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Tvänne uppsatser

i

en af dagens brännande frågor.



Sedän flere är stadd i ständigt tillwärande har eiuigrationen
frän Finland mimera antngit en utsiräckning, som mäste göra denna
wigtiga samhällöfrHga tili föremil för hwarje fosterlandswäns uppmäik-
snmhet och allwnrligll begrundande. Dä »twandralesirömmen fätt sitt
förnämstll tillstöde frän den idoga och jämförelsewis wälmsende befolk-
ningen i Östcrboltcns swenska socknar, synes det roara mindre oförmöga
att i hemlandet minna fin utkomst än öfwerdrifna och falsta föreställ-
ningar angäende lefnadsförhällnndena i Ainerika, som drifwit de sseste
utwandrnre att därstädes fökn sig nya hem. I betrnktande häraf har
~Ewenfka Fulkflolans Wänner" icke twekat att i detta andra häfte af
fällfkavets flriftel lnmna rum för twänne färfkilda «ppfatfer berörande
einigrationen, dä frägan till följd af författnrenes i mänga hänseenden frän
hwarandrll afwikande nsigtcr erhällit en allsidigare belysning, i att
Utwandfingens fäwäl ljuZpnnkter fom stuggfidur tillbörligen framhällits.
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åmPedning.
Mängen bctraftar meb en wis; oro de i roora bngar upp-

foimm utwandringäl till andra land och wärldsdelar. Ta den
ena skaran rfler den andra af wära aibetare uppsöker sig nya
hem, eller itminstone Nya arbetsplatser, i fränimnnde wärldS»
dcliu, företrädcswis i Amerilll, befarar mängen att denna ut-
wandrlng emigration slutligen skall fä en sadan utsträck-
ning, att wärt kara fädernesland förwllnblas till en ödeinark.
Ma» har därför uttänkt det ena och andra medlet einot denna
landöolncia. Den ena har ansett lämpligt att genon, twängs
lllgltt rent af förbjnda och hindra utiuandringcn. En annan
sm» insett mnöjligheten af att rrn lagstiftningöwäg furekonnna
migrationen, >-ar trott sig genoin afskräckande stildringar och
Mbrkll milningar af lifwet i Änierika uppnä inälet och en tredje
har sökl uttänka nngot annat rnedel, hwarigmom ma» kunde
fVrekomma utwandringm.

S)en utwllndring, suin lioö ojj uppstitt, är tils widare fä
n», att man icke nnnn wunnit nigon erfarenhet hurumidn det
ena eller andra af de förestagna botemedlen kunde afhjälpa det
öfioerflagade samhällsonda; men wärt näriiiaste grannland Swerige
har bäremot en mer än tjuguirlg erfarenhet i detta afseende.
Denna erfarenhet har emellertlb wlsat, att alt hwad man dar
försvlt strifma emot emigrationen warit fäfäng möda. Eniigra-
tionen har ftrtgitt och ar friin nr antagit alt stiirre utsträck-
ning, trott alt hwad man däremot talat och skrifwit. vJltt qe-



ncmt förbudslllgar fasthalla folk wid fäderoeslaudet har mmx
oh weterligt icke ens förfölt i Swerige; »ie» i de la»d man
förfött detta »ttcrsta medet, har det slagit högst illa ut, säsom
wi längre fra»i i wär afhandling fontma att frainhälla.

Äted det ofwa» antydda exemplet frän Swerige för ögo-
nen wore det en föriuäwihet hos författare» af denna lilla
skrift, att tro sia genom densamma klinna hindra emigrationen.
Det är icke häller memngen med beniainina; utan ha wi därmed
haft endast det syftemälet, att lauma ett litet bidrag till lös-
niogeii af dexiia i ftere affeenden fwärlösta fräga. En utred-
ning, af emigrationsfrägan hehöfwer fäwäl utwaudraren fom den
hmilken stannai hemma. Den fom är finnad att utwai:dra be-
höfmei fiirsättas i tillfälle att sa allsidigt fom möjligt pröfwa
och bedmna förhällandena i det land han ämnar wälja till bo--
stad, antingen för lifwct eller för en följd af är framät, och
den hennnawarande behöfwer fä llart för fig, Hunt han skall
betrakta dcnna fawhällsfraga.

