnit så långtikultur, att de egde
ett skäligen framskridet jordbrukoch bildade samhällen, som stodo
långt framom de nomadiserande stammarnas i västern. De hvitas
inträngande alt längre i de fem nationernas område ledde till oupp-
hörliga konflikter, hvilka förr eller senare slutade med nederlag för
indianerna, somslutligen blefvo tvungna att underkasta sigförflytt-
ningen till de öde, obebodda trakterna väster om Missisippi, där
dem anvisades boningsplatser och jord i det nuvarande Indian-
territoriet. Ofverflyttningen från deras gamla hemvist, där alla
förhållanden voro i viss grad ordnade och grunden således lagd
för en vidare utveckling, till fullkomligt nya och icke odlade
trakter, där alt måste börjas på nytt, kunde naturligtvis icke
annat än hämma den pågående utvecklingen i högst betydande
mån. Men tack vare de fredliga förhållanden, som rådde i det
nya området, till hvilket de hvita då ännu icke hade något be-
gär, dröjde det icke altför länge, innan Cherokee's kommo in i

Indianer på flyttning.

ordnadt arbete igen. Jorden visade sig fruktbar, handelsförbin-
delser af förmånligt slag öpnades och underhöllos jämförelsevis
lätt med sydstaterna längs nedra Missisippi, utgifter af näm-
värdt slag för allmänna ändamål funnos inga att bestrida, och
sålunda blef det lätt för Cherokee-indianerna att återupprätta
sitt välstånd i det nya hemlandet. Män, utgångna ur stammens
egna led, stälde sig i spetsen för framåtskridandet, det redan
flere gånger omnämda Cherokee-alfabetet uppfans af en af dem,
och tack vare värksamheten af missionärer af olika bekännelser
kom detsamma omedeldart till användning för allehanda öfver-
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sättningslitteratur. Senare begynte också infödda Cherokees be-
gagna sitt nya skriftspråk i olika riktningar, så att en lika själf-
ständig som originell inhemsk litteratur uppstod, och denna har
sedan hållit jämna steg med nationens utveckling i öfrigt. Den
tätare beröringen med hvita, som småningom befolkat de närlig-
gande områdena samt äfven begynt i enstaka fall och med india-
nernas tillåtelse bosätta sig inom dessas område, utvecklade röd-
skinnens naturliga affärsanlag och öppnade deras ögon för de
rikedomar i stenkol och annat deras reservation innehöll, så att
inom kort nya och rikt flödande inkomstkällor öpnades för stam-
men såsom helhet. Inkomsterna användes visst nog i det helas
intresse, och ett af de första föremålen för omhuldande blef un-
dervisningsväsendet, hvilket snart utvecklades, såatt enhvar med-
lem af Cherokee-stammen, som så önskar, kan erhålla icke en-
dast den utbildning de vanliga lägre skolorna kunna erbjuda,
utan också det bästa Förenta Staternas mest framstående högre
lärovärk kunna skänka såsom uppfostran. Den tilltagande läs-
kunnigheten har gjort det möjligt för Cherokee-litteraturen att
utveckla sig på olika sätt, bland annat genom en tidningspress,
hvilken redan räknar åtskilliga organer, som utgifvas och redi-
geras af fullblodsindianer samt i regeln tryckas på både engel-
ska och Cherokee-språket. Ty vid undervisningen i engelska
fästa dessa indianer mycken vikt, väl vetande, att grundligkänne-
dom af landets gemensamma språk är en oeftergiflig nödvändig-
het, såvida de någonsin skola kunna räkna på fullt medborger-
skap samt i sådan egenskap kunna hoppas att utöfva något in-
flytande. Många enskilda medlemmar af stammar ha samlat be-
tydande förmögenhet, och vare det till deras heder sagdt, att det
första bruk de vanligen gjort af sin rikedom varit att skänka
sina söner och döttrar den bästa uppfostran landets lärovärk
kunnat gifva. Bland dessa Cherokees, egande skol- eller uni-
versitetsbildning, finnas i detta nu män, hvilka i många af
seenden stå väl lika högt som några hvita, och flera af dem hafva
såsom talare väckt synnerlig uppmärksamhet, då de uppträdt in-
för olika kongress-komitéer i sin nations intressen eller inför nå-
got lärdt samfund föredragit om dess historia, nutida ståndpunkt
och framtida förhoppningar. I stort betraktade ha Cherokee-
indianemas framsteg på civilisationens bana under de senaste
tjugufem till trettio åren varit minst lika betydande som något
samhälles, där anglosaxare utgöra flertalet af innebyggarne, men
långt mera märkliga, såvida man fasthåller i minnet, att dessa in-
dianer ännu för mindre än ett hundra år sedan stodo på samma



■~ 801 -

ståndpunkt éöni stenålderns folk. Och jämför man dem ined
massan af de invandrare, isynnerhet från södra Europa, hvilka
årligen strömma till Förenta Staterna och där erhålla medbor-
gerliga rättigheter, ofta innan de ens lärt sig landets språk, så
kan man icke annat än såsom en skriande orättvisa beteckna
kvarhållandet af såväl Cherokee- som andra dem nära stående
indianer i ett slags omyndighetstillstånd, hvilket skänker dem
färre rättigheter än till och med de okunnigaste bland sydsta-
ternas okunniga negrer.

Nez Percés eller, såsom de själfve kalla sig, Numepo-india-
nerna upptäcktes i början af detta århundrade af de amerikan-
ska upptäcktsresandena Lemis och Clarke i trakterna kring Clear-
water- och Lewis-floderna väster om klippbärgen. De båda re-

senärerna afslöto med dem ett fredsfördrag, hvilket obrottsligen
efterlefdes af rödskinnen ända tils de hvita, efter Oregons upp-
tagande såsom stat, helt och hållet inkräktade stammens område
och själfva bröto fördraget. De berömda missionärerna Marcus
Whiteman och Lyman Spoulding upprättade år 1836 en missions-
station bland Nez Percés-indianerna, af hvilka ett stort antal
omvändes till kristendomen, och Whiteman arbetade med ifver
och tydlig framgång för införandet af jordbruk bland dem, me-
dan hans hustru inrättade en skola, i hvilken hon en tid under-
visade öfver trehundra af stammens barn. Arbetet för Nez Per-
cés-indianernas omdanande till civiliserade människor fortgick
utan nämvärda afbrott i elfva år och kröntes af sådan framgång,
att man begynte anföra stammen såsom ett glädjande bevis för
möjligheten att småningom göra bofasta medborgare till och med
af västerns normadiserande rödskinn, då år 1847 en mässlings-
epidemi utbröt bland Nez Percés och inom kort bortryckte
massor af såväl barn som fu lvuxna. Smittan hade förts till
trakten af en hop hvita emmigranter, och detta var tillräckligt
för att ånyo väcka till lif all afvoghet, alt hat och all fruktan
för de hvita. En öppen revolt utbröt, doktor Whiteman mörda-
des och missions-stationen förstördes, hvarefter indianerna natur-
ligtvis omedelbart återgingo till sitt förra lefnadssätt och under
flera år förde ett förbitradt krig mot de hvita. Senare lyckades
man åter förmå en del af stammen att sluta fred och interne-
rade dem, som undertecknat fördraget, på en reservation i staten
Idaho, men andra vägrade envist att vare sig ingå någon för-
likning eller underkasta sig att lefva inom reservationen. Och
då under senare hälften af sjuttiotalet denna blef altmera kring-
skuren till förmån för hvita invandrare och nybyggare, bröt
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missnöjet ut i ett nytt krig, där så godt som hela stammen före-
nade sig med dem, hvilka aldrig slutat att göra opposition mot de
hvite. Kriget blef både långt och blodigt, då de krigiska röd-
skinnen, som kände hvartenda pass och hvarenda stig i de otill-
gängliga bärgstrakterna, företogo sig att söka värkställa en för-
ening med Sioux-indianerna, hvilka också befunno sig på krigsstråt
och dragit öfver landgränsen in i Canada. På en sträcka
af ettusen trehundra mil förföljdes indianerna af Förenta Sta-
ternas trupper genom de mest oländiga näjderna i Klippbärgen
— bland annat också genom Yellow-stone parken — tils de slut-
ligen upphunnos, knappast mera än femtio mil från den punkt,
där de • kunnat värkställa föreningen med Sioux-stammarna. In-
dianerna ledo ett blodigt nederlag och fördes såsom krigsfångar
till Indian-territoriet, där dem anvisades boningsplatser vid Ar-
kansas-floden. Den starka manspillan, som egt rum bland dem
under kriget, och den stora dödlighet, som till en början rådde
i det nya hemlandet, gjorde emellertid Nez Percés-indianerna
mycket missnöjda med sin lott och väckte allmänna sympatier i
landet för deras olyckliga öde, så att kongressen år 1883 tillät
deras återförande till den s. k. Lapiwoi-reservationen i Idaho,
där största delen afj stammen numera har sina hemvist, medan
en mindre del häraf förenat sig med Colville-indianerna i Wash-
ington på dessas reservation.

På denna reservation har sedan år 1837, då det första för-
draget med Nez Percés-stammen uppgjordes, ett större eller
mindre antal af dess medlemmar haft sina hemvist. Under oro-
ligheterna och krigen mot de hvita har antalet visst nedgått be-
tydligt, men åtminstone några af männen stannade altid kvar
jämte kvinnorna för att sköta om hus och hem. Ty dessa fred-
ligt sinnade Nez Percés ha småningom lefvat sig in i ordnade
förhållanden, lärt sig jordbruk och boskapsskötsel samt altmera
kunnat sörja för sitt eget uppehälle, utan understöd från reger-
ingen. Och den kultur, kärnan af stammen sålunda förvärfvat,
har kommit också dem till del, hvilka efter krigen återförenat
sig med de fredligare sinnade, så att numera alt, som finnes kvar
af Nez Percés-stammen, utgör ett indiansamhälle, där skolor re-
gelbundet besökas af barnen och där alla medlemmar arbeta
för sitt lifsuppehälle. En fullblodsindian af denna stam har till
Nez Percés-språket öfversatt en större del af bibeln, och denna
öfversättning fins numera i så godt som hvarje hydda inom re-
servationen. En annan har egnat sig åt den presterliga banan
och är så väl hemmastadd i engelska, att han kan återgifva hvil-
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ket som hälst ytrande eller tal, hållet på vare sig engelska eller
Nez Percés, på det andra språket, medan under senare år alt
flere af den yngre generationen förvärfvat sig kunskaper, hvilka
ställa dem i det närmaste i bredd med de ofvananförda. Lef-
vande i en trakt, där ännu flere olika stammar existera i samma
halfvilda tillstånd som fordom, utgöra Nez Percés-indianerna
bevis för, att äfven de hemlösa nomadstammarna kunna civilise-
ras, och synas bestämda att genom sitt exempel utöfva ett stort
inflytande i detta hänseende på Urnatilla-, Spokane- och andra
stammar, som bo i deras närhet och med dem uppehålla vän-
skapliga relationer.

På nära nog samma ståndpunkt stå SanteeSioux-indianerna,
hvilka ännu så sent som 1862 voro inbegripna i ett ytterst för-
bitradt och blodigt krig med de hvita. Men skilda från hufvud-
massan af Sioux-stammarna internerades Santee-Sioux's på en
mindre reservation, afsedd endast för dem, i Nebraska och bör-
jade där snart nog att följa den ständigt ökade hvita befolknin-
gens exempel i alla afseenden.

Jordbruk och boskapsskötsel voro de naturliga näringarna i
trakten, och åt dem begynte indianerna snart egna sig, sedan de
likvisst till en början förstört eller annorlunda gjort sig af med
de såväl redskap som kreatur, hvilka regeringen lät fördela
bland dem för att förmå dem att själfva börja arbeta och sörja
för sitt lifsuppehälle. Numera besöka deras barn skolor, själfva
kläda sig alla på samma sätt som de hvita och ha fullständigt
öfvergifvit såväl målning och tatuering som fjäderprydnader
och andra delar af den vilda ståt, hvarpå krigarne fordom satte
så mycket värde. Bland dem, som förvärfvat kunskaper och
ärdigheter åt olika håll, ha agenturens flesta tjänstemän utsetts,

så att inom Yankton-reservationen numera såväl läkaren och
prästen som de flesta af lärarne vid skolorna äro fullblods Sioux-
indianer och jämte dem agenturens smed, snickare och andra
handtvärkare, hvilka hafva regelbunden anställning. Ännu ha
visst Santee Sioux's ett bra stycke väg kvar, innan de nå samma
ståndpunkt som Cherokee-stammen, men å andra sidan stå de
redan omätligt mycket öfver sina stamförvandter af Ogallala- och
Brulé-stammarna och visa, att inte ens Sioux-indianerna, hvilka
ansetts vara de vildaste, blodtörstigaste och grymmaste samt för
civilisation och kultur minst mottagliga bland nordvästerns stam-
mar, äro helt och hållet omöjliga i detta afseende, blott de be-
handlas riktigt. Förståndig, rättvis och fast ledning kan ut-
rätta ofantligt mycket, såsom erfarenheten beträffande de två
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härofvan berörda nomad-stammarna gifvit vid handen, men där
dessa egenskaper saknas hos unionsregeringens embetsmän, där
göras inga framsteg. Ett odisputabelt bevis härför lämna de
två hufvudstammarna af Sioux nationen, Ogallala- och Brulé-stam-
marna.

Dakota-indianerna, såsom de olika Sioux-stammarna själfva
benämna sig, bebodde fordom området mellan Mississippi-floden
och Klippbärgen eller kanske rättare innehade detta område, ty
fasta boningsplatser egde dessa stammar icke, utan ströfvade
fram och åter, följande buffelhjordarna, af hvilka de helt och hål-
let berodde för sitt lifsuppehälle. Norrut sträckte sig deras om-
råde in i Canada och österut hade en stam trängt så långt som
till Ohiofloden, medan Kansas-stammen i söder innehade det om-
råde, som nu upptages af staten af samma namn. Dessa olika
stammar, bland hvilka här må nämnas Assiniborn-, Onsaha-, lowa-,
Ponca-, Ottoe-, Osage-, Missouri- och Crow-indianerna, bildade dock
ingalunda ett folk, ehuru nära besläktade inbördes, utan lågo
tvärtom ofta nog i fäjd med hvarandra. Endast de egentliga Sioux-
stammarna bildade ett förbund, hvilket i hufvudsak fortbestått
till i dag som är och troligen mera än någon annan omständig-
het bidragit till, att dessa stammar mindre hastigt förminskats i
antal än alla andra, som hörde till samma familj.

Första gången trädde Förenta Staternas regering i under-
handlingar med Sioux-indianerna redan år 1815, då man afslöt
ett fördrag, hvilket sedermera följdes af flere andra sådana,
tills år 1830 en af Sioux-stammarna till unionsregeringen afträdde
det område, de egde mellan Mississippi- och Des Moines-floderna.
För landsträckan skulle de enligt fördraget erhålla en viss sum-
ma hvarje år att fördelas mellan olika grenar af stammen.
Sju år senare besökte trettio Sioux-höfdingar, de förnämsta
inom stammen, hufvudstaden Washington och ingingo ett nytt
fördrag, hvarigenom de afträdde alt sitt land öster om Mis-
sissippi för en summa af trehundra tusen dollars, hvarå rän-
tan skulle utbetalas till dem hvarje år, medan andra belopp an-
slogos för betalande af stammens skulder samt för dess förseende
med jordbruksredskap och andra artiklar, nödvändiga för att
börja ett civiliseradt lif. Försöket att förvandla Sioux-indianerna
från nomader och jägare till bofasta jordbrukare misslyckades
dock till en början totalt, antagligen mest på grund af regerings-
agenternas absoluta oduglighet för det värf dem ålagts. Han-
deln med whisky blomstrade — säkert med indianagenternas
goda minne — ohäjdadt inom de rödas område, och ingenting
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gjordes i det hela för att leda dem in på civilisationens ba-
nor, medan samtidigt oupphörliga krig fördes med angränsande
stammar, hvilka alla voro fiendtligt stämda mot Sioux-förbundet.
Är 1849 afträdde detta ånyo en landsträcka i Minnesota, denna
gång väster om Mississippi, ehuru regeringen ännu var skyldig
dem femtiotusen dollars af de årliga inbetalningarneför det senast
afträdda området. Och två år senare förmåddes Sioux-höfdin-
garna åter till ett fördrag, hvarigenom de för endast några få
cents per acres afhånde sig flera miljoner acres af den fruktba-
raste jord deras område innehöll samt vidare underskrefvo rege-
ringens förslag, att de fyra hufvudstammarna af Sioux-nationen
skulle förflyttas till en reservation, där de kunde i lugn och ro
lefva på de inkomster, de årliga afbetalningarna för deras afträdda
jord skänkte dem. Till en början såg det ut, som om de oroliga
rödskinnen värkligen voro hågade att begynna egna sig åt jord-
bruk och annat arbete, men, då regeringen snart tillkännagaf sin
afsikt att redan efter fem år förflytta dem till en annan reser-
vation, öfvergafs alt odlingsarbete, och de röde förnötte sin tid
såsom förut i fullständig sysslolöshet och lätja. Detta gaf rege-
ringen anledning att år 1854 förändra sitt beslut, och indianerna
tillförsäkrades att få stanna kvar i det område de bebodde, men
det var då redan för sent att förmå dem till ett återgående till
ordnadt arbete. Tre år senare egde en sammanstötning med
hvita nybyggare rum, i det några Sioux-indianer, som långt för-
ut blifvit utstötta ur stammen, öfverföllo ett nybygge och dö-
dade dess innevånare. De öfriga medlemmarna af stammen straf-
fade visst de brottsliga, men lyckades icke öfvertyga de hvita
om sin fredlighet och sina vänliga tankesätt, utan betraktades
af dem såsom fiender, de där blott afvaktade ett gynsamt till-
fälle för att börja krig.

Oaktadt det spända förhållande, som veterligt rådde i de
nordvästra gränsmarkerna, försummade unionsregeringen på ett
oförsonligt sätt att utbetala de summor, som tillkommo Sioux-
indianerna, hvilka därigenom bragtes i värklig nöd. Missnöjet
bröt slutligen ut i full låga, då år 1862 några uthungradeindia-
ner plundrade ett af regeringens förrådshus. Andra slöto sig
till dem, så att inom några dagar en manstark trupp samlats, och
därmed var ett af de blodigaste indiankrig, Förenta Staternas hi-
storia känner, börjadt. Nybyggen öfverföllos öfveralt i gränsmar-
kerna, där alla hvita, som icke hastigt nog sökte sin räddning i
flykt, mördades och skalperades, medan fredligt sinnade india-
ner tvingades att ansluta sig till dem, som börjat kriget. En
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sträcka af tvåhundra mils längd och femtio mils bredd ödelades
fullständigt, öfver ettusen hvita män, kvinnor och barn mörda-
des, och flera miljoner i egendom förstördes. Kriget fördes till
ett för de hvita segerrikt slut af general Sihley/ som tillfånga-
tog ett större antal Sioux's och stälde dem inför krigsrätt. Icke
mindre än trehundra af dem dömdes att hängas, men endast
trettionio blefvo afrättade, hvilket injagade en så pass grundlig
skräck i dem, som ännu befunno sig på fri fot, att de nedlade
vapen.

En del af stammen hade emellertid förblifvit fredlig, men
hade i lika hög grad som de krigförande blifvit föremål för de
hvitas oblidkeliga hat, så att regeringen för att skydda deras lif
sett sig nödsakad att förflytta de fredligt sinnade rödskinnen till
en öde och obebodd trakt i Dakota, där de under tre års tid
måste utstå de största umbäranden. Unionsregeringen syntes
efter kriget icke kunna komma till något åtgörande beslut be-
träffande Sioux-indianerna, utan lät under de närmast följande
tio åren så godt som hvart år flytta dem från en plats till en
annan, hvilket naturligtvis måste underhålla rödskinnens miss-
nöje. Detta underblåstes samtidigt också af de Sioux's, hvilka
lyckats rädda sig undan regeringstrupperna in i Canada och där-
ifrån, under ledning af den senare så berömda höfdingen och
medicinmannen Sitting Bull, ständigt intrigerade bland sina stam-
förvandter och sökte uppegga dem till nya fiendtligheter. Usla
indianagenter gjorde sitt till att öka missnöjet hos rödskinnen,
hvilka hvarken erhöllo penningar eller födoämnen i enlighet med
de ingångna fördragen, utan i stället förtrycktes och utplundra-
des på allehanda sätt. Alt flera af de yngre krigarne slöto sig
till de fiendtligt sinnade, hvilkas antal sålunda stadigt tillväxte,
tils Sitting Bull år 1876 ansåg sig stark nog att ånyo kunna
draga ut på krigsstråten. Kriget fördes med växlande lycka och
utmärktes genom den blodiga massakern på öfverste Lust er och
hela hans trupp, af hvilken ingen enda undkom med lifvet. I
längden kunde indianerna dock icke fortsätta kampen mot de
hvita, utan tvingades slutligen att underkasta sig och gifva sig
fångna, undantagande likvisst Sitting Bull och några af hans
närmaste följeslagare, hvilka ånyo flydde till Canada. Efter detta
utbrott beslöt sig unionsregeringen ändtligen för att för de åter-
stående Sioux-indianerna, fjortontusen till antalet, upplåta den
reservation i South Dakota, där de numera hafva sina hemvist
och dit småningom också de flesta af stammens öfriga grenar
förflyttats.
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De s. k. Brulé-Sioux's, hvilka nu innehafva en del af den
stora Sioux-reservationen i South Dakota, utgöra ett det bästa
tänkbara exempel på, huru olycksdiger för indianens framåtskri-
dande unionsregeringens politik beträffande en del indianstam-
mar varit. För en tid efter det fiendskapen mot Sioux-indianerna
bilagts var Brulé-stammen internerad på en reservation vid Mis-
sourifloden, omkring tvåhundra mil från deras nuvarande bonings-
platser, och stod under styrelse af en agent, hvilken värkligen
önskade indianernas civiliserande och var villig att göra hvad på
honom ankom för att leda dem in på kulturens väg. Skolor öp-
nades och vunno omedelbart ett så stort förtroende hos rödskin-
nen, att de inom kort besöktes af öfver sexhundra barn, medan
samtidigt de äldre medlemmarna af stammen visade sig villiga
både att arbeta och att inhemta kunskaper åt olika praktiska
håll. Vännerna af den röda rasen jublade öfver detta tydliga
bevis för, huru lätt det värkligen var att göra civiliserade med-
borgare af rödskinnen, och äfven dessas antagonister nödgades
medgifva, att Brulé-stammens framsteg läto hoppas en långt lju-
sare framtid för de röda än hvad man i allmänhet var böjd för
att tro. Men länge räckte detta sakernas tillstånd icke. Rege-
ringen lät förflytta stammen från den reservation, där de redan
begynt finna sig i förhållandena och känna sig hemmastadda,
till en annan plats, och på samma gång lämnades också lednin-
gen af deras angelägenheter i andra, nya och ovana, händer.
En reaktion inträdde genast, så att inom mycket kort tid hela
stammen hade återgått till sitt forna vilda nomad-tillstånd. Den
agent, som ombetroddes med styrelsen af Brulé-indianerna, ansåg
skolor onödiga för rödskinnen och lika så alla andra åtgärder
för deras civilisation, hvilket alt naturligtvis hade den värkan att
indianerna återföllo i alla sina forna plägseder och bruk. I stäl-
let för kläder adopterades åter filt-manteln, höftklädet, målnin-
gen och den öfriga barbariska ståten, de gamla krigs-, ande-,
sol-danserna o. s. v. kommo igen i bruk, så att intet spår mera
kunde upptäckas af den början till kultur, som redan en gång
begynt vinna insteg inom stammen. Bland qvinnorna var „Oma-
ha-dansen" en af de mest gouterade. I och för denna målade
sig krigarne i de grannaste och bjärtaste färger, prydde sig med
fjäderbuskar, pälsvärk, glaspärlor, små klockor, amuletter och
talismaner af de mest olika och ofta mest barockt egendomliga
slag, fästande dem kring halsen, kring armarna, handlederna,
benen, fotknölarna och för öfrigt litet hvarstädes på kroppen, där
någon grannlåt blott kunde fästas och anbringas. Själfva dan-
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sen, som utfördes på någon jämn plan och vanligen pågick, tills
deltagarne af en kropslig utmattning tvingades att upphöra,
bestod af en serie rörelser och „turer", föreställande alla de olika
momenten af ett krigs- eller jakttåg. En annan också särdeles
omtyckt och ännu långt mera barbarisk dans var „soldansen,"
under hvilken de dansande tillfogade sig själfva allehanda tortyr.
De mest sanatiska dansarne trädde t. ex. ett rep under huden
på bröstet eller ryggen och hängde i detta ett buffelhufvud eller
någon annan „prydnad" af liknande tyngd, hvarefter den vilda
dansen pågick, tils hud och kött refvos sönder eller tils den dan-
sande förlorade medvetandet af blodförlust, smärta och utmatt-
ning. :

Snart sagdt det enda tecken af ett begär att underordna
sig hvitas inflytande, som under dessa år kunde spåras, var en
del at de yngre krigarnes villighet att inträda i den af indianer
bestående poliskår, som organiserades inom reservationen, samt
att underkasta sig kårens tämligen stränga disciplin. Använda
af agenten för att skaffa hans orders och befallningar nödig re-
spekt såväl som för ordningens inom reservationen upprätthål-
lande, bevisade sig indianpolismännen i regeln pålitliga äfven
gentemot närmaste stamförvandter. Men i alla öfriga afseenden
kvarstodo rödskinnen på samma låga ståndpunkt som förut, bevisan-
de ånyo, att den metod, som följdes beträffande dem, var oriktig
och aldrig kunde leda till några gynsamma resultat. Hade icke
en mängd missionärer hörande till olika religionsbekännelser in-
rättat skolor samt med oförtrutet nit arbetat för de rödas för-
kofran såväl i andligt som i andra hänseenden, så skulle antag-
ligen baksteget blifvit ändå större, medan tack vare deras an-
strängningar nu åtminstone en del af stammens medlemmar för-
måddes att låta sina barn erhålla någon undervisning.

Missionärernas ansträngningar ha Brulé-Sioux's likaledes att
tacka för de små framsteg, de under de senaste åren gjort inom
andra kulturområden. Här och hvar inom reservationen ha en-
skilda individer af stammen försökt sig på jordbruk, och småning-
om ha likaså alt flere af dem bygt värkliga hus samt uppgifvit
sina „tepee's, „hvilka förut utgjorde deras enda bostäder. Ett
ombyte af regeringsagent värkade också i samma riktning, men
att hvarken Brulé-Sioux's eller deras närmaste stamförvandter,
Ogallala-indianerna, ännu nått någon ens nämnvärdt framstående
ståndpunkt, är tydligt för en och hvar, som besökt deras reser-
vation, och att de lika litet ännu betrakta sig såsom de hvitas
vänner och allierade, bevisade de nogsamt, då de för några år sedan
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„en masse" återigen beträdde krigsstråten. Den ohygligt bar-
bariska „soldansen" har visserligen numera råkat i glömska, men
„andedansen" spelade i stället en stor roll under förberedelserna
för de senaste krigsoroligheterna, och ingen kan med någon sä-
kerhet ännu påstå, att all fara för vidare utbrott af fiendskap är
öfverstån den, om också antagas kan, att ett sådant aldrig mera
kunde antaga något särdeles vidsträckt omfång. I första hand
beror upprätthållandet af lugnet och rödskinnens gradvisa ledan-
de in på de kulturens banor, hvilka flera stammar redan med
framgång beträdt, på de unionsregeringens embetsmän, åt hvilka
det ansvarsfulla värfvet att styra reservationerna anförtrotts, men
till en stor del beror det också på de förnämsta höfdingarnas
personliga egenskaper. Inom Brulé-stammen utöfvade ända till
för mindre än tio år sedan höfdingen „Spotted Tail" (fläckiga
svansen) ett mycket stort inflytande, hvilket långt ifrån altid var
till förmån för de hvita, men efter hans död lämnade rivaliteten
mellan flera smärre höfdingar om den främsta platsen i stammens
råd ett godt tillfälle åt agenten att taga hufvudledningen också
af stammens inre angelägenheter i sina händer. Det senaste kri-
get och det anseende, höfdingen „Turning Bear" genom sin
skickliga ledning af Sioux-krigarne därunder visste förskaffa sig,
har dock stält honom i främsta ledet, och hvilken hållning han
i längden kommer att intaga gentemot regeringen och de hvita i
allmänhet, vet ingen ännu med någon visshet.

Ogallala-stammen, som innehar en del af samma reservation
som Brulé-Sioux's, men har sina „agenter" vid Pine Ridge, ett
tjugutal mil från reservationens gräns mot Nebraska, har genom-
gått i det närmaste samma öden som deras närmast härofvan be-
rörda stamförvandter och står för närvarande på ungefär samma
ståndpunkt som dessa. Ogallala-stammen har utkämpat samma
strider mot de hvita som Brulé-Sioux's, har jämte dessa under
åratal släpats fram och tillbaka frånreservation till reservation, har
haft nästan samma otur beträffande de agenter, regeringen sändt ut
ibland dem, och har slutligen ända till senaste tid bibehållit sin fiendt-
lighet mot de hvita. Om någon utveckling åt civiliseradt håll
kan man därför knappast ännu tala beträffande Ogallala-Sioux's,
trots alt arbete, som under många år utförts bland dem af mis-
sionärer och andra. Till största delen bebo de ännu i dag ynk-
liga „tepee's", och på få undantag när lefva de alla på de ratio-
ner, regeringen på bestämda tider låter utdela ibland dem. Nå-
got jordbruk att tala om bedrifva Ogallala's icke och boskaps-
skötsel lika litet, om ock de flesta af dem äro egare till flere eller
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färre hästar af den vanliga präri-typen. Men så är också det om-
råde, som till sist definitivt tilldelats stammen, så torrt och
ofruktbart man gärna kan tänka sig. Vatten finnes endast i ett
fåtal små åar och bäckar, hvilka vanligen under sommaren full-
ständigt uttorka, nederbörden är ytterst otillräcklig och jorden
till följd däraf så litet produktiv, att endast några få nödvuxna
tallar här och där bilda små dungar, medan gräsväxter äro så
sparsamma, att utom i några få dalsänkor endast enstaka strån
spira upp i så ringa antal, att den grågula lerjorden öfverallt är
synlig. På ett par platser ha missionärer i närheten af vatten-
drag lyckats åstadkomma en början till jordbruk och trädgårds-
skötsel, hvilka för sin fortkomst äro helt och hållet beroende af
öfvervatning, men trots den rätt yppiga vegetation, dessa små
fläckar alstra, ha indianerna ännu icke kunnat förmås att följa
exemplet. Arbetet förefaller dem väl drygt i förhållandet till de
vunna resultaten, och hälre än att underkasta sig detsamma och
sålunda förbätra sina lefnadsvilkor åtnöja de sig med de alt utom
rikliga regeringsrationerna.

Bra nog lika mörkt ser det ut beträffande Ogallala-stammens
framsteg i kunskaper och annan odling. Skolor finnas visst nu-
mera i tillräckligt antal inom reservationen, och isynnerhet mis-
sionsskolorna besökas under vanliga förhållanden af ett rätt tal-
rikt antal elever. Men huru litet dessa ännu i själ och hjärta
underkastat sig de hvita lärarnes och lärarinnornas inflytande
samt insupit deras lärdomar, bevisades tydligt, då vid utbrottet
af de senaste krigsoroligheterna alla de olika skolornas elever
med ens försvunno och jämte de öfriga medlemmarna af stam-
men drogo i fält. Till och med den katolska missionsskolan, fem
mil från Pine Ridge-agenturen, hvilken under så många år vär-
kat bland Sioux-indianerna och därunder blifvit ett föremål för
värklig vördnad och respekt bland dem, förlorade på ett par
undantag när alla sina elever, ehuru dessa inom anstalten åt-
njöto vida bätre vård samt föddes och kläddes bätre än några
andra af stammens barn. Midt under den strängaste vintern
öfvergåfvo de sina varma och bekväma bostäder i den ståtliga
missions-bygnaden såväl som sin goda kost och sina vänliga lärare
för att svälta och frysa i tepee's ute i vildmarken, endast emedan
afvoghet mot de hvita dref dem att förena sig med sina stamför-
vandter. Ty åtminstone beträffande den katolska missionens ele-
ver utöfvades intet tvång af föräldrar och släktingar på dem,
som där åtnjöto undervisning och omvårdnad. De äldre eleverna
handlade fritt nog, då de öfvergåfvo anstalten, hvilken trots alt
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icke kunnat utrota deras lust för fritt kringströfvande, isynner-
het då detta var förenadt med strid mot de hvita.

Den omedelbara anledningen till utbrottet af de nämda oro-
ligheterna var indianernas berättigade missnöje med det sätt,
hvarpå de länge behandlats af regeringens agenter, hvilka oför-
synt riktat sig på rödskinnens bekosnad. Den oförsynt fiendtliga
höfdingen „Sitting Bull" (sittande tjuren), hvilken i sin egen-
skap af medicin man egde ett långt större inflytande än
hans omedelbara anhang någonsin skulle förmått gifva honom
såsom höfding, hade skickligt upparbetat det allmänna missnöjet,
så att alt flera isynnerhet af de yngre och oroligare krigarne
inom stammen slutit sig till honom, färdiga att när som hälst
börja kriget. En annan höfding, ~Red Cloud" (röda molnet), be-
kant för sin hala tunga och de intriger, inom hvilka han länge
spelat en framstående roll, ledde de missnöjda bland de äldre
männen inom stammen, men visste så skickligt dölja, hvad han
egentligen förde i skölden, att ingenting kunde bevisas mot ho-
nom, om ock såväl agenten som andra voro öfvertygade om, att
han gjorde alt sitt till för att underblåsa den stigande fiendtlig-
heten. „Sitting Bull" däremot visade öppet nog, hvad han ville,
stälde sig i fördindelse med andra, icke civiliserade stammar, till
hvilka han utsände budbärare, uppmuntrade sina egna följesla-
gare till ständiga „andedanser", genom hvilka deras hat mot de
hvita altmera uppeggades, och sökte tydligen organisera ett stort
förbund af en mängd olika stammar för att ännu en gång få till
stånd ett allmänt krig mot de hvita. Då slutligen ofoget med
andedanserna, hvilka egde förmågan att till en otrolig grad upp-
hetsa indianernas passioner och hat, begynte sprida sig till alt
vidare kretsar och värklig fara var för handen för ett almänt
utbrott, gafs ordres om Sitting Bulls häktande åt den trupp, in-
dianpolisagenten i Pine Ridge hade under sitt befäl. Polismän-
nen, understödda af en trupp regulära soldater, öfverrumplade
Sitting Bulls by, och då den gamla höfdingen satte sig till mot-
värn, sköts han utan vidare ned, till största häpnad och sorg för
alla dem, som räknat på honom såsom hufvudanförare under det
stundande kriget.