Att försöka frainställa emigrationen i allmänhet i sitt rätta
IjuS, att lämna en redogörelfe för förhällandena i Amerika, att
försöka ntleta orsakerna till emigrationen och flutligen des; följ-
der för hemlandet: detta är ändamälet med dessa blad. Tknlle
det lnckas of; att wifa det emigrationen icke är fä farlig för
wirt land, fom man i allmänhet gärna will tro och det fälunda
ffulle l,)ckas osi att nägot fkingra den oro, fom emigrationen
wätt, fä wore redan mncket wnnnet med wär fkrift, akalle
wi ännn ntterligare li)ckas framställa anierikanska förhällanden
nti deras rätta ljuö, fä att enhwar fom emigrerar pä förhand
wa hwao han i det främmande landet har att wänta; fä fkulle
wi anfe ändamälet med war strift wara uppnädt. At den gnnst-
benägna läfaren ifroeriivmirnS att pröfwa hnrnwida wi lnckats
uppnä ändamälet med wär strift.
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1.

{DiMrrim iiii' emigitrtioneii.

IllNlln wi iifwergi att frnmhälla orsalerna tili emigratio-
«cii är nÖDrtäiibiflt att först uttebct hwab wi förftå 'iteb ciniara-
tiou. ©rnigrötioti olfev utuninbriitg är ett orb, font i egentftg
rnentng mjtjcis för att beteckna att folf för alltib lösgöia fig
fniu jttt heinlssnh och hclt och hället öftperstytta till ctt annat
Initb, bar be för lifötibcu ncbslä sinä bopälar, ntan tanke pä
att itermänba till bet gamla hcmlanbet.

Emigratio» i beinm befj egentliga bemärkelse har enbast
i ett ellet annat enstllkll fall, men itfe nti nägon ftöra ntstrack-
Nillg, ännu uppftätt i wärt lanb, särskilbt iblanb beh smenssa
bifollniug. Att enstilba, ensamt stäenbe pcrsoner afresa pä av-
ktöförtjiiitst till Ameiila för att efter ett ellet fter« ärs frän-
wara aterwända till hemlanbet »neb be bespariNM de lyckats
iistablomma Ean icke i orbeta egentliga bemärlelfe lallas einigra-
tiou. Att gifta Mllllspersoner, kwarläninanbe sinä saniiljer i hcm-
lanbot. lilaleoec, begifwa sig pä arbetsförtjänst till Amerika och
fcbrni aterwända till hemmet för att i hip och ro ujuta frnk-
tcrna af si» inöba är icke, Häller egetttlig •enrlgratioit; ty besse
ösiuorftntta icke för nlltid till Ainerila; be lilifwll icke nnierikan-
sl« rnebborgare, utan be bibehälla si» mebborgarerätt i henilan-
dc! och iälänge kulina be icke anses hafwa eniigrerat.

7\'i erfiuenlKteii frän Sioerige och nnbra lanb cnieller-
tib wisat, att benna utumiibriiiij pä arbetsförtjänst är en före-



löpllie till de» egentliga emigrationen, fä kai, mau förutse, att
en wärklig emigration ocksä hos oh skall komma till siåiib, nian

mä önska det eller icke, Dä folk först börjabe, i stutet af 1840
talet, restl öfwer fräii Swerige till Amerika, för att samia guld
uti Kalifornien, fiinbe man icke ana att dessa guldgräfware
skulle blifwa banbnjtare för en wärklig emigration frän Smerige
till Amerika; men sä har emellertid skett. Ett lugnare siägte,
som fökte sig nya hein i Amerika, följde guldgräfwarne i spären
och de flogo sig ned med sinä familjer och blefwo jordbrukare i
det ntrn landet. Dä det är antagligt att fä sker äfmen hos
oh, sä hafwa wi att emolfe en wärklig emigration äfwen frän
wärt land och af detta skäl kan det säledes nu redan talas om
eniigration äfwen hos oh. Dä wi i det »öljande nuija be-
nämnmgm eniigration äfwen om utwandring pä arbetsförtjänst,
fä sser detta förnämligast därför att wi betratta deima utwandring
fom en förelöpare till de» wärkliga emigration, fom wi i >«r-
maste framtid lunna hafwa att emotfe.

Kasta wi nu en blick pä orfakerna till utwandringen fä,
fynas oh följande wara de förnämsta:

1. Läga arbetslöner i hemlandet. Mängm arbetare
Icr sig unoer nuwarande färhällalioe» urständsatt att i hemorten
försörja sig och sinä familjer. emedan arbetslönerna aro läga,
j förhällaude till lefuadskostimden och ofta nog lida de brist pä
arbetsförtjänst. Dä arbetarens familj ökas blifwer bekymren
ockfä alt större för husfadern, fom med sinä armar skall arbeta
löst brödet för fin stora familj. Men äfwen om arbetaren har
en luckliga stillllingen, att Hans arbetsförtjänst förslär till fa-
miljens nnderhäll för närwarande, fä mäste han tanka pä den
dag dä arbetskrafterna fwika, dä älderdomen börjar trncka och
han fer sig dä haiwa endast nöd och brist att wänta. Denna
mörka tafla har sinä motstucken uti tnsental arbctarefamiljer uti
wärt land, fäsom enhwar, soin stätt uti uärmare beröring
med wär arbetarebefolkiung, känner. Om en arbetare, som fö-
rer ett sa belymmerscunt lif, hör att Hans like i Amerika icke
allenast kan förwärfwa det dagliga brödet, utau ock nägot där-
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utöfwer; oin han erfar att dit utmandraoe kamrater till sinä
heininawarande familjer peinungebelopp, soin han ald-
rig uti henilandet kan ästadkonuna eller om han sammanträffar
mcd en flän Ainerika äterkonimen arbetare, soin genom ansträngdt
arbete och fursakelse därborta lyckats sannnanspara en större
eller mindre suinma for konnnande dagars behof, sa kan man
icke undra oin arbetaren under sädana oinständighetcr Kinner sig
dragen till det land där arbetaren har utsigt att klinna lägga
af nägot för konnnande behof. En af hnfwndorsakerna till emi-
grationen stär, enligt wär tanke, att sokas uti den oinständighe-
ten, att eil duglig, driftig och omtanksani arbetare, under lyH-
liga oinstnndighctcr kan bespara inera af fin arbetslön därborta
an hwad han kan besuara har i henilandet. Vla inan darför
icke bryta stafwen öfwer hwarje pä arbetsförtjänst utwandrande
arbetare och stmnpla honoin, fom en lattsinnig äfwenturare. Dm
«ck llisten för äfwentyr kan locka en och ailnan till emigration,
sn finneö ibland »twandrarne otwiswelaktigt iiiaiigeii, som drif-
wes därtill af en natlirlig omtänksamhet för fin och sin familjs
framtida l>ärgn!ng; nmngen fom föker att anbringa fitt enda
kapital fina. armars kraft där det gifwer bästa afkastning.

2. lurdlagstiftningen i wärt land har otwifwelaktigt
i gansta l>ög grad bidragit till att wär lösa arbetarebefolkning
börjat utwandra till Amerika. De hinder, fom lagstiftningen
lagt i mägen för ägojtncfiiiiirt, och jordafsöndring, hnfwa mallat, att
lösa befolkningen har ökats i wärt land i betänklig grad. Fa-
stighetc» öfiuergär wanligen till älsta sonen under det de yngre
sönerna med en större eller mrndre ntlöscn i kontant inaått uti
lösa befollningens klah. En och annan af deösa söner kan er-
halla ett hnp pä lifstid eller pä femtio är, i stället for utlösen
frän faderns Hemman eller köpa ett fädant torp undan ett annat
hemman; men den ofäkra och kurta besittningstiden gör att tor-
patenJ söner icke sinna nägon liträkning wid att stanna hennna
för att arbeta oä fädernetorfwan, dä denna, antingen wid fa-
bevns dud eller femtio är frän kontraktets ingäende, ätergär till
hennnnnet. Det arbete de linder dessa omständigheter nedlägga
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pä torpets jorb fommer ju hemmansägaren, men icke torparens
arfwingar till gobo. Hwem unbrar dä oin deras aibetskraft
förlaums och om de se sig om efter ett aibetsställe där de kuuna
aflägaa lingon gnuidvlät för egen fraintida bosättning och stoida
warnktigare frukt af sitt arbete än genom att nedlägga det pä
faderns torpjord, soin inom jämförclsewis kort tid kan ätergä
till stamheininanet?