Till en början trodde man, att den erkände ledarens död
skulle vara tillräcklig för att afskräcka de missnöjda från alla
vidare företag, men snart nog såg man sitt misstag, då ett band
oroliga sällar under anförande af höfdingen „Big foot" (stor fot)
började fiendtligheterna genom att öfverfalla ett par enstaka ny-
byggen och stjäla deras boskap. En truppsstyrka sändes i fält
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emot Big Foot, som dragit sig undan till de inre, svårtillgäng-
liga trakterna i reservationen, därifrån han och hans band först
efter långvarigt manövrerande kunde drifvas ut och tvingas till
skenbar underkastelse. Att denna dock endast var skenbar, blef
snart uppenbart, ty då bandet före marschen tillbaka till Pine
Ridge skulle afväpnas, gjorde rödskinnen med ens front mot
trupperna, sköto i första salfvan ned ett trettiotal soldater och
en officer samt togo till flykten. Få af dem undkommo emeller-
tid, då trupperna ögonblickligt förföljde och sköto ned hvart-
enda rödskinn, de med sina långt gående gevär kunde nå. Om-
kring ett och ett hälft hundratal indianer, bland hvilka tyvärr
åtskilliga kvinnor och till och med barn, blefvo på platsen, och
därmed var signalen gifven för ett nytt ocn vida mera omfångs-
rikt utbrott af oroligheterna.

Underrättelsen om massakern på Big Foots band nådde redan
samma afton fram till Pine Ridge, där omkring tretusen s. k. fred-
ligt sinnade Sioux's af Ogallala stammen hade ett läger, och or-
sakade den största upphetsning bland dessa. Så snart natten in-
bröt, ryckte de så godt som alla ut från lägret och gåfvo för-
ändringen i sin sinnesstämning tillkänna genom att från alla
håll öfversålla agenturen och byn däromkring med gevärskulor,
hvilka dock åstadkommo ringa eller ingen skada i det rådande
mörkret. Kriget hade emellertid brutit ut på nytt och hotade
att antaga mycket omfattande proportioner, då kort därefter
också Brulé-stammen lämnade sin reservation och förenade sig
med de fiendtliga rödskinnen. Ett par sammanstötningar mellan
indianerna och trupperna följde inom de närmaste dagarna, men
ledde icke till någon nämvärd blodsutgjutelse, ehuru de visst
ytterligare stegrade upphetsningen och fiendskapen hos de
röda. En mängd trupper sammandrogs från olika håll till Si-
oux's-reservationen, tils indianerna voro fullständigt omringade
och småningom kunde motas ut ur sina tillhåll i den så godt
som otillgängliga trakt, „The bad lands", dit de dragit sig. Fält-
tåget räckte åtskilliga veckor och kostade en mängd penningar
utan att leda till andra resultat än att rödskinnen på fullkomligt
enahanda vilkor som förut ånyo internerades i närheten af agen-
turerna.

Deras oförmåga att bryta sig ut ur den truppkordong, som
genast drogs upp omkring dem, såväl som den snabbhet,
hvarmed en hel armé sammandrogs till reservationen, torde
dock hafva öfvertygat åtminstone de äldre och mera erfarna
bland rödskinnen om omöjligheten för dem att mera kunna föra
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något krig med hopp om framgång mot regeringen. Och tillika
visade isynnerhet massakern på Big Foots band, att medicin-
männens trollkonster, hvarigenom rödskinnen förmenat sig ha
blifvit osårbara, förlamat all värkan gentemot krut och bly, slun-
gade ur nutida bakladdningsgevär, hvilket väl torde öfvertygat
äfven de yngre och mera vidskepliga krigarne om fåfängligheten
af hvarje hopp att kunna energiskt bekämpa de hvita, så att man
på goda grunder kan antaga, att aldrig mera en så talrik styrka
indianer som för tre år sedan kommer att kunna mönstras för ett
krig mot blekansiktena, om ock smärre utbrott ännu skulle
ega rum.

Men på samma gång visade också just talrikheten af den
„armé", rödskinnen fått ihop, samt den utmärkt skickliga lednin-
gen af deras krigare, att de, ifall de drifvas till förtviflan, ännu
kunna åstadkomma ofantlig skada och förfärande blodsutgjutelse,
hvilket i sin ordning åter skarpare än förut belyst hela vrång-
heten af den politik gentemot de röda, som nu likasom förut
drifvit dem ut på krigsstråten. Den allmänna meningen utta-
lade sig på ett så oförtydbart sätt emot regeringens metod att
sköta indianangelägenheterna, att åtminstone de värsta missbru-
ken säkert komma att afskaffas, och då är det möjligt och tro-
ligt nog, att en ljusare framtid kommer att upprinna äfven för
Brulé- och Ogallala-grenarna af den stora Sioux-stammen, hvilken,
såsom Santee-grenen i Nebraska bevisat, kan ledas in på kultu-
rens och arbetets banor, blott ledningen är den rätta.

I detta nu finnas omkring tjuguåtta tusen Sioux-indianer på
Dakota-reservationen, där jämte dem ett antal af omkring åtta-
hundra Cheyenne-indianer hafva sina hemvisst. De senare, ehuru
besläktade med Sioux's, ha sedan urminnes tid stått på fiendt-
lig fot till dem och ega anseende att vara en af de tapraste
och mest krigiska stammar i hela nordvästern. Såsom polismän
och späjare ha Cheyenne'erna visat sig ovärderliga och lätt nog
förmåtts att undeakasta sig militärisk disciplin, hvarför man också
kan hysa hopp om, att de, riktigt ledda åt detta håll, skola i en
framtid kunna småningom civiliseras och förmås att tillegna sig
hvita mäns seder och lefnadssätt.

De vildaste, mest blodtörstiga och i alla andra afseenden
mest barbariska bland Amerikas indianer äro eller kanske rättare
voro Apache'erna, och dock företer deras historia ett af de mest
vägande bevisen för, att hvilka rödskinn som hälst kunna till en
viss grad civiliseras, ifall de behandlas rätt. Fordom lefvande
uteslutande af jakt och fiske, företogo Apache'rna, så snart bytet
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af dessa blef knapt, oupphörliga mord- ocn plundringståg såväl
mot närboende, fredliga indianstammar som mot de hvitas ny-
byggen i de sydvästra delarna af Förenta Staterna och i Mexico.
En mängd af Pueblo- och Zuni-indianernas städer och byar stå
i dag som är öfvergifna och öde på sydvästerns slätter, sedan
deras innevånarne blifvit utplundrade och mördade eller bort-
släpade i fångenskap, och tusentals mexikanare och äfven ame-
rikanare ha låtit sina lif i striderna mot de nordiska Apache'rna,
hvilka i alla tider stått i fiendskap till alla andra människor och
varit ingens vänner. Gång på gång ha Förenta Staternas skick-
ligaste officerare sändts ut med talrika trupper emot Apache'rna,
men ända till sednaste tid aldrig lyckats tvinga dem till varak-
tig underkastelse och fred, då de ständigt visste att skickligt re-
tirera in i Mexicos vildaste och mest otillgängliga bärgstrakter,
där en handfull män kunde häjda en hel armé, och altid kunde
finna nya smyghål, därifrån striden kunde fortsättas. Endast ge-
nom en öfverenskommelse med den mexikanska regeringen, till-
låtande de amerikanska trupperna att obehindradt in på Mexicos
område förfölja Apache'rna, lyckades det slutligen att tillfånga-
taga åtminstone de flesta af rödskinnen, hvilka sedan internera-
des på olika reservationer. Men då stor oenighet rådde mellan
krigs- och inrikesdepartementen i Washington beträffande det
riktigaste och lämpligaste sättet att behandla Apache'rna, vid-
togos under långa tider inga värksamma åtgärder för dessas ci-
viliserande, utan timade ständigt nya utbrott af oroligheter, då de
röda bröto ut ur reservationerna samt företogo nya mord- och
plundringståg, hvilka under en lång följd af år i betänklig mån
lämnade utvecklingen i de sydvästra staterna och territorierna.
Slutligen gjordes år 1883 ett försök att lämna hela styrelsen af
Apache-reservationerna åt kommendanten af distriktets militär.
Försöket utföll öfver all förväntan väl, i det Apache'rna, som
genast förflyttats till en trakt med fruktbar jordmån och där
noga bevakades af trupper, inom kort begynte arbeta för sitt
eget uppehälle. På regeringens bekostnad försedda med redskap
samt understödda genom rättvis fördelning af födoämnen, kläder
o. s. v., dröjde det icke länge, innan indianerna begynte bli för-
mögna att åtminstone till en del försörja sig själfva. Både män-
nen ocn kvinnorna egnade sig åt arbete, tillvärkningen af „tiewin"
(en rusdryck af Apache-uppfinning) undertrycktes fullständigt
och skolor inrättades samt besöktes af ett årligen stigande antal
elever. Tyvärr fick dock denna glädjande utveckling icke pågå
länge utan afbrott, utan förändrades systemet snart igen sålunda,
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att en indianagent af den vanliga typen tillsattes och styrelsen
fråntogs militärbefattningen. De vanliga missbruken fingo der-
efter snart insteg, de mindre väl sinnade bland indianerna öfver-
gåfvo arbetet och begynte ånyo tillvärka samt förbruka "tiewin",
och snart derpå föröfvades några brott af druckna Apacher, hvil-
ka för att undandraga sig omedelbart straff flydde från reserva-
tionen och började en ny period af mord och plundring. En
mängd yngre krigare slöto sig till de första upproriska, och följ-
den blef ett nytt, långvarigt och mödosamt fälttåg, hvilket dock
ändades med rödskinnens fullständiga besegrande.

En del af stammens medlemmar hade dock stannat kvar på
reservationen och fortsatt att lefva på samma sätt som förut,, be-
visande, att till och med under dålig styrelse framsteg voro möj-
liga, blott grunden lagts på riktigt sätt och varit god. Inom
San-Carlos-reservationen i Arizona ha de der boende Apacherna
betydligt öfver ett tusen acres jord under odling, från hvilken
de skörda såväl korn som majs, tillsammans bortåt ett par mil-
joner pounds, samt ega dessutom omkring två tusen stycken nöt-
kreatur jemte rätt stora fårhjordar.

Den andra, s. k. White Mountain-reservationen, för Apache'r
ligger också inom Arizonas gränser och bebos af omkring ett
tusen sex hundra Sierra Blanca Apache-indianer, hvilka redan i
flera år helt och hållet försörjt sig själfva med afkastningen af
sin jord och sin boskapsskötsel. De hafva öfver tvåtusen acres
jord under odling och skörda omkring fyra miljoner pounds
majs, något korn samt därjämte en mängd frukt och grönsaks-
växter, såsom pumpor, meloner, bönor, sötpotatis o. s. v. Män-
nen arbeta numera likväl som kvinnorna på fälten och synas ha
på fullt älvar beslutit att lära sig den hvita mannens vägar och
metoder, medan barnen i åtskilliga skolor åtnjuta undervisning
såväl i engelska språket som i vanliga skolämnen samt därjämte
i olika yrken och färdigheter. Framstegen bland Apache'rna ha
visst icke varit lika snabba under militärisk styrelse, men själfva
det faktum, att dessa indianer, trots det att en förändring till
det sämre egt rum i ledningen af deras angelägenheter, förmått
fortsätta på den* väg af framåtskridande de en gång inslagit, be-
visar bätre än alt annat, att till och med de alra vildaste och
för civilisation minst emottagliga af Amerikas indianer kunna
småningom förmås att antaga samma seder och att föra samma
lefnadssätt som landets hvita medborgare. Att hoppas är där-
för, att de återstående indianstammarna skola kunna räddas från
undergång och sålunda prestera ett nytt bevis för, att vår tids
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civilisation är mäktig att med ett steg öfverskrida det omätliga
svalget mellan stenålderns folk, representeradt af de vilda indian-
stammarna, och det nittonde århundradets kulturmänniskor.

En mellanlänk mellan de vilda stammarna och dem, hvilka
sedan toltekernas och atztekernas tid egt en viss kultur, bilda
Navajo-indianerna, som väl äro besläktade med Apache'rna, men
skilja sig från dem i snart sagdt alla andra afseenden än de fy-
siska och språkliga. Till hälften nomader ha Navajo-indianerna
så långt kunskapen om dem sträcker sig tillbaka varit på sätt
och vis bofasta samt lifnärt sig med jordbruk och boskapssköt-
sel. Deras samhällsorganisation har alltid egt långt större fast-
het än de vilda nomadstammarnas och hela deras lefnadssätt tyd-
ligt visat, att de erhållit en viss grad af kultur genom berörin-
gen med de högre stående Pueblo-stammarna, hvilka kunna räkna
sina anor i rätt uppstigande led ända från toltekerna.

Långt mera krigiska än dessa sina eljes högre stående
grannar, ha Navajo-indianerna altid vetat att framgångsrikt mot-
sätta sig alla försök af såväl mexikaner som amerikanare att in-
kränkta på deras område samt därvid visat synnerligt liten
respekt för de fördrag, de gång efter annan undertecknat, men
lika ofta vid första tillfälle brutit. Under secessionskrigets tid
förde också Navajo-stammarna krig mot amerikanarne, men
ledo ett så grundligt nederlag, att öfverste Kit Larson, som
ledde fälttåget emot dem, kunde taga tillfånga icke mindre
än sjutusen af stammens medlemmar. Dessa höllos sedan un-
der en tid af fem år innestängda på ett tämligen inskränkt om-
råde, der de helt och hållet underhöllos af regeringen, men må-
ste utstå en mängd umbäranden, hvilka jämte det ovärksamma
lefnadssättet orsakade sjuklighet och allmän obelåtenhet bland
de fångna. Alt detta värkade emellertid såsom en kraftig kur
mot Navajo-indianernas stridslystnad, så att de, sedan stammen
år 1869 åter förflyttats till sin gamla hemtrakt, helt och hållet
afhållit sig från alla fiendtligheter. Genom återförening af alla
de olika Navaj o-stammarna har deras antal stigit, så att de år
1882 räknade fullt sjuttontusen själar, hvilka, då de i sina gamla
hemvist med kraft åter upptogo alt slags arbete, helt och hållet
försörja sig själfva, mottagande regeringsunderstöd endast för
sjuka och orkeslösa individer, hvilka icke kunna arbeta för sitt
eget uppehälle. Väl femtontusen acres äro under odling inom
Navajo-reservationen, hvilken inalles omfattar omkring fem och
en half miljoner acres land i Arizona och New Mexico. Majs,
hvete, bönor, pumpor och meloner äro de hufvudsakligast odlade
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växterna, och därjämte ega Navajo-indianerna fyratiotusen hästar,
ett par tusen stycken nötkreatur samt öfver en miljon stycken
får. Deras byar bestå af ytterst konstlösa hus, uppförda af på-
lar, sten och torf, runda till formen, utan fönsteröppningar samt
försedda med öpna rökhål i taket. Orsaken till, att Navajo-india-
nerna icke bygga bätre hus, ligger i deras obetvingliga motvilja
mot att beträda en plats, där någon aflidit. Dör någon i en
„hogan", såsom de benämna sina hus, så låter man liket förbli
där och begrafver det genom att taga bort stödjepålarna, så att
stenarna och jorden falla öfver den aflidne. Månggifte prakti-
seras rätt almänt och förbjudes icke af Navajo-indianernas reli-
gion, hvars egendomliga och mystiska ceremoniell med största
omsorg hemlighålles. Vidkommande åsikterna om egendom äro
Navajo'erna kommunister af moderat slag, besittande enskild
egendom men anseende sig skyldiga att till en viss grad dela
denna med behöfvande och egendomslösa medlemmar af stam-
men. Den mest utbredda lasten är spel, hvaråt alla Navajo-in-
dianer med passion egna sig, så snart de hafva någonting att.
spela bort. Deras skicklighet i tillvärkandet af väfnader, hvari-
bland de s. k. Navajo-filtarna äro de mest bekanta, har skaffat
stammen ett namn för handtvärksskicklighet och en marknad för
detta slags tillvärkningar i alla de västra och nordvästra staterna.
Koppar- och silfverarbeten, vitnande om såväl skicklighet som
smak, tillvärkas också af Navajo-rödskinnen och säljas förnämli-
gast såsom kuriositeter och souvenirer i de angränsande stater-
nas städer.

I almänt antropologiskt afseende äro väl Pueblo-indianerna
de mest intressanta bland Förenta Staternas indianstammar och
utgöra sedan åtskilliga år ett föremål för trägna studier af for-
skare och vetenskapsmän, hvilka dock så till vida icke lyckats
komma till öfverenstämmande åsikter om deras förhistoria. Att
de tillhöra den stora toltek-familjen eller rasen, torde väl få an-
ses såsom tämligen säkert och likaså, att de från trakter längre
i nordväst småningom drifvits till sina nuvarande boningsplatser
af andra mera krigiska stammar. Men hvar dessa ursprungliga
boningsplatser legat och hvilka trakter Pueblo-indianerna samt
de med dem besläktade stammarna successivt bebott, därom har
ännu ingen visshet erhållits och kommer väl knappast någonsin
att nås. Att de fordom bebott ett långt mera vidsträckt område
än för närvarande, antages af de flesta forskare, men de finnas
nog också, som hålla före, att de ruiner af byar och städer, man
upptäckt, icke alla bebotts samtidigt utan under olika perioder,
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medan Pueblo's gradvis trängdes längre och längre tillbaka.
Huru härmed än må förhålla sig, är det säkert, att Pueblo-india-
nerna utgöra en från öfriga stammar vidt skild .ras, hvars egen-
domliga lefnadssätt, institutioner och odling skulle förtjena en
långt vidlyftigare behandling än hvad vi här kunna egna dem.

Sedan tre århundrade tillbaka ha Pueblo's varit kända af
européer, och af de knapphändiga första underrättelserna om
dem att döma lefde de på samma sätt och i samma slags byar
för trehundra år sedan som i detta nu. Den första europé, som
lämnat några meddelanden om dem, är spanioren Alvar Nunez,
hvilken under sin mellan åren 1529 och 1537 företagna märkliga
resa från Florida till Stilla Hafs kusten kom i beröring med
dem. Två år senare besökte Coronado staden „Cibola" eller
Zuni, hvilken ännu existerar i samma skick som enligt de span-
ska beskrifningarne år 1540, och de sedan denna tid alt tätare
vordna besöken af hvita män ha gifvit vid handen, att Pueblo-
indianerna föga eller als inte förändrat vanor och lefnadssätt
under de trehundrafemtio år, som sedan dess förflutit. Om de-
ras tidigare historia är intet eller så godt som intet med visshet
kändt, då deras traditioner äro till den grad uppblandade med
myter och sagor, att det knappast är möjligt, att i dem skilja
dikt från värklighet. Upptäckten af en mängd ruiner af numera
öfvergifna Pueblo-byar samt af lerkärl och andra föremål ha gif-
vit vid handen, att hela området från fyratio grader nordlig
bredd till gränsen mot Mexico i tiden innehafts af Pueblo's, om
sedan på samma tid eller successivt, samt att de fordom egt större
skicklighet i vissa handtvärksgrenar än för närvarande. Detta är
ungefär alt, hvarom inga olika meningar råda. Och beträffande
deras forna seder och lefnadfsätt har man kunnat ur deras tra-
ditioner inhämta, att de i viss grad närmade sig atztekerna, åda-
galäggande lika stor blodig grymhet som dessa, och möjligen
äfven ha brukat människooffer. Sedan lång tid tillbaka ha Pu-
eblo-indianerna dock icke fört några andra krig än emotApa-
che'rna, hvilka såsom mera krigiska och vilda i almänhet haft
öfverhanden i plundringstågen mot Pueblo's, af hvilkas byar
många, som ännu under förra hälften af detta sekel voro bebodda,
förstörts och öfvergifvifs af sina innevånare.

Omvändelse- och civilisationsarbetet bland Pueblo-indianerna
har pågått, sedan de hvita först kommo i beröring med dem,
och har i allmänhet mött ringa motstånd. De katolska missionä-
rer, hvilka såväl under den spanska tiden, som sedermera så
godt som uteslutande arbetat för Pueblosstammarnas religiösa
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väl, har icke sökt förmå dem att i alla stycken antaga hvita
mäns seder, utan endast att förändra och frångå sina egna bar-
bariska och med civilisationen mest oförenliga bruk. Den inre
organisationen af Pueblo-byarna och samhällena har så vidt möj-
ligt lämnats orubbad, hvarför också dessa individer såsom sagdt
ännu i dag lefva på bra nog samma sätt som då de först upp-
täcktes. I regeln bekänna de numera den romersk katolska reli-
gionen, men i de flesta fall är denna blott ett utvärtes skal, un-
der hvilket döljer sig en god portion hedniskhet och allsköns
vidskepelse, såsom t. ex. tillbedjan af guden „Monteguma", hvil-
ken icke bör förväxlas med den af Cortez störtade Atzteker-kej-
saren i Mexico.

pueblo-indianerna voro, då Förenta Staterna eröfrade deras
land, mexikanska medborgare och skulle såsom sådana enligt
fredsfördragets bestämmelser komma i åtnjutande af fulla Ameri-
kanska medborgarerättigheter, hvarför de också gentemot För-
enta Staternas regering intaga en något annan ställning än an-
dra indianstammar. Men ännu har icke deras medborgarskap
erkänts hvarken af kongressen eller af territorialregeringen, utan
bilda Pueblo-byarna fortfarande såsom förut oberoende samhäl-
len, hvilka styras af en af dem själfva vald „guvernör" jämteett
af tre medlemmar bestående råd. I öfrigt ha de sedan förenin-
gen med den nordamerikanska republiken gjort synbara fram-
steg i värklig civilisation, så att de till och med infört tvångs-
undervisning för stammens barn, hvilka sålunda alla erhålla åt-
minstone det mått af kunskaper de vanliga lägre skolorna med-
dela. I en del skolor undervisas därjämte eleverna i olika slags
handtvärk och färdigheter, gossarna i slöjd, smide, åkerbruk, träd-
gårdsskötsel o. s. v. och flickorna i allehanda hushållsgöromål,
sömnad och annat dylikt. Resultatet har också blifvit, att india-
nerna själfva bygt åtskilliga vägar inom sitt område, uppfört
broar, utsträckt sina bevattningskanaler och därmed arealen af
den odlingsbara jorden, anlagt vidsträckta fruktträdgårdar och i
allmänhet visat sig emottagliga för vår tids idéer om framåtskri-
dande och kultur. Länge kan det därför icke dröja, innan Pu-.
eblo's göra anspråk på sina medborgerliga rättigheter, och då
man känner den odlingsståndpunkt, de redan innehafva, kan man
knappast häller påvisa något skäl för en fortsatt vägran att låta
fullt medborgarskap komma dem till del.

I sina bostäder följa Pueblo's ännu i allo förfädrens sed och
bygga sina byar såsom om ännu fiendtliga anfall när som hälst
kunde inträffa och måste afvärjas. Husen, altid bygda af „adobe",
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äro i regeln uppförda kring en öppen plats, som helt och hållet
inneslutes af dem. Den nedersta våningen saknar såväl dörrar
som fönster, men har en öppning i taket, till hvilket innevånarne
praktisera sig medels stegar, som uppdragas för natten och då
fiendtliga anfall hota. Andra våningen, hvilken likasom den för-
sta och de högre upp belägna består af endast ett rum, är min-
dre djup är den första, hvars tak sålunda bildar ett slags terrass,
till hvilken såväl dörrar som fönsteröppningar leda. Tredje,
fjärde, i en del fall till och med femte och sjette våningarna,
äro konstruerade på samma sätt, alla bildande terrasser åt gårds-
sidan, men utåt företeende en slät adobevägg utan några öpp-
ningar annat än, i en del fall, högst uppe. En sådan by bildade
därför en fästning, hvilken endast genom öfverrumpling eller ut-
hungrande kunde betvingas af de fiender, mot hvilka Pueblo's
hade att försvara sig, isynnerhet då, såsom mycket ofta är fal-
let, fästningen eller byn uppförts på någon redan i och för sig
svårtillgänglig höjd eller bärgstopp. Nedersta våningarna af
husen, som alla voro sammanbygda, tjänade såsom förvarings-
rum för säd och annat, medan de öfra bebos af de olika famil-
jerna. Blir utrymmet för knapt, så bygges i allmänhet en vå-
ning till, då ju hela planen för en sådan by förbjuder all utvidg-
ning åt sidorna. I hvarje by finnes dessutom en stor samlings-
sal, som ofta rymmer ända till flera hundra personer och använ-
des för stora rådsförsamlingar äfvensom för festligheter, vid
hvilka de vanligen i något slags samband med religionen stående
danserna utföras.

I New Mexico allena finnas nitton af dessa Pueblo-samhällen
utom ruiner of ett otal, numera öfvergifna sådana. Innevånarne
i dessa uppgå till omkring åtta tusen, och det område de besitta
upptar niohundra tusen acres, af hvilka dock icke mera än un-
gefär etthundra tusen acres utgöras af odlingsbar jord. De väx-
ter, som hufvudsakligast odlas, äro majs, hvete, olika slags frukt
och grönsaker samt något bomull, hvarjämte Pueblo's ega rätt
storartade hjordar af hästar, nötkreatur, får och getter. Af så-
väl bomull som ull förstå Pueblo's att till värka durabla tyger,
filtar och annat ock äro därjämte rätt skickliga krukma-
kare, om de ock i detta handtvärk icke mera stå på fullt samma
ståndpunkt, som deras förfäder, af hvilkas tillvärkningar enstaka
exemplar ännu då och då påträffas i öfvergifna byar och i
grafvar.

I Arizona finnas åtskilliga andra stammar, hvilka äro mera
eller mindre nära besläktade med de egentliga Pueblo's, från
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hvilka de skilja sig i olika, mindre viktiga afseenden. Den stör-
sta bland dessa är Moqui-stammen, hvars byar i regeln äro upp-
förda på ytterst branta och svårtillgängliga höjder samt altid
bygda helt och hållet af sten. I lefnadssätt och seder stå Mo-
qui-indianerna mycket nära Pueblo's samt äro lika som dessa
en jordbrukande och boskapsskötande stam. Den förnämsta af
Moqui-byarna heter Oribi och är en plats af synnerligt stort in-
tresse för enhvar, som önskar taga någon kännedom om den
egendomliga folkras, till hvilken Moqui-stammen hör.

Utrymmet förbjuder oss tyvärr att mer i detalj beröra För-
enta Staternas indianer. De härofvan i korthet berörda stam-
marna från olika delar af unionens område utgöra typiska repre-
sentanter för olika kategorier, till hvilka de röda kunna hän-
föras, och lämna såsom sådana en om ock mycket ofullständig
bild af den röda rasen| på den nordamerikanska kontinenten.
Hvilken dess framtid kommer att bli, är mera än svårt att för-
utsäga, då de ännu kvarlefvande stammarna i så många viktiga
afseenden skilja sig från hvaranda. De, hvilka rida spön mot
den kultur, som småningom eröfrat hela kontinenten, komma tro-
ligtvis att småningom dö ut, då ju en tillvaro i sysslolöshet på
unionsregeringens bekostnad icke är tänkbar för en obegränsad
framtid. De andra, hvilka visa stor benägenhet att i alla afseen-
den följa de hvitas exempel, komma otvifvelaktigt att i en när-
mare eller fjärmare framtid sammansmälta med den kaukasiska
rasen, medan de härofvan senast berörda stammarna, hvilka un-
der århundraden vetat bevara sina egna samhällsinstitutioner och
sin egendomliga, åldriga kultur, måhända komma att med bibe-
hållande af sin ras bilda amerikanska samhällen af samma slag
som unionens öfriga delar. Det är de enda, om hvilka man kan
hoppas, att de, utan sådan beblandning med de hvita, att indian-
typen går under, komma att kunna helt tillegna sig vår tids
kultur och odling.



IX.

Några uppgifter om Förenta Staterna såsom
helhet.

det föregående ha vi sökt gifva sammanträng-
da, men möjligast fullständiga bilder af de
olika delar, hvaraf Förenta Staterna såsom
helhet bildats, men då sådana detaljskildring-
ar af delar icke förmå gifva en något så
när tydlig föreställning om det hela, såvida
läsaren nämligen icke gör sig mödan att
själf sammanfatta dem, vilja vi här på en del
områden värkställa hopsummeringen, hvilken
är nödvändig för en uppfattning om det he-
las väldighet och rikedom på mångfaldiga
ressurser.

För att börja med själfva landet vilja vi för jämförelsens
skull nämna, att detsamma upptar ungefär samma areal som i
Europa eller rättare „gamla världen" alla trakter mellan Cairo i
Egypten, i söder, och Prag i Böhmen, i norr, samt mellan väst-
kusten af Irland och Svarta Hafvet, i väster och öster. I öster
gränsar landet till Atlantiska oceanen, hvilken sköljer såväl Ny
Englands klippiga stränder som New Jerseys låga sandkust och
den djupt inskurna kusten af Virginia samt de långa sandbankar,
hvilka längre åt söder bilda de långgrunda kustlagunerna. Nära-
på parallelt med kusten, från tjugu till etthundra mil inåt lan-
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det, löpa de s. k. Appalachiska bärgen på en sträcka af ettusen
trehundra mil, från Alabama till Garpé vid S:t Lawrence-bukten,
omfattande Blue Ridge-, Allegany-, Adirondack-, Catskill-, Taconic-,
White- samt Green-mountain-bärgen. Bärglandet eger en vidd
af omkring etthundra mil samt en höjd öfver hafsytan af från
två till tretusen fot, medan i North Carolina och New Hamp-
shire de högsta topparna förekomma och nå ända till sextusen
fot. Endast där Mohawk- och Hudson-floderna brutit sig banor
genom detta bärgland finnas användbara vattenvägar, hvilka för-
medla en varutrafik af alra mest omfattande slag och därför va-
rit af ofantlig betydelse för de inre staternas utveckling.

Väster om det appalachiska bärglandet ligger det centrala
låglandet, ofta i dagligt tal benämdt Missisippi-dalen, emedan
„vatnens fader" och dess bifloder afföra vatnet från största de-
len af dessa trakter till den mexikanska bukten. Denna del af
Förenta Staterna omfattar icke mindre än en och en half miljon
kvadratmil i rundt tal och eger, utom den väldiga Missisippi-
floden, i de stora sjöarna ett för sjötrafik användbart innanhaf,
hvartill motstycken saknas i alla andra delar af världen. Sjö-
arna ega sitt utlopp åt öster, till Atlanten, men så ringa är lan-
dets höjning mellan dem och Missisippi-området, att en genom-
skärning af endast omkring etthundra fots djup på den högsta
punkten skulle sätta de båda ofantligt vidsträckta vattensyste-
men, hvilkas utlopp ligga så långt från hvaradra, i direkt för-
bindelse. Den kanal, som i detta nu är under arbete vid Chi-
cago och som kommer att förbinda Michigansjön med Illinois-
floden, kommer sålunda i en icke mera aflägsen framtid att göra
det möjligt för fartyg, som trafikera Missisippi-floden, att utan
omlastning föra sin frakt till hamnarna vid de stora sjöarna samt
från dem till New York och Atlanten, likasom importörerna i den
sistnämda staden då kunna sända varor direkt till inlandsorter,
tusen mil och mera från hafskusten.

Det odlingsbara låglandet öfvergår längre åt väster i de s.
k. „stora slätterna", hvilka sträcka sig ända till Klippbärgens
väldiga kedja och, såsom i allmänhet ytterst vattenfattiga, en-
dast i närheten af floder och andra vattendrag, som möjliggöra
artificiell bevatning af jorden, egna sig för landtbruk. Klipp-
bärgens många olika kedjor bilda tillsamman ett väldigt högland
af omkring trehundra mils bredd, sträckande sig från Mexico
ända upp till Canada, en af de väldigaste bärgformationer i värl-
den, med en mängd toppar skjutande upp högt öfver snögrän-
sen, samt likaledes en mängd vackra, odlingsbara och bördiga da-



824

lar, hvilka blifvit säten för omfattande jordbruk och kultur. De
storartade tillgångarna på metaller, hvaribland såväl guld och
silfver som mindre ädla sådana hafva gjort vissa delar afKlipp-
bärgen till rikedomshärdar, där många af de fafcelaktiga förmö-
genheter samlats, hvilka spridt ett sådant guldskimmer öfver
ordet Amerika,

Väster ut från Klippbärgen vidtar den mest ödsliga och
ofruktbara delen af Förenta Staterna, „den stora amerikanska
öknen", såsom området förut benämdes. Längst söderut omfat-
tar detta område den väldiga högplats, som genomflytes af Co-
loradofloden och dess tillflöden och som genom de „canans",
dessa floder skurit, blifvit en enda oöfverskådlig labyrint af tu-
sentals fot djupa raviner, stupande branta bärgkullar, Idippor
och hålvägar, tillhopa bildande ett landskap, hvars storartadt
hemska ödslighet icke kan jämföras med något annat sceneri på
jordklotet. Den mellersta delen af ökenområdet, räknadt från
söder till norr, upptages af den högplatå, som delas af Nevada
och Utah och som omfattar omkring tvåhundra femtiotusen kva-
dratmil. En ringa del af denna högslätt närmast omkring en
del vattendrag är odlingsbar, men återstoden så torr, att floderna,
hvilka under våren och försommaren föra något vatten, senare
förrinna i sanden och sina ut. De talrika bärgåsarna äro träd-
lösa och öde, och högslätten själf förmår knappast alstra ens den
torftigaste vegetation af „sage"-buskar och andra lika litet nyt-
tiga ökenväxter.

Norrut fortsattes denna högslätt i höglandet söderom Colum-
bia-floden, en trakt, där jorden till en stor del består af lava
och andra vulkaniska ämnen samt därför är lika litet mottaglig
för odling och kultur som trakterna söder ut, ända till gränsen
mot Mexico-

I väster begränsas detta ofruktbara område af Sierra Nevada-
bärgen i den södra delen samt af Cascade-bärgens kedja längre
i norr, en väldig bärgkam, hvilken också sträcker sig från
mexikanska gräsen i söder ända till British Columbia i norr och
åtskiljer de s. k. „Pacific-kust"-staterna med deras rika odlings-
näjder från det öde området närmast i öster. Innehållande
ofantliga rikedomar i ädla metaller, lockade bärgtrakterna på
Sierra Nevadas västra sluttningar redan tidigt massor af invand-
rare till California, som inom otroligt kort tid växte upp till en
betydande stat, och därifrån spridde sig sedan odlingen snabt
nog norr ut, först till Oregon och i våra dagar till trakterna
kting Puget Sound såväl som till öfriga delar af framtidsstaten
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Washington. Geografiskt sönderfaller således Förenta Staternas
område i den atlantiska kusttrakten, det centrala låglandet och
höglandet från och med Klippbärgen till Stilla Hafvets kust.

Folkmängden i detta område är högst olika fördelad, så att
vissa trakter äro ytterst tätt befolkade, medan i andra knappast
en människa på kvadratmilen i medeltal finnes. Man har beträf-
fande fördelningen af folkmängden indelat Förenta Staterna i
tjuguen distrikt, hvilka genom sina olika naturförhållanden skarpt
skilja sig från hvarandra och likaså både genom befolkningens
numerär och dess typ.

Den skogbeväxta kusttrakten med dess kärr och risfält längs
södra delen af atlanten och den mexikanska bukten har en be-
folkning af något öfver en miljon åttahundra tusen personer, för-
nämligast negrer, hvilka bätre än alla andra raser visat sig kunna
motstå det i almänhet alt utom hälsosomma klimatet. Jordmå-
nen i dessa trakter är i regeln bördig och klimatet, om också
ohälsosamt för menniskor, gynsamt för all slags vegetation, hvar-
för också dessa sumptrakter, hvilkas utveckling vidtagit först,
för icke synnerligt lång tid sedan, troligen i en framtid komma
att producera mångfaldigt mera än i detta nu.