Lyckligtwis är en öfwergang till ett bättre i wart land i
detta affeende i gorningen, Wid senaste 1882-ars landt-
dag antogo standerna ett lagsörslag, som komnier att betnbligi
underlätta j ordafsöndring och ägostyckning Wi hoppas att denna
lag, säsnart den hinner blifwa kcind och tillämpad i wära lands-
orter, i sin män skall bidraaa till att fästa war aibctarebefolk-
ning wid jorden och saledes till nägon del nwtwnrka en för
stark emigraticrn. Fär arbetaren en egen torfwa nied fnll agaiide-
rätt, fä kan man hoppas, att han stannar hemnia för att bear-
beta dcnsannna, och sälunda aftwinga jorden den hugsta möjliga
afkastninc;. Will nian motwärka emigrationen, mä man dä med-
wärka, fäwidt görligt är, till att arbetaren erhäller en egen själf-
bestäende lägcnhet och han skall dä högst ogärila wända blicken
ät Äinerika.

3. Sk«ttebördorna aro enligt wär tanke att räknas
ibland orsakerna till cinigrationen i jordägarncs klah. Den mindre
jordägaren är i wärt land ganska härdt betnngad med skatter.
Utöfwer kronoskattcn är jorden i wärt land betnngad nied en
hei mängd s, k. alluiänna beswär, hwilka blifwit densamnm un-
der tidernas loup ähwälfda och hwilka bcswär osta trucka jord-
bniket mer än den egcntliga kronnskatteu. Wi behöfwa härwid
blott crinra om fattig-skatten, hällssjutsningcn, wäg- och bro-
bnggnadstungau, häradspostföring, fängforöling, kommunala och
knrkliga ntskulder, m, m, sä hafwa wi redan e>: rad af fanchälls-
utsknlder, som äro tillräckliga att nedtrycka den fattiga bonden,
isynnerhet om han är betuugad med skuld pä hemmanet, Tär-
till konnner att jordbeskattningen i wärt land är föräldrad och
under nuwaraude förhällaudeu högst ojämn. Kustboarne i wärt
land och skärgärdsallmogen är mucket härdt beskattad för ett
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fiffc, font wid tibcn för ftorffiftct fouffe roar lönande, inen icke
iir det numera. Nti inre bclavnc af landet särskildt iÖster-
botten HlfabJß htmmanm wid storskiftet stora sträckor inosi-
matler, säfom den tiden wärdeliisa impediment; men nu aro
de odlixgsbara och lämna ofta noo, en nkligare spaninälsafkast-
uine] än hennnanetS boläkrar Ta skattebördorna säledes icke
rtllenaft äro stora, ntan desnitoin trycka ojämt pä landets in-
Injggcuw sä ,»ä inan icke nndra oin inängen fattig bonde, som
ti)dligt inser att han icke nägonsin skal! kuiinna i en oberoende
ställ„ing pä sitt lilla hennnan i heinlandet, dörjar kasta trnnande
blickar till ett lanb, som rnktet för honom ntinalar fom ett af
de dasta pä jorden.

Grfarenheten, t, ex, i Tystland, har nrifctf att inilitär-
Junaan är en af orsakerna till eniigrationen fran detta land,
äfnien fnnes man pn andra Hall börja infe att denna tunga
fiiranleder einigration, Uti en af det engelska fredäsällstapet
litgifwen nrsderätlelse oninäinnes Pllande ett tal hället af en
stor jktönmn, nti hwiltet tal denne kraftigt pänrkar, att de
earupeista nntionerna inntte widtaga nägra mätt och steg för
att lindra de» alt nier tryckande inilitärdördan, som drifwer
tnfculalci Nlänniskor till emigrsttion. Det är fant, att wärne-
pfiftflbörban hoö ost ännn icke tänts betimamidc, dä nägon fär-
belefi ,>ä»!»wärd nillynepliktsstatt ännn icke införts; men fwktll»
för denna tunga har otwifioelatligt redan gifwit märigen lands-
man nnledning att uppsöka sig ett nytt hem i främmande land.

är det alt luängen yngling, fom,oarit wärneplikt
unberlastad, lälnnat heinlandet och rest öfwer till Amerika, för
att undgä wärneplilten. Väledes mjhtaga wi us, helt säkert
icke, om wi idlaxd de skattebördor, som bidraga till einigrationensra» wäll land, ockrn här noptaga wärnepliltsbördan.

!, «roppsarbetarens tillbakasatta ställning
i wärt land är sannolikt den minst beattade ursalen till emi-
avntioiien, men sä alldcles owlgtig är icke denna omständighet,
soin de», hwillen Icke lefwat idland folket, möjligcn förmodar,
Frägan är af ömtälig bestaffenhet, men den nmstc widröras.
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Alan har lnåitgeit gnng fäst uppmärtsmnheten wid den
mihtäntsamhet emot stäudspersoner och herremän, som hos all-
mogen i wärt land förefinnes och hwilken mihtänkfamhet är
kllnsle större hos bcn smenfka talaude österbottluste bonden än
i »ägon aiman landsort i wärt land. 23i hafwa sedän längre
tider lillbala sökt utforska orsakerna till detta mihförhällande
och kömmit till den äsigt att ett wiht slags öfiuersitteri hos
mänga af herremnnneil och särstildt hos ämbetsmcinnen
grundlagt detsamma. Tet är glädjande att en bättre anda i
detta fall alt mera aör sia gällande hos herremännen; men
tywärr finnaö ännu mänga i lnndsbugden, hwilka i detta fall
lefwa efter fin tid och siima det wara i sin ordning att till-
bllkasättll allmogemannen för Hans samhällsställning. Enligt det
gamla, fiirkastanswärda spräkbruket talas om "bättre folk"
herremannatlassen och "fämre folk" allmogen och man
bemöter ofta denna fenare klafz, fäfom wärkligt fämre folk, utan
affcende ä hwilken fjälsadel, hwilka ädla och upphujda tänkefatt
allmogemannen kan desittä, Tet är denna "kastskilnad", som
ofta ännu uppenbarat sig i lmidsbygden och förbittrar all-
inogemannen, och denna förbittring blifwer ännu större, om all-
mogcmannen ser wäld och mannamän, dä det dlifwer fräga om
att inför lagen tilltala herremannen och bonden, fom begätt lika
snedsoräng, om nämligen wederbörande dlnnda för herremannens
felattiaheter. men ätala allmogemanncns liknande örott. "Likhet
inför lagai" är det mäl dit man sträfwar i alla lagbundna
samhällen ; äfwen hos os; gör man det, ehuru i enstilda fall an-
lcdning till tlander i det antydda fyftet nog gifwes.

Dä denna allmogc hör omtalas ett land där gärdfelklnf-
waren kan uppnä statens högsta wärdighet, och där den afga-
ende presidentcn äterwänder till jordbrukct för att äter stnra
plogeu med egen hand, ett land där saledes kroppsarbetaren icke
räknas till "fämre folk", därför att han arbetar, utau dar
twärtom kroposarbctet halles i fadan ära att de högsta stats-
män halla sinä barn till jordarbete eller läta dem lära sig ett
handtwärk, för att de ftola kuuna förwärfwa sig sitt bröd med
egna händers arbete, om sä sknlle behnfwas; dä allmogen hör
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omtalas ett sädant land, säga wi, hwem ka» undra om den
känner fifj dragen dit, da den siimer sig tillbakasatt i heinlandet.
Nilja roi tiuarhälla wär arbetarebefolkniiiss i wärt land, sä blif-
wer det ntidwäiidigt att den behandlas soin inännistor, som likat
i rältigheter och skyldigheter, att wi söka fönuärkliga den ur«
ganila, wätkänd, satsen orn "allas likhet inför lagen". Sä«
längc detta icke skett skola wi fttfä»gt käinpä och arbeta einot
nnigratione» till Amerita.

2Bi wilja till sist i denna afdelning införa nägra bebjär-
tanswärda ord, skrifna nyligen frän Swerige till en swensk-
ameiilansl tidning. Ester det brefstrifwaren i några kraftiga
drag tecknat arbetarens alt annat an afnndswävda ställning för
»inwarande i Twerige fortfar han fålunda:

"Jicbtn/kt af en, jämförelsewi» taget, oerhörd stattebiirda,
hwilken till räga pä alt synes ärligen wara i tillwäxt, utan
ulsigt till att, dä ären leujt sin tnnga hand pä Hans stuldror och
iliovt lionoin oförinögen till arliete, knnna läinna det niidtorfti-
gaste uppehälle at sin faniilj, hwilken fäledes har fattighuset för
sin, böljltt han följalUigen kosta sinä Miekat mot landet hin-
sidan Atlanten. Han wet wisscvligen, att lnängen där gätt
cliiiioe och död till niötcö, »ien han wet ocksä, alt tusenden wun-
nit en betryggad ställning, soin de aldrig här (i Swerige) stnlle
hafwa nppnätt, huru nincfet och ihäidigt de an sträfioat. Han
wet likalcdes, att i Ainerika är ordet frihet icke endast ett be-
tudelselöst iithnck och att jämlikhet där räder i sin sannaste
bcmiivfclfc".