Närmast väster om sumptrakterna längs kusten kommer den
så kallade atlantiska slätt-trakten, hvilken sträcker sig från New
York till Mississippi, en jämn och lågländt landremsa med i all-
mänhet utmärkt bördig jordmån, ett för växtlighet såväl som för
människor lämpligt, hälsosamt klimat samt därför också så pass
tätt befolkad, att dess folknumerär uppgår till öfver åtta och tre
fjärdedels miljon människor, hvilka till en stor del lefva af jord-
bruk, men endels också vinna sitt lifsuppehälle genom skogs-
handtering samt genom industri och fabriksdrift såväl som ge-
nom handel.

I Ny England följer väster om dessa näjder den trakt, som
kallas „de ny-engelska kullarne" (The New England Hills) med
en befolkning af i det närmaste två miljoner trehundra tusen
själar, och söderut från denna kullregion, mellan det atlantiska
slättlandet och bärgen, ligger den s. k. Piedmont-trakten, hvil-
ken sträcker sig från Ny England ända till Alabama, är rikligt
skogbevuxen samt har ett innevånareantal af öfver sju miljoner
åttahundratusen personer.

Det appalachiska bärglandet följer så i ordningen åt väster
och sträcker sig likaledes från Ny England till Alabama, omfat-
tande såväl de s, k. Blå bärgen som dalen väster om dessas
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hufvudkedja samt egande en befolkning af bortåt tre millioner
personer och ett öfverhufvud utmärkt angenämt klimat.

Cumberland-Alleghany-bärglandet, som vidtar vid staten
New York och sedan sträcker sig så långt söderut som in i Ala-
bama, är ett distrikt, bestående af idel bärgryggar och dalgån-
gar, rikligt försedt med skog och bebodt af fem och tre fjärde-
dels miljon människor.

I väster öfvergår detta bärgland småningom i den s. k. inre
skogsregionen, hvilken omfattar södra delen af Staterna Ohio och
Indiana, västra Kentucky och Tennessee samt norra Mississippi.
Fordom bevuxet med storartad skog i hela sin utsträckning ha
vida trakter af detta område numera blifvit rödjade och odlade,
hvarför detsamma också nått ett innevånaretal arf i det närmaste
elfva miljoner trehundratusen.

Följer så i ordningen den s. k. sjöregionen, hvilken innefat-
tar delar af Staterna New York, Pennsylvania, Indiana och Ohio
samt så godt som hela Michigan, Illinois och Wisconsin. Sjö-
regionen eger i allmänhet en särdeles rik och bördig jord samt
har därför, trots sin ringare utsträckning, nått en befolknings-
numerär af innemot fem och en half miljoner samt vinner i
denna tillskott så godt som för hvarje månad.

Azark-bärglandet, omfattande delar af staterna Missouri och
Arkansas, har något öfver en miljon innevånare, och Mississippis
alluvial-land, som sträcker sig från Cairo till Louisiana, har i
sina lågt belägna sump- och kärrtrakter en befolkning af inemot
niohundratusen personer, hvilka till öfvervägande del utgöras af
negrer, de enda, som kunna ostraffadt trotsa sumpklimatet under
någon längre tid.

Präri-regionen följer näst och omfattar västra delen af sta-
ten Indiana, en del af Illinois, hela lowa, södra Wisconsin och
Minnessota, norra Missouri, de båda Dakotas, Kansas och Neb-
raska samt sträcker sig ända in i Texas. . Präri-staterna ha blif-
vit icke allenast Amerikas, utan numera också hela världens för-
nämsta spanmålsbod och ha därför lockat till sig en befolkning
af öfver tretton miljoner människor. Prärierna, som fordom
voro fullständigt i saknad af all skog, men i stället täckta af den
yppigaste gräsväxt, ha visat sig ytterst lätt odlade samt egande
en så godt som outtömlig alstringskraft, hvarför de också i våra
dagar blifvit till den utsträckning odlade, att de förefalla snart
sagdt såsom ett enda oafbrutet åkerfält, hvars afkastning vore
tillräcklig för att förse en stor del af Förenta Staternas befolk-
ning med dess behof både af spanmål och af andra födoämnen.
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I väster öfvergå prärierna i de stora slätterna, hvilka i all-
mänhet äro så torra, att intet jordbruk kan komina i fråga på
dem utan konstlad bevatning. Det västra slättlandet sträcker
sig ända till Klippbärgen och har en befolkning af omkring tre
fjärdedels miljon människor, hvilka till största delen sysselsätta
sig med och vinna sin bärgning af boskapsskötsel, som utgör
dessa vattenfattiga näjders hufvudnäring.

Klippbärgens högland delas genom en inom staten Wyom-
ings område befintlig, omkring etthundra mil bred, sänkning i
tvänne områden, det norra, som från Canada sträcker sig ända till
midten af Wyoming, med en befolkning af något öfver etthundra
femtiotusen personer, och det södra, som från Wyoming når
ända ned till Texas, med ett innevånareantal af inemot två hun-
drafemtiotusen.

Väster om Klippbärgen vidtar i söder den s. k. Colorado-
platån, hvilken är sönderskuren i ett oändligt antal åsar, klyftor,
enstaka toppar och bottenlöst djupa hålvägar, s. k. canans, samt
i almänhet hvarken egna sig för jordbruk eller för kreaturs-
skötsel. På grund häraf är också denna del af Förenta Staterna
det glesast befolkade distrikt i hela landet, med en befolkning,
som icke räknar mera än etthundra tiotusen själar, d. v. s. i me-
deltal mindre än en per kvadratmil.

Norrom Colorado-flodens platåland vidtar den s. k. centrala
bassinen, en vidsträckt försänkning af landet, omfattande delar
af staterna Nevada, Oregon och California samt en stor del af
territoriet Utah. Egande odlingsbar jord i närheten af en del
sjöar och vattendrag, har detta distrikt en befolkning af något
öfver fyrahundratusen personer, och dess fortsättning norrut,
bärglandet längs Columbia-floden, ett distrikt, hvars jordmån
till största delen består af lava och andra vulkaniska ämnen, är
bebodt af något öfver tvåhundra tusen personer. Distriktet om-
fattar utom en del af Oregon också sträckor af staterna Idaho
och Washington.

Cascade-bärglandet, som skiljer det inre af Washington från
kustlandet, är en oafbruten skogsregion, som har en befolkning
af icke fullt tvåhundratusen personer, och detta bärglands fort-
sättning åt söder, Sierra Nevada-bärgen, bebos af icke fullt ett
hundra femtiotusen människor, medan Pacific-dalen, mellan Sierra
Nevada-bärgen och den s. k. kustkedjan, eger en folknumerär af
fyrahundra trettiotusen, och den del af California, som omfattar
kustbärgen, bebos af öfver åttahundratusen människor, hvilka i
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almänhet vinna en riklig och lätt bärgning genom att i Califor-
nias milda och jämna klimat odla dess rika jord.

Denna indelning af Förenta Staterna är visst i betydande
grad godtycklig och lider dessutom af bristen att icke följa nå-
gra bestämdt markerade gränslinier, men kan i alla fall tjäna så-
som antydan om, huru befolkningen är fördelad mellan lågland
och bärgtrakter, mellan skogsmark och slätter. Centrum för
denna befolkning, d. v. s. medelpunkten för folktätheten, har un-
der tidernas lopp förflyttat sig altmera västerut, så att densamma
nu befinner sig i västra delen af staten Indiana från att i bör-
jan af detta århundrade ha sammanfallit med en punkt i staten
Maryland, icke långt från dess förnämsta stad Baltimore. En
starkare tillströmning af invandrare till sydstaterna drog folk-
centrum något söderut, men den under senaste årtionden stän-
digt stegrade invandringen till de nordvästra staterna har åter
förflyttat detsamma längre norrut. I almänhet har dock en rö-
relse endast från öster till väster egt rum, i det att den linje,
längs hvilken medelpunkten för folktätheten så att säga rört sig
väster ut, i det alra närmaste sammanfaller med den trettio-
nionde parallelen.

Klimatet i Förenta Staterna är kallare än på motsvarande
breddgrader i Europa och därjämte betydligt mera ojämt. Så
t. ex. är medeltemperaturen i New York elfva och sju tionde-
dels grad lägre än den i Neapel och medeltemperaturen i Nor-
folk, Virginia, fyra och tre tiondedels grad lägre än i San Fernando
i Spanien. Mellan västern och östern råder icke så stor skilnad
i temperatur som mera i klimatets jämnhet och i nederbördsför-
hållandena. De nordligare staterna längs Atlanten hafva icke
synnerligt mycket lägre medeltemperatur ,än de motsvarande vid
Stilla Hafvet, men mellan sommar- och vintertemperaturen råder
i de östra staterna långt större skilnad än i de motsvarande vä-
stra. Längre söderut däremot är medeltemperaturen längs atlan-
tens kuster högre än vid Stilla Hafvets, något som hufvudsakli-
gen beror på Golfströmmen, hvilken från mexikanska bukten
hemtar en massa varmt vatten, som håller värmegraden uppe.

Den största nederbörden förekommer i en del kusttrakter längs
Atlanten och längs den mexikanska bukten samt därnäst i sta-
ten Washingtons kustnäjder, medan t. ex. California under den
torra årstiden, hvilken där sammanfaller med sommaren, saknar
så godt som all nederbörd. Den kallaste trakt af Förenta Sta-
terna — Alaska-området dock undantaget — ligger i Montana på
Klippbärgen samt på betydande höjd öfver hafsytan, medan den
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största hettan råder i Colorado- och Gila-flodernas dalar i syd-
västra delen af landet. I den östra delen af mexikanska buktens
kusttrakter förekommer den största nederbörden, hvilken där
uppgår till omkring sextio tum per år, medan t. ex. Savannah i
Georgia samt Charleston och Norfork i Virginia icke hafva mera
än femtio tum regn i årligt medeltal och nederbörden i Phila-
delphia, New York och Boston stiger till fyratiotre tum. I New
Mexico, Arizona, Utah, Nevada, Wyoming, Montana och Oregon
finnas vidsträckta områden, där nederbörden icke ens uppgår till
tio tum årligen och där därför alt jordbruk utan konstbevatning
är fullständigt omöjligt, hvarför också trygt kan förutsägas, att
dessa näjder aldrig komma att blifva lika tätt befolkade som an-
dra delar af Förenta Staterna.



Jordbruket i Förenta Staterna.

et är hufvudsakligen jordbruket, som gjort
Förenta Staterna till det utan all jämförelse
rikaste landet i världen, och jordbruket är det
otvifvelaktigt, som äfven framledes kommer
att förblifva den mest gifvande rikedomskäl"
lan, hvilken, i samma mån som befolknings-
numerären i jordens olika länder stiger, kom-
mer att flöda alt rikligare, ty ännu är på
långt när icke all odlingsbar jord bragt un-
der kultur och den jord, som odlas, har ännu

på långt när icke bragts att alstra så mycket som den kunde
och kommer att alstra, då en gång en skarpare konkurens tvin-
gar också Förenta Staternas jordbrukare att göra hvad de kunna
för att öka jordens fruktbarhet, icke endast att inom kortaste
möjliga tid taga ur densamma alt hvad möjligen tagas kan.

Enligt officiella statistiska uppgifter har de senare årens
medeltal för jordbruksprodukter, värderadt i dollars, i rundt
tal stigit till den ofantliga summan af tretusen åttahundra
tjugunio miljoner, hvilket betyder, att Förenta Staterna
årligen allenast i jordbruksalster producera en summa, hvilken
uppgår till fyra gånger det belopp Frankrike år 1871 måste er-
lägga i krigsskadeersättning åt Tyskland, en summa, som då an-
sågs vara oerhördt stor och i själfva värket också var större än
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någon, som iorut förekommit till betalning någonstädes på jor-
den. De olika jordbruksprodukternas värde — alt i runda tal —

fördelar sig på sätt som följande tablå utvisa:

1. Säd.

2. Produkter af kreatursskötsel

3. Jordbruksprodukter, icke hörande till de två föregående
kategorierna.

Jämföra vi denna tablå med följande, hvilken — likaledes i
runda tal — angifver medelvärdet af de andra råprodukter, som
i Förenta Staterna i årligt medeltal alstrats under de senare åren,
så komma vi lätt nog till insikt om, hvilken öfvervägande bety-
delse såsom rikedomskälla jordbruket i själfva värket eger. Dessa
andra produkter äro i hufvudsak nedanstående:

Majs $598,000,000.
Hvete $342,009,000.
Hafre $172,000,000.
Korn $27,000,000.
Råg $11,000,000.
Bohvete $7,000,000.

Kött
Smör och ost
Agg och fjäderfä
Mjölk
Ull

$740,000,000.
$245,000,000.
$190,000,000.
$160,000,000.
$66,000,000.

Hudar, hår etz $93,000,000.

Bomull $293,000,000.
Köksträdgårdsalster $70,000,000.
Frukt $160,000,000.
Diverse jordbruksalster $655,000,000.

eller inalles $3,829,000,000.
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mot jordbrukets och dess binäringars tretusen åttahundna tjugu-
nio miljoner, hvilka ständigt ökas, medan däremot afkastningen
t. ex. af ädla metaller otvifvelaktigt är i ett nedåtgående, som
blir mera märkbart för hvarje år som går förbi.

Sådana siffror tala för sig själfva utan några vidare utlägg-
ningar, och trots alt som talats och skrifvits därom kan ingen,
som sett förhållandena i olika delar af unionen på nära håll, be-
tvifla, att Förenta Staternas jordbruk ännu icke på långt när nått
sin fulla utveckling. Det är endast och allenast de af öfverpro-
duktionen betvingade laga prisen på världsmarknaden, som gjort,
att hittills icke all den jord, som kan odlas, bragts under plog,
likasom de också gjort, att jordbruket i de flesta delar af unio-
nen ännu är sä pass primitivt, att detsamma på långt när icke af-
kastar alt hvad det kunde. Men i samma mån som såväl För-
enta Staternas egen som andra länders folkmängd ökas, stiger
också behofvet af näringsmedel, och hvarje stegring i efterfrågan
på sådana betingar genast en ökning af jordbrukets produktion
i alla länder, där en sådan ökning kan åstadkommas. I de fle-
sta länder i Europa kan det icke mera blifva tal om att i sådan
grad stegra jordbrukets afkastning, att förhållandena på världs-
marknaden däraf skulle röna inflytande och därför måste de
utomeuropeiska länderna fylla det stigande behofvet, hvil-
ket sålunda otvifvelaktigt kommer att drifva Förenta Staternas
jordbruk till en ofantligt mycket större produktion än i detta nu.
De sträckor af odlingsbar jord, som ännu icke lagts under plo-
gen, komma inom en icke altför aflägsen framtid att odlas, och
fält, hvilka genom hänsynslöst sädesbruk utarmats, komma, ge-
nom användande _af de hjälpmedel den ständigt framåtgående

Järn ~ $107,000,000.
Silfver $60,000,000.
Koppar
Guld

$34,000,000.
$33,000,000.

Bly $16,000,000.
Stenkol $212,000,000.
Bygnadssten
Naturlig gas

$55,000,000.
$23,000,000.

Salt t •
Andra mineraliska produkter

$5,000,000.
$21,000,000.

eller inalles endast $584,000,000
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vetenskapen också på detta område ställer till människornas för-
fogande, att återbringas till samma odlingskraft som förut. len
hel del stater har, såsom vi vid skildringen af dessa redan
nämt, det uteslutande sädesbruket altmera fått vika för mera ratio-
nella jordbruksmetoder, och i mån som dessas fördelar fram-
för de äldre använda blifva mera kända kommer tvifvelsutan
också afkastningen af den redan under odling varande jorden att
stiga. t

Antalet „farmer" eller själfbestående lägenheter af större el-
ler mindre areal uppgår i Förenta Staterna till omkring fyra
miljoner, och den jord dessa upptaga utgör i rundt tal femhun-
dra trettiosex miljoner acres. Jämte de dragare och andra krea-
tur, som tillhöra dessa farmer, samt inberäknadt redskap och
jordbruksmaskiner stiger dessa lägenheters värde till tolftusen
miljoner dollars ($12,000,000,000), en summa så kolsssal, att man
knappast kan göra sig ett klart begrepp om dess storlek. Tre
fjärdedelar af dessa farmer brukas af egarne själfva och där-
jämte användas så många legda arbetare i jordbrukets tjänst, att
inemot hälften af alla daglönare i Förenta Staterna vinna sin
bärgning af landtbruket. Ärligen användes af farmarne och krea-
tursuppfödarne den väldiga summan af åttio miljoner dollars
($80,000,000) allenast för inhägnader af åkerfält, betesmarker och
trädgårdar, medan af gödningsämnen icke användes större mängd
än för trettio miljoner dollars ($30,000,000). Nötboskap, hästar
och andra kreatur underhållas till ett antal af etthundra sextio
fem miljoner stycken, däraf slaktboekap trettiofem miljoner huf-
vuden, mjölkkor femton miljoner, hästar och mulåsnor femton miljo-
ner samt får och svin bortåt femtio miljoner stycken af hvardera sla-
get. Af mjölk produceras sexhundra miljoner gallonsför förtäring,
utom den mängd, som åtgårför mäjeriernas produktion af åttahundra
miljoner pounds smör och trettio miljoner pounds ost. Af höns
underhållas etthundra tjugufem miljoner stycken, hvilka årligen
producera omkring sextusen miljoner ägg, hvilka jämte slakthöns
(kycklingar och äldre) uppgå i värde till den ofantliga summan
af öfver sjuttiofem miljoner dollars (75,000,000).

Alla beträffande jordbrukets afkastning angifna summor om-
fatta naturligtvis också de mängder, hvilka konsumeras inom
Förenta Staterna själfva, icke allenast de som exporteras, men
att en betydande del af jordbrukets alster också utföras till
andra länder, framgår däraf, att fullt tre fjärdedelar af Förenta
Staternas hela, till omkring sjuhundra miljoner dollars sig be-
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löpande, export utgöres af jordbruksprodukter af ett eller an-
nat slag.

Såsom vi ofvan anfört, stiger medelvärdet af årligen pro-
ducerade mineraliska alster till bortåt sexhundra miljoner dol-
lars, däraf betydligt mera än en tredjedel representeras af
stenkol allena, hvaraf den vida vägnar största delen produce-
ras af staten Pensylvarnas grufvor. Mera än hälften af all
cokes, uppgående till omkring åtta miljoner tons årligen, som
produceras i Förenta Staterna, kommer från Connelsville-di-
striktet i förenämda stat, och därifrån komma också närmare
två tredjedelar af all petroleum, som i landet frambringas, i det
Pensylvania allena sänder ut sexton miljoner fat, medan af åter-
stoden Ohio frambringar öfver nio miljoner fat. I dessa båda
stator samt i Indiana är det också naturlig gas rikligast före-
kommer och användes för de mest olikartade ändamål, både
inom industrin och för hushållsbruk samt för belysning af en
del städer.

Inom produktionen af järn och stål står Förenta Staterna
för närvarande främst bland jordens länder med en årlig till-
värkning, hvilken i värde öfverstiger etthundra femtio miljoner
dollars. Och beträffande andra metaller går landet endera i spet-
sen för världsproduktionen eller kommer åtminstone mycket
nära de ledande länderna. Sålunda frambringas af silfver om-
kring fyratiofem miljoner uns och af guld omkring en miljon
sexhundra tusen uns, värda ungefär trettiotre miljoner dollars.
Silfrets värde är det fåfängt att för närvarande söka angifva, då
detsamma sedan någon tid tillbaka varit underkastadt så starka
fluktueringar, att ingen kan för någon längre tid framåt angifva,
hvad den hvita metallen kommer att vara värd i guld

Koppargrufvorna i Förenta Staterna frambringa metall för
uogefär trettiofyra miljoner dollars årligen, däraf största delen
kommer från staten Montana. Näst denna stat står Michigan
inom kopparproduktionen och därefter följer territoriet Arizona.
Endast efterfrågan på koppar betingar det årliga utbytet från
Förenta Staternas grufvor, hvilka kunde producera ofantilgt
myckec mera än den mängd de nu årligen sända i marknaden,
såvida icke deras egare befarade att genom en ökad produktion
neddrifva prisen så lågt, att affären icke mera skulle löna sig.

Marmorbrotten i Vermont, Tennessee och Georgia, granit-
brotten i de ny engelska staterna och andra delar af unionen
samt sandstenslagren i Ohio och Connecticut ha vi förut om-
nämt och likaså, att ur dem brytes bygnadssten till ett årligt
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värde af omkring tjugufem miljoner dollars. Till ungefär lika
mycket belöper sig värdet af den inom landet tillvärkade kalken,
och dubbelt så mycket, eller omkring femtio miljoner dollars, be-
talas årligen för inom Förenta Staterna brända tegel af olika
art och beskaffenhet.

Slipstenar af olika slag, representerande betydande sum-
mor, tillvärkas i olika stater, men förnämligast i Ohio och
Michigan, därifrån större delen af landets behof fylles. Fosfat-
brotten i North Carolina och South Carolina samt iFlorida ha vi förut
nämt och därvid gifvit en antydan om den storartade framtid
denna industri ännu har att förvänta, alt större i samma mån
som jordbruket i landet begynner använda gödningsämnen i
större utsträckning. Märgellagren i flera af sydstaterna ega af
samma skäl ett städse stigande värde, och bärgsaltlagren i staterna
New York och Michigan gifva ett årligen större utbyte, medan
också i andra delar af unionen saltindustrin år från år utvidgats.

Californias borax, gipsen från Ohio och Michigan samt asfal-
ten från California och Utah ha också bevisat sig vara värdefulla
och användbara naturprodukter, hvilka för hvarje år blifvit an-
vända i alt större skala, och detsamma gäller om många af de
vidsträckta stenkols- och oljelager, hvilka finnas i många trakter
af landet, men ännu endast i ringa mån blifvit anlitade af indu-
strin. Alla dessa stora naturliga rikedomskällor komma nog
ännu i en framtid att komma till användning, och därför gäller
på detta område detsamma, som sagts om jordbruket, eller att
den nutida utvecklingen endast är en förberedelse för den, fram-
tiden kommer att medföra.



Förenta Staternas regeringsgord och immigration.

id unionens upprättande tillhörde all jord
utom de tretton första staternas område uni-
onsregeringen — härifrån dock undantagna
Kentucky, Tennessee och Texas — och kal-
lades „public lands". Vid denna tid utgjorde
Förenta Staternas hela areal icke mera än
åttahundra femtiotusen kvadratmil, till hvilka
lades en miljon åttahundra femtiotusen kvad-
ratmil genom köpet af det franska kolonial-
området Lousiana samt genom anekteringen

af en del af Mexicos område. Senare köptes sextiotusen kvad-
ratmil i och med Florida af Spanien samt ytterligare femtiotu-
sen kvadratmil af Mexico och slutligen hela Alaska-området af
Byssland, omkring femhundra trettiotusen kvadratmil, hvaraf
dock den öfvervägande största delen för all framtid är omöjlig
såsom fält för kolonisation.

Mera än en biljon acres, d. v. s. nära på all jord, som haft
något värde för kulturändamål, har regeringen frånhändt sig
antingen genom att sälja densamma eller genom att anslå
den för skolor, militära ändamål, såsom understöd åt järnvägs-
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bolag eller genom att upplåta densamma gratis åt nybyggare.
Numera eger Förenta Staternas regering knappast mera någon
jord af större värde för odlingen, utan tillhör all värdefull obe-
bygd jord numera endera de olika staternas regeringar eller en-
skilda bolag, hvilka på ett eller annat sätt slagit densamma un-
der sig.

Att en ytterlig misshushållning egt rum på detta område,
torde väl knappast någon kunna förneka, ty om man, i stället
för att med hänsynslös frikostighet tilldela järnvägsbolag och
andra miljontal kvadratmil, hade behållit den odlingsbara jorden
och för unionsregeringens räkning sålt densamma för aldrig så
lågt pris, så hade därmed troligen både nationalskulden kunnat
betalas och en betydande fond för regeringsändamål bildas. Och
hade man åter föredragit att konstnadsfritt upplåta denna öfver-
skottsjord åt nybyggare, så skulle hundratusental af dessa istäl-
let för att ännu häfta i skuld för sina lägenheter till järnvägs-
bolag och andra korporationer längesedan vara oberoende egare
såväl af den jord de bruka som af sina kreatur, dragare och
redskap, något som dess värre nu icke altid är fallet,

Fordom, medan jord stod att få kostnadsfritt, gick strömmen
af invandrare till största delen ut till den nya västern, där od-
lingen därför skred framåt med en snabbhet spm ännu måste
väcka häpnad, men i samma mån som den fina jorden alt mera
upptogs begynte invandrarne söka sin utkomst på andra områ-
den, och på samma gång förändrades också i någon mån arten af
de invandrare, som kommo. Så länge jord stod att upptagas af
hvem som hälst mot erläggande endast af en obetydlig inskrif-
ningsafgift eller i värsta fall för mycket lågt pris, utgjordes en
mycket betydande del af invandrarne af den egentliga landtbe-
folkningen från den europeiska norden, men senare begynte i
stället individer, hvilka hvarken någonsin i sitt hemland haft
något att skaffa med jordbruk eller af denna orsak voro lämpliga
att börja nybyggarelif i Amerika, att blifva alt talrikare bland
de invandrande, tils de numera utgöra det öfvervägande ans
talet.

Man uppgifver officielt, att till dato något öfver sexton
miljoner immigranter anländt till Förenta Staterna, en siffra,
hvilken dock mera beror på gissning än på odisputabla fakta,
ty först under senare tider har tillförlitlig räkning förts öf-
ver de invandrare, som landstigit inom Förenta Staternas
område, medan deras antal, som från Canada anländt dit,
alt ännu beräknas mera eller mindre gissningsvis. Under de tio
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åren mellan 1880 och 1890 uppgick antalet af till hamnar i För-
enta Staterna anlända invandrare till fem miljoner tvåhundra
fyratiosextusen sexhundra tretton, medan antalet af dem, som
kommit via Canada, beräknas till minst en och en half miljon.

Främsta rummet bland de europeiska folk, hvilka lämnat bi-
dragtill denna väldiga ström af invandrare, tillkommer det tyska
med en tredjedel af hela antalet, därnäst det irländska och en-
gelska med en fjärdedel, skandinaver och canadensare med en
tiondedel o. s. v. En förändring i detta förhållande har också
inträdt under senare år, i det att italienare, hvilka förut represen-
terade endast sex procent af hela antalet invandrare, numera år-
ligen anlända i alt större hopar. Dessa likasom de rysk» och
polska judarna, hvilka också i alt större antal begynt invandra
till Förenta Staterna, slå sig nästan utan undantag ned i
de större städerna, där de egna sig åt de lägsta och gröfsta slag
af arbete samt i regeln öka den armé af lågt stående daglönare,
hvilka genom sin villighet att arbeta för huru liten dagspenning
som hälst, så länge de blott kunna uppehålla lifvet därmed, hafva
tvingat ned arbetslönerna på många områden lika lågt som trots
någonsin i de europeiska städer, där proletariatet är talrikast
ock lefver under de minst gynsamma förhållanden. Trots detta
är likvisst ännu också dessa lågt stående daglönares ställning i
Förenta Staterna bätre än i de flesta europeiska länder, ty om
och arbetslönen inom de fack, där konkurrensen drifvit ned den-
samma, är mycket låg, så finnes dock under normala förhållanden
tillräckligt arbete att tillgå, och därför har tils vidare sådan nöd,
som i Europa ofta nog hemsöker de lägsta samhällslagren, tils
vidare endast mycket sällan förekommit i Förenta Staternas
städer.

Ungrare och böhmare ha också i betydande mån bidragit
till att sänka arbetslönerna i många af de östra staterna, dit de
i större antal invandrat och där de oftast sökt arbete vid kol-
grufvorna och järnvärken, hufvudsakligen i Pensylvania. Inom
dessa och andra industrier börja därför altmera samma förhål-
landen att göra sig gällande som i Europa på motsvarande om-
råden. En alt talrikare arbetarebefolkning, som lefver för dagen
och knappast duger för annat arbete än den industriella specia-
litet, densamma gjort till sin egen, har uppkommit i de östra
staterna, och har blifvit så stor, att redan nu äfven små rubbnin-
gar inom produktionsförhållandena göra tusental andra personer,
som bero af dem, brödlösa. Denna talrika industriella arbetare-
befolknings tillvaro utgör en af de svåraste punkterna i frågan
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om Förenta Staternas tullpolitik, i det att genom den konstlade
utvecklingen af landets industri en årligen alt större mängd
människor gjorts beroende af de industrigrenar, hvilka i sin ord-
ning helt och hållet bero på det höga tullskydd dem beviljats.
Redan nu har inom många grenar af fabriksdrift en betydande
öfverproduktion tidtals egt rum och då orsakat betänkliga rubb-
ningar i de ekonomiska och arbetareförhållandena, men så länge
ingen nämvärd konkurrens utifrån varit att befara inom dessa
samma industrier, ha svårigheterna jämförelsevis lätt kunnat öf-
vervinnas. Skulle däremot en omhvälfning inom tullförhållan-
dena inträffa genom en förhastad öfvergång till mera eller
mindre fullständig frihandel, så komme landet otvifvelaktigt att
få bevitna ett elände sådant som knappast förut rådt inom nå-
gon del af Förenta Staterna.

Det är visst onekligen sannt, att tullskyddet, såsom fördy-
rande alla industriella produkter, men på samma gång oförmö-
get att ens i ringa mån höja priset på födoämnen, d. v. s. på
jordbrukets alster, på ett högst orättvist sätt gynnar industrin
på den egentliga modernäringens, landtbrukets, bekostnad. Och
riktig är följaktligen också den politik, som sträfvar till att så
vidt möjligt utjämna denna orättvisa. Men gentemot det odispu-
tabla sakförhållandet, att i närvarande stund tiotal miljoner af
Förenta Staternas innebyggare direkt eller indirekt äro beroende
för sitt dagliga uppehälle af den industriella värksamheten, för-
lora alla rent teoretiska betraktelser sin betydelse, tj jordbruket,
farmarne, skulle ingalunda undgå att på ett högst obehagligt
sätt beröras af den förfärande kris, som ovilkorligen måste in-
träffa, såvida altför snabba reformer införas på tullagstiftningens
område.

Ett gradvis sänkande af de öfverhöfvan höga tullarna på alla
nödvändighetsartiklar är därför den enda metod, som kan an-
vändas vid införande af reformer på detta område, och denna
metod måste man hoppas att kongressen snart begynner tillämpa,
ty reformer äro oafvisligt nödvändiga, såvida den amerikanska indu-
strin någonsin skall kunna stå på tillräckligt solid grund för attkunna
fortbestå i täflan med andra länder. Naturförhållandena i Förenta
Staterna äro på de flesta områden gynsammareför industriell utveck-
ling än någon annanstädes på jorden. Råmaterial för alla slag af
fabrik svärksamhet finnes i riklig mängd samt af yppersta beskaf-
fenhet inom landet själf. Rikedomen på bränsle är i det närmaste
oberäkneligt stor, i det att stenkolslagren i många stater ännu als
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icke äro vidrörda och därför deras storlek och utsträckning icke
med visshet kända. Och arbetskrafter slutligen dels finnas i till-
räcklig mängd, dels kunna städse påräknas från Europa, hvars
arbetare äro villiga nog att åtnöja sig med en låg daglön, så-
vida de blott kunna påräkna säkert arbete och därmed betryg-
gade existensvilkor. Alla dessa faktorer borde kunna sätta ame-
rikansk industri i stånd att konkurrera med hvilket annat lands
som hälst, och otvifvelaktigt är det väl, att detta förr eller se-
nare kommer att blifva fallet. Men innan så sker, före-
står lika otvifvelaktigt en kris, hvilken kan blifva mera eller
mindre svår, beroende på huru reformerna genomföras.

Det mest radikala, men på samma gång också troligen det
enda värksamma sättet att hindra följderna af den kris, en re-
form i tullpolitiken måste medföra, vore att, såsom ofta redan på-
yrkats, för en tid framåt förbjuda all invandring till Förenta
Staterna. Ty endast sålunda kunde behofvet af arbetare inom
andra områden så mycket stegras, att alla de, hvilka genom in-
skränkning af den industriella värksamheten blefve brödlösa,
kunde finna sysselsättning. Men låtom oss så godt genast til-
lägga, att föga utsikt finnes förhanden för att en sådan radikal
åtgärd kunde genomföras. Altför många och altför viktiga in-
tressen skulle genom sådant förbud trädas för nära, såväl på
transportväsendets som på många andra områden, där ameri-
kanskt likaväl som främmande kapital är intresseradt, för att
något af de förslag åt detta håll, som tid efter annan gjorts,
skulle hafva någon utsigt att blifva antaget.

En gång har visserligen redan ett absolut invandringsför-
bud utfärdats, men just den starka opposition utestängandetfrån
Förenta Staternas område af kineserna, hvilka detta ännu i kraft
varande förbud gäller, samt likaså de ofantliga svårigheter det
visat sig medföra att genomdrifva efterlefvandet af till och med
lagen rörande dem, hafva tillfyllest bevisat, huru svårt, för att
icke säga omöjligt, det vore att genomföra en åtgärd, hvilken
ens för någon tid skulle göra ett slut på invandringen till
Förenta Staterna. Trots all vaksamhet från myndigheternas sida
smuglas nämligen fortfarande så godt som dagligen kineser från
olika håll till Förenta Staterna, ehuru dessa naturligtvis borde
vara lättare att igenkänna och därför lättare att hålla tillbaka än
några européer samt på samma gång i vida högre grad hafva
den almänna opinionen emot sig än de senare. Föga mindre
farliga konkurrenter på arbetsmarknaden än asiaterna äro dock
t. ex. de ost-europeiska judarna och delvis äfven italienarne.
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Vana att i sina hemland lefva på det alra mest inskränkta och
tarfliga sätt, äro såväl judar som italienare villiga att också i
Amerika åtnöja sig med en dagspenning så låg, att ingen ame-
rikansk arbetare ens kunde tänka på att lefva däraf, och där-
för hafva de från en del yrken redan utträngt alla andra arbe-
tare. Men både judar, italienare och andra, hvilka till en bör-
jan segt fasthålla vid sin egen nationalitet och sina egna seder,
låta sig dock småningom amerikaniseras, så att redan deras efter-
kommande i första led fullt identifierat sig med det nya fäder-
neslandet och dess intressen, något som däremot aldrig är fallet
med kineserna. Européer från hvilket land och af hvilken na-
tionalitet som hälst utgöra därför så att säga material för ame-
rikanska medborgare, de må sedan i första hand vara huru olika
dessa och huru obehagliga såsom konkurrenter som hälst. Och
då föga nog någon lag kan stiftas, enligt hvilken en del euro-
péer finge rätt att invandra, medan andra utestängdes, är det
troligt nog, att tils vidare och för en lång tid framåt alla euro-
péer kommer att beviljas tillträde, om de sedan förefalla ameri-
kanarne tacknämliga eller ej.

De enda undantagen i detta nu utgöras af lagligen fälda
brotslingar, vansinniga eller sådana, hvilka kunna antagas komma
att stanna fattigvården till last, äfvensom personer, hvilka redan
i Europa uppgjort aftal om arbete i Förenta Staterna. Alla så-
dana äro enligt lag förbjudna att landstiga, men att denna lag
ofta nog kringgås, behöfver knappast ens sägas.