"Att den starka ntwandringöstroinnien, soin innewnrande
är (1882) synes komina att flöda rikare än näimast föregneiide,
nr atl bellagll, will >ag ei söka bortresonera; uicii för häinnian-
bct häraf fordraö andra niedel än hwad soin iin tillgripes.
Skänk arbetaren äfmen nägra rättigheter i gengäld för alla de
minga stistdigheter han äger; lät en fristare roiiid, sawäl i poli-
tistt som religiöst hänsemde, l>läsa öfioer ganila Sioea oä, be-
wisa ined haildling, att ilttiycket "Alla skola wara lika inför
lOflen" icke är toinina ord. Sker alt detta, hwilket mäste anseöso«< de ioigtigaste faktorerna i oniordade afseende, dä skall twif«
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welsutan en ljusare framtid skönjas för wärt land, och ut-
wandringen i följd häraf efter hand nedgä till en alt miildre och
nnndre siffra".

Dessa här ofwan päpekade orsaker tili emigrationen aro i
wnr tanke de wigtigaste, Flere kunde wäl ännn uppspäras, men
nri stanna roib dessa, i hopp att i sainina män de nndanrödjas
skall emigrationen antaga alt.mindre utsträckning.
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11,

(En U\& pii föufuilinndctitt i åmerifm.
Det är a\ utoinorbentiig wigt för enhwar, soi» ämnar

föfci fig nutt hem eller en m; arbetsplats liortom Atlffnten att
ocksä kanna särstilda onistnndigheter och förhällanden i det uya
landet. Wi kanna frä» bref, afsända af utwandrade landsmän,
exeinpel pä sndann, |ont bittert ängrnt sin »twandiing, nien fiire-
Inirit alt de icke knnde laildet dit de utwandrade, "Hade jag
wetat hum här war furrän jag reste, sä slulle jag sätert stannat
Ijcmrna", stref en ntwandrare nuligen.

Det färsta och stärsta niisztnget wära ntwandrare begä nti
si»a beräkningar, da de börja tanka nä eniigrntiun, är att de
fästa upmnärtsainheteil wid de höga arbetsliinerna i Ainerika,
ntan att taga i betraltande lefnadskastnaden och prisen pä
andra förnödenheter därborta, Man förwandlar amenkanska dol-
lorö tili finska inark uch fär dä en daglun frän 7 mark 5U pemn
till 10 inark, men man glonnner att taga i betraktande de stora
afbränningar nian i Amerika har fräil dessa dngspenningar.
Man böl därför, dä man will anställa jäinförelse niellan en
nrbetare<z inkoinst i wärt land och i Ainerika icke gluinina de
olika ntgifterna i de bäda landen, Most, arbetsredstap, kläder och
Imrnd annat man deliöfwer har ett flerdndbelt högre prls i Ainerika
än i lieinlandet, For en klädeöversedel, soin i heinlandet kostar
l, k'\\ li» mark, kun man i Amerila fa betlllll ända till 00 a 70
fflfttf. Dä) del är natnrligt att sä mäste tillgä: dagsoenningen
och uriset pn de nodwändiga lcfnadsbehofwen stä i alla land i
ungefäl sanlma förbällande, För ett par stNslar t. ex. gör ar«



betnrcii i Amerika lika mnngci dagswärken foin i Finland och t

samma förhällande dagspenningen är hägre hiijes priset pä stöf-
larna och alt annat.

Tenua enkla sanning hafwa wära arbetare haft swärt alt
fatta förrän de kömmit till Amerika och fätt eifara det. "Det
är unberbart", skrifwa de ofta däriftän, "att man wid Händel
har i Amerika icke kommer längre med en dollars (=5 finska
mark) än med en mark därhemma!"

Hwarje arbetare, iom will göra sig reda för dagspenningen
i Amerika, dör ingalnnda förgata att med detsamma ocksä taga
reda pä lefnadskostnaden därstades. Endast genom en jämfo-
relse mellcrn dessa kan det blifwa möjligt att beräkna om det
är lönande att resa till Amerika.