Förenta Staternas armé och flotta.

en stående armé, Förenta Staternas regering
underhåller, räknar icke mera än något ofver
tjugufemtusen män, fördelade på tio rege-
menten kavalleri och tjugufem regementen
infanteri. Tvåtusen tvåhundra tjugufem neg-
rer, hvilka bilda de nionde och tionde ka-
valleri- samt tjugufjärde och tjugufemte mi-

i fanteriregementena, höra till armén och jämte
dessa ettusen fyrahundra åttiofem indianer,
värfvade i regelbunden ordning likasom alla

andra. Trupperna äro fördelade på olika arméposter, af hvilka
— utom assenalerna — etthundra fyra, de flesta ute i västern,
äro försedda med garnison, medan fyratiofem sakna sådan under
vanliga förhållanden och endast undantagsvis förses med besätt-
ningar.

Officerarne för denna armé utbildas vid den af unionsregerin-
gen underhållna krigsskolan i West Point, i staten New York,
hvarjämte ett slags militärhögskolor äro i värksamhet vid Fort
Monroe i Virginia (afsedd för instruktion i artilleritjänst) samt
vid Fort Leavenworth i Kansas (för kavalleri och infanteri).
Sedan öpnandet har krigsskolan i West Point utexaminerat
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tretusen femhundra officerare och till år 1861, då secessions-
kriget utbröt, uppgick deras antal till ettusen niohundra sextio-
sex, af hvilka nämda år ettusen tvåhundra fyrationio voro i lif.
Tre fjärdedelar af dessa deltogo aktivt i kriget på unionens sida,
däraf icke mindre än etthundra sextiotvå, eller hälften af hela det
antal officerare af sydstatshärkomst, som utgått från West Point.
Under fortgången af kriget stupade en femtedel af hela antalet
West Point-officerare och bland de sårade fans icke mindre änhälf-
ten af dem alla, siffror, hvilka i sin mån antyda, huru litet dessa offi-
cerare blefvo sparade eller måhända rättare sparade sig själfva.

Krigsskolan vid West Point, präktigt belägen vid Hudson-
floden, förtjänar väl ett besök af enhvar, som intresserar sig inte
allenast för denna erkändt utmärkta bildningsanstalt utan också
för amerikansk krigshistoria. Skolan eger ett område af icke
mindre än tvåtusen tvåhundra acres, hvilka erbjuda en mängd
punkter af största intresse. Natursceneriet till att börja med är
sällsynt vackert, och vackra såväl som intressanta äro likaledes
många af de gamla bygnader, öfver hvilka anstalten förfogar,
uppförda som de äro i en stil, hvilken daterar sig från tider,
längesedan förflutna. Ruiner af de fästen, som under Förenta
Staternas frihetskrig uppfördes till skydd mot de engelska trup-
perna och för en tid gjorde West Point till den starkast befä-
stade plats amerikanarne innehade, bidraga i ingen ringa grad
till att öka intresset af ett besök vid krigsskolan, hvilken där-
jämte eger att uppvisa en praktfull samling af troféer från de
flesta krig Förenta Staterna fört, såväl mot mera eller mindre
civiliserade som mot helt och hållet vilda fiender. Fanor, stan-
dar och vapen från krigen mot England, mot Mexico, mot Shaw-
nee-, Seminal- och andra indianer, kanoner af allehanda former
och material och en mängd andra föremål, hörande till samma
kategorier, bilda dessa samlingar, hvilka utom det historiska in-
tresse, de erbjuda, också äro högeligen instruktiva.

Flera kända och berömda krigare äro begrafna vid West
Point, där deras sista hviloplatser utmärkas af präktiga vårdar,
hvilka bära namnen af många bland de förnämsta befälhaf-
vare, Förenta Staternas arméer egt, såsom t. ex. Scott, An-
derson, Custer, Kilpatrik, Thayer, Buford och flera med dem.
Biblioteket innehåller en boksamling af icke mindre än trettiosju
tusen volymer samt därjämte åtskilliga porträtt af framstående
amerikanska officerare. Likaså prydes den väldiga hall, där krigs-
skolans elever intaga sina måltider, af porträttmålningar af natio-
nens förnämsta härförare, Grant, Sherman, Sheridan och andra,
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Paradfältet har statyer af general Sedgwick och öfverste Sylva-
nus Thayer, „militär-akademins fader", såsom han ofta benämnes
af dess vänner.

Platsen för krigsskolan utsågs af ingen mindre man än George
Washington själf och öpnades för elever redan år 1812. Hvarje
kongressdistrikt eger rätt att till lärovärket sända en elev, som
måste vara klanderfri i kropsligt afseende samt därjämte ega
goda grunder i alla vanliga skolkunskaper. Kursen omfattar
fyra år, under hvilka enhvar kadett erhåller femhundra fyratio
dollars per år samt åtnjuter en undervisning, hvilken i fullstän-
dighet och noggranhet knappast kunde öfverträffas. Trehundra
kadetter vistas vanligen vid skolan, därifrån de inträda i armén
såsom sekundlöjtnanter och genast draga lön. Under skoltiden
bilda de trehundra eleverna en bataljon af fyra kompanier, hvilka
tillbringa tio månader af året i West Point och tvänne i öfningsläger.

Alla de förnämsta härförare, Förenta Staterna egt, ha utbil-
dats vid West Point, såsom: Grant, Sherman, Sheridan, Thomas,
Hancock, Howard, Hooker, McClellan, Buella och en mängd an-
dra af de förnämsta officerare, hvilka under secessionskriget
kämpade i nordstaternas arméer, samt af sydstaternas ledande
officerare Lee, Jackson, Johnson, Beauregard, Longstreet, John-
ston och flera med dem. West Pointa-kademin har såsom häraf
synes noggrant uppfylt sin bestämmelse att utbilda dugliga of-
ficerare.

Utom den föga manstarka reguliära armén, hvilken numera
knappast uträttar någonting annat eller mera än att upprätthålla
ordningen i Förenta Staternas gränsmarker, finnes den s. k. mili-
sen inom enhvar af unionens stater. Inalles trettioniotusen män
höra till de organiserade och öfvade milisregementena i olika de-
lar af unionen och jämte dessa räknar den icke organiserade och
öfvade, men inom kort tid disponibla, milisen öfver sju miljoner
män. Från europeisk paradsynpunkt betraktade äro väl de flesta
af dessa milistrupper af ringa betydelse, och erkännas måste, att
mera än en bataljon af dem är föga mera än ett uttryck för fol-
kets lust att vid högtidliga tillfällen af de mest olika slag ståta
med granna uniformer, men å andra sidan bör man också ihåg-
komma, hvad dessa samma milistrupper uträttat, då det galt nå-
got. I secessionskriget, hvars like i blodighet och manspillan
historien knappast känner, kämpade så godt som uteslutande
milistrupper, i det mexikanska kriget likaså, och intet annat än
milistrupper kunde slutligen Washington ställa upp mot de väl
disciplinerade och krigsvana engelska arméerna. Under andra
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oroliga tider har milisen också ofta nog kallats ut och har städse
visat sig fullt i stånd att möta och besegra alla svårighete^
hvarför också denna institution ingalunda är att förakta ens un-
der modärna förhållanden på krigsväsendets område.

Inom den reguliära armén i Förenta Staterna såväl som an-
norstädes gör sig nog ett visst öfvermodigt åskådningssätt gäl-
lande beträffande milisen, men besinnar man Förenta Staternas
läge och den däraf härflytande omöjligheten för någon fiende att
omedelbart infalla i landet med en större truppstyrka, så måste
man erkänna, att milisen, hvilken altid skulle kunna ställas upp
och göras Härdig, förr än någon fiende hunnit fatta fast fot i
landet, är fullt tillräcklig för landets behof af landtrupper.

Annorlunda förhåller det sig däremot med flottan, hvilken
lätt nog kunde komma i tillfälle att göra tjänst, såväl längs egna
kuster som i långt aflägsna farvatten. Den tid har redan en
gång existerat, då Förenta Staternas handelsflotta höll på att upp-
svinga sig till en af de förnämsta i världen, och en dylik tid kan
ännu återkomma och då behöfves ovedersägligen en flotta för att
skydda amerikanska intressen i andra delar af världen. Detta
har man också till fullo insett och därför pågår sedan några år
tillbaka ett ifrigt arbete på detta område. För närvarande räk-
nar flottan åttatusen män öfvadt manskap och fyratio fartyg, hö-
rande till den s. k. „gamla flottan", de flesta af dem numera
obrukbara och utom tjänstgöring, samt fyratio modärna krigs-
skepp, af hvilka dock många ännu äro under bygnad. Bland
dem, som redan äro färdiga och i tjänst, finnas flera, hvilka be-
träffande snabbhet och öfrig utrustning stå fullt i jämnhöjd
med de alra bästa fartyg något annat lands flotta kan uppvisa,
ja, beträffande snabbhet torde till och med några af de nyaste
pansarskeppena öfverträffa alla andra liknande fartyg som finnas,
i det de visat sig kunna prestera en fart af tjugutvå till tjugu-
fyra knop, d. v. s. lika mycket som ett vanligt bantåg på längre
sträckor.

Marinkåren räknar tvåtusen etthundra män, hvilka stå under
befäl af officerare, som vunnit sin utbildning vid sjökrigsskolan i
Anapolis i staten Maryland. I denna likasom i krigsskolan vid
West Point är undervisningen helt och hållet fri och anstalten
uppehälles af Förenta Staternas regering, men tillträdet till
sjökrigsskolan är lika svårt som till militärakademin, i det en-
dast ett ytterst ringa fåtal af de många elever, som söka vinna
inträde, kunna emottagas. Fordringarna vid de examina, aspirant-
erna måste genomgå, äro mycket högt stälda, men därför kan
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sjökrigsskolan iAnapolis också skryta med en uppsättning elever,
hvilkas likar så i fysisk utbildning som i kunskaper man torde
få leta efter. Med den storartade ökning af flottan, som plan-
lagts och redan till en del utförts, lider det föga tvifvel, att ma-
rinen för en längre tid framåt kommer att erbjuda utmärkta till-
fällen till snabbkarrier för unga män, och således är helt naturligt,
att sjökrigsskolan är öfverlupen af elevaspiranter.

På sätt och vis kan man till flottan hänföra de fartyg —

många af dem utrustade såsom krigsskepp — hvilka Förenta
Staternas tullväsende har till sitt förfogande och använder för
att öfvervaka tullagarnas efterlefnad. På Atlanten och i mexi-
kanska bukten kryssa sexton af dessa fartyg, alla rustade och
beväpnade såsom krigskryssare, på Stilla Hafvet användas fyra
och lika många på de stora inlandssjöarna, hvarjämte i de flesta
af de förnämsta hamnarna tullångare finnas stationerade och dess-
utom hör ett skolfartyg, där ungdomar utbildas till sjötjänst,
till tullväsendets flotta. Inalles utgifves årligen en miljon dollars
för denna gren af flottan, hvilken har många och olikartade skyl-
digheter sig ålagda, såsom att öfvervaka tullagarnas efterlefnad,
att se till, det lagarna om landets neutralitet icke brytas, att bi-
springa fartyg, stadda i nöd, o. s. v.

Den egendomligaste grenen af krigsförvaltningen i Förenta
Staterna utgöres dock af den s. k. pensions-byrån, hvilken har sig
ombetrodt tilldelandet och utbetalandet af pensioner åt dem, som
tjänat i landets armé och flotta samt åt deras efterlämnade enkor
och omyndiga barn.

Man är ofta i tillfälle att höra amerikanarne prisa sig och
sitt land lyckliga, emedan de icke behöfva ikläda sig de oerhörda
utgifter, hvilka de flesta länder i Europa bestrida för sina väl-
diga arméer. Och säkert är, att detta är en stor fördel, ty något
direkt och positivt bidrag till folkens framåtskridande och lycka
lämnas knappast af de europeiska arméerna. Men hvad utgif-
terna beträffar så äro Förenta Staternas medborgare föga eller
als icke bätre lottade än européerna, såsom en enda blick på
pensionsbyråns räkenskaper noggrannt utvisar, ty den summa,
som årligen utgifves i pensioner, är fullt lika stor, ja större än
medeltalet af de främsta europeiska nationernas krigsbudgeter.
Öfver etthundra miljoner dollars åtgå årligen till pensioner för
de femhundra femtiotusen personer, hvilka åtnjuta detta slags
understöd af unionsregeringen. Listan på pensionärer innehåller
ännu namnen på ett antal enkor efter män, hvilka tjänat i armén
under revolutionskriget, d. v. s. under Washington, en mängd
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pensionstagare från kriget mot England under det andra årtion-
det af detta sekel och från det mexikanska kriget samt ett värk-
ligt otal sådana, som på grund af tjänstgörning under secessions-
kriget åtnjuta pensioner.

Det alra märkligaste med dessa pensionstagare är emellertid,
att deras antal år från år stigit, ehuru enligt naturens ordning
en minskning bort ega rum, och därmed har naturligtvis också
den årligen utbetalade summan ökats i oerhörd progression, ty
hvarje ny pensionstagare, som upptäckts och införts i rullorna,
har erhållit i klump hela sin pension för alla de år, som förflutit,
sedan han icke åtnjutit något understöd. Förklaringen på dessa
egendomligheter hos Förenta Staternas armépensionsväsende lig-
ger däri, att pensionsbyrån användts i politikens tjänst, såatt det
parti, som innehaft makten, med alra största liberalitet utdelat
pensioner bland sina anhängare utan att annat än i sällsynta
undantagsfall fästa sig vid, om de värkligen tjänstgjort i krig
eller icke. Det är i all synnerhet det republikanska partiet, som
utmärkt sig genom detta slags handhafvande af statskassan under
alla de många och långa år, partiet sedan secessionskrigets da-
gar innehaft makten. Därmed vilja vi visserligen icke säga, att
demokraterna skulle visat sig mera försynta i detta afseende, så-
vida rollerna varit ombytta, ty då det gäller statskassan ha ty-
värr båda de stora, partierna visat sig fullt lika hänsynslösa,
men såsom förhållandena gestaltat sig, är det otvifvelaktigt re-
publikanerna landet i främsta rummet har att tacka för att dess
utgifter för pensioner representera en fullt lika väldig summa
som underhållet af en stor aktiv armé skulle kosta. För närvar-
ande torde visst ansträngningar göras för att råda bot på de
oerhörda missbruk, som innästlat sig inom denna gren af stats-
förvaltningen, och därför är det väl föga troligt, att pensionsby-
råns utgiftsstat mera kommer att stiga, men följderna af det van-
vettiga pensionsslöseriet kommer landet nog ännu under en lång
framtid att få lida, både direkt genom de tusental miljoner, som
ännu måste utgifvas, innan den sista pensionären nedlägges, i sin
graf, och indirekt genom den vidt spridda korruption, hvartill
pensionsmissbruken gifvit upphof. En hel industri har utbildat
sig bland såväl advokater som läkare af mindre honett slag, haf-
vande till föremål „tillvärkandet af pensionärer" d. v. s. förseende
personer, hvilka noga taget icke skulle ega rätt till pension, med
sådana handlingar, dokument och intyg, att de i en förfaren ad-
vokats händer och tack vare hans mera eller mindre illegala in-
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flytande bland dem, som makten ega/kunna gifva personer i fråga
ett sken af berättigande till statspension.

De mest vidunderliga underslef hafva saklöst bedrifvits vid
tilldelandet af pensioner, så att i själfva värket tiotusental män,
hvilka aldrig ens sett något slagfält under batalj, om de ock
under några dagar eller veckor af det sista krigsåret varit in-
skrifna i arméns rullor, erhållit full pension både för de år, som
förgått sedan kriget och för alla år de ännu kunna lefva såväl
som för de enkor och omyndiga barn de möjligen komma att ef-
terlämna. Inalles har till dato i pensioner utbetalats den otro-
liga summan af ettusen fyrahundra miljoner dollars ($1,400,000,000),
och minst lika mycket kommer denna post väl att sluka, innan
den kan strykas från landets budget. len mängd fall är det
nämligen absolut omöjligt att bevisa, det underslef värkligen egt
rum, om också vederbörande hafva de bästa möjliga skäl att
misstänka, det så är fallet,_ och därför är det nog omöjligt, att,
all god vilja och alla uppriktigt menade ansträngningar till troti,
rensa pensionslistorna från alla namn, som borde strykas.



Förenta Staternas finanser.

edan republikens, den nordamerikanska stats-
unionens, uppkomst har dess regering i stats-
inkomster uppburit i rundt tal tolftusen mil-
joner dollars, häri icke inberäknade de lån,
regeringen upptagit. Af denna summa ut-
göras i det närmaste sjutusen miljoner dollars
af inkomster från tullväsendet, medan alla
andra skatter tillsammantagna icke gifvit me-
ra än omkring femtusen miljoner, fördelade
på följande hufvudposter: kostnader för de

krig, i hvilka Förenta Staterna varit invecklade, fyratusen sju-
hundra miljoner, för krigsskepp och marinväsendet i almänhet
ettusen tvåhundra miljoner, pensionsväsendet ettusen fyrahundra
miljoner, räntor och amorteringar på statslån tvåtusensjuhundra
miljoner och diverse utgiftsposter tvåtusen femhundra miljoner.

Såsom häraf framgår, ha tullarna inbragt den öfvervägande
största delen af alla statsinkomster, medan åter de öfvervägande
största utgiftsposterna beröra armén och flottan, dels direkt så-
som kostnader för förda krig, dels indirekt i form af pensioner
och räntor samt amorteringar på statslån, hvilka till alra största
delen upptagits i och för krigföring. Att landet och folket kun-
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nat saklöst utbetala sådana oerhörda summor, talar tydligare än
något annat för Förenta Staternas ofantliga rikedom, men på
samma gång måste också en blick på dessa siffror ovilkorligt
föranleda litet hvar till frågan, huruvida så stora utgifter och
följaktligen så dryga skatter värkligen äro af nöden, huruvida
det icke vore bätre politik att låta folket själft behålla något
mera af de rikedomar landet producerar. Och då litet hvar har
sig bekant, att af statsinkomsterna ett procenttal, som skulle
förefalla oerhördt högt, om det noggrant kunde angifvas, blifvit
bokstafligen bortslösadt och gått till spillo, kan ingen värja sig
mot öfvertygelsen, att ett eller annat icke är såsom det borde
vara inom Förenta Staternas finansförvaltning, dess skattkammar-
väsende.

„Politik" svara amerikanare på alla frågor åt detta håll, an-
seende sig därmed hafva tillfyllesgörande förklarat, hvart de många
tio- och hundratalen miljoner tagit vägen, och för enhvar, som
något blickat in i amerikanska statsförhållanden, är förklaringen,
afgifven i det enda, altomfattande ordet „politik", tydlig nog,
men i stället uppstår frågan, hvarför i ett fritt land, där folket
ju själf eger makten att ställa om regeringen och lagstiftningen
sig själf till största fromma, sådan politik får och kan bedrifvas,
att en betydande del af landets finansiella kraft användes för
olagliga ändamål — med ett ord förslösas. Och på denna fråga
utfalla svaren högst olika samt desto mera otillfredsställande ju
mera nationelt amerikanskt sinnad den svarande är. Ty det po-
litiska området är ett, där hvarje amerikanare stiger med största
försiktighet och där han lättare tar anstöt af öppen kritik än på
något annat. På tal om landets konstitution skola vi härnedan
söka i någon mån förklara, hvarpå den politiska korruptionen i
landet beror.

De olika stater, hvilka bilda den nordamerikanska unio-
nen, hafva en sammanlagd statsskuld af tvåhundra tjugutre
miljoner dollars netto, grefskapen äro skyldiga etthundra fy-
ratiotvå miljoner och sjuhundra sjuttionio af de största
städerna hafva en sammanlagd skuld af fyrahundra sjuttio
miljoner, summor hvilka sedan år 1880 undergått en icke
obetydande förminskning och fortfarande år för år blifva alt
mindre. De kontanta penningar, som för närvarande befinna sig
i cirkulation, uppgå till ettusen femhundra miljoner dollars, däraf
en fjärdedel utgöres af guld, ungefär lika mycket i Förenta Sta-
ternas banknoter (sedlar) samt en åttondedel i under unions-
regeringens kontroll stående privatbankers sedlar och en fjärde-
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del i silfver eller mot säkerhet af silfver utfärdade sedlar, s. k.
silfvercertifikat.

Regeringens finanspolitik beträffande silfver har länge ut-
gjort statsfinansernas svagaste punkt, i det att skattkammarvä-
sendet för att förekomma ett altför starkt sjunkande af silfver-
prisen månadtligen inköpt för öfver fyra miljoner dollars af denna
metall, därvid erläggande ett pris, som under en längre tid värk-
ligen uppehållit silfrets sjunkande värde på världsmarknaden. Då
emellertid de mot säkerhet i silfver utfärdade sedlarna hållas
uppe i värde endast genom att de vid anfordran inlösas också i
guld, har det fortsatta starka ökandet af regeringens tillgångar
i silfver icke kunnat undgå att till en viss grad skaka dess kre-
dit, hvarför också alt flera röster under senare tider höjts för att
yrka på inhiberandet af vidare silfverinköp och såvida unionen
skall kunna undgå en finansiell kris, hvilken säkert komme att
hafva mycket långt gående värkningar, måste inom närmaste fram-
tid den lag upphäfvas, enligt hvilken silfverinköpen för närva-
rande ske, d. v. s. en slutlig öfvergång till uteslutande guld-
myntfot ega rum.*)

Också beträffande silfverpolitiken är det s. k. politiska syn-
punkter, som gjort sig gällande, i det de stora och i regeln
ofantligt rika silfvergrufegarne i några af de västra staterna lyc-
kats genom olika medel, af hvilka säkert icke alla tåla fullt dags-
ljus, förmå kongressens majoritet att fortsätta med silfverinköpen
också långt efter det desamma redan bevisat sig egnade att i
oberäkneligt hög grad rubba landets finanser.

Den nya politik, hvilken i och genom det demokratiska par-
tiets senaste seger och öfvertagande af makten antagligen kom-
mer att blifva gällande också på finansväsendets område, kom-
mer säkert att medföra genomgripande förändringar. Så har t.
ex. det demokratiska partiet och dess främsta ledare, den nuvar-
ande presidenten Cleveland, också förbundit sig att åstadkomma
genomgående reformer inom tullpolitiken, men osäkert är, om
partiet skall våga att genast taga itu med denna brännande fråga.
Enhvar vet, huru ytterst betänkliga rubbningar inom hela lan-
dets ekonomiska förhållanden en ens något så när hastig öfver-
gång från den högprotektionism, hvilken hittills varit rådande,
till mera eller mindre fullständig frihandel skulle medföra, och

*) En extra session af kongressen har, sedan ofvanstående skrefs, upphäft
den s. k. Sherman-lagen om inköp af silfver, men först sedan den befarade
krisen inträdt,
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därför är det föga troligt, att det demokratiska partiet veder-
vågar sin popularitet genom några brådstörtade reformer. En
större finansiell kris skulle utan alt tvifvel åstadkomma en till-
räckligt stark omsvängning i det allmänna tänkesättet för att vid
nästa presidentval återföra det republikanska partiet till makten,
och detta är något demokraterna säkert icke vilja riskera, om de
också möjligen och troligen komma att vidtaga en del förbered-
ande åtgärder för en öfvergång till mera frihandelsvänlig tull-
politik, så snart de allmänna ekonomiska förhållandena erbjuda
ett gynsamt tillfälle.

De stora industriidkarne i flera af de östra staterna bilda
genom den ofantliga arbetarehär, hvilken är beroende af hvarje
industriell fluktuation, en så betydande makt inom den inre poli-
tiken i Förenta Staterna, att de ledande männen endast under ex-
ceptionelt gynsamma förhållanden kunna våga ett steg, som skulle
drifva den största delen af dessa arbetare tillbaka i det republi-
kanska partiets led. Insikten i de lagar och förhållanden, hvilka
betinga industrins läge och utveckling, är för ringa hos de arbe-
tande massorna och skickligheten hos de politiker, som bearbeta
dem i det ena eller andra partiets intressen, är för stor för att
icke arbetarne, så snart en kris uppstår, hvilken hotar deras lef-
vebröd, skulle obetingadt rösta för det parti, under hvars politik
deras respektiva yrken förut blomstrat.

Och det skulle också i sanning bevisa en otrolig grad af
själfuppoffring, om dessa arbetare, äfven ifall de insåge, att fri-
handelspolitik i längden och i en framtid blefve den mest för-
delaktiga för dem själfva, skulle underkasta sig en period af
umbäranden och nöd för att åstadkomma detta slutliga resul-
tat. Men någon sådan insikt finnes icke hos de stora massorna
och därför bestämmas de i sitt röstande mera af de för tillfället
rådande konjunktiurerna än af något annat. Om det ekonomiska
läget är godt och tillfällena till god arbetsförtjänst rikliga, så
är arbetaren nog så benägen att lyssna till dem, som visa honom,
huru ofantligt mycket billigare alla hans egna förnödenheter
skulle kunna köpas, ifall de höga tullarna afskaffades eller åtmin-
stone sänktes — då röstar han för demokraternas partikandida-
ter. Men så snart de ekonomiska förhållandena undergå en så-
dan förändring, att arbetslönerna sjunka och tillfällena till arbets-
förtjänst genom ett nedåtgående af den industriella värksamhe-
ten bli färre, låter arbetaren lika lätt öfverbevisa sig om att en-
dast ett utestängande af all europeisk konkurrens genom de
högsta möjliga tullar kan tillförsäkra honom hans lefvebröd —
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och röstar så med och för det republikanska partiet, under hvars
innehafvande af makten hittils värkligen de mest lysande eko-
nomiska perioderna i landets historia råkat infalla.

Att detta i de flesta fall icke berott direkt på det republi-
kanska partiet eller varit det naturliga resultatet af detta partis
politik, inser nog en och hvar, som blickar litet längre och dju-
pare än daglönaren, som icke kan tänka stort längre än för dagen
ochpå det dagliga brödet för sig själf och sin familj. Och lika litetkan
någon annan tillskrifva det demokratiska partiet skulden för krisen,
som inträffatomedelbart efter dess öfvertagande af regeringen, ty så-
vida dessakriser värkligen och i främsta rummet varit resultat af re-
geringspolitik, så borde själffallet detparti, som närmastförut inne-
haft makten, bära ansvaret. Men i intetdera fallet tränger det
stora flertalet af de röstegande till själfva grunden af frågorna
och förhållandena, och därför måste de ledande politikerna i
högre eller lägre grad rätta sig efter dagkonjunkturerna, så att
säga, om de sedan äro aldrig så djupt öfvertygade om riktig-
heten af sina och sitt partis principer och aldrig så villiga att
lägga dessa till grund för den regeringspolitik, hvilken de så-
som innehafvare af makten för tillfället leda.

På grund häraf vore det mera än vanskligt att söka förut-
säga något om de reformer, det nu maktegande demokratiskapar-
tiet kommer att införa under de fyra år detsamma kan leda re-
geringens inre politik efter sitt godtfinnande och öfvertygelse
om landets bästa. Att presidenten personligen är en varm vän
af de reformer det demokratiska partiet upptagit på sitt prog-
ram, därom är nog enhvar öfvertygad och likaså om hans per-
sonliga oförvitlighet och oemottaglighet för alla sidoinflytelser.
Men dels är Förenta Staternas president långt ifrån „alsmäktig",
dels är Gröver Cleveland altför nära bekant med ställningar och
förhållanden i landet för att under ogynsamma tider vedervåga
några radikala reformer. Han och hans parti måste rätta sig
efter konjunkturerna, och därför kommer först framtiden att
kunna utvisa, huru genomgripandereformer demokraterna komma
att genomföra.



Något om de ledande industrierna i Förenta Stat-
erna.

å industrins olika områden ha framstegen inom
Förenta Staterna varit så ofantligt snabba
under de senaste årtiondena, att det knappast
är möjligt att angifva några korrekta siffror
rörande produktionen och därmed samman-
hängande omständigheter. Hvarje år företer
nämligen så stora olikheter jämfördt med det
närmaste och alla andra föregående, att siffror,
som i dag äro riktiga, redan om en månad
eller ett par upphört att vara det. Antalet

fabriker uppgår i detta nu till inemot trehundra tusen och vär-
det af de råmaterialier dessa fabriker använda stiger till omkring
tretusen femhundra miljoner dollars, medan värdet af de färdiga
tillvärkningarna uppgår till omkring femtusen femhundra miljo-
ner — alla dessa siffror dock approximativa och derför tjänande
endast såsom antydningar.

Största delen af denna produktion faller på kvarnindustrin
med omkring femhundra miljoner dollars, hvarefter komma slak-
terierna och köttförpackningsfabrikerna med ungefär trehundra
miljoner dollars, järn- och stålvärken med ungefär lika mycket,
yllevarufabrikerna med inemot samma belopp, timmerindustrin
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med tvåhundra trettio miljoner dollars o. s. v. Två tredjedelar
af alla dessa fabriker finnas i de ny engelska staterna samt i
New York, New Jersey och Pennsylvania, medan endast en tredje-
del af hela antalet faller på hela den öfriga unionen.

Så mycket — eller kanske rättare så litet — om fabrikernas
antal och industrins produktionsvärden, dem vi här als icke
kunna tänka på att följa i detalj. Det är i främsta rummet tull-
lagstiftningen och protektionssystemet, hvilket inom en mängd
industrigrenar värkar såsom ett prohibitionssystem, som inom
en kort tid uppdrifvit den amerikanska industrin till en sådan
fenomenal höjd — åtminstone beträffande antalet fabriker och
det värde de industriella alstren representera. Men tager man
i betraktande dessa industrialsters kvalitet, så ter sig saken
annorlunda, ty i detta afseende ha de amerikanska industriiikarne
ännu icke på långt när hunnit ens i jämnbredd med de ledande i
Europa. Det är massproduktion den amerikanska industrin i främ-
sta rummet åsyftar, och då all massproduktion måste hafva billighe-
ten till sitt främsta ögonmärke, är det helt naturligt att där — såsom i
Förenta Staterna är fallet — konkurrensen genom höga importtullar
är till en stor del utestängd, prisbillighet åstadkommes i främsta
hand på bekostnad af kvaliteten. En hel del varor kunna där-
för nog i Amerika köpas lika billigt som i Europa, men där så
sker är altid kvaliteten mycket underlägsen den i gamla världen.

Detta gäller naturligtvis inte beträffande industrialster, hvil-
kas tillvärkning billiggöres af riklig tillgång på råmaterial och
storartadt användande af maskinarbete, ty inom många sådana
grenar producerar den amerikanska industrin alster, hvilka också
beträffande kvaliteten minst kunna mäta sig med samma slags
europeiska varor. Hit höra t. ex. kvarnindustrin (hvilken dock
knappast als beröres af skydstullarna), timmerindustrin, (om hvil-
ken detsamma gäller), olika träförädlingsindustrier, såsom t. ex.
möbelindustrin, åkdons- och särskildt hjulfabrikationen o. s. v.
samt skodonsindustrin, hvilken i Förenta Staterna, tack vare till-
gången på utmärkt råmaterial och användandet af synnerligt
arbetsbesparande maskiner, gått längre än i något annat land
och till samma pris erbjuder bätre alster än hvad annorstädes
stå att köpa.

Märkvärdigt nog ha icke samma orsaker åstadkommit samma
resultat inom en hel del andra industrigrenar, där ocksåtillgång-
arna på råmaterial, bränsle o. s. v. borde kunna sätta den ame-
rikanska industrin i stånd att framgångsrikt upptaga konkurren-
sen med hvilka andra länder som hälst samt att sålunda kunna
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erbjuda det egna landets innevånare åtminstone lika billiga och
lika dugliga alster som de, hvilka stå till budf- i a ådra delar af
världen. Inom järn- och stålindustrierna t. ex. borde knappast
något annat land än möjligen England kunna med framgång
täfla med Förenta Staterna, där järnmalm, kol och alla andra
råmaterial dessa industrier använda, föreflnnas i sådana mängder
och så lätt åtkomliga som igen annorstädes i världen. Men detta
oaktadt äro de alra flesta af dessa industriers alster betydligt
mycket dyrare i Förenta Staterna än i alla Europas länder, sär-
skildt dyrare än i England, hvars tillvärkningar af detta slags
varor i mängd säljas inom unionen, alla de höga skydstullarna
till trots.

Inom bomullsvarufabrikationen gör sig samma förhållande
gällande, i det att amerikanska bomullsvaror hvarken äro lika
goda eller lika billiga som de engelska, ehuru den amerikanska
bomullen måste bära transportkostnaderna till England och det
engelska kolet icke borde ställa sig billigare än amerikanskt.
Förhållandet vore hardt nära oförklarligt, — åtminstone på ett
tillfredsställande sätt — såvida icke den omständigheten, att en
mängd amerikanska varor kunna säljas och faktiskt värkligen
säljas till billigare pris utom landet än inom detsamma, utan vi-
dare upplyste om att hela hemligheten ligger hos tullagstiftningen
och protektionssystemet.

Då konkurrensen från utomamerikanska länder genom de
höga skydstullarna är så godt som helt och hållet utestängd, är
det själfklart, att åtskilliga amerikanska industrier inom vissa
gränser kunna reglera prisen efter eget godtfinnande, och natur-
ligtvis också klart att dessa pris ställas så höga som blott möj-
ligt. Utom Förenta Staternas område däremot, där konkurrensen
med andra länders industriidkare gör sig gällande, tvingas de
amerikanska fabrikanterna att därefter reglera också sina pris
och bevisa då, att de ifrågavarande varorna nog kunde säljas be-
tydligt billigare också inom landet. Särskildt beträffande alla
slags maskiner och redskap gäller detta egendomligaförhållande,
att samma amerikanska varor kosta mera inom Förenta Staterna
än utom desamma, ehuru transport- och andra kostnader komma
till, och de beträffande varorna därför noga taget borde ställa sig
något dyrare.

Att en tullpolitik, som åstadkommer sådana resultat, innebär
en skriande orättvisa mot alla de klasser af befolkningen, hvilkas
näringar icke kunna „skyddas" genomtullagstiftningen, bör enhvar
kunna inse utan någon vidare utläggning. Och särskildt borde
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detta inses af alla dem, som direkt eller indirekt hafva sin ut-
komst af jordbruket och dess binäringar, ty så länge Förenta
Staternas jordbruk producerar långt större mängder af födoäm-
nen än hvad landets egen befolkning kan konsumera, är det själf-
klart, att prisen på jordbruksprodukter måste regleras af dem,
som gälla på världsmarknaden, medan å andra sidan alla indu-
strialster, den jordbrukanöie befolkningen använder, i betydand 3

mån fördyras genom skydstullarna. Yen tid kan väl ännu komma
och kommer troligen en gång, då Förenta Staternas egen befolk-
ning blifvit talrik nog för att förbruka alla eller åtminstone den
största delen af de födoämnen af olika slag, som inom landet
produceras och då kunde importtullar på säd och andra lifsme-
del bringa iordbrukarne någon ersättning för de högre pris, de
måste erlägga för maskiner, redskap och andra absolut nödvän-
diga artiklar, men så länge detta icke är fallet, —och dagen, då
det så blir, är säkert ännu mycket långt aflägsen — drabbas sär-
skildt jordbruket, modernäringen, den på hvilken landets eko-
nomiska utveckling ytterst hvilar, mycket tungt af den tullpoli-
tik, som nu under en längre tid varit rådande och alt fortfa-
rande råder.



Förenta Staternas Postvärk.

Örenta Staternas postvärk, hvilket är en insti-
tution, som lyder direkt under unionsreger-
ingen, kostar landet årligen den vackra sum-
man af sextiosex miljoner dollars, medan in-
komsterna inom värket stiga till omkring
sextioen miljoner, så att den faktiska kostna-
den icke uppgår till mera än omkring fem
miljoner. Af utgifterna belöper sig mera än
hälften, eller trettiofyra miljoner, på kontot
för postbefordringen, medan löner inomvär-

ket uppgå till fjorton miljonor och återstoden faller på diverse
utgiftsposter.

Vi hafva i det föregående, i de statistiska tabellerna för
olika stater och territorier, angifvit antalet af poststationer eller
kontor inom enhvar af dem och kunna därför hänvisa läsaren till
dessa tabeller för detaljuppgifter härom. Den största liberalitet
råder beträffande inrättandet af postkontor, så att enhvar ort, om
än aldrig så liten och aflägset belägen, med ringa möda kan bli
intagen i det allmänna nätet af postförbindelser och därmed
komma i åtnjutande af alla de fördelar, nutidens postväsende för-
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mår skänka. I någon mån betingas visserligen denna frikostighet
af politiska hänsyn, så att personer, hvilka utmärkt sig genom
nit i det ena eller andra politiska partiets tjänst, läktare kunna
utvärka ett eller annat af postvärkets styrelse än medlemmar af
det motsatta partiet. Och likaså gör sig politiken gällande vid
besättandet af tjänsterna — i synnerhet de högre — inom vär-
ket, hvarför detsamma långtifrån altid skötts fullt klanderfritt af
de nya och ovana embetsmännen, men i betraktande af såväl
landets ofantliga utsträckning som den stora rörligheten af dess
befolkning måste i det stora hela alt möjligt erkännande skänkas
åt denna institution, hvilken haft och har större svårigheter att
bekämpa än i de flesta andra länder, men det oaktadt nått resul-
tat, hvilka i ofantligt hög grad bidragit till landets almänna
utveckling på olika områden.



Förenta Staternas fyrväsende och lifräddnings-
anstalter.

angs de långa och till sin naturbeskaffenhet
så högst olikartade kusterna af Förenta Sta-
terna, såväl de, hvilka sköljas af atlanten,
som de, mot hvilka Stilla Hafvets vågor bryta
sig i farliga bränningar, har unionsregeringen
upprättat en mängd anstalter för säkerstäl-
lande af sjöfarten. Ofver ettusen fyrar och
fyrbåkar, tjugusex fyrskepp, tvåhundra fyra-
tio mistsignalstationer, ettusen trehundra
flodfyrar, inemot fyrahundra bakar, öfver

etthundra trettio böjer med hvisselpipor eller ringapparater samt
fyratusen tvåhundra andra böjer utmärka farlederna och inlop-
pen till hamnarna eller varna för enstaka farliga grund och ref
ute i oceanerna.

Många bland fyrarna höra till de djärfvaste konstruktioner
af sådant slag världen känner, och tack vare den storartade inter-
nationella trafiken på de amerikanska vatnen ha många bland
såväl fyrarna som fyrskeppen vunnit ett slags världsrykte och
äro kända af hundratusental människor, hvilka efter långa ocean-
resor i dem sett den första hälsningen från land. Minots Ledge-
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fyren utanför Massachusetts kust, bygd på en undervattenklippa
i hafvet samt Tillamookfyren i Oregon, uppförd på en hög klippa,
kring hvilken de vildaste bränningar ständigt bryta, och Belks
Rock-fyren vid Virginias kust höra till den förra kategorin, me-
dan Sandy Hook-fyren och fyrskeppen vid inloppen till New Yorks
hamn höra til] den senare och äro kända af flera människor än
några andra anstalter af samma slag i Förenta Staterna.

Lifräddningsväsendet har etthundra sjuttiosex stationer vid
kusterna af atlantiska hafvet, fyratiosex på de stora sjöarna och
tio på Stilla Hafvets kust. En miljon dollars utgifves årligen
för lifräddningsväsendet, hvilket t. ex. år 1890 ryckte undan till-
intetgörelse egendom till ett värde af fem miljoner dollars samt
åttahundra människolif. I afseende på utrustning och väl öfvadt
manskap stå Förenta Staternas lifräddningsstationer fullt lika
högt som de alra bästa och främsta liknande anstalter i andra
länder och äro därför af utomordentlig vikt för sjöfarten.



Väderleksförutsägelserna i Förenta Staterna.

ngenstädes har meteologien funnit så vid-
sträckt användning i det dagliga, praktiska
lifvets och affärsvärksamhetens tjänst som
i Förenta Staterna. Lagarna för stormar
och andra atmosferiska rubbningar ha under
många år studerats af män tillsatta af uni-
onsregeringen, tills man kommit så långt, att
en stor del af de stormar, hvilka årligen hem-
söka landets kuster och i många fall orsaka
en så ofantlig förstörelse både af egendom

och af människolif, numera med största noggranhet kunna för-
utsägas och således alla, som hotas af dem, i tid varnas och sät-
tas llfälle att söka skydd och säkerhet.

Trehundra stationer, spridda utöfver unionens hela område
samt särskildt i de trakter, där, såsom erfarenheten visat, stor-
marna hufvudsakligen uppstå eller vanligen stryka fram," tele-
graferas dagligen en mängd iakttagelser till hufvudstationen i
Washington, där uppgifterna sammanställas och på grund af dem
förutsägelserna för olika delar af unionen utfärdas. I alla större
dagliga tidningar ingå numera dessa väderleksförutsägelser och



863

om de också någon gång slå fel, så ha de aocis öfver hufvudtaget
visat sig så tillförlitliga, att i oberäkneligt många fall både lif
och egendom blifvit sparade endast och allenast på grund af de
varningar väderleksbyrån meddelat. I samma mån som kunska-
pen om lagarna för de atmosferiska rubbningarna blifva bätre
kända, komma nog också väderleksförutsägelseraa att vinna i till-
förlitlighet och därmed denna redan nu så nyttiga institution
att blifva af ändå större gagn, i främsta rummet för sjöfarten,
men också för jordbruket.



Religion och undervisningsväsende i Förenta
Staterna.

den historiska afdelningen af detta arbete
har upprepade gånger påpekats, hurusom mån-

ga af de första kolonisterna i Förenta Sta-
terna öfverflyttade dit endast och allenast
för att undgå religiösa förföljelser i sina
hemland och få i fred utöfva det slags guds-
dyrkan, de ansågo mest förenligt med sina
åsikter. Religionsfrihet var därför från
första begynnelsen ett af de utmärkande
dragen inom de olika kolonialsamhällen,
som uppstodo i Amerika, och har så för-

blifvit till i dag tom är. I intet annat land på jordklotet finnas
troligen så många olika religiösa sekter representerade som i För-
enta Staterna och likaså torde föga i något annat land så många
olika slags nya religionssekter ständigt och jämt uppstå som
inom den nordamerikanska unionen, där så godt som hvarje tros-
bekännelse, dess dogmer må sedan vara aldrig så afvita, finner
anhängare, hvilka äro redo att bygga dess kyrkor och under-
hålla dess präster.

Öfver etthundra femtiotusen kyrkor finnas i detta nu i För-
enta Staterna och i dem förrätta icke mindre än omkring ett-
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hundra tusen präster gudstjänster — en hel liten armé såsom
synes. Antalet af regelbundna kyrkobesökare, d. v. s. sådana,
som äro inskrifna i de olika församlingarna, uppgår till öfver
tjugutvå miljoner, bland hvilka icke några omyndiga barn äro
inräknade. Alla dessa kyrkor underhållas med frivilliga bidrag
likasom också alla präster aflönas förmedels sådana, ty hvarken
unionsregeringen eller de olika statsregeringarna upprätthålla
någon religionsform eller lämna bidrag till underhållandet af
kyrkor eller aflönandet af själasörjare. Men detta oaktadt äro
kyrkorna i Förenta Staterna i regeln bätre inredda och altid
bätre försedda med bekvämligheter för de kyrkobesökande än
några sådana i Europa. I många fall går lyxen till och med så
långt, att den nära på förefaller stötande, åtminstone för den,
som första gången inträder i en sådan kyrka, men snart nog
vänjer sig enhvar därvid och frågar sig, hvarför icke kyrkan skulle
vara så inredd, att de, som besöka densamma, icke störas i sin
andakt af rent fysiska obehag, dem de annars sorgfälligt und-
vika Och betraktar man saker och ting från denna synpunkt,
så stötes man ingalunda af sådan lyx som svällande mattor öfver
hela kyrkogolfvet, stoppade och bekvämt konstruerade bänkar
och annat i samma stil.

Har man så turen att komma in i en kyrka, där någon
af de bätre talarne och föredragarne predika, så kommer man
snart nog under fund med, att] gudstjänster i Amerika icke
ledas på samma sätt och icke betyda detsamma som i Eu-
ropa. I alla de mera liberala religionsbekännelsernas kyrkor
predikas vanligen vid hvarje gudstjänst i ämnen, som ligga en-
hvar människas dagliga lif mycket närmare än de bibeltexter,
hvilka europeiska predikanter vanligen göra till föremål för sina
utläggningar. Anmärkningsvärda tilldragelser såväl af politisk
som annars helt och hållet värdslig art, hvilka för tiden upptaga
församlingsbornas uppmärksamhet, seder och bruk, som hålla
på att vinna insteg inom samhället eller som redan vunnit häfd
för sig, vetenskapliga teorier, hvilka för tillfället äro föremål för
diskussion, och många andra ämnen af likartadt slag göras af
amerikanska predikanter mycket ofta till föremål för utläggnin-
gar i kyrkorna, och säkert är, att församlingsborna ingalunda
förlora på, att bibeltexterna alt emellan utbytas mot sådana äm-
nen såsom föremål för predikningarna.

Men här såsom på alla andra områden är det icke mera än
ett enda, helt kort steg till missbruk, och i flera fall än önskligt
vore uttages detta steg af amerikanska predikanter, i det de med
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afsikt välja de mest sensationella ämnen till föremål för sina ut-
läggningar och utföra dessa på det mest sensationella sätt. Så
t. ex. påminna vi oss, att en gång en New York-tidning inne-
höll en annons af herden i en af stadens församlingar i fattig-
kvarteren, däri predikanten lofvade, att följande söndag illustrera
sin predikan genom ett „lejon", som skulle förevisas i kyrkan.
Det var ett altför egendomligt bidrag till en predikan för att
icke vi likasom ögonskenligen massor af andra människor skulle
känt oss högeligen nyfikna att se, huru förevisningen var arran-
gerad. Kyrkan var fyld redan långt före gudstjänstens början
och otåligheten att få se lejonet lika stor som alman. Men då
predikanten under sitt föredrag slutligen kom till den punkt,
där lejonet skulle uppträda, befans detta vara en mekanisk leksak,
visserligen af tämlig storlek, som gaf ett slags vrålande läte ifrån
sig, då predikanten drogpå ett snöre. Lätet var så likt det ljud,
hvarmed åsnor gifva uttryck åt sina känslor, att troligen de fle-
sta af åhörarne sväfvade i ovisshet om, huruvida det var lejonet
eller prästen som producerade detsamma, men sitt mål hade denne
vunnit. Kyrkan var såsom sagdt fyld till sista platsen.

Så långt går nu visserligen lusten att åstadkomma sensation
mycket sällan, men i en mängd kyrkor hållas hvarje söndag pre-
dikningar, hvilka i många andra länder skulle anses rentaf van-
hälgande och hädiska, så uteslutande behandla de världsliga äm-
nen och dagens händelser. Huruvida detta sätt att indraga
dagspolitiken och annat sådant i kyrkan och därmed bemänga
gudstjänsten innebär någonting irreligiöst, vilja vi lämna åt andra
att afgöra, åtnöjande oss med att endast omnämna det kyrko-
besökarnes antal i Förenta Staterna säkert är större och deras
uppmärksamhet under gudstjänsterna otvifvelaktigt djupare än
annorstädes, hvilket åter tvifvelsutan beror på det större in-
tresse amerikanska själasörjare förmå skänka sina predikningar
genom att icke uteslutande behandla bibeltexter, utan söka till-
lämpa dessa på det dagliga lifvet och dess företeelser}

Det har tyvärr varit oss omöjligt att finna några fullstän-
diga upplysningar om alla de olika religionssekter, som för när-
varande finnas i Förenta Staterna, och måste vi därför, så intres-
sant det än vore att meddela en fullständig statistik öfver
dem, här åtnöja oss med att endast nämna de förnämsta — och
några bland de kuriösaste.

Katolikerna torde komma i främsta rummet både genom
sitt antal och sin kyrkas enighot samt rikedom. Den katolska
befolkningens antal uppgår till betydligt öfver åtta miljoner och
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de praktfullaste kyrkor, som finnas i Förenta Staterna, tillhöra
dem, hvarjämte de äfven i många olika stater inrättat undervis-
ningsanstalter af olika slag, i regeln fullt jämförliga med de
bästa i hela landet. En mängd missionsanstalter underhållas
också af katolikerna bland Förenta Staternas ännu kvarlefvande
indianstammar och bidraga i ingalunda obetydande grad till ut-
bredning af katolicismen, hvilken redan vuxit till en mycket vik-
tig samhällsfaktor och hotar att fortfarande göra så i ändå myc-
ket högre grad.

Methodistsekten räknar öfver fem miljoner församlingsmed-
lemmar, spridda utöfver unionens hela område, men isynnerhet
talrika bland sydstaternas negrer, hvilka med största ifver och
hängifvenhet synas omfatta denna religionsform.

Baptisterna räknar omkring fyra och en half miljoner per-
soner såsom anhängare af sina läror, presbyterianerna inemot en
och ea half miljon och de oxtodoxa luteranerna öfver en miljon,
medan congregationisterna uppgå till en half miljon och episkopal-
kyrkans medlemmar — de „högkyrkliga'- episkopalerna — räkna
ungefär ett lika stort antal själar och judarnas numerär uppgår
till öfver en fjärdedels miljon samt årligen utvisar en ökning.

Dessa äro de förnämsta religiösa sekterna, men enhvar af
dem har ett otal underafdelningar med ett stort antal medlem-
mar och till dessa komma sedan många religionsformer, hvilka
vunnit ett större eller mindre antal anhängare och alla utan un-

dantag göra anspråk på att förkunna den enda, rena och oför-
falskade sanningen. Och jämte alla de sekter, som i sina läror
och dogmer mera eller mindre närma sig de samfund, ur hvilka
de framgått, finner en mängd religiösa läror, hvilka dels omfat-
tas af värkliga, organiserade församlingar, dels af ett större eller
mindre antal individer, de där bekänna sig till den ifrågavarande
läran, utan att därför hafva sammanslutit sig i någon värklig or-
ganisation.

Till den förstnämda kategorin höra t. ex. mormonerna, "de
yttersta dagarnas helige", hvilka visserligen numera genom lag
förbjudits att praktisera en af deras läras förnämsta trossatser,
den om månggifte, men dock ännu äro så talrika och så helt till-
gifna sin egendomliga religionsform, att kongressen icke riskerat
upptaga det territorium, Utah, där de hafva sina förnämsta tills
håll, bland unionsstaterna, ehuru detta territorium längesedan
öfverskridit den befolkningssiffra, som gjort andra territorier be-
rättigade att nå rang och värdighet af stater. Man befarar att
mormonerna, hvilka alt ännu bilda flertalet i Utah, skulle be-
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gagna sig af den rättighet, en stat eger, att själf bestämma om
sina lagar, för att stifta sådana, som i hög grad skulle befrämja
mormonismens tillväxt och har därför hittils tillbakavisat alla
Utahs anspråk på statsvärdighet.

Bland egendomliga religiösa läror och satser, hvilkas anhän-
gare icke bilda några värkliga församlingar, må vi nämna t. ex.
spiritisterna och anhängarne af den nu så modärna och så snabt
omkring sig gripande s. k. „kristna vetenskapen" (cristian sci-
ence). De förras tro, att värkliga, reella förbindelser mellan den
osynliga och den synliga världen förefinnas och kunna upprätt-
hållas, har nog vunnit anhängare också i andra länder, men in-
genstädes torde spiritisternas antal vara så stort eller deras tro
så bärgfast som i Förenta Staterna, ehuru knappast någonstädes
så oförsynta svindlerier bedrifvits som på många platser inom
den nordamerikanska unionen. Det ser närapå ut som om
hvarje nytt afslöjande af bedrägerier och „humbug" endast skulle
stärka deras tro, hvilka genom borddans, »knackningar" och an-
dra medel, hörande till samma kategori, sökt och söka vidmakt-
hålla förbindelser med andevärlden. Och säkert är, att utom af de
många, hvilka af en eller annan alt utom religiös orsak om-
fattat spiritismen, densamma hyllas af ett ändå långt större an-
tal verkligt troende, de där med djupaste älvar hängifva sig åt
sin tro på andevärldens förbindelser med och direkta inflytande
på vår egen.

Likaså omfattas „christian science" af många, hvilka äro fullt
och fast öfvertygade om, att sjukdomar och alt annat ondt als
icke finnas till i värkligheten utan endast bero på de af dem
drabbades inbillning och således kunna häfvas endast och allenast
genom aflägsnande af denna felaktiga inbillning på öfvertygel-
sens väg. För enhvar, som icke gripits af detta slags vanvett,
förefaller det visst obegripligt, huru t. ex. ett benbrott kunde
förklaras bero på inbillning och följaktligen benet utan vidare
läkas samman, såvida patienten med tillräcklig kraft „trodde", att
hans ben var i bästa möjliga skick, men för en varm anhän-
gare af „christian science" ha förnuftskäl, logik och påtagliga
fakta als ingen betydelse. De förneka helt enkelt sjukdomen
och förklara omöjligheten af dess omedelbara häfvande bero en-
dast på patientens otillräckliga „tro". Fall ha visserligen före-
kommit, då denna egendomliga läras bekännare ha förhindrat
värkliga läkares tillkallande, innan patienten på grund af sin
bristande tro dukat under för villfarelsen och dött, och då tro-
ende öfverlefvande icke dragit dem, som sökt utföra den felslagna
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troskuren, inför rätta, men alla sådana fall bortförklaras med
öfverlägset lugn af dem, som ega tron — och, hvad märkligare
är, denna synes vinna alt flera anhängare och vara stadd i lika
hastig som oförklarlig tillväxt. Härmed måste vi lämna religions-
sekterna och trosformerna, så intressant det än vore att i när-
mare enskildheter följa flera af de egendomligaste utväxterna på
den religiösa samhällskroppen i Förenta Staterna.

De flesta religionssekter upprätthålla söndagsskolor, af hvilka
ett antal af icke mindre än etthundra tjugutusen finnes i För-
enta Staterna. Undervisningen meddelas af lärarinnor och lärare,
hvilka såsom församlingsmedlemmar fullgöra detta värf utan af-
löning och således kostnadsfritt för församlingarna. Ungefär en
miljon tvåhundra tusen kvinnor och män lära i söndagsskolorna,
hvilkas elever uppgå till i rundt tal nio miljoner personer, så-
väl äldre som yngre.

De olika kristna föreningarna spela också en stor och vik-
tig roll i Förenta Staternas samhällslif. „De unga männens kri-
stna förening" t. ex. är en väldig organisation, som räknar icke
mindre än tvåhundra tusen medlemmar i alla unionens stater,
där organisationen eger fastigheter till ett värde af tio miljoner
dollars, medan dess årliga utgiftsstat stiger till två miljoner.
Denna är visst den förnämsta af hithörande föreningar, men en
mängd andra finnas, hvilka sammanlagdt ega ändå flera medlem-
mar och röra sig med ändå större kapital, alla hopsamlade i små
poster såsom frivilliga bidrag för föreningarnas ändamål.

Nära dessa stå de många olika s. k. ordnarna, hvilka i de
flesta fall utgöra föreningar, som endera hafva ett rent filantro-
piskt ändamål eller också bildats för att befrämja medlemmarnas
personliga fördelar genom sjukunderstöd, begrafningshjälp, pen-
sioner o. s. v. Frimurarnes orden är den förnämsta med sex-
hundra femtiotusen medlemnar, därnäst „01d Fellows" med sex-
hundra tiotusen, ~Pythias riddare" med tvåhundra sextiotusen
o. s. v. Alla dessa ordnar om gifva sig med stor hemlighetsfull-
het och högst mystiska, ehuru i allo oskyldiga och ofta till och
med rent barnsliga ceremonier, hvarjämte i mångafall deras med-
lemmar ståta med unifomer af det tänkbart grannaste slag, dem
de med förkärlek anlägga vid allehanda mera eller mindre hög-
tidliga tillfällen.



Undervisningsväsendet i Förenta Staterna

ör undervisningen i de offentliga skolorna ut-
gifves årligen i Förenta Staterna den ofant-
liga summan af etthundra trettiotvå miljoner
dollars, hvaraf ungefär tre fjärdedelar tagas i
anspråk för aflöningar af lärare och lärarin-
nor. Antalet elever öfverstiger enligt de sta-
tistiska uppgifterna tolf miljoner, medan me-
deltalet af dem, som dagligen besöka läro-
värken, uppgår till omkring åtta miljoner.

Af högre lärovärk finnas inemot fyrahun-
dra vederbörligen privilegierade universitet och „colleges", i
hvilka undervisningen handhafves af tvåtusen sexhundra lärare
och lärarinnor, medan antalet af i dessa lärovärk inskrifna studen-
ter af båda könen stiger till trettiosex tusen. Den egendom af
olika slag, som tillhör universiteten och colleges, värderas till
icke mindre än etthundra tjugufem miljoner dollars och deras
bibliotek innehålla sammanlagdt tre miljoner sjuhundratusen böc-
ker och manuskript, hvaraf en mängd både sällsynta och dyrbara.
Det första amerikanska universitetet var „Harvard College", som
öpnades redan år 1638, i Cambridge invid Boston, „The College
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of William and Mary" i Virginia .följde närmast i ordningen år
1693 och därnäst kom „Yale-college" i Connecticut år 1700 samt
„The College of New Jersey" år 1746.

Alla dessa undervisningsanstalter ha tid efter annan ihåg-
kommits med rika gåfvor såväl af lefvande personer som genom
testamentariska dispositioner, så att icke allenast de ofvannämda
utan också alla andra förnämligare amerikanska universitet och
colleges äro synnerligt förmögna och därför utomordentligt väl
försedda med hjälpmedel ?ör undervisningen. Flera bland dem
ha därför också nått en ståndpunkt och ett anseende, hvilka ställa
clem nära nog i jämbredd med de förnämsta europeiska univer-
sitet.

Ett egendomligt drag i det amerikanska college- och univer-
sitetslifvet utgöres af det varma omhuldandet af all slags sport,
ett omhuldande, som i vissa afseenden går mycket för långt, så
att ingalunda få af studenterna göra föga annat under sin uni-
versitetstid än sysselsätta sig med förberedelser för de stora
sporttäflingarna, hvilka också af den stora, almänheten omfattas
med sådant intresse, att de dagar, då täflingarna i rodd, i „foot-
ball"-spel o. s. v. ega rum mellan de förnämsta högskolornas
mest framstående sportsmän på dessa områden blifvit nära nog
värkliga nationella festdagar. Tiotusental människor söka på
sådana dagar sin väg ut till täflingsplatserna, efter att under
veckotal förut hafva följt med de täflandes förberedelser genom
de utförliga skildringar, tidningarna dag för dag meddela om
den viktiga träningen. Vad hållas i största skala såsom vid alla
sporttill fallen i landet och segrarne i dessa täflingar firas af så-
väl sina kamrater och anhöriga som af vänner och äfven af full-
komligt främmande personer, som om de utfört värkliga storvärk.
Ofta nog inträffa olyckshändelser, orsakade af öfveransträngning
eller genom den hänsynslöshet, hvarmed täflingarna fullföljas,
men ingenting har så till vida kunnat stäfja entusiasmen för
gporttäflingarna — tvärtom ser det nästan ut, som om den stora
publikens hänförelse för dem vore stadt i jämt och stadigt sti-
gande. I synnerhet täflingarna mellan studenterna vid Yale- och
Harvard-högskolorna äro i främsta rummet föremål för denna
storartade entusiasm bland allmänheten, men också andra hög-
skolors sportsmän kunna ständigt påräkna det största intresse
för sina sportfester af olika slag.

Lärare och lärarinnor vid de lägre skolorna i Förenta Stat-
erna, de som besökas af det vida vägnar största antalet elever,
äro märkvärdigt nog rätt illa aflönade, d. v. s. illa i förhållande
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till de aflöningar, som betalas på andra områden af mänsklig värksam-
het, om ock bra nog i jämförelse med de löner motsvarande funktionä-
rer åtnjuta i Europa. Följden häraf är också helt naturligt den,
att lärare- och lärarinneplatser i almänhet icke äro synnerligt ef-
tersökta, ty om också unga kvinnor och män till en början kunna
finna rikligare ersättning för sitt arbete på denna bana än på
andra, så ega de i stället endast mycket ringa utsikter till be-
fordran och en bätre framtid, för att icke nämna någonting
om svårigheten att ens med alra största och längst gående spar-
samhet kunna aflägga något för ålderdomen. Medelbildningen
hos dem, som hafva sig det uppväxande släktets undervisning
anförtrodd, är därför icke häller på långt när så hög som önskligt
vore, och detta kan naturligtvis icke förfela att återvärka oför-
månligt på den undervisning, som meddelas.

Detta sistsagda innebär dock ingalunda, att den almänna
folkbildningen, medelbildningen hos det amerikanska folkets stora
massa, är lägre än hos folken i de europeiska länderna. Tvärtom
är det nog fallet, att undervisningen i de amerikanska bottensko-
lorna är mera omfattande och grundligare än i Europas folksko-
lor, hvarför också menige man i Förenta Staterna i medeltal ega
ett större mått af kunskaper än motsvarande samhällslager i Eu-
ropa. Men härmed upphör också Amerikas (d. v. s. Förenta Sta-
ternas) försteg på bildningens område, ty antalet af dem, som
förvärfva sig ett större mätt af skolkunskaper än det som kan in-
hemtas i de egentliga bottenskolorna, är jämförelsevis litet. Och
ända mindre i förhållande till hela befolkningen är antalet af
dem, hvilka i universitet, colleges och andra fortbildningsläro-
värk söka en högre bildning och mera vidsträkta kunskaper på
almänna områden.

I Förenta Staterna finnes därför icke häller ännu ens en bör-
jan till det „literära proletariat", som blifvit så ofantligt talrikt i
många europeiska länder. Den praktiska dugligheten och de
praktiska kunskaperna inom olika värksamhetsområden skattas
högst, alman bildning och „improduktiva" kunskaper komma i
andra rummet. De flesta gossar och unga män egna sig därför
i regeln åt praktisk varsamhet inom olika affärsgrenar redan vid
en långt tidigare ålder än hvad vanligen är fallet iEuropa, långt
innan de under europeiska förhållanden ännu skulle hafva afslu-
tat sina studier i skolor och universitet.

Men därvid bör också märkas, att läslusten hos amerikanare
i almänhet är ofantligt mycket mera utvecklad än hos européer,
och att därför värklig själfuppfostran är långt mera allmän också
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bland personer, hvilka längesedan lämnat den ålder bakom sig,
då människan vanligen är hågad för arbete af detta slag. En be-
tydande skilnad gör sig dock märkbar mellan innevånarne i de
östra och i de vestra staterna, i det att i östern med dess äldre
och bätre rotfästade kultur också en högre alman bildning är
regeln än i de nyare, delvis ännu outvecklade, samhällena i vä-
stern.

Men därför är i de östra staterna också svalget mellan sam-
hällets högsta och lägsta lager betydligt mycket större än i vä-
stern, där en mycket mera omfattande jämlikhet eger rum. Den
amerikanska penningearistokratin har ännu icke kommit sålångt,
att densamma skulle skatta endast penningar, utan är det ännu
regeln, att dess medlemmar erhålla den bästa uppfostran och er-
bjudas de bästa tillfällen till inhemtande af kunskaper, som öfver-
hufvudtaget nu till dags stå till buds.

Och likaså är det lyckligtvis ännu sed bland Amerikas pen-
ningefurstar att visa den alra största frikostighet gentemot alle-
handa bildningsinstitutioner, hvarför också nya sådana ständigt
uppstå och de äldre utvidgas och göras mera omfattande. Mil-
joner och åter miljoner ha gång efter annan skänkts till univer-
sitet, colleges, bibliotek o. s. v. både under gifvarnes lifstid, men
ändå oftare genom testamentarisk disposition efter deras död.
Ett mycket stort antal högre lärovärk finnes därför inom Förenta
Staterna, de flesta så rika, att de kunna fortbestå utan vidare
hjälp hvarken af enskilda medborgare eller af staten. Tillfällen
till högre studier erbjudas därför amerikanarne i mängd, och då
lusten för inhemtande af sådana kunskaper också befinner sig i
ständigt stigande, är det så tämligen höjdt öfver tvifvel, att
småningom den allmänna bildningsgraden kommer att höjas i
betydande mån.



Tidningsprässen i Förenta Staterna.

idningar och tidskrifter i Förenta Staterna
uppgå till det väldiga antalet af inemot tju-
gutusen, däraf ettusen trehundra i de ny-
engelska, tiotusen etthundra i de västra, tre-
tusen sjuhundra i de centrala östra staterna-
tretusen trehundra i de södra och omkring
ettusen i staterna på Stilla Hafskusten. An-
talet exemplar af dessa publikationer, som
årligen spridas, stiger till öfver fyratusen
miljoner och därutöfver utgifvas från fyra

till femtusen böcker årligen,
Det är, såsom häraf framgår, en väldig mängd literatur, som

årligen utsändes bland almänheten af Förenta Staternas tryck-
prässar, och att denna literatur eger en utomordentlig betydelse
såsom uppfostringsmedel för folket, behöfver knappast tilläggas,
det inses af enhvar. En stor del af det, som tryckes, är natur-
ligtvis långt ifrån „första klass", en del till och med under all
kritik dålig, men summan af nyttig läsning som meddelas är i
alla fall så stor, att det dåliga i jämförelse därmed sjunker ned
till en obetydlighet.
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Vid bedömandet af såväl tidningsprässen som all annan lite-
ratur i Förenta Staterna måste man bära i minnet, att literär pro-
duktion i likhet med all sådan i hela landet är i främsta rummet
afsedd för de stora massorna och därför själffallet söker att möta
dessas smak. De många miljonerna af medborgare och medbor
garinnor, hvilka tillbringa en del af sin lediga tid med läsning,
äro de, som köpa det öfvervägande största antalet literära alster,
de göra literaturen till en väl betalande sysselsättning och därför
måste denna i främsta rummet producera sådant, som intresserar
de stora massorna och retar deras köplust. De individer, som
värkligen ega litterär bildning och utvecklad literär smak, utgöra
minoriteten, deras behof af literatur är icke tillräckligt numer-
iskt omfattande för att därpå kunna bygga stora affärer — och
i literatur såsom på alla andra områden är det dock affärssyn-
punkten, som först och i främsta rummet kommer i betraktande.

Beträffande tidningsprässen kommer sedan den synpunkt till,
att denna altid betraktat såsom sin förnämsta uppgift att i främ-
sta rummet meddela nyheter, nyheter af hvad slag som hälst
och från hvilka delar af världen som hälst. Hufvudsaken är att
ständigt, hvarje dag och ofta flera gånger om dagen, kunna med-
dela läsarne något nytt, sak samma, om nyheterna altid äro så
aldeles pålitliga eller icke — i värsta fall tillagar man dem själf
bätre än att icke meddela sådana. Ty endast genom att ständigt
hålla publikens intresse nära kokpunkten kunna tidningarna bära
sig såsom affärer, endast därigenom kunna medborgare af alla
klasser och alla samhällsgrader lockas att köpa de otaliga tid-
ningar, som öfveralt och allestädes, alla tider af dagen och af nat-
ten utbjudas på gator och torg, i spårvagnar och vid järnvägs-
stationer, vid teatrarnas, kaféernas och restaurationernas dörrar,
hvart man än går och hvar man än för tillfället uppehåller sig.

I synnerhet märkbart blir den amerikanska almänhetens in-
tresse för tidningarna, då någon viktigare tilldragelse af ett eller
annat slag väntas eller just inträffat. Då samlas med otroligt nit
och ofta stora kostnader alla de minsta och mest oviktiga detal-
jer och enskildheter om det politiska valet, mordet, äktenskaps-
skilnaden, olyckshändelsen eller hvad det vara må, som tilldragit
sig. Tidningarna trycka extra upplagor så fort deras väldiga
prässar blott kunna arbeta, och extranumren spridas, innan tryck-
svärtan ens ännu hunnit torka, till hvarje gata och gränd af stä-
derna genom de arméer af tidningspojkar, som öfveralt skrika
ut de senaste underrättelserna.
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Många af de stora dagtidningarna i olika städer trycka re-
dan under vanliga förhållanden två till tre upplagor om dagen,
men då något af särskidt intresse finnes att omtala, stiger anta-
let upplagor genast till ett hälft dussin eller mera. Ofta nog är
skilnaden mellan de olika upplagornas innehåll högst obetydlig
och består icke sällan endast i några rader — men det är dock
altid något nytt man meddelar, och medvetandet därom gör, att
publiken gärna betalar ut den cent eller två extrabladen vanli-
gen kosta.

Humbugen och svindleriet ha naturligtvis innästlat sig på dessa
såsom på alla möjliga andra områden och därför är det inga-
lunda aldeles ovanligt, att tidningar af mera eller mindre apo-
kryfiskt slag då och då sända ut väldiga „extra"-upplagor, som
innehålla ingenting annat än någon för tillfället fabricerad, ab-
solut lögnaktig „nyhet", men trots den erfarenhet, publiken vun-
nit genom att sålunda gång efter annan bli svindlad, gå extra-
bladen städse åt med största begärlighet — och de stora tidning-
arna förtjena penningar i massa.

Beundransvärd är den energi, som utvecklas vid samlandet af
nyheter, en energi, hvilken ju gjort amerikanska reporters be-
römda och kända utöfver hela världen. Den tid är visserligen
förbi, då alt i sista hand berodde på reporterns personliga före-
tagsamhet och fintlighet." Numera äro kommunikationsmedlen så
mångfaldiga, att enhvar tidning, som blott förfogar öfver de nö-
diga medlen, lätteligen kan skaffa sig nyheter från alla delar af
världen utan att dess reporters eller korrespondenter därför be-
höfva utföra sådana bragder, som ofta omtalas från de tidigare
utvecklingsskedena af tidningsprässen. Deras personliga initia-
tiv betyder mindre numera, men i stället har det hela, maskine-
riet så att säga, blifvit långt mera inveckladt. Numera finnas
korrespondenter till amerikanska tidningar öfverallt i världen, så
att hvarje den minsta händelse af något slags vikt, som inträffar
i något världens hörn, genast inrapporteras per telegraf. Alt be-
ror numera på, att tidningarna äro väl förberedda, att deras sy-
stem för inhemtande af nyheter är så fullständigt och väl organi-
seradt som möjligt. Enhvar af dem var tvungen att slå in på
denna samma väg och därför hade enhvar ofantliga kostnader
att bära, ända tils enhvar insåg, att konkurrensen härvidlag
knappast ledde till något som hälst försprång framför konkurren-
terna — och då slog man sig tillhopa. De s. k. prässassociatio-
nerna bildades och dessa underhålla nu det öfvervägande största
ntalet korrespondenter, icke allenast i olika delar af Förenta
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Staterna utan också i alla andra delar af världen samt förse alla
de tidningar, som höra till associationen eller äro dess abon-
nenter, med nyheter, hvilka sålunda på en gång komma en mängd
blad tillhanda. Endast de alra största och rikaste dagtidningarna
underhålla numera egna korresponter på andra orter.