En annan olägenhet som wära emigranter i allmänhet icke
taga i betraktande, men hwilken wid framkomsten wallar dem
niycket hufmuddry, är swärigheten att slä sig ut i Amerika utan
kännedom i engelska soräket, Österbottens händiga och skickliga
timmermän äro mana att blifwa emottagna med öppna armar
wid skeppswarfwen i hemlandet, Swerige och Ryhland. Man-
gen har hyst famma förhoppningar, da han afrest till Amerika,
men fmmit sig däri beswiken. Ainerikanska bnggmästare och före-
ständare för skepvswarfwen emottaga icke arbetare, fom äro oknn-
ttiafl i engelfka fpräket, de mä i ofrigt wara hnrn skickliga tim-
mermän som hälst. Af denna orsak har det ofta inträffat att
wära bäfta tinnnermän, som sknlle warit för stolta att i hein-
landet antaga anställning som jordardetare wid en jarnwäg, i
Amerika fätt lof att tillgriva skottkärran och släpa jord wid
fnllande af banwnllen, och detta t. o. m, för lägre dagspenning
än hwad amerikanska arbetare sig betingat, af skäl att desie
senare wisat sig i arbetsdnglighet, kraft och nthällighet öfwergä
mira wid detta slag af arbete omana arbetare. Den finländska
och särskildt den österbottniska arbetaren besitter i allinänhet godt
mod och själfförlroende, men han mäste dock medgifwa, att han
icke nlhärdat i täflingen med amerikanske arbetare, llti Amerika
bedrifwas arbeten oftast genom beting, och wid sädana arbeten
erfordras det därför icke allenast kraft och ihärdigher, ntan Lftvm
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nxmti för att finniä utljnrba i brebb meb ben amerifaiiffa arbe-
tare».

Mängen klen och swag arbetare, som enbast meb stora
swurighcter fylt siu plats pä arbetsställe» i hemlaubet, har de--
gifwit sig till Ainerika, okuitirig om därwaranbe förhällanben
«ch okuitnig om be forbringar mau bär ställer pä aidetaren.
E» såbcrn swag arbetare har tiott sig meb Ixnbrigare arbete t

Amerika fä en högre nslöiuitg, men ingen amerikasnrare torbe
siima sig sä grmnt besroiken som en säban stackare. Den iwg-
gramm och stränga uppsigt mau bär häller öfwer arbetariie har
föranlebt att arbetslebaren snart insett, att mannen icke kunnat
ft)llll sin plats och följben hai warit att arbetslönen för ben
klena arbctaren blifwit i biisiä fall nebsatt, men oftast blifwer
en säban arbctare, utan wibare omgänqar, afskebab. Den stackars
wilsetoinna arbetaren har bä fätt flytta fran arbetsplats till ar-
betsplats och öfw,'ralt rönt ett lika oblibt öbe och osta nöbgats
liba brist pä bet nubioänbiga, bittert ängranbe att han begifwit
sig till ett lanb, bär han icke passabe och önskanbe att han wore
i hemlanbct tillbaka; hwilken önskan i be siesta fall är fäfäng,
dä han icke ka» ästabkomma nöbiga reseincbel. Den, som fbtjt
M«d furhällandena i Amcrika och känncr be bit emigreranbes ar-
bciofiivmaga, ka» pä färhanb meb tänilig säkerhet säga, hwil-
ka af bc«sa utioanbrare, som stulle konnna att i hwarje fall
ingra tefan. Forf. af benna skrift h.n- mängen gäng sökt afräba
siika swaga och enfalbiga arbetare frän färbcn, churu be säilän
melat Infiirn till rnbet; men erfarenheten biinite har!ärt bein,
att de gjort klokast uti att stanna hemma, Wi wilja bärför
lägga lirnnrje arbetare, som tänker pä utioanbring, allioarligen pä
biuilat att pröfwa om han har ben kroppshälsa, styrka och hur-
tighet, soin forbras i ett lanb, bär alt arbete brifwes fä att säga
med ängans fart, Arbetare meb klena kroppskmster, swag hälsa,
stilla, i,,ätwä,idt luiine passa icke i Ämerika, bär man arinbägar
sig frani, ineb ali kraft, likgiltig uin karnrnten slär eller faller.