Men därför har täflingen ingalunda blifvit mindre skarp be-
träffande lokala nyheter, kanske senare tvärtom. Hetsjakten på-
går ständigt lika häftigt som någonsin förut och därunder äro
inga områden, icke ens de af den mest enskilda familjenatur, för
heliga för den allestädes närvarande och öfveralt inträngande re-
portern. Hvarje tilldragelse, som på det alra ringaste kan anta-
gas intressera den stora almänheten, isynnerhet alt som har den
minsta anstrykning af skandal, uppvädras af reportern, vändes
och skärskådas på alla sidor, utsmyckas med de mest minutiösa
enskildheter och serveras den läsande publiken på det mest sen-
sationella sätt.

Alla den modärna samfärdselns hjälpmedel anlitas i prässens
tjänst, post, telegraf, speciella järnvägsvagnar och egna ångbåtar,
kurirer, brefdufvor och alt annat, som blott på något sätt kan tjäna
till att befordra en nyhet på möjligast snabba sätt. Enhvar af de
stora New York tidningarna underhåller t. ex. en egen liten ångare,
— några af dem till och med mera än en — hvilken möter hvarje
inkommande oceanångare, hvars passagerare, besättning och
befäl inom otroligt kort tid „pumpas" på alla nyheter, de möjli-
gen medföra, af bladets ifråga reporters. Tidningsångbåtarna äro
altid de främsta på platsen för hvarje tilldragelse af något slags
vikt i New Yorks hamn eller dess närhet, och gäller det någon
viktigare händelse, så medföra dessa ångbåtar vanligen ett antal
brefdufvor, antingen förhyrda för tillfället eller också tidningens
egna, för att med deras hjälp kunna frambefordra nyheterna så
snabt som blott möjligt är.

Ett märkligt drag hos den amerikanska dagprässen är det
alt vanligare blifna användandet af illustrationer för att belysa
dagens händelser och här liksom beträffande nyheterna själfva är
snabbheten den främsta synpunkten. Om en framstående person
— sak samma på hvilket område — anländer till orten, blir han
icke mera såsom förut endast interviewad af en hop reporters,
utan blir dessutom afritad och porträtterad, så att tidningarna
icke allenast kunna meddela hans fullständiga lefnadsbeskrifning
och alla andra data rörande hans person, som kunna vara af det
ringaste intresse, utan också kunna förse dessa beskrifningar och
data med illustrationer. Likaså då något mord, en olyckshän-
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delse, en större knytnäfvekamp, en eldsvåda, kapplöpning, enle-
vering o. s. v. inträffar. Tidningarna löpa genast i kapp om att
få tag på porträtt af vederbörande och meddela nästa dag en
utförlig berättelse, försedd med så pikanta illustrationer som
möjligt, af händelsen och de handlande personerna samt alt an-
nat, som möjligen kan illustreras.

Tack vare denna konkurrens ha de amerikanska tidningarna
utvecklat sig till de ovedersägligen bästa nyhetsblad på jorden,
ty om också en hel del oviktiga, ofta nog icke fullt tillförlitliga,
sådana meddelas, så får publiken å andra sidan också del af alt,
som värkligen är af intresse, det må då tima i hvilken del af
världen som hälst. I andra afseenden däremot står den ame-
rikanska dagprässen icke på en ens tillnärmelsevis lika hög
ståndpunkt. Den s. k. editoriella afdelningen, d. v. s. den, som
i världens öfriga förnämsta tidningar spelar den viktigaste rollen,
är i de flesta amerikanska blad endast af rätt underordnad be-
tydelse, saknas till och med i några helt och hållet samt skötes
endast i undantagsfall så, att bladets uttalanden kunna tillmätas
någon större vikt.

New York Herald t. ex., hvilken trots all konkurrens ännu
intar den främsta platsen såsom nyhetstidning, innehåller så godt
som aldrig några särskildt betydelsefulla originalsartiklar i da-
gens frågor, utan åtnöjer sig det inflytelserika bladet med helt
korta redaktionsuttalanden och ihvärkar i stället på almänhetens
opinion genom att i alla frågor, där tidningen önskar skaffa sin
åsikt gehör, framställa alla till saken hörande fakta i sådant ljus
som tidningen ser dem och att genom hopande af sålunda bely-
sta fakta gifva sin opinion det nödiga eftertrycket. Äfven hal-
kan man dock lätt nog spåra begäret att rätta sig efter den lä-
sande almänhetens smak genom ett sådant framhållande af fakta,
att dess fördomar icke altför mycket stötas för hufvudet och på
samma gång dess sympatier beröras på ett angenämt sätt. Det
är almänheten, som betalar, och därför måste dess åsikter stän-
digt beaktas af tidningarna, också då de gifva uttryck åt sina
egna.

Detta framlyser ändå mera inom den rent literära afdel-
ningen af dagtidningarna såväl som inom den kritiska. Ett och
annat blad söker visst att genom samvetsgrann kritik leda sina
läsares smak i mera förädlad riktning inom konst och litteratur,
men de flesta åtnöja sig med att utförligt beskrifva endast så-
dana företeelser inom konsten, som antagas kunna röna största
möjliga bifall hos publiken, och lämna alla öfriga åt sitt värde,
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bra nog fullkomligt oberoende af hvilket slag af konst ifråga-
varande företeelser tillhöra.

Och i Förenta Staterna tages begreppet konst säkert i ofant-
ligt mycket vidsträcktare bemärkelse än annorstädes i världen,
därom kan enhvar lätt öfvertyga sig genom att göra en hälst
något närmare bekantskap med det som presteras t. ex. af ame-
rikanska teatern.

Ett af de första föremål, som möter främlingens blickar vid
ankomsten till en amerikansk stad, är vanligen en eller annan
~vägg öfverklistrad med annonsplakat och affischer, hvilka i bjärta,
skrikande färger framställa scener ur de skådespel, som för till-
fället uppföras på stadens teatrar, eller upptagas af porträtt i
tredubbel naturlig storlek af en eller annan omtyckt aktör eller
aktris. De finnas öfveralt dessa annonsplakat, isynnerhet på de
platser, som en och hvar måste passera, och därför kan ingen
undgå att se de alnshöga bokstäfverna, som utmåla alla det ut-
puffade skådespelets förtjenster, alla den reklamhungriga aktri-
sens eller aktörens så fysiska som psykiska fördelar. Man kan
icke värja sig för ett intryck af oblygt ockrande på publikens
nyfikenhet, sinlighet eller sensationslusta, och detta intryck aflar
ovilkorligen ett annat, det att sådant vädjande till almänhetens
sämre insikter måste vara afsedt att dölja en otalig mängd bri-
ster i konstnärligt hänseende hos de utbjudna prestationerna.
Och att denna slutsats är till fullo berättigad, därom blir man
omedelbart öfvertygad vid ett besök i snart sagdt hvilken som
hälst amerikansk teater.

Dramatisk konst i modärn och högre bemärkelse existerar
helt enkelt als inte i Förenta Staterna, därtill är affärssynpunkten
af aldeles för öfvervägande inflytande inom alla teaterföretag.
Den stora publiken — minst nittio hundradelar däraf — har
själffallet icke spår af begrepp om dramatisk konst, dess nöje af
teaterbesök beror helt enkelt af det mått af kitthng dess nerver
undergå i och genom skådespelet och dess utförande, och knap-
past några retelsemedel af mildare slag än slaktarknifvar
kunna åstadkomma denna kittling. Mordspektakel eller ben-
utställningar äro därför de två kategorier, i hvilka amerikan-
ska skådespel, tagna i flock, sönderfalla, och till dessa säl-
lar sig sedan en tredje klass, till hvilken publiken dragés hufvud-
sakligast af snobberi, en egenskap, som i så hög grad innebor
genomsnittsamerikanaren, att han med nöje betalar ut en hop
dollars för tillfredsställelsen att ha sett Sarah Bernhardt, hört
Patti, dragit salig Barnums hvita elefant i svansen eller bevistat
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något annat lika ovanligt och för den stora massan oåtkomligt
nöje. Lösen till snobbfestema kommer i regeln altid från östern,
från New York eller alra hälst från Boston, där bildnings- och
förfiningssnobberiet med Ibsenkult-, Oscar Wilde- (Englands
Herman Bång) dyrkan o. s. v. undanträngt eller åtminstone öf-
verflyglat alla andra snobberiarter. Men snobbfestema återkomma
vanligen blott ett par gånger under säsongen och förete i det
stora hela icke många afvikelser från likartade tillfällen i Europa.
Snobberiet är internationelt-kosmopolitiskt till sin natur och hör
därför inte inom ramen för en framställning af amerikanska nö-
jen. Det är därför de två första kategorierna af skådespel vi ha
att hålla oss till såsom egentligen karaktäriserande för folkets
smak.

Af mordspektakel förekomma otaliga variationer, alla fabri-
cerade enligt den vanliga mallen, som itre å fyra akter och lämp-
ligt antal tablåer låter förfalskaren, tjufven eller förtramparen
af oskulden vinna allsköns framgång för att i sista scenen fram-
ställa dygdens slutliga triumf och lastens rysliga lön. Detta är
i allmänna drag — med blott ett enda undantag, hvarom senare
— handlingens gång i dessa pjeser, men ramen för denna hand-
ling varierar högst betydligt. New Yorks och Chicagos ruskiga-
ste kvarter och bandittillhåll eller ännu bätre någon liten gruf-
eller järnvägsstad ute i västerns vildmarker leverera vanligen
den nödiga bakgrunden, på hvilken mord- och rånscenerna bro-
deras ut med all möjlig realism. Ty realism skall det vara, om
pjesen skall draga fulla hus. Inte realism i handling eller an-
läggning, — den kan vara huru utslitet konventionell som hälst,
men realism i assessoirer och tillbehör. De uppträdande polis-
betjänterna måste vara iförda värkliga uniformer och hälst också
på fullt älvar bruka sina polisklubbor, röfvarne måste rida på
värkliga hästar och svära på värklig amerikanska, ju gröfre de-
sto bätre o. s. v. Handlingen betyder som sagdt ingenting,
blott sådana tillbehör därtill, som publiken känner och sett, äro
värkliga och äkta. När därför i sista akten bofven blir hängd,
fordrar publiken att afstraffningen skall försiggå på scenen och
ingalunda bakom kulisserna — den enda eftergiften är, att delin-
kventen icke behöfver dö vidare än till skenet, men tungan skall
han sträcka ut och ögonen måste han vända så afviga som möj-
ligt, annars förlåter man inte det rede af remmar och krokar som
gÖr det möjligt för den stackars aktören att inte bli strypt. Blir
någon skjuten, knifvad, tomahawkad eller annars huggen eller
stucken under spelets lopp, så måste han aflida på det möjligast
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rysliga sätt, vrida ocn vränga sin kropp så hiskligt som möjligt,
vråla och om möjligt blöda ur en på lämplig plats anbragt ox-
blåsa med rödfärg —ju ohyggligore desto bätre. Publiken vet
ju i alla fall redan på förhand, att dygden ändå till slut får sin
belöning och fäster sig därför inte vid ett eller annat hälft dus-
sin mord, begångna af lastens representant, som inte häller und-
går sitt öde att bli hängd, skjuten eller afdagatagen inför de åt
den tragiskt rättvisa fördelningen af straff och belöning förtjusta
åskådarnes ögon. Det enda undantaget från den schematiskt
rättvisa slutuppgörelsen bilda banditkaraktärerna från den vilda
västern. Sympatin för dem är så djupt rotad hos den amerikan-
ska medeltalspubliken, att de inte ens på scenen kunna befordras
till straff utan risk af lynchning för de medspelande. Ja, d. v. s.
så vida de inte äro hästtjufvar, ty häststöld är, enligt från den
aflägsna västern importeradt och äfven i andra delar af unionen
inympadt åskådningssätt, ett långt värre brott än rän eller mord.
I spektakel, som röra sig kring händelser i dessa unionens ut-
märker, är det därför hästtjufven, som utgör styckets i galgen
slutande syndabock. Mördaren, postrånaren o. s. v. slutar vanli-
gen som rentier och gifter sig med hjältinnan, beundrad och af-
undad af sina stallbröder och ingalunda minst af galleripubliken,
som fyller också alla andra platser i salongen.

Ett mycket kort trappsteg högre står en annan variant af
mordspektakel, som i sig också upptar så många drag som möj-
ligt af benutställningarna. Egentlig blodsutgjutelse förekommer
i dessa jämförelsevis sällan, men knytnäfvekamp och annan där-
med besläktad sport i stället så mycket rikligare. Nationaiför-
tjusningen för boxningens ädla idrott vinner fu It uttryck bland
besökarne af dessa spektakel och de rekrytera sina besökare bland
alla samhällets lager. Det är i regeln mycket svårt att erhålla
tillträde till en vanlig prisboxning, som altid måste hållas mera
eller mindre hemlig, emedan lagen icke öppet tillåter, utan en-
dast ser genom fingrarna med den. Och kan man komma åt en
biljett, så kostar den aldrig mindre än fem, men ofta ända till
tjugu dollars, beroende på huru ryktbara boxarne äro. För den
stora publiken äro därför teaterpjeser, där boxningsscener före-
komma, de enda åtkomliga tillfällen att få se något annat i den
vägen än det som dagligen presteras på gator och krogar. Och
för teatern själf äro sådana pjeser utomordentligt lönande, isyn-
nerhet om någon nationalstorhet i boxning kan engageras såsom
aktör. Den värsta (= första) slagskämpe och fyllbult, Förenta
Staterna i närvarande stund kunna uppvisa, är en bestialiskt rå
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irländare, uppfödd och utbildad i Boston, och denne har under
de två senaste åren tillhört en trupp, som besökt hvarenda stad
af någon betydenhet i detta land och dessutom gjort en turné i
Australien, som aldrig uppfört mera än ett stycke, „ärliga hjär-
tan och flinka näfvar", deri handlingen är lika med noll, så när
som på scener, där „stjärnan" ådagalägger flinkheten och tyng-
den af sina näfvar, men hvilken trupp det oaktadt alltid spelat
för fulla hus och sannolikt förtjänat ett par hundratusen dollars.
Det är hvad amerikanare kalla realism på scenen, och ju när-
mare denna realism kommer till värkliga cirkusprestationer, desto
mera uppskattas den.

Sådana aktörer som dresserade hästar, elefanter, hundar o.
s. v. ha länge täflat med stjärnorna på den amerikanska scenen,
men fjoråret var det förbehållet att bevittna det tils vidare sista
steget åt cirkushållet. Det gick ett skrän af förtjusning genom
hela landet, då en företagsam teaterdirektör hittade på att
framställa en kapplöpning på scenen och en annan kort därpå
kom fram med en ändå större triumf, en fullständig cirkus, som
uppträdde i sista akten och genomgick ett fullständigt cirkus-
program på de tiljor, som föreställa världen. Den enda skilna-
den var, att de flesta af hästarna voro ponies och artisterna där-
för barn, men annars gick alt till som vanligt i en cirkus, åskå-
darne voro förtjusta öfver realismen och direktören förtjänade
glupskt med pengar. Kapplöpningsspektaklet var i alla fall bättre,
så tillvida att stycket värkligen hade ett slags intrig att uppvisa, en
intrig, hvars lösning berodde på det af segraren i löpningen vunna
priset. Illusionen frambragtes genom en rörlig bakgrund och
hästarne sprungo i vildaste karrier på hvar sin rörliga och „änd-
lösa' bana, så att de trots alla ansträngningar icke kommo ur
fläcken. Men publiken hade den mest förvillande illusion af en
värklig kapplöpning, vad höllos öfverallt i salongen och segra-
ren belönades hvar afton med ihållande hurrarop utöfver unio-
nens hela område, ty denna trupp likasom alla andra reste lan-
det rundt.

Det är denna egenskap af resande trupper, som gör det
omöjligt för amerikanska skådespelaresällskap att någonsin uppnå
en värklig konstnärlig ståndpunkt, parad som den är med det
miserabla stjärnsystemet, som först importerats från England, men
här utvecklats till sin spets. Så snart en aktör eller aktris i nå-
gon mån vunnit publikens bevågenhet, avancerar han eller hon
till „stjärna" och samlar en egen trupp eller gör kontrakt med
någon direktör, som förbinder sig att inte hafva någon annan
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stjärna så länge kontraktet räcker. I hvilketdera fallet som hälst
är stjärnan enväldig i sin trupp. Inga andra stycken uppföras
än sådana, där stjärnan är alt, de öfriga ingenting, och äro styc-
kena icke ursprungligen ämnade för stjärnor, så ändrar, styckar
och klipper man dem på det hänsynslösaste sätt. De författare,
som i Amerika skrifva för scenen, få lof att underkasta sig sy-
stemet och se till, att stjärnan har en roll, som kniper publiken
på ett eller annat sätt och som tillåter honom eller henne att
oafbrutet hela tiden vara inne på scenen. Alt annat är en bisak,
och bisak är det också i hvad stjärnan excellerar, isynnerhet då
hon är af genus femininum. En har röst, och då måste så många
visor som möjligt inläggas i stycket, hälst slagdängor, dem pub-
liken känner, en annan är framstående i den nationelt amerikan-
ska danskonsten, som består i att sparka så högt som möjligt,
och den måste i pjesen få tillfälle att visa sin fermitet, likgiltigt
om stycket är tragiskt eller komiskt o. s. v. Till hvad slags dra-
matik detta system ger anledning, är lätt att tänka. Pjeserna
skrifvas eller omarbetas för galleriet, stjärnan och alla de an
dra spela för galleriet och därför är och förblir för lång framtid
gallerismaken det ledande rättesnöret för s. k. dramatisk konst
i Amerika.

Ett korrektiv häremot kunde kritiken utgöra och dess upp-
gift vore det väl till en viss grad att småningom uppfostra pub-
liken till något mera förfinade begrepp om dramatisk konst. Men
tidningarna liksom teatern lefva på den stora massan af publi-
ken och därför skötes kritiken så, att denna stora massa uppskat-
tar den. I hvilken som hälst af Chicagos stora dagtidningar in-
går dagligen en eller ett par spalter recensioner af de offentliga
nöjen, som stå publiken till buds, och där kritiseras i ett sam-
manhang och om hvarandra teater- och cirkusrepresentationer
lika väl som prestationerna i alla de „museer", där tvåhöfdade
k. lfvar, skäggiga kvinnor, lefvande skelett och andra ~schene
rariteten" stå den nöjeslystna publiken till buds. Det ser ut,
som om inte ens kritiken ansåge dramatisk konst stå högre än
cirkus- och missfosterförevisning, och då kan man inte häller för-
våna sig öfver att publiken ställer sig eller rättare förblir på
samma ståndpunkt. Och den tid är ännu mycket aflägsen, då
den amerikanska publiken, medeltalspubliken nämligen, når en
högre ståndpunkt i konstfrågor af hvad natur de vara må. Man
kan vara i stånd att förtjäna pengar miljonvis utan att ha
lärt stort mera än abc och de fyra enkla räknesätten, man kan
lära sig att eft-rapa, till och med ofta att öfverglänsa, de sista
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modeplancherna, man kan skaffa sig en hel hop eftersträfvansvärda
saker, med ett ord alt, blott man har dollars i tillräcklig mängd,
men de finare skiftningarna i civilisationen, de som utgöra dess
blomma och doft, dem kan man inte utan vidare byta sig till
för majs och fläsk, inte ens med massor af guld i mellangift.
Därmed få vi européer trösta oss, vi som inte slakta tiotal miljo-
ner svin om året och som därför inte ha råd att afton efter af-
ton betala något tiotal dollars för att se Sarah Bernhardt, höra
Patti eller rycka, ett souvenirtagel ur svansen på Barnums hvita
elefant.

Lika litet som kritiken bemödar sig om att på den drama-
tiska „konstens" område leda almänhetens smak i en mera för-
ädlad riktning, lika litet gör han det inom literaturen. Rent
osedlig literatur bränmärkes visserligen vanligen af de flesta tid-
ningar, som meddela några kritiker, men större delen åtnöjer
sig vanligen med att endast omnämna de nya alster, som utsläp-
pas i marknaden. Några af de alra förnämsta tidningarna med-
dela i sin skönliterära afdelning, åtminstone då och då, värkligen
värdefulla bitar, men de alra flesta sträfva äfven på detta om-
råde efter det mest sensationella, som står att få, emedan så-
dant läses af den stora massan. Och denna är det i främsta
rummet som betalar.

Särskildt faller detta i ögonen redan vid ett flyktigt betrak-
tande af de söndagsnummer, de flesta större dagtidningar utgifva.
Sådana söndagsnummer utgöra också ett egendomligt drag hos
den amerikanska dagprässen, hvilken synes sträfva till att in-
taga också det område, de illustrerade veckotidningarna förut od-
lat. Ett sådant söndagsnummer af en större tidning bildar näm-
ligen en hel liten illustrerad volym med det brokigaste tänkbara
innehåll. Nyheterna meddelas naturligtvis såsom i alla andra
nummer af bladet och därjämte följetonger, reseskildringar, jaku-,

fisk-, orm-, spök- och andra mera eller mindre den rena dikten
tillhörande historier, utdrag ur nyare literära värk, bitar af s. k-
almännyttigt intresse och ett otal andra uppsatser, alla så vidt
möjligt illustrerade, ofta till och med i färglagda bilder. Ända
till fyratio sidor starka äro dessa söndagsnummer, tidningssidor
nämligen med sju, åtta, ända till nio spalter, tryckta med ytterst
fin stil.

En stor del af detta utrymme upptages visst af annonserna,
men tillräckligt af lektyr erbjudes dock därjämte för att upp-
taga en vanligt läskunnig persons hela söndag från morgon till
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kväll — såvida nämligen någon kunde förmå sig att genomvada
hela det haf af skräp, denna lektyr i regeln bildar.

Största delen däraf tryckes nog endast för att gifva tid-
ningen tillfälle att intaga förhållandevis flera annonser, hvilka icke
skulle läsas, om de trycktes ensamt, och därför serveras på sidor
och blad omväxlande med annan lektyr. Ty annonserna utgöra
dock sist och slutligen den solida affärsbasen för amerikanska
likasom för alla andra tidningsföretag. Och då antalet sådana står
i direkt förhållande till tidningens spridning, är det lätt nog att
förstå, hvarför så väldiga och kostsamma ansträngningar göras
för att öka upplagornas storlek.

Till och med de stora månadstidskrifterna lefva i huf-
vudsaklig mån på inkomsterna af annonseringen. Deras pris
af ända ned till tolf cents för hel volym, väl tryckt på fint
papper samt utomordentligt väl illustrerad, med ett innehåll,
som i regeln består af idel originalsaker, är så lågt, att en-
dast annonserna förklara huru tidskriften kan bära sig med
ett sådant försäljningspris. Såsom medel för spridande af bild-
ning och kunskaper bland den stora almänheten måste dessa
tidskrifter ställas synnerligt högt, ty om också många bland
dem hafva ett innehåll, som icke eger något särdeles stort värde,
stå i stället flera andra fullt så högt — kanske högre — än alla
liknande publikationer i andra delar af världen. Vi kunna icke
här ingå på enskildheter beträffande ens de största och förnäm-
sta af dessa tidskrifter, af hvilka de förnämsta äro: The Century,
Harper's, Scribner's, Lippineoth's, The Cosmopolitan och andra,
medan ett stort antal andra synnerligt väl redigerade och värde-
fulla tidskrifter utgifvas på speciella områden, där de meddela
alt, som eger nyhetens eller något annat intresse och sålunda
ständigt hålla sina läsare underkunniga om alt, som inom det af
tidskriften berörda området är värdt att känna. Om dagtidning-
arna tämligen kritiklöst förse massorna med lektyr, så sörja i
stället tidskrifterna för den mera bildade allmänhetens behof i
samma väg och göra det så väl man blott kan fordra.



Huru man bygder och bor i Förenta Staterna.

ngen, som vistats någon längre tid i För-
enta Staterna, har kunnat undgå att läg-
ga märke till den ofantligt storartade ut-
vecklingen af bygnadsindustrin i alla landets
städer, men i all synnerhet i de större. Of-

I veralt och under alla årstider pågå bygnads-
i arbeten i en utsträckning, som annorstädes

( skulle förefalla abnorm, men som i Förenta
Staterna är det normala och vanliga.

Till en stor del beror det väldiga byg-
gandet väl på landets i dess helhet utveckling och det i följd
däraf ständigt växande behofvet af bygnader af alla slag, men
detta är icke den enda orsaken Amerikanarne äro ett folk, som
på alla områden sträfvar till sammanslutning och cooperation
och som därför är mera böj dt för stadslif än något annat, hvar-
för också de amerikanska städerna utvecklat och fortfarande ut-
veckla sig långt snabbare än landsbygden. Så snart en ameri-
kanare ser sig i stånd därtill, flvttar han in till en stad för att
där njuta af den förmögenhet han förvärfvat, och ser han någon
utsikt till att i staden förtjäna sitt upphälle, så tvekar han sällan
eller aldrig att öfvergifva landsbygden.
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Härpå beror till mycket betydande del den så ytterst snabba
tillväxten af de amerikanska städerna och följaktligen också den
så enormt utvecklade bygnadsindustrin. I alla större amerikan-
ska städer är man, såsom sagdt, i tillfälle att iakttaga, huru ofant-
ligt stora kapital bygnadsindustrin använder och omsätter samt
huru stor den armé af arbetare är, som inom densamma finner
sysselsättning och bröd. Men tydligare än i några andra fram-
träder detta förhållande i de nyare, västra städerna och bland
dem alra mest i Chicago, som ju är typen för en snabt växande
amerikansk stad. Vi vilja därför söka gifva en bild af, huru man
bygger och bor i Förenta Staterna med Chicago såsom bakgrund
för täflan.

Att Chicago inom de närmaste tjugufem åren kommer att
bli Amerikas och därmed troligen också världens största stad,
det tro numera icke allenast Chicagos egna innevånare, utan
också alla andra amerikanare, som bygga och bo väster om Alleg-
hanybergen, och österom dem börjar man alt mera få ögonen
öppna för sannolikheten af att det så kommer att gå, ehuru
man ännu så länge håller på att New York inte kommer att bli
öfverflygladt. Säkert är, att folkökningen i Chicago varit och är
oerhördt stor, så att den på de sista åren till och med uppgått
till omkring etthundratusen personer om året och ingenting ty-
der på, att denna ökning skulle komma att aftaga, tvärtom. Det
oerhördt rika område, hvars centrum Chicago utgör, är ännu
icke på långt när så tätt befolkadt och väl odladt, som det otvif-
velaktigt i framtiden kommer att bli, och däraf följer själffallet,
att också staden ännu kan emotse en betydlig tillväxt. Man be-
räknar, att staterna Illinois, Wisconsin, lowa och de delar af
Missouri, som äro tributskyldiga till metropolen vid Michigan,
ännu icke producera mera en ungefär femtio procent af de åker-
bruksalster de med intensivodling kunna frambringa, och hvad
Nebraska, South Dakota, Colorado och Kansas beträffar, så äro
de ju ännu bara barn beträffande utveckling., Tiotal miljoner
människor kunna ännu bekvämt rymmas inom dessa stater, och
alt, hvad de komma att frambringa likasom alt det de konsumera,
kommer att bidraga till Chicagos tillväxt. Dess naturliga läge
är nu en gång sådant, att det beherskar hela den nordameri-
kanska kontinentens centrum och därför måste den unga jätte-
staden fortfara att växa till i rikedom, folkmängd och affärs-
omsättning ända tills hela detta centrum är lika tätt befolkadt,
lika väl odladt och lika långt hunnet på alla områden som de
längst avancerade trakter längre österut. Alt detta vet nu en
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och hvar, som något känner nordamerikanska förhållanden,
och därför betviflar häller ingen amerikanare mera, att Chi-
cago redan före år 1900 kommer att nå ett innevånareantal
af två miljoner. Men New York'arne och deras närmaste vänner
påstå, att deras stad inte häller kommer att stå stilla och att
därför ingen utsikt finnes för Chicago att hinna till första
platsen.

Det kan ju också vara tämligen likgiltigt, huru därmed kom-
mer att gå. Hufvudsaken är, att Chicago ännu har en oöfver-
skådligt stor framtid för sig och därom äro meningarna inte de-
lade. Alt som göres i staden är därför också tilltaget ien skala,
som förefaller alldeles kolossal för utomstående. Tiotal mil åt
alla håll sträcka sig gatorna ut öfver den flacka prärien, utsta-
kade, försedda med namn och ofta äfven med gångbanor, löpande
längs tomter, som alla hafva sina nummer, om de också ännu
användas såsom betesmarker eller ingenting annat äro än grod-
pölar, hvilka tarfva åtskilliga tusental lass fyllning, innan de
kunna bebyggas. För hvarje år växa hela kvarter upp längs
dessa gator så hastigt, att man ofta redan om några månader
finner hela stadsdelar på platser, där man vid sitt sista besök icke
kunnat komma fram annat än i båt eller mycket långskaftade
gummistöflar. Det behöfves en massa rum för att härbärgera de
etthundratusen personer, som årligen öka stadens innevånaretal,
ty om man också antar, att de flesta af dessa etthundratusen äro
så fattigt folk, att fem i medeltal lefva i samma rum, så ger
detta i alla fall ett antal af minst tjugutusen rum, som årligen
måste komma till för att endast lämna tak öfver hufvudet åt be-
folkningen. Härtill måste sedan läggas alt som bygges af per-
soner, hvilka förbättra sina förmögenhetsvilkor och på ameri-
kanskt sätt gifva ett första uttryck åt sitt stegrande välstånd ge-
nom att skaffa sig mera utrymme och större bekvämligheter i
sina hem. Och slutligen måste man också taga i betraktande
det ofantligt mycket ökade utrymme, som den ständigt stigande
affärsomsättningen kräfver samt den mängd fabriker, som under
de sista åren vuxit upp i Chicago. Alt detta tillsammantaget
gör, att minst så mycket som trettiotusen rum i medeltal hvarje
år måste byggas för att icke brist på lokaler för olika ändamål
skall uppstå. Och detta betyder med andra ord, att Chicago
hvart år måste ökas med en hel medelstor stad för att kunna
hysa sina innevånare.

En naturlig följd häraf är, att tomtvärdet i de centrala de-
larna af staden stigit aldeles oerhördt. Tusental dollars per lo-
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pande fot bygnadslinje är ingenting ovanligt vid de mest trafi-
kerade gatorna och dock finnas många tomtegare, som icke ens
till sådana pris vilja sälja, utan föredraga att uppgöra arrende-
kontrakt för längre eller kortare tid. Och på sådan arrenderad
grund uppföras miljonhus af den moderna Chicagotypen, i tolf
till tjugu våningar, inrymmande affärslokaler, teatrar, restauratio-
ner, hotel och butiker, i många fall alt under ett tak. Äfven
detta beror på det förtroende man hyser till Chicagos fortsatta
utveckling i lika snabb fart som hittills. Det har nämligen be-
visat sig, att snart sagdt alla de hus, som byggdes kort efter
branden och hvilka således nu äro tjugu år gamla eller i det när-
maste så, hafva öfverlefvat sin användbarhet och icke längre svara
emot tidens fordringar. Sex till åtta våningars hus, solidt upp-
förda af tegel eller sten, försedda med elevatorer och annars
långt bekvämare inredda än affärshusen i de flesta europeiska
storstäder, utdömas numera så godt som hvarje vecka emedan
de nyaste, de s. k. skyskraparhusen, erbjuda ändå större be-
kvämligheter för affärsmän. Och behofvet af affärslokalor hål-
ler jämna steg med byggandet af de moderna kasärnerna.
De, som i tiden planlade Chicago, förutsågo icke, att den tid
snart skulle komma, då Chicagofloden inte mera var tillräck-
lig för stadens sjöfart, och tilläto därför järnvägsbolag att slå
under sig milslånga sträckor af Michigansjöns strand, så att
staden nu faktiskt är afstängd från sjön. Andra järnvägar
byggde sina linjer ut till floden och nedlade mänga miljoner i
hus längs denna, enskilda affärsmän och bolag byggde längs
dess stränder sina magasin och elevatorer, de stora engrosaffä-
rerna uppförde sina kolossala hus sä nära denna, Chicagos enda
hamn, som möjligt och därför är nu en förändring otänkbar och
stadens hela affärsrörelse tvungen att koncentrera sig till den
jämförelsevis inskränkta terrängen närmast floden.

Detta är det som betingar nödvändigheten af hus, som inne-
hålla många hundra affärslokaler hvart, och någon möjlighet för
en förändring härutinnan finnes knappast. Ty om också staden
själf vore villig att utgifva alla de tiotal miljoner, som skulle
fordras för att köpa ut järnvägsbolagen, så är det tämligen sä-
kert, att alt det privata kapital, uppgående sammanlagdt till hun-
dratal miljoner dollars, som är nedlagdt i närmaste närhet till flo-
den, icke skulle befinnas villigt att underkasta sig en flyttning
med alla däraf följande förluster. Härpå beror det egendomliga
drag i Chicagos fysionomi, som utgöres af de svindlande höga,
moderna affärshusen, och häraf framgår också, att antalet af så-
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dana hus fortsättningsvis kommer att ökas, tils hela affärsdelen
af stadm kommer att förete samma utseende som nu vissa kvar-
ter däraf.

Två af de under detta år uppförda skyskraparne, — så kal-
lar man i Chicago alla dessa hus — som uppförts under dessa
år, hafva tilldragit sig mera än vanlig uppmärksamhet, emedan
de utgöra så att säga Chicagobygnadskonstens sista ord. Det
ena är frimuraretemplet, för ögonklicket världens största och hög-
sta byggnad för affärslokaler, ty frimurarne själfva begagna blott
en mindre del af huset. Om man räknar från och med källar-
våningen till och med den sista vindsvåningen, så är frimurares
templet tjuguen våningar högt, och dessa tjuguen våningar in-
rymma en dagsbefolkning af öfver ettusen personer. En rad bu-
tiker upjitaga bottenvåningen längs de båda gator, vid hvilka
byggnaden ligger, medan samma våning i sina inre delar ger
plats åt ett par restaurationer, cigarr- och tidningsbutiker och
andra affärer, såsom en rakstuga, en badanstalt för dem, som
hafva sina kontorslokaler i huset. Dessa kontorslokaler upp-
taga de öfriga våningarna, så när som på två af frimurarelogerna
disponerade, och alla stå de i förbindelse med hvarandra förme-
dels elevatorer, af hvilka icke mindre än sexton stycken äro i
gång inom byggnaden. Det tar icke mera än några minuters
tid i anspråk att förflytta sig från första till tjuguförsta våningen
men för att också härmed inbespara så mycken tid som möjligt
har man arrangerat ett slags expresståg, elevatorer, som als inte
stanna vid de första tio våningarna, utan i ett ryck befordra
sina passagerare ända till den elfte och vidare uppåt. De öfriga
däremot stanna vid hvarje våning.

Uppvärmningen af detta likasom af alla andra dylika hus
sker genom ånga, i hvarje våning finnes ett antal toilett- och
badrum, försedda med både varmt och kallt vatten, och likaså i
hvarje våning breflådor, från hvilka bref genom rör glida direkte
ned till bottenvåningen, därifrån de hvarje timme afföras till
postkontoret. Telegrafkontor finnes naturligtvis inom huset, ett
antal telefoner likaså, elektriskt ljus i alla rum och därtill eld-
fasta hvalf med brand- och dyrkfria kassaskåp, hvaraf ett följer
med hvarje kontorslokal. Och för alla dessa bekvämligheter be-
talar man icke mera än priset för en affärslokal i ett af de äldre,
mindre väl inredda, husen. Ägarne af dessa rent af tvingas att
följa med sin tid och därför försvinna de äldre husen altmera,
lemnande rum för nya jättar, hvilka växa med otrolig snabbhet
och just genom sin storlek göra det möjligt att erbjuda hyres-
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gästerna alla nutidens bekvämligheter utan någon nämvärd för-
höjning af hyran.

Den andra af de ofvan nämda byggnaderna är just ett ex-
empel på, huru snabt dessa kolosser numera kunna byggas. På
platsen, där denna nu reser sina sjutton våningar, stod ännu för
några månader sedan ett åtta våningars hus, bygdt åtskilliga år
efter den stora branden af sandsten och i allo så väl utrustadt,
att detsamma under många år ansågs vara en af de bästa och
tidsenligaste affärsbyggnader, Chicago egde. Några modärna
tolf- till sextonvåningars hus, utrustade såsom man numera gör
det, gjorde emellertid kontorslokalerna i ifrågavarande bygnad
mindre begärliga, och då uppstod frågan om ny inredning däraf
för att kunna uppehålla konkurrensen med grannarne. Flera
af stadens förnämsta arkitekter och byggmästare inkallades till
öfverläggning, och resultatet af detta blef att huset, som värde-
rades till 500,000 dollars, utdömdes. Det ansågs fördelaktigare
att rifva ned detsamma till grunden och bygga ett helt och hål-
let nytt än att ombygga och nyinreda det gamla. Men på sam-
ma gång insåg man till fullo, huru oerhördt mycket kostnaden
för det nya huset komme att förökas genom räntor och hyres-
förluster under bygnadstiden, och därför gjordes alt, som göras
kunde, för att byggandet skulle gå snabt.

Grunden till en sådan jättebygnad göres af järnbjälkar och
cementbruk, hvaraf underlag bygges för enhvar af de järnpelare,
som uppbära husets tyngd, och dessa skilda underlag muras så,
att deras baser stöta ihop. Så uppföres husets egentliga stomme
af uteslutande stålpelare och bjälkar, hvilka alla skrufvas och ni-
tas tillsamman, och mellanrummen fyllas ut med lätta, ihåliga
tegel, hvilka i ytterväggarna beklädas med skifvor af terracotta
eller sten. Hvarenda del af bygnaden hämtas färdigt tillhuggen
och afpassad till stället, hvarenda arbetare har sin gifna plats
och sin gifna detalj, ångmaskiner och kranar lyfta alla tunga
pjeser, murbruk och annat material upp till platsen, där de be-
höfvas, elektriskt ljus gör det möjligt att arbeta lika flinkt om
natten som om dagen och minst tvänne gånger om dygnet bytas
arbetare om. På detta sätt blir det möjligt att, såsom vid det
hus, hvarom nu är fråga, skedde, bygga fem våningar på tretton
dagar. Från den femte till den trettonde December 1891 reste
sig The Ashland Block, såsom huset kallas, från femte till
och med tionde våningen, metallkonstruktion, väggbeklädnad
och golf inberäknade — och dess grundyta är åttio fot i bredd
samt etthundrafyratio i längd. Till och med i Chicago ansågs
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detta för något oerhördt och säkert är, att detta rekord aldrig
förut uppnåtts.

Det är icke utan skäl Chicago är stolt öfver sina affärskvar-
ter, hvilkas bygnader i storlek, dyrbarhet och bekvämlighet öf-
verträffa liknande bygnader i de flesta andra städer på jorden,
om de också åt stadens centrum gifva en prägel, hvilken är alt
utom ästetiskt vacker. Amerikanarne fästa sig i alt, som på nå-
got sätt rör affärslifvet, mycket litet vid ästetiken. Den prakti-
ska nyttans synpunkt är så godt som den enda åtgörande i af-
färsqvarteren, medan däremot skönhetssynpunkten kommer i fråga
i de delar af städerna, där affärsmänren hafva sina privatbostäder.
Äfven i detta afseende, beträffande huru man bor och lefver i
amerikanska storstäder, utgör Chicago ett ypperligt exempel så-
som varande typen för de nyare städerna. Förhållandena härutin-
nan i de östra staterna äro mångenstädes rätt olika och betydligt
mindre primitiva beträffande god smak, men de äro undantagsför-
hållanden och därför lämnar Chicago långt bätre material till en
skildring, som passar för flertalet nyare amerikanska städer.

Chicagos likasom andra amerikanska städers ensamt stora
areal finner sin förklaring i den rådande seden, att hvarje fa-
milj, så vidt möjligt, bör bebo sitt särskilda hus. Ännu för några
få år sedan var denna sed så alman, att en hvar, som hyste hälst
någon aktning för sig själf, så snart han kunde, köpte en tomt
och bygde sitt eget hus, om också huset inte var mera än en
liten anspråkslös träkoja, innehållande fyra eller fem rum af
möjligast diminutiva slag. Men det var ett „hem" i alla fall, en-
ligt amerikansk terminologi.

Numera har seden, isynnerhet i de större städerna, förändrats
betydligt i detta afseende, beroende dels på nödvändigheten för
tusentals människor att bo i närmaste närhet till stadens affärs-
centrum, dels därpå, att en stor stad altid inrymmer en massa
folk, som inte kan räkna på att lefva en synnerligt lång tid på
samma ort. Men alt ännu är det egna hemmet ett utmärkande
drag i amerikanskt samhällslif, såväl i de mindre städerna som
äfven i New York och Chicago. Man kan bo ien hyrd våning
utan att förlora sina medmänniskors aktning, men hälst bör man
dock bebo ett helt hus, alra hälst sitt eget i en af de fashionabla
delarna af staden Ty däruti råder en ofantlig olikhet, så stor,
att en främling till en början knapt kan fatta, hvarpå skilnaden
beror. Ofta är det blott ett afstånd af ett eller till och med ett
hälft bygnadskvarter — ett par hundra fot — från en „desirable
locality" till dess motsats, och skilnaden är då en helt och hållet
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inbillad, ehuru den gör att tomter och hus betinga högst olika
pris, men ofta är olikheten dock äfven så i ögonen fallande, att
hvem som hälst kan iakttaga den utan att vara särskildt invigd
i förhållandena.

Trakterna allra närmast omkring stadens affärscentrum äro
als inte „desirable" för privatbostäder. Trafiken, bulret, smutsen
och röken förklara detta tillfylles och därför råder det egendom-
liga förhållande, att närmast omkring de miljoner kostande gra-
nit- och marmorpalats, där Chicagohandeln slagit upp sina hög-
kvarter, finnes en samling ruskiga och snuskiga s. k. „tenement"-
hus, bebodda af den talrika klass, som i en stor stad lefver från
i dag till i morgon, utan bestämd sysselsättning, utan bestämd
inkomst och mycket ofta äfven utan tillräcklig energi och ambi-
tion att komma ur detta läge.

Ju längre bort från affärskvarteren man kommer, desto mera öf-
vergå dessa ytterst billiga „tenement"-hus till „boarding"-hus af bä-
tre slag, bebodda hufvudsakligen af ungt folk, som arbetar i affärs-
husen för en bestämd veckoaflöning, hvilken sätter dem i stånd att
lefva anständigt, men icke förslår för inackordering i de s. k. familje-
hotellen, där bekvämligheterna, men också prisen, äro ojämförligt
mycket större. Deras innevånare bestå åter till största delen af
yngre affärsmän, som ännu icke bygt eget bo, af personer, som
äro i åtnjutande af en bestämd inkomst i form af räntor, pensio-
ner o. s. v., tillräckligt för ett angenämt lefnadssätt, men otill-
räckligt för underhållande af ett mera kompliceradt hushåll. Och
till dessa sällar sig sedan den för hvar dag alt talrikare klass af
amerikanare och amerikanskor, hvilka inte vilja underkasta sig
alt det bråk och besvär, som åtföljer eget hushåll, och hvilka
därför bo i hotell, utan hänsyn till kostnaden, ehuru den enligt
europeiska begrepp är ofantlig.

Dessa eleganta boardinghus och familjehotell — gränsen
emellan dessa båda kategorier är så godt som omöjlig att upp-
draga — sprida sig sedan några år mycket snabt i Chicago och
inkränkta altmera på de områden, som förut varit ~strictly resi-
dence localities" — till stor förbittring för egare af privathus i
dessa delar af staden, ty det är också en trosartikel för fashio-
nabla amerikanare, att i en stadsdel, afsedd för privata hus, inga
slags hotell, boardinghus eller ens byggnader, där våningar hy-
ras ut åt flera familjer, få förekomma. Så snart sådana uppstå,
blir trakten mindre „desirable", och därför hafva i många stads-
delar tomtegarne genom kontrakt förpliktad sig att på inga vil-
kor sälja eller arrendera jord åt andra ä i sådana personer, som
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vid högt vite förbinda sig att endast bygga privata hus. En så-
dan öfverenskommelse gör naturligtvis hela trakten mycket „de-
sirable" och tomterna stiga förhållandevis i värde, men då natur-
ligtvis endast rikt folk kan tänka på att bygga och bo i en så-
dan högst fashionabel stadsdel, händer det lätt nog, att jord-
egarne få vänta betydligt länge på tillfälle att sälja sina tomter.

En annan stipulation i öfverenskommelser af ofvan antydd
art är ofta den, att hvarje hus måste uppföras i annan stilart än
de föregående och detta har mera än något annat gjort, att Chi-
cagos residens-delar ofta förete den alra vansinnigaste brokighet
i sin arkitektur, absolut oförklarlig och obegriplig för den, som
inte har reda på orsaken till de vilda arkitektfantasierna. Det
finnes ingen stilart orepresenterad i Chicago, börjande med egyp-
tiska, grekiska och romerska tempelfasader — modärniserade na-
turligtvis så hänsynslöst som endast amerikanare kunna göra det
— löpande genom hela medeltiden med romaniska, göthiska och
renässansmotiv samt reminiscenser från gamla slottsruiner längs
Rhen och Donau och utmynnande i nutidens mani att sätta ihop
alt möjligt under solen till en arkitektonisk olla podrida, den
amerikanare också kunna berömma sig af att ha »gjort brokigare
än några andra. Men bland denna brokighet i yttre utstyrsel
finner man de hus, som tillhöra Chicagos alra rikaste medbor-
gare, och alra rikaste betyder något i en stad, där en eller ett
par miljoner als inte betraktas såsom ett särdeles stort kapital.

I den del af staden, som med ett gemensamt namn kallas
Nordsidan, d. v. s. den del däraf, som ligger norrom Chicagoflo-
den samt i öster begränsas af Michigansjön, har under de se-
naste åren ett nytt sådant residensdistrikt uppstått, tack vare
hufvudsakligen bemödandena af den kände hotellegaren, mång-
millionären Potter Palmer. Han köpte för några år sedan in en
betydlig sträcka jord längs stranden af sjön, gaf ut några hundra
tusen dollars för fyllning och planering af denna strand, bygde
ett antal eleganta hus längs den sålunda uppkomna nya strand-
gatan och sålde eller hyrde ut dem åt vänner och bekanta samt
lade kronan på sitt värk genom att för sin egen räkning upp-
föra ett residenshus, hvilket tämligen noga är kopieradt efter
slottet Stolzenfels vid Rhen sådant detta vanligen ses framstäldt
på kolorerade fotografier. Detta var tillräckligt för att göra trak-
ten fashionabel, ty en stadsdel, där en miljonär slår sig ned och
det ännu därtill i ett hus så skinande grant som Potter Palmers,
den blir i hvilken som hälst amerikansk stad omedelbart „desi-
rable". Den ena rikvordna affärsmannen efter den andra köpte
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jord längs den nya strandgatan, folk med något mindre välför-
sedda plånböcker uppförde bostäder längs tvärgatorna i dess
omedelbara närhet, en öfverenskommelse ingicks om byggande
uteslutande af privata hus i den elegantaste delen af det nya
residens-distriktet och nu — endast några få år efter byggandet
af det första huset där — företer hela denna näjd ett utseende
af rikedom och lyx, hvaraf mycket få stadsdelar i andra världs-
delar kunna skryta. Husen äro alla utan undantag uppförda af
dyrbart material, de flesta af granit eller sandsten, medan de
öfriga ha fasader af ett slags terracotta-tegel med fönsterinfatt-
ingar, listvärk och annan ornamenting af dyrbar sten. I de fle-
sta af dessa fasader får visserligen materialets dyrbarhet öfver-
kyla en hel hop arkitektoniska synder, men det betyder litet eller
intet i Amerika, där blicken för korrekt arkitektonisk stil ännu
icke är det minsta utvecklad. Ju mera fantastisk en husfasad är>
desto mera drar den almänhetens uppmärksamhet till sig — och
det är i alla fall det man önskar.

Äfven i arrendet af rummen i ett sådant residenthus gör sig
denna samma sträfvan att väcka deras uppmärksamhet, som inte
bo i huset, märkbar. Största delen af utrymmet och den öfver-
vägande största delen af all den lyx, som utvecklats vid inred-
ning och möblering, äro slösade på matlagningsrummen och „the
pärlors", och ofta nog ser man statyer, bronser, dyrbara porslins-
pjeser o. d. stälda i fönstren, mellan fönsterdraperierna och
glaset, där förbipasserande kunna se hvad huset i denna väg har
att uppvisa, men där innevånarne ha så godt som ingen fröjd af
konstföremålen, hvilka till råga på alt i regeln äro stälda så, att
framsidan vettar ut åt gatan. Och samma expositionsprincip gör
sig gällande i alla andra dispositioner inom hus. De dyrbaraste
pjeserna ställas där de falla mest i ögonen, en etagére med brons-
beslag midt i ljuset från något fönster, de grannaste möblerna
nära därtill, statyer, som icke få plats i själfva fönstret, place-
ras hälst midt på golfvet, där ingen kan undvika att se dem,
o. s. v. från det största till det minsta. Dyrbara mattor anses
höra till nödvändighetsartiklarna i ett hus och täcka vanligen
hela golfvet, och ju flere oljefärgstaflor man kan hänga på väg-
garna desto bättre, isynnerhet om de äro importerade från Eu-
ropa. På senaste tid har man visserligen altmera begynt göra
golfven i mottagningsrummen af parkett i värkligt praktfulla mön-
ster, som icke döljas annat än här och där af — helst orientali-
ska — mattor, och tillika har man börjat svärma för pasteller
och taflor i vattenfärg, men ännu äro mattor öfver hela golfvet
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och taflor i oljefärg de vanligaste och mest gouterade. Och
i det hela är ju det också det säkraste. Det är lätt nog att räkna
ut, hvad en matta, innehållande så och så många kvadratalnar, är
värd, men det är svårt att för hvarje besökare pointera ut, att en
liten matta är en äkta, importerad, orientalisk dyrbarhet, som ko-
stat hundratal dollars. Och likaså vet enhvar, att en bit duk, öf-
versmetad med oljefärg, i regeln kostar mera än en lika stor eller
mindre bit papper, kolorerad med vattenfärg eller kritor, medan
långt ifrån alla amerikanare ha klart för sig att en taflas värde
också influeras af andra omständigheter.

En af mina Chicagovänner, som själf är artist till professio-
nen och som, hvad mera är, lefver på denna sin profession, be-
rättade mig nyligen, huru han af en typisk Chicagomiljonär, som
nyligen från Europa erhållit en större samling taflor, ombedts
att taga dem i betraktande. Den lycklige egaren till miljonerna
och taflorna förde besökaren omkring i sitt hus och visade den
ena täflan efter den andra, förklarande och beskrifvande, hvad de
kostat både i inköp och i tull, någon gång uppgifvande ett eller
annat förfärligt rådbråkadt, berömdt namn på upphofsmannen
till något af konstvärken, och stannade slutligen framför ett af
dem, som såg mycket gammalt ut. „Den här täflan", sade han,
„ställer jag högst af allesamman. Ni kan själf se att den är myc-
ket gammal och ändå synes inte den minsta spricka eller det
minsta fel i målningen. Det är färg som heter duga, sådan
kvalitet kunna vi inte i vår tid åstadkomma om det gälde hvad
som hälst. Sedan jag sett den, kan jag nog förstå, hvarför de
gamla mästarnes taflor äro så dyra!"

Historien får nu stå för min vän artistens räkning, jag kan
inte garantera för den. Men själf har jag hört, huru en man, som
är rik nog att importera konst från Europa, vid förevisandet för
mig af en jämmerlig italiensk kvinnostaty, upprepade gånger
påpekade, att konstvärket var af bästa slags „Carrara-marmor".
Statyn är full naturlig storlek och står på en nära fem fot hög
svart träpiedestal midt i mannens „parlor", hvilken inte mäter i
höjd mera än tolf fot, hvadan effekten af carraramarmorvärket
lätt kan tänkas. Det är klart, att personer också finnas, hvilka
värkligen äga sinne för konst och skönhet och hvilkas hus och
hem bära vitne därom, men de höra själffallet till de sällsynta
undantagen i ett land, där tilsvidare så godt som all diktan och
traktan gå ut på förvärfvandet af rikedom och förmågan att
njuta däraf ännu är så godt som aldeles outvecklad.' För det
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stora flertalet i detta land betyder ännu skönhet detsamma som
granlåt och hemmen bära spår däraf.

Men lika snobbigt grann som den för gäster afsedda delen
af ett Chicagohem är, lika utomordentligt bekväm och praktiskt
är hushållssidan däraf. Det är också här nöden som födt och
fostrat uppfinningsförmågan, ty tjänstefolksfrågan är en af de
brännande i Amerika och ännu långt ifrån sin lösning. Öfveralt,
i mera såväl som mindre förmögna hus, gäller det att komma
till rätta med så få aflönade tjänare som möjligt och därför äro
alla hus inrättade därefter.

Vatten finnes i hvart hus utan undantag och i alla därjämte
rörledning för hett vatten, från en i köket befintlig reservoar,
som står i förbindelse med spiseln, medan i de bätre försedda
en apparat för vattenvärmning finnes i källaren, der eldningen
för hela byggnaden försiggår. Badrum höra nu också till regeln
i alla hus och i köken finnes altid en plats för diskning, därifrån
vattnet rinner direkt ut i afloppsledningen. Köksspiseln är all-
tid af järn och flyttbar samt eldas med stenkol, hvarjämte man
numera i alla nyare hus har rörledningar för bränslegas, hvilken
också användes för kokning i enkom därför konstruerade spislar.
Alla födoämnen och alla andra artiklar, som behöfvas i ett hus-
håll, hämtas hem till huset, de förra vanligen i sådant skick att
de omedelbart kunna tillredas, ocn alt affall köres bort i staden
tillhöriga affallsvagnar. Hvarje morgon besöker slaktaren, krydd-
krämaren, grönsakshandlaren, bagaren o. s. v. antingen själf eller
genom ombud sina kunder och tager upp deras ordres för da-
gen och ett par timmar senare skickar han de bestälda artiklarna
hem till huset, kotletterna färdigt tillskurna, biffstekarna redo
att läggas i pannan, grönsakerna likaledes tvättade och ränsade
o. s. v. Husmodren eller köksan har endast att bereda födoäm-
nena, men slipper största delen af förberedelserna, hvilka ju ut-
göra mera än hälften af arbetet i köket.

Små hushållsmaskiner af olika slag underlätta alla andra gö-
romål i huset. Tvättningsmaskiner, vridningsmaskiner, soda, am-
moniak och preparater däraf göra tvättning af kläder till en
barnlek i jämförelse med detta dryga arbete annorstädes i värl-
den, mattsopningsmaskiner, som plocka upp hvarje damkorn från
golfvet, och en mängd andra hjälpmedel af olika slag göra det
möjligt för en husfru att sköta sitt department med mycket få
tjänare, ja, ofta äfven i förmögna hus, utan några egentliga tjä-
nare als, endast med bistånd af en eller annan „madam", som
någon dag i veckan arbetar i huset.
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På hemmets och hushållets likasom på alla andra områden
iakttages såsom häraf framgår den största möjliga sparsamhet
med mänskligt arbete, en sparsamhet, som också härledt till ett
slags coopeartion i och genom de stora familjehotellen, hvilka
blifvit alt vanligare i amerikanska storstäder och alt mera ut-
trängt de egna hemmen och hushållen.

Då, såsom ju i en mängd amerikanska familjer är fallet,
både mannen och hustrun hafva en värksamhet utan hemmet, är
det naturligtvis af största fördel att icke behöfva befatta sig med
ett hushåll, så lätt skötseln af ett sådant än är. För sådana äro
därför familjehotellen af synnerligt stort praktiskt värde. Men
jämte dessa ha också många andra amerikanare och amerikan-
skor kommit under fund med, huru bekvämt det är att hyra en
större eller mindre våning i ett sådant hotell, där alla bekym-
mer, alt bråk och alt besvär lyftas från husmodrens skuldror.
Alt flera af dessa inrättningar ha därför uppstått under de se-
nare åren och då konkurrensen gjort, att också familjehotellen
småningom blifvit altmera lyxuösa och alt bätre försedda med
alla tänkbara bekvämligheter, har seden att bo i sådana också
vunnit alt större utbredning, tils de numera i de flesta amerikan-
ska storstäder gjort betydande intrång på de privata hemmens
område. Att familjelifvet förlorar genom denna utveckling af
lefnadssederna lider väl föga något tvifvet, men därmed är inga-
lunda sagdt, att icke denna utveckling innebär ett nytt uppslag
för det modärna stadssamhället.



Järnvägarne i Förenta Staterna.

land de faktorer, hvilka i främsta rummet
medvärkat till den ofantligt stora och ofant"
ligt snabba utvecklingen af kulturen och väl"
ståndet i Förenta Staternas olika delar, in-
tages såpom enhvar vet en särskildt framstå"
ende plats af järnvägarna. I det föregående
ha vi för hvarje stat meddelat uppgift om
järnvägsnätets utsträckning i mil och kunna
därför här inskränka oss till ett omnämnande
af de mest uppmärksamhet väckande almänna

dragen hos Förenta Staternas järnvägar. I alla andra länder
på jorden ha järnvägar bygts i samma mån som kulturen, odlin-
gen och den stigande affärsutvecklingen fordrat utvidgade för-
bindelser, medan i Förenta Staterna tvärtom de största järnvägs-
linjerna varit så att säga kulturens och odlingens vägbrytare, de
där öpnat ofantligt vidsträckta landsdelar för civilisationen.

I hela den stora västern, som i denna vidare mening om-
fattar också de rikaste, centrala jordbruksstaterna, har detta va-
rit utvecklingsgången. Alt ännu kan denna utvecklingsgång föl-
jas i de aflägsnaste trakterna och betraktaren sålunda bilda sig
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en föreställning om, huru de rika odlingsbygderna i centralsta-
terna hunnit sin nuvarande höga ståndpunkt. Men i hufvudsak
är järnvägarnas roll såsom banbrytare för odlingen numera slut,
så att de egentligen ej hafva något annat värf än det att hålla
kulturen vid makt och bringa densamma till en högre utveck-
ling.

I många af de västra och nordvästra staterna ega järnvägs-
bolagen ännu oerhörda sträckor jord, hvaraf en stor del odlings-
bar, och då all denna jord står att köpa till jämförelsevis billigt
pris, äro de stora järnvägsbolagen fortfarande mycket viktiga fak-
torer i de nyare staternas utveckling. Dels af unionsregeringen,
dels af de olika statsregeringarna erhöllo nämligen fordom —

d. v. s. för några tiotal år sedan — järnvägsbolagen stora sträc-
kor af den då nästan värdelösa jorden såsom bidrag till bygnads-
kostnaderna. Tusen och tiotusental arbetare, hvilka funno utom-
ordentligt lönande sysselsättning vid de stora järnvägsföretagen,
lärde sig inse, hvilken lätt och sorgfri bärgning de kunde för-
skaffa sig genom att begynna odling af jorden i närheten af de
jernvägar cle själfva hjälpte till att bygga, och upptogo fri stats-
jord längs de nya förbindelseleclerna. Den framgång de vunno
vid sitt jordbruk lockade inom kort andra att följa exemplet och
sålunda begynte snart nog järnvägsbolagen få tillfälle att sälja
de bäst belägna och fruktbaraste jordlotterna. Det ena ~settlem-
entet", den ena byn, den ena staden efter den andra uppstod
längs jernvägslinjerna och i närheten af de nyanlagda stationerna,
tils inom några få år de tusenmila prärierna voro öfversållade af
framåtgående små städer samt öfveralt företedde spår af en od-
ling, hvilken snart sagdt för hvarje dag vann större terräng.

Spekulationen, som i Amerika är mera vaksam, skarpsynt
och företagsam än i någon annan del af världen, dröjde icke att
taga fatt på detta nya uppslag. Bolag och syndikat bildades,
hvilka öfvertogo försäljningen af järnvägsjorden och organiserade
affären, så att hvem som hälst, som egde det alra minsta rörelse-
kapital att begynna med, kunde få en tillräcklig jordareal för en
farm, den han småningom kunde betala i mån som han inbär-
gade sina grödor. Detta gaf odlingen en förut oanad fart i alla
de nya trakterna, där plogen för hvarje vecka lade alt större
sträckor till dem, hvilka redan vunnits åt kulturen. Odemarken
blef med ett slag odlingsbygd och tusen sinom tusental männi-
skor, hvilka först skyndat till för att draga nytta af de lysande ut-
sikterna, vunno i en handvändning ett välstånd, sådant de aldrig
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ens kunnat drömma om i de förhållanden, under hvilka de förr
le:vat och arbetat.

Det var alt järnvägarnas förtjänst, ty utan snabba och säkra
kommunikationer skulle en sådan uppblomstring als icke varit

Grand Central-stationen i New York jemte vy af New York Central & Hud-
son River-järnvägen.

tänkbar. Men på samma gång var denna uppblomstring af od-
lingen i vildmarkerna också en utomordentligt god affär för järn-
vägsbolagen själfva, ty utom den direkta, rätt betydande, inkom-
sten af jordförs-äljningen blef också transporten af all den spän-
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mål och alla de andra produkter, de nya odlingsbygdernaalstrade,
en lika stor som lönande affär. Det blef utan vidare tydligt, att
befordrandet af odling och kultur i de upptagna vildmarkerna
var en affär, på hvilken oräknade miljoner kunde förtjänas, och
därmed inträdde det nästa skedet i järnvägsnätets utveckling.

De stora bolagen begynte bygga sidolinjer till trakter, som
visade sig särskildt löftesrika såsom odlingsmarker och jämte
dem uppstodo otaliga smärre, så att säga lokala, bolag, hvilka
genom att bygga kortare järnvägar öpnade trakt efter trakt af
de nya staterna, sålde jord på ytterst förmånliga vilkor åt de
första nybyggarne och sålunda inom kort vunno för kulturen
vidsträckta bygder, hvilka förut knappast alstrat nödtorftigt fo-
der för präriernas bufflar.

Konkurrensen mellan de många olika järnvägsbolagen gjorde
sitt till för att pådrifva utvecklingen i antydd riktning, så att i
alla de nya staterna utan undantag en oerhördt snabb uppblom-
string egde rum under de par första årtiondena efter de stora
järnvägslinjernas fulländning. Men på samma gång som dessa
stora järnvägslinjer sålunda både direkt och indirekt bidrogo till
kulturens utbredning i gränsmarkerna skaffade de sig också små-
ningom själfva en monopolartad makt, hvilken gjort, att deras
senare värksamhet i en del trakter blifvit alt utom välsignelserik.

Den ytterligt stegrade konkurrensen gjorde nämligen, att
järnvägarnas inkomster minskades oroväckande hastigt, medan
samtidigt deras utgifter genom den ständigt ökade bekvämlighe-
ten, lyxen och snabbheten hos bantågen stego i lika oroväckande
mån. Det fans endast ett botemedel häremot och botemedlet
hette monopol. Ledda af djärfva financierer, begynte några bland
de större järnvägsbolagen därför snart att söka slå under sig
smärre linjer, först drifvande dem ända till gränsen af ruin ge-
nom den mest hänsynslösa konkurrens, därefter uppköpande de-
ras i lågt värde stående aktier och förenande alt flera till stora,
hela stater och grupper af stater omfattande, järnvägssyndikat.

Historien om dessa syndikats bildande och befästande före-
ter en mängd drag af financieli manövrering, sådana knappast
något annat lands finanshistoria kan uppvisa motstycken till, så-
väl i djärf snillrikhet och kallblodig vågsamhet som i hänsynslös
svindel och värkligen storartadt rofferi. Genom allehanda medel,
så ärliga som motsatsen, vunno några sådana syndikat fast
grund och då följde kriget mellan de stora syndikaten inbördes.
Prisen för såväl passagerare som fraktgods nedsattes till det yt-
ersta, så att alla finansielt svagare linjer inom kort sågo sig
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tvungna att sluta sig till något af de stora syndikaten, hvilka så-
lunda på alt färre händer konsoliderade det åtgörande inflytan-
det i järnvägsaffärerna, d. v. s. blefvo alt mera enväldiga, om också
deras inkomster under denna period voro alt utom lysande.

Detta gaf anledning till en ny sammanslutning mellan de
förnämsta af de stora syndikaten, så att nu t. ex. alla linjer i de
östra staterna, d. v. s. mellan Chicago och ostkusten, bildat en
ring med lika fraktsatser och lika pris för passagerarebefor-
dran till alla punkter, hvilka beröras af flera än ett syndikats
linjer. Inom sitt eget nät så att säga eger däremot hvarje syn-
dikat full frihet att sköta sina affärer efter eget behag och till
sin egen största fördel, hvaraf naturligtvis följden blifvit den, att
orter, hvilka icke beröras af flera än ett syndikats linjer, få be-
tala långt mera än andra, ofta till och med längre aflägsna orter.
De stora järnvägsbolagen ha sålunda blifvit i tillfälle att efter
behag befordra eller hämma en eller annan orts eller till och med
stats utveckling och ha i många fall begagnat denna sin makt
på ett sätt, som varit till alt utom fördel för de beträffande ort-
erna och trakterna.

I Californien t. ex. egas alla järnvägslinjer af samma rika
och mäktiga bolag, Southern Pacific Railroad Company, och
detta håller betydligt högre pris än linjer längre österut. Från
San Francisco till orter inom California och inom sagda bolags
järnvägsnät ställa sig därför biljettpris och fraktsatser ofta be-
tydligt högre än till orter längre österut, dit också andra bolags
linjer nå fram. En del af dessa stå i nära förbindelse med det
califomiska bolaget och hålla samma pris som detta, så att orter
på samma afstånd från Stilla Hafskusten, men några hundra mil
aflägsna från hvarandra i norr och söder, importera öfver San
Francisco eller öfver New York, beroende endast däraf, huruvida
Southern Pacific-bolaget kontrollerar alla till dem ledande linjer
eller ej.

En sådan förhållandenas utveckling har naturligtvis icke
kunnat annat än invärka skadligt på San Francisco-importörer-
nas affärsintressen, då dessa ej kunnat fritt konkurrera med im-
portörer i de östra staterna utan af järnvägsbolagen tvingats att
inskränka sin värksamhet endast till vissa stater och städer. För
några år sedan gjorde man därför i San Francisco ett energiskt
försök att åstadkomma konkurrens genom att utfästa ett pre-
mium af en half miljon dollars för den första järnväg, som bygde
en linje till staden, men företaget strandade därpå, att de flesta
af de stora importörerna i staden icke vågade lämna bidrag till
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premiefonden, emedan i sådant fall Southern Pacific-bolaget
skulle vägrat att befordra deras varor. Några försökte visserli-
gen undgå denna fara genom att lämna anonyma bidrag till fon-
den, hvilken drefs upp till ett par hundra tusen dollars. Men
då namnen på flera af dessa anonyma tecknare snart blefvo be-
kanta för Southern Pacific-bolagets direktörer och vederbörande
omedelbart utsattes för allehanda trakasserier, blef det slut på
vidare teckningar och därmed slut på hela planen att åstad-
komma en hälsosam konkurrens.

Förenta Staternas kongress såg sig slutligen föranlåten att
inskrida för att göra slut på det ofog flera af de stora järnvägs-
bolagen bedrefvo i och genom den skilnad de gjorde mellan olika
stater, orter och till och med individer. Men trots stiftandet af
den s. k. interstate commerce law, enligt hvilken det vid strängt
ansvar förbjudes järnvägsbolagen att göra någon sådan skilnad,
som ofvan antydts, fortfar den affärspolitik lagen afser alt ännu,
till alt utom fördel för affärsvärksamheten i landet. Stora fabri-
kanter och andra, som i större utsträckning anlita järnvägarna,
kunna sålunda lätteligen skaffa sig rabatter, fraktnedsättningar
och fribiljetter såväl för sig själfva som för sina familjer, medan
det stora flertalet affärsmän måste betala fulla pris och sådana
på orter, där ingen järnvägskonkurrens råder, till och med ofta
få lof att betala öfverpris för de tjänster, järnvägsbolagen göra
dem. Dessa ha sålunda icke obetingadt varit till fördel för af-
färsutvecklingen på alla orter, om de också gjort ofantligt myc-
ket för det stora helas framåtskridande. En smula mindre frihet
och något mindre skarp konkurrens vore otvifvelaktigt till alman
fördel, och därför är det ingalunda utan skäl man alt oftare fram-
stält yrkandet, att järnvägarna i sin helhet borde underkastas nå-
got slags kontroll från regeringens sida.

Om hälst hufvudlinjerna kunde ställas under gemensam för-
valtning beträffande fraktsatser och passageraretrafik, så att lik-
artade pris blefve regeln och trafiken fördelad t. ex. i förhållande
till det antal mil järnvägsspår de olika bolagen ega, så vore
otvifvelaktigt därmed en stor fördel vunnen för den stora publi-
ken. Men då det på samma gång blefve oeftergifligt nödvändigt,
att — för undervikande af missbruk — en sådan gemensam järn-
vägsförvaltning stäldes under fullständig och ovilkorlig officiell
kontroll, är det föga troligt, att någon sådan plan någonsin kom-
mer att utföras. Amerikanarne äro altför måna om oinskränkt
frihet i alla afseenden för att godvilligt underkasta sig någon
auktoritets ingripande i sina affärer och hålla därför hälre till



905

godo med en mängd olägenheter än de ställa sig under främ-
mande inflytande. Järnvägarna komma nog därför framgent
såsom hittills att drifva en hänsynslös konkurrens med hvarandra
— och att hålla sig skadeslösa för de förluster, konkurrensen
bringar, på sådana håll, där denna icke utöfvar något nämvärdt
inflytande.

På alla områden af järnvägsväsendet gör sig den ytterligt
uppdrifna konkurrensen gällande och orsakar företeelser, hvilka
förefalla en främling lika besynnerliga som de äro ovanliga. Det
första, som väcker den nyanlända européns förundran, är den
mångfald af banor han kan välja för resan från den hamnstad,
där han stigit i land, till orter längre in i landet. I Europa är
det ju högst ovanligt att mera än en linje leder från en ort till
en annan och därför behöfver den resande knappast hafva det
minsta hufvudbry beträffande sin väg, sin biljett och tiden för
sin afresa. I förenta Staterna gäller det däremot för honom att
först afgöra, hvilken linje han ämnar begagna, sedan att bestämma
det tåg, han vill anlita, och slutligen att besluta sig hvar och af
hvem han skall köpa sin biljett.

Konkurrensen mellan de olika banorna har nämligen ledt
därtill, att enhvar af dessa anstalt agenter, hvilka inte allenast
själfva hålla deras biljetter till salu utan också genom en mängd un-

deragenter af olika slag söka förmå så många resande som möj-
ligt att begagna just deras bana. På hvarje steg möter man
därför i de större amerikanska städerna biljettagenter och i en
hvar af dessa agenturer blir man försäkrad om, att just den bana
agenturen representerar är den bekvämaste, billigaste, säkraste,
bäst utrustade, snabbaste och i alla afseenden utmärktaste man
kan välja. Det är svårt nog för den med förhållandena obekante
att under sådana omständigheter träffa ett förnuftigt val och
svårigheterna minskas ingalunda genom ett närmare studium af
de kartor, enhvar agentur förevisar öfver sin linje. Ty på hvarje
sådan karta framställes den beträffande linjen såsom den utan
jämförelse kortaste och mest direkta, medan alla andra banor,
som leda till samma ort eller orter, endera äro dragna i långa
och många krokar eller helt enkelt totalt utlämnade. Icke ett
enda ens af de största järnvägsbolagen trycker värkligt tillförlit-
liga kartor för almänhetens behof utan äro alla sådana, som med-
delas i sammanhang med tidtabellerna, rentaf falska. Annorstä-
des i världen skulle sådana affärsmetoder stämplas helt enkelt
såsom humbug ocn svindel, men i Amerika har man blifvit så
van vid dem, att ingen mera har ens ett ord af klander för be-
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drägligt förfarande af denna ort. Det är alt „business" och i ameri-
kanskt business är mycket och mångt tillåtet och legitimt, som an-
norstädes ivärlden skulle hemfalla under strafflagen eller åtminstone
komma obehagligt nära dennas gräns. Dekartor och tidtabeller, som
i sådant ofantligt antal kringspridas såväl bland den resande som
bland den icke resande almänheten i Förenta Staterna, bör där-
för den med förhållandena obekante icke fästa sig vid. De äro
i regeln alt utom pålitliga. Bäst är att vända sig till någon
person, som känner hithörande omständigheter, eller att, såvida
man icke precist är beroende af timmen för sin ankomst, på
måfå välja ett tåg efter det pris biljetten betingar.

Äfven häruti råder nämligen mycket stor olikhet, ty alt det
tal om, huru daglönaren och miljonären i Förenta Staterna resa
på samma sätt och åtnjuta samma bekvämligheter, är föga mera
än tomt prat. Det är visst sant, att tågen sällan medföra första,
andra och tredje klass vagnar, men de äro i stället själfva af
första, andra och tredje samt ofta nog till och med af fjärde,
femte och sjätte klass — och biljettprisen äro högst olika för
olika tåg. Daglönaren kan nog resa på samma tåg och till och
med i samma vagn som miljonären, såvida han har råd och lust
att betala samma pris för sin biljett. Men kan eller vill han det
icke, så får han åtnöja sig med bekvämligheter, hvilka äro minst
lika små som biljettpriset lågt, enligt europeiska begrepp till
och med mycket mindre, ty billiga äro inga amerikanska järn-
vägsbiljetter.

Enhvar europé har ju hört eller läst om den utomordent-
liga lyxen och bekvämligheten på amerikanska järnvägståg, om

palats- och sofvagnarna o. s. v. Men såvida han icke är i besitt-
ning af en särdeles väl späckad reskassa och därför väljer något
af de billigare tågen för sina färder i Förenta Staterna, kommer
han snart nog under fund med att talet om de luxuösa resorna
är en s. k. sanning med modifikation. De dyraste tågen äro nog
utomordentligt bekvämt utrustade och föra de resande med ofant-
lig snabbhet och underbar punktlighet fram till destinations-
orten, men alla andra än dessa dyraste tåg lämna beträffande
såväl bekvämligheter som snabbhet och punktlighet en mängd
öfrigt att önska. Pullmanvagnar föra nog också många bland
dessa billigare tåg — för den som har lust och råd att erlägga
den ingalunda obetydande tillskottsafgiften för begagnande af
Pullmanvagnar. Men ehuru prisen för extra biljetterna till Pull-
manvagnar äro lika höga som på andra tåg, äro vagnarna långt
ifrån lika goda, utan vanligen äldre, mindre snygga och mindre
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bekvämt inredda exemplar, ofta nog inhyrda med dam, tobaks-
rök och annan smuts.

Sådana tåg medföra icke restaurationsvagnar utan hålla i
stället vid stationer, där s. k. restaurationer finnas. Men då dessa
tåg sällan äro punktliga, är det till en början i det alra närma-
ste omöjligt att beräkna tiden för intagandet af måltiderna och
härtill kommer, att dessa vanligen å alla amerikanska järnyägs-

Ett amerikanskt lokomotiv.

stationer äro långt ifrån första klass, ofta till och med knappast
ätbara. En längre resa med ett sådant billigare tåg är därför
ingalunda oblandadt angenäm och då tidsskilnaden mellan dessa
och de dyrare tågen ofta "år mycket betydande, — uppgående t.
ex. för sträckan New York—Chicago till åtta å tio, ja ända till
tolf timmar — så blir också billigheten af dylika tåg minst sagdt
tvifvelaktig för dem, som ej medföra egen matsäck. För medel-
talet resande äro såsom af dessa antydningar framgår järnvägs-
färder i Amerika ingalunda så oblandadt angenäma som man af
allehanda skildringar om dem vore frestad att tro.
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Isynnerhet gäller detta om de alra billigaste, de s. k. emi-
granttågen, förmedels hvilka invandrare befordras från de östra
hamnstäderna till det inre af landet. Farten hos dessa tåg är i
regeln rätt ynklig, bekvämligheterna inte en hårsmån bätre än i
tredje klass vagnar i Europa, men umbärandena, då afstånden
ju äro så mycket längre, ofantligt mycket större. Sofvagnar med-
föra nog också emigranttågen, men de äro utrustade endast med
träsoffor, så att blott den resande, som medför egna sängkläder,
kan räkna på hälst något så när god hvila under den långa re-
san, hvilken ofta nog tar dagar och veckor i anspråk. Och lika
nödvändig som egna sängkläder är en egen matsäck för den, som
färdas med emigranttåg, ty järnvägsrestaurationerna äro dels för
dyra för sådana resandes vanligen alt utom väl försedda börsar,
dels ofta nog als icke öpna på andra tider än då „bätre" passa-
geraretåg anlända. I Förenta Staterna gäller det därför nog
lika mycket som annorstädes, att endast den, som kan och vill
betala högsta pris, kan räkna på högsta mått bekvämlighet. Det
ar endast det mest nödtorftiga på järvägsresornas som på alla
andra områden, som står en och hvar, rik eller icke, till buds
på samma vilkor och till samma pris. Alt hvad därutöfver går
måste betalas extra och är därför noga taget till endast för de
förmögnare medlemmarna af samhället.

Met det måste å andra sidan också erkännas, att hvad järn-
vägsresor beträffar den, som har råd därtill, i Förenta Staterna
kan köpa det största tänkbara mått af bekvämlighet och lyx.
Han kan där värkligen resa som en furste.

För att nu endast tala om de ordinarie tågen, de som stå
öpna för enhvar, så erbjuda redan de bästa bland dessa ett mått
af komfort och lyx sådana man finner endast hos de bäst utru-
stade amerikanska bantågen. De vanliga Pullmansofvagnarna
äro visserligen icke lika behagliga sofvagnar som de bästa i Eu-
ropa begagnade, emedan de icke äro indelade i smärre rum utan
fastmera påminna om ångbåtssalonger af den äldre typen med
rader af kojer i tvänne våningar på båda sidor af vagnen. En-
dast gardiner afskilja kojerna från den almänna gången genom
vagnen, hvadan resande måste kläda af och på sig inne i den
trånga kojen, sittande i en alt utom bekväm ställning. Men äfven
dessa vagnar äro i regeln försedda med en eller ett par „salon-
ger" (drawing-rooms), d. v. s. smärre rum med två eller tre sof-
platser, der den, som har lust, kan köpa och sålunda försäkra sig
om större bekvämlighet.
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Långt bekvämare äro dock de vagnar, som äro helt och hål-
let indelade i smärre rum, hvart och ett med tvänne sofplatser
samt försedda med tvättapparater och andra bekvämligheter. Ett
sådant rum kostar visserligen åtskilligt mera än tvänne vanliga
sofplatser, men erbjuder i stället också långt större komfort för
den resande. De tåg, som medföra dessa de bekvämaste vag-
narna, äro de mest snabbgående, som öfverhufvudtaget användas
i Förenta Staterna, hvarför också biljetterna till dem äro något
dyrare än för andra tåg, men så har man också nöjet att flyga
fram öfver landet med en hastighet som ingen annorstädes i värl-
den — åtminstone på lika långa sträckor och under lika lång tid.

New York Central-
järnvägen expedierar t.
ex. dagligen tvänne tåg

?

det ena till Niagara, det
andra ända till Chicago,
hvilka hvardera höra till
de alra snabbaste på jor-
den. Det senare, det till
Chicago, tillryggalägger
på endast tjugu timmar
den inemot ettusen en-
gelska mil långa sträckan
till västerns metropol,
medan de vanliga, s. k.
expresstågen, använda
trettiosex timmar för sam-
ma väg. „The worlds
fair flyer" (världsutställ-
ningsflygaren) benäm-

Salongvagn i ett amerikanskt järnvägståg.

nes datta tåg, som inrättades från tiden för världsexpositionens i
Chicago öpnande och omedelbart slog alla konkurrerande snabb-
tåg ur brädet.

Tåget är sammansatt af idel Pullmanvagnar, lokomotiv, ten-
der och bagagevagn. Sofvagnarna äro fem till antalet, restaura-
tionsvagn är den sjette och röksalongvagnen den sjunde. I
den sistnämda finnes badrum och rakstuga, ett smärre bibliotek,
som står till de resandes förfogande, samt en „bar**, d. v. s. ett
litet serveringsrum för allehanda dryckesvaror. Det låter ju
nära på otroligt att såväl badrum som rakstuga finnas på ban-
tåg, men så långt har man värkligen kommit i Amerika, att skak-
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ningen hos vagnarna ingalunda förhindrar hvarken badande eller
barbering.

Pennsylvania-järnvägsbolaget expedierar likaledes dagligen ett
tåg väster ut till Chicago, dit man med detta tåg kommer på
tjugufyra timmar fullt ut lika bekvämt som på New York-
Centralbanan, om ock resan kräfver några timmar mera. Penn-
sylvania-banans tåg medför också en biblioteksvagn, utrustad

Rök- och läsesalong i ett amerikanskt järn-
vägståg.

med tvänne skrifbord samt
anslagstaflor, på hvilka de se-
naste börstelegrammen och
andra notiser af vikt uppspi-
kas, så att resande affärsmän
kunna under färden följa med
börsnoteringarna aldeles lik-
som på New York Central-
banans snabbaste tåg. Penn-
sylvania-bananståg harbiblio-
teksvagnen placerad till sist
och då denna till sin bakre
del ax så godt som helt och
hållet af spegelglas, ha de
resande det alra yppersta till-
fälle att beundra landskaps-
sceneriet, hvilket isynnerhet
iAUeghany-bärgen,dem Penn-
sylvania-järnvägen genomlö-
per, är praktfullt vackert.

Hvardera tågen medföra re-
staurationsvagnar med en be-
kvämt och praktiskt inredd
matsal samt ett kök, där tre
eller fyra kockar tillaga de

mångfaldiga maträtter, som kunna beställas. Bord och fyra plat-
ser på ena sidan af vagnen och med två på den andra sidan
gifva matsalen ett utseende af hemtreflighet, som nästan kom-
mer en att glömma, det man befinner sig på ett snabt framilande
bantåg, medan de värkligen väl tillagade samt synnerligen snygt
och aptitligt serverade rätterna mera påminna om ett första kläs
sens hotell än om en restauration på hjul, där naturligtvis be-
kvämligheterna i köksdepartementet icke kunna vara sådana som
i ett värkligt hotell.
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Men icke ens vid den utomordentliga lyxen och komforten
hos de ofvannämda tågen ha amerikanarne stannat, utan ha in-
fört seden att hyra hela vagnar, hvilka byggas enkom för att
tjäna familjer eller smärre sällskap till „hem" under järnvägsre-
sor. Sådana vagnar finnas för de mest olikartade ändamål och
af de mest olika slag. För jaktfärder t. ex. till den vilda västern
stå enkom för slika färder bygda och inredda vagnar att hyra
och jemte vagnarna väl inöfvade kockar och andra tjänare. Kök
finnes i vagnen, ett iskyldt förvaringsrum likaså, vinkällare saknas
icke häller och enskilda sofrum, med två platser i hvarje, finnas
två till fyra, medan vagnens såväl matsal som rökrum -också
kunna apteras till sofrum för ett antal personer, och betjäningen
har sina sofplatser i närheten af köket. Det är ett helt litet väl
inredt och väl försedt hus på hjul, där hyresgästerna knappast
behöfva sakna någon af de bekvämligheter de vant sig vid i sina
hem, men framför dessa åtnjuta den stora fördelen att kunna
förflytta sig från trakt till trakt, stat till stat och stad till stad.

Trettiofem till femtio dollars per dag kostar en sådan vagn
att hyra, betjäningen inbegripen, men icke vagnens transport, för
hvilken särskild afgift måste erläggas till de järnvägsbolag, öfver
hvilkas banor man färdas. Ide östra staterna är minsta antalet
biljetter, som måste lösas för transporten af en „special car",
aderton, eller flera, om vagnen för flera passagerare. Billigt är
det således ingalunda att färdas i „special car", men bekvämt är
det, inte allenast för jaktamatörer, hvilka med sin bekvämt inrät-
tade vagn kunna göra halt vid hvilken liten ödemarksstation som
hälst och känna sig oberoende af såväl hotellvärdar som järn-
vägsrestaurationer och andra slika inrättningar, som i den vilda
västern göra resandet till en styggelse, utan i lika hög grad för
vanliga turister.

Större lyx och större värklig komfort kan man knappast
tänka sig vid järnvägsresor än i sådana särskildt inredda turist-
vagnar, undantagande naturligtvis det fall, attman hyr ett helt ban-
tåg af „special cars"för sitt enskilda bruk. Sådana tåg stå nämligen
också att erhålla, såvida man har råd och lust att betala för dem,
men resor med sådana kosta redan hela smärre förmögenheter,
hvarför de också endast jämförelsevis sällan anlitas En hel vagn
på ett slikt tåg upptages af köket och betjäningen, de resandes
bagage samt förvaringsrummen. En annan vagn innehåller sa-
long och rökrum, vanligen försedda med väldiga spegelglasfön-
ster rundt om, så att den bästa och finaste utsikt öfver det land-
skap, genom hvilket man flyger fram, står den resande till buds,
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medan en tredje vagn slutligen är indelad i en mängd smärre
sofrum. Endast de privattåg, som i Europa användas af furstliga
personer, kunna mäta sig med dessa amerikanska turisttåg, dem
hvem hälst, som blott eger den nödiga medlen därför, kan hyra
och begagna. De järnvägar man vill anlita äro altid redo att
träffa aftal om särskilda tider för dylika specialtåg, hvarför det
är jämförelsevis lätt att så arangera tidtabellen, att de vackraste
trakterna passeras vid dagsljus, och nätterna användas för att
flyga öfver de ödsliga och enformiga, trädlösa slätterna, där ögat
finner så litet af intresse.

Det inre af en restaurationsvagn.

Detta låter sig dock
också lätt nog göra med
en vanlig „special car",
såvida man gör sig mö-
dan att studera de mån-
ga olika järnvägarnastid-
tabeller och så kombine-
rar sin egen, att uppe-
hållen i de mera intres-
santa trakterna samt fär-
derna genom dem, som
erbjuda mindre intresse,
ske på lämpligaste tider.
Ett bätre tillfälle att iakt-
taga den ofantliga olik-
het, som råder i olika de-
lar af Förenta Staterna,
att se de praktfullt vackra
eller hemskt ödsliga land-
skapsbilder, som i olika
staterupprullasig för den

resandes blickar, kan man knappast erhålla än genom en väl ar-
rangerad färd i „special car", med uppehåll litet hvarstädes, där
sådant af en eller annan orsak lönar mödan. Några ord om en
sådan resa, i hvilken författaren haft nöjet deltaga, kunna därför
vara af intresse såsom slutord i detta arbete, af intresse både
såsom gifvande en föreställning om, huru långt de amerikanska
järnvägarna gått i tillgodoseendet af den resande publikens be-
kvämlighet och i tillmötesgåendet af dess fordringar, oeh såsomett
flyktigt utkast belysande den oändligamångfald i landskapsseener,
i lefnadssätt och i folktyper, som i Förenta Staterna möter den
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resande, som har tillfälle att på en gång eller i en sträcka ge-
nomfara en större del af landet.

Färden anträddes från New York i en af Pullman-bolaget
förhyrd privatvagn, „The Newport", och sällskapet bestod utom
en negerkock, en kypare och en portier af samma ras, alla hö-
rande till vagnen, samt en privat betjänt och dito kammarjung-
fru af fem damer och tre herrar. Öfver Pennsylvania-järn-
vägen och med densamma i förbindelse stående linjer gick resan
först via Philadelphia och
Washington till Lexing-
ton i Kentucky, där det
första längre uppehållet
gjordes i och för besök
vid några af Förenta Sta-
ternas förnämsta stute-
rier, af hvilka många
finnas i statenKentucky >

i närheten af staden Lex"
ington, som ligger midt
1 hjärtat af den för sin
yppiga fruktbarhet kän-
da s. k. ~bluegrass-region-
en".

I New York hade väd-
ret ända till slutet af
April, då afresan skedde,
varit ruskigt och kallt,
medan vi i Kentucky, dit
vi för flyttat oss på en
enda natt, funno full vår
med saftigt grönskande
gräs och prunkande blom-

Salong i en „special car".

mor hvart vi än vände oss.
Lexington är en hälft gammaldags stad, den senare års ut-

veckling altmera modäraiserat, med en talrik negerbefolkning af
det sydländska, höfliga, vänliga och artiga slaget, hvarför de icke
häller förefalla någon stötande. Hästarna i de tre stuterier, vårt
sällskap besökte, voro till en stor del värkliga praktexemplar,
både trafvarne och fullblodsdjuren, och på aftonen hade vi en
privatkonsert af negrer, sångare och banjo-spelare, som utförde
såväl gamla, vemodiga plantage-sånger som mera modärna, ko-
miska negervisor och »danser.
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Ett besök i „The Mammoth Cave", jättegrottan i Kentucky,
hvilken dock är långt mera omtalad än densamma värkligen för-
tjänar, ett kort uppehåll i Louisville, statens förnämsta stad, samt
en ändå kortare halt i S:t Louis, den gamla och rika, men skä-
ligen ruskiga och otrefliga handelsstaden vid Mississippi, utgjorde
de förnämsta momenten af färden i de östra och centrala sta-
terna.

Från S:t Louis bar
det i väg öfver slätter-
na, som bli alt jämnare
och mera enformiga ju
längre väster ut man
kommer, till och genom
Kansas samt en del af
Colorado, till Klippbär-
gens unga och prydliga
hufvudstad, det rika
Denver, där ett par da-
gars uppehåll gjordes
för att gifva sällskapet
tillfälle att grundligt
fylla sim lungor med
denrena, lifvande bärgs-
luften och att njuta af
det praktfulla land-
skapssceneri, som på
alla håll möter Denver-
bons blickar.

Ändå mera storsla-
Observationsvagn i ett amerikanskt luxuståg. get är landskapet i

närheten af Colorado
Springs, där nästa uppehåll gjordes, endast några få timmar från
Denver. Bid- och åkturer in i bärgtrakten fylde helt de par da-
garna i denna del af Colorado, därifrån fården*'gick till New
Mexico, ett af de alra intressantaste områdena inom Förenta Sta-
ternas gränser.

Mera än åttatusen fot öfver hafsytan ligger det högsta pass
järnvägslinjen öfverskrider på vägen till S:ta Fé, New Mexicos
gamla och intressanta hufvudstad, hvilken på samma gång också
är en af de alra äldsta städerna i hela landet. Trånga, af mera
än ett åkdon als icke passerbara gator mellan låga, spanska hus
med adobeväggar och saknande fönsteröppningar åt gatan, må-
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leriska, mexikanska åsnedrifvare, en ytterst intressant gammal
kyrka, en af de äldsta i landet, en oföränderligt klarblå himmel
och gatuscener, hvilka göra det till ett oblandadt nöje att en-
dast drifva omkring, bringa tiden att förflyta ofantligt hastigt i
S:ta Fé, äfven om man anslagit långt flera dagar för New Mexi-
cos gamla hufvudstad är vårt sällskap kunde göra.

Vidare genom bärgtrakterna gick det från S:ta Fé in i Ari-
zona, hvars torra, solförbrända slätter förefalla omöjliga för all
kultur, men dock visat sig i stånd att alstra de alra rikaste skör-
dar öfveralt där man blott kunnat åstadkomma bevatning af
den starkt mineralhaltiga jorden. Ett par pueblosindianbyar
passerades under denna del af färden och väckte synnerligt
intresse genom sina bygnader, hvilka förskrifva sig från ti-
der flera hundratal år före vår egen. Nu till dags äro pueblo-
indianerna fredliga fårherdar och handtvärkare, tillvärkande bland
annat en mängd krukmakargods af allehanda slag och ofta högst
egendomlig omamentering. Kvinnorna och barnen utbjuda mas-
sor af dessa artiklar till salu vid järnvägsstationerna och halt-
punkterna och finna vanligen god afsättning för sina varor, hvilka
ju också utgöra särdeles intressanta och egendomliga minnen
från besök i deras byar.

I Arizona finnas också puebio-indianer i rätt stort antal, men
de lefva i byar, som ligga på längre afstånd från järnvägen, me-
dan man i närheten af denna knappast ser andra än Navajo's,
en annan indianstam, som lifnär sig med boskaps-, enkannerligen
med får- och getskötsel, samt lefver i „kougan's", små, runda hyd-
dor, uppförda af trästammar, jord och stenar. Också ett par Na-
vajo-byar besöker vårt sällskap, men för tillfället ha rökskinnen
inga af de filtar, i hvilkas förfärdigande de äro obestridda mä-
stare, på lager.

„The Grand Canon of the Colorado" är vårt nästa mål, denna
alla motstycken saknande jätteklyfta, som Coloradofloden gräft
genom det högland, hvarigenom floden letar sig väg till den Ca-
liforniska hafsviken. En ytterligt tröttsam, het och dammig
färd med hjuldon öfver en trettio mil lång väg, hvilken noga
taget är endast ett enda stenröse, för oss ända ned till botten
af „the grand canon", hvars vilda, storslagna skönhet uppfyller
oss med likadan bäfvande beundran som förut tusende andra be-
sökare.

Det är redan natt, då vi komma tillbaka till stationen, där
vår vagn väntar oss, men då vi följande morgon se ut, har det
tåg, till hvilket vi under natten blifvit kopplade, fört oss ut ur
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Arizona och in i södra Californias halftropiska klimat och växt»
lighet. Kontrasten är underbart stor och förefaller oss måhända
ändå större, emedan vi icke kunnat iakttaga öfvergången.

Väldiga kaktusplantor — värkliga träd — teckna sina fantast-
iska silhouetter mot sanden af den ödsliga slätt, östra delen af
Syd-California bildar. Vid stationerna begagna Moqui-indianer
i hufvudbonader, som märkvärdigt nog påminna om forna egyp-
tiska sådana, vårt tåg och utbjuda allehanda småsaker till salu.
En af vårt sällskap får sikte på ett par egendomliga örhängen af

silfver, dem en gammal
indianska bär, och då
han är villig att betala
hennes pris för dem, men
icke har någon knif för
att afskära de smutsiga
snören, hvarmed de tun-
ga pjeserna äro fastade
vid öronen, kallar bära-
rinnan ett par andra in-
dianskor och de afgnaga
med tänderna snörena,
hvarpå örhängenas ega-
rinna med det vänligaste
grin, som står henne till
buds, räcker dem åt kö-
paren, som i sin tur har
all möda att förmå en
af damerna i vårt säll
skåp att mottaga de oap-
titliga, men mycket in-
tressanta tingestarna.

Matsal i ett amerikanskt luxuståg.

Ett par timmar till och vi befinna oss i Los Angeles, det
halftropiska Californias hufvudstad, omgifven af orangeträd, mag-
nalier och andra sydväxter. I Los Angeles är det längesedan
full sommar, rosorna äro i det närmaste utblommade och svär-
men af vintergäster har till största delen dragit dädan mot nor-
den för att finna svalare luft och nya omgifningar.

Mot norden vända också vi vår kosa, efter ett kort besök i
S:ta Monica, där en af Californias första strutsfarmer finnes och
där hafsbaden pågå hela vintern igenom. Öfver södra Califor-
nias vida slätter flyga vi fram, till största delen under natten,
dröja några dagar i San Francisco och aflägga såväl vid dags-
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ljus som på natten besök i dess ryktbara kineskvarter, där de
snedögda sönerna af det himmelska riket inrättat sig fullkom-
ligt såsom hemma och satt sig så fast, att tilsvidare inga ansträng-
ningar från den hvita befolkningens sida mäktat tvinga dem att
lämna sina egendomliga, i så många afseenden motbjudande och
rent hälsovådliga, seder och bruk.

Ett par dagar i den världsberömda hälso- och kurorten Mon-
terey skänker oss en föreställning om hvad Californias under-
bara klimat och rika jord kunna uträtta, där mänskligt arbete
och mänsklig konst veta draga full fördel af naturförhållandena-

Och en tittin på vägen från Monterey i det präktiga Palo
Alto-universitetet samt det långt mera berömda stuteriet af samma
namn, skänker oss ett begrepp om den otroliga frikostigheten
hos en del amerikanska mångmiljonärer, ty en sådan, den Cali-
forniska senatorn Leland Stanford, är det som grundlagt dessa
institutioner och försett dem med sådana kapital, att deras värk-
samhet, hela landets medborgare till gagn, är säkerstäld för all
framtid.

Den nordliga hälften af California hör till det vackraste i
landskapsväg man någonstädes i världen är i tillfälle att se. Yp-
pig växtlighet, skyhöga, delvis snöklädda bärg, brusande ström-
mar och djupa, knappast ännu vidrörda skogarkänneteckna denna
del af staten, hvilken är mindre känd af den stora almänheten
och mindre omtyckt såsom mål för exkursioner än Syd-California,
ehuru förhållandet, åtminstone hvad naturskönhet angår, borde
vara ett motsatt.

Utsikten från järnvägen är på många ställen utomordentligt
storartad, såsom t. ex. i närneten af det ständigt snöhöljda Mount
Shasta, hvars i solljuset som smält silfver glimmande glacierer
nå ända ned till skogsbältet, ett stenkast från den lilla statio-
nen vid bärgsjättens fot.

Ändå vackrare blir landskapet, sedan gränsen mot Oregon
öfverskridits, d. v. s. mera tilltalande vackert, emedan här odling-
ar, byar och städer litet hvarstädes skymta fram mellan de höga,
af den yppigaste grönska betäckta, kullarna. Dagen i ända sitta
medlemmarna af vårt ressällskap vid fönstren, icke tröttnande på
att beundra det praktfulla sceneriet, hvars effekt då och då för-
höjes af någon på afstånd skymtande bärgrese, som höjer sin
af glimmande is och snö höljda hjässa högt öfver molnen. Det
är som en fullständig uppenbarelse för alla dem, som ej förut
besökt dessa trakter, d. v. s. för alla utom den finska tidnings-
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mannen, hvars irrfärder förut fört honom genom de flesta af uni-
onens stater.

Det präktiga sceneriet följer oss ända fram till Portland,
Oregons stora stad, hvilken beträffande solida och vackra byg-
nader, breda och väl underhållna gator, storartade butiker och
luxuösa hotell mera än väl kan mäta sig med de flesta äldre sta-
ter i unionen. Willamette-floden, nära hvars utlopp i Columbia
Portland ligger, är här segelbar och flyter genom en näjd, hvil-
ken i fruktbarhet och rikedom söker sin make också bland För-
enta Staternas rikaste och bördigaste trakter.

En dag i Portland
är tillräcklig för att bi-
bringa enhvar af oss
öfvertygelsen, att denna
del af den stora unio-
nen ännu har en ofant-
lig framtid att vänta,
en framtid af lika stor-
artad utveckling som
trots någon de äldre
staterna genomgått.

Ännu mera löftes-
rik förefaller oss staten
Washington, dit vi an-
lända efter några tim-
mars järnvägsfärd, hvar-
under den väldigt ståt-
liga Columbia-floden öf-
vergås medels en ång-
färja, som för hela vårt

En viadukt i Minneapolis.

tåg på en gång. "Washington vidtar omedelbart norr om Co-
lumbia-floden, men landskapet, vegetationen och odlingen äro
till en början så fullkomligt lika dem i nordligaste delen af
Oregon, att ingenting upplyser om att vi åter inträdt i en ny
stat. Först då vi komma in i de väldiga skogar, för hvilka Wash-
ington är berömdt, blir landskapets typ en annan, mera allvar-
lig så att säga än i Oregon, men därför ingalunda mindre yp-
pigt rik.

Och åter kanna vi oss öfverraskande af det ståtliga utseen-
det af Tacoma, som med Seattle täflar om äran att vara den
unga statens förnämsta stad. Hvarderas innevånare påstå sin
tad vara den i alla afseenden förnämsta, men trots det att vi
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«gna dem hvardera lika mycken tid och uppmärksamhet blir det
oss omöjligt att gifva någondera företrädet. Endast framtiden
kominer att kunna utvisa, hvilken af dem, som kommer att bli
Stilla Hafsknstens stora stad, ty att denna del af unionen kom-
mer att hafva sin metropol någonstädes vid Puget Sound, därom
äro nog de flesta ense. Hvarken San Franciscos utomordentligt
goda hamn eller Portlands så sällsynt gynsamma läge kommer i
längden att kunna hålla dessa städer uppe i täflingen med de
nya handelscentra vid den hafsvik, som benämnes Puget Sound
och som gör det möjligt för de största oceanfartyg att löpa in
till alla de orter, därifrån Washingtons och hela den stora nord-
västerns produkter billigast kunna utskeppas. Hvilken af de
många raskt uppåtgående städerna vid „sundet* det blir förun-
nadt att afgå med segern i denna täflan, därom äro meningarna
ännu ytterst delade. Antagligen blir det väl endera Tacoma el-
ler Seattle, som kommer att utveckla sig till den lifvande metro-
polen vid Stilla Hafvet, men omöjligt är det inte häller, att nå-
gon af de andra, ännu nyare städerna koramer att göra dem äran
stridig.

Från Seattle skicka vi vår vagn per bantåg till närmaste
punkt på den kanadiska pacificlinjen och anlita själfva en ångbåt
för färden längs det vackra, men ännu rätt ödsliga, Puget Sound.
Landskapet är åter nordiskt till sin karaktär med såväl barr- som
löfträd, påminnande om vegetationen i norden, men större, väl-
digare, mera yppigt utvecklade än några träd vi förut sett. Den
aldrig synnerligt låga temperaturen och den rikliga nederbörden
göra det möjligt för kusttraktens rika jord att utveckla sin fnlla
alstringskraft, hvars resultat, de praktfulla skogarna, uppfyller
oss med beundran och häpnad.

Victoria, på den till Britiska Columbia hörande ön Vancou-
ver, är vår nästa haltpunkt. Staden är ny, men eger redan en
stor betydelse såsom utgångspunkten för de mäktiga oceanångare
det kanadiska pacific-järnvägsbolaget regelbundet sänder till Ja-
pan. Fartygen äro utan jämförelse de bästa på Stilla Hafvet och
göra turen till Yokohama på tolf dagar, medan de från San
Francisco utgående båtarna för samma sträcka använda sexton
till tjugu dygn.

En kort ångbåtstur för oss från Victoria öfver till staden
Vancouver på fasta landet, den kanadiska pacificbanans utgångs-
punkt och efter en färd om en timme eller så i en af dess sa-
longvagnar träffa vi åter vår egen vagn, hvilken redan hunnit
blifva oss alla ett kärt hem, om ock rullande på hjul.
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Af alt landskapssceneri,* vi förut sett under den långa resan,,
kan intet jämföras med det, som möter våra blickar längs den ka-
nadiska pacific-banan på den sträcka densamma genomlöper i
British Columbia. Följande den vildt skummande Fraser-flodens
„canon" klätrar banan i otaliga krökningar alt högre och högre
upp mot den eviga snön, erbjudande ständigt nya, ständigt öf-
verraskande, än praktfullt sköna, än hemskt ödsliga och dystra,
bilder, som ingen af oss trötnar att betrakta under de många
timmarna till mörkrets inbrott. Ännu vackrare, men ändå mera
vildt och dystert, förefaller landskapet efter månens uppgång.
Floden brusar och dånar många hundra fot under banan, som
än smyger sig tätt intill bärgväggen än öfvergår någon gapande
klyfta på en träbrygga så klen och skenbart bräcklig, att isyn-
nerhet damerna i vårt sällskap icke kunna värja sig för en rys-
ning, där vi sitta på den bakre platformen af vår vagn, blic-
kande rätt ned i afgrunden. Ett praktfullare sceneri står nog
ingenstädes i världen att se, därom äro vi alla ense, då nattkylan
slutligen drifver oss in i våra sofrum.

Nästa dag befinna vi oss i Banff, en luftkurort högt uppe
bland de till British Columbia hörande Klippbärgen. Det är
knappast ännu vår däruppe, och luften förefaller oss, som några,
dagar förut lidit af hettan i södra California, betydligt kall. Ett
väldigt vattenfall och ett praktfullt bärglandskap samt en luft,
sa eggande ren och klar som man endast finner den i bärgtrak-
ter, utgöra de förnämsta attraktionerna i Banff, som redan trots,
sin nyhet hunnit blifva en särledes gouterad sommaruppehållsort
för folk från olika delar af världen.

Från Banff till Winnipeg är turen af mindre intresse. Ba-
nan går fram öfver de ändlösa slätterna i Assiniboia och Mani-
toba, där odlingen ännu icke mäktat förändra landskapets karak-
tär i någon synnerlig mån, om ock här och hvar rätt betydande
„settlement" vitna om, att den tid icke mera är långt borta, då
också den britiska provinsens prärier komma att upptagas af
blomstrande farmer.

Winnipeg, Manitobas största stad, är en typisk präristad,
hvilken i få, om ens några afseenden, skiljer sig från liknande stä-
der i Förenta Staterna. Vi lämna den redan efter ett kort uppe-
håll och ånga i väg till S:t Paul, Minnesotas vackra hufvudstad,
samt därifrån efter ett annat kort uppehåll till Chicago, där världs-
utställningen några veckor tidigare öpnats.

I Chicago lämna vi vår vagn, för hvilken vi trots alla an-
strängningar icke kunnat finna någon plats i närheten af världs-
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utställningen. Därmed är resan i „special car" slut efter en tur,
som räckt i sex veckor och hvarunder vi tillryggalagt inalles om-
kring åttatusen engelska mil och sett en mångfald af landskaps-
bilder, städer och folktyper, sådana intet annat land på jorden
eger att uppvisa. Ingen enda af sällskapet är trött efter den
långa färden, ingen enda är glad öfver, att den är slut, tvärtom
vore enhvar af oss redo att när som hälst företaga en ny lång-
tur i "special car", hvilket väl är det högsta vitsord man kan gifva
detta sätt att resa.

Det är tillsvidare höjden af komfort på amerikanska bantåg,
ty de speciella tågen äro endast något rymligare, men annars
lika. Framtiden kommer väl troligen att medföra en ändå längre
gående utveckling också åt detta håll, men för närvarande är det
knappast möjligt att tänka sig ett mera komfortabelt och i alla
afseenden angenämt sätt att resa än i privat Pullmanvagn ge-
nom Förenta Staterna.
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