I cifseende ä kroppshillsan wilja mi päpeka en i betta af-
seende wlgtig omftältbtQtjet De siesta af ro&ra tili Ämerika ut°
wanbrade arbetare hafwa Imiinmt antingen wib järu!uäa>?arbeten
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ellei uti grufroorna. För citt dock i lllNgden utljärba med dessll
arbetcu erforbroå en järnhiilsa. De nya iäntroagania i Amenka
bragaå till m ftor del genom obebodda ödeinarfer, där arbetarne
nödgaS bo uti täit. Detta lif är, isynilerhet under rointeni och
regiitideriia, ytterst ohälsosanit för wärt lands wid ordentliga
bostäder ivana arbetare, Likasä fördärftig för hälsan är luften i
3!ewadas och .«olorados grufwor och det stränga klimatet i bargs-
tiakteina, Cräfneligt manga af wara wid dessa förhallaiwen
owana arbetare hafwa uiider de fenaste ären ädragit sig fwära
reuinatiska sjukdomar, fom mänadtal bnndit dem wid sjuklagret
uch mängeils hälfa är fannolikt för alltid förstörd. Andra ar-
betare hafwa af utlofwade höga arbetslöner lätit locka sig till
fudligare öelägim stater, där arbetare fiän wärt laiw icke gärna
lithärda heltan, utan förr eller senare duka de wanligen under
för de därstädes gänaje kliniatfebrarne.

I Newnork har en fedan wänga är tillbaka där bosatt tusk
ntgifwit en Imiiö landsmän tillägnad bof: "Dentfch-Amerikanisches
lahr-Vuch fiir das lahr 1882" (Tyfk-awerikansk arsbok för
äret 1882), hwilke» innehäller upplnöningar wärda att behjär»
tas ocksä af andra inwandrare an tuskar. Wi wilja här i öf-
wersättning meddela par stycken af allniännare intresse.

"Ämerika är det land" heter det "hwarest mottot
hjälu big sj äl f, s a hjälper dig Gud är niera tillämpligt
än i nägot annat land i wärlden, Den fom icke har uuuträder
med beslntsaiuhet och mod, öfwer honom gä snart andra fäsom
en storinkolonn, hwars frainryckande led litet fraga efter de pi
nnigen fallne. Alltid niodigt söka nä inälet är lösen här, och
af denna tanke benniktigas de Neste strax efter beträdandet af
Amerikas land. All början är här fom öfweralt fwar; inen
den, fom är ihärdig, lyckas Den, fom för ett redbart lefwerne
och wid ulwandringen ej gjort fig för stora förwäntningar, stall
efter en kortare tids wistelfe här, ftnna sig hafwa kömmit bättre
frani än han förestält sig. Här gäller hwarken rangfkilnad eller
rekonnnendationer, utan blott dnglighet. För att komma framät
i Amerika erfordras: 1) Icke stn nägot stags arbete. 2) Fort
göra sig förtrogen mcd olika siags lefnadsförhällanden. 3) Und>
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ivara betjäning af andra. 4) Undwara hwarjehanda personlig
bekwänilighct. 5) Alldeles icke ifrägasätta nägon rangskilimd.
6) Äga kunskap spräket, eller ock sä fort som möjligt
lära sig det".

Längre fram säger författaren- "Ntlänniiigar, som öfwer-
gifwa det kara hcunnet, för att i rnja wärlden gvra sin lycka,
sinua sig icke sällan efter lycklig ankomst hit bitterligen swikne, i
det de sköna förhoppiniigarna, som uppfylde deras sinne och
hulpo dcm att lättare genomgä hitresans beswärligheter, icke
flingo i fnlllwrdan, utan ofta raka motsatsen. Dell, som utan
klmskaver i engelsta spräket och syimerligast wid äldre ar, hit-
lommer, säsom ofta är fallet, blifwer, när vemniigarne aro slut
och ingcii wän siimes, som kan eller urill förhjälpa honom till
wärksamhet, försatt i swnraste belägeiihet och mäste mer an en-
gäng bittcrt ängra, att han ntan grundlig öfiuerläggning tagit
detta steg, Är han därtill i torftig dragt och utan medet, sa
blifioer mättet för Hans lidande rägadt, och han finnei- sig twun-
gen att för lifwcts nopehälle förrätta ardetcn, hwarom ha» i
heinbngdcn aldrig kunnat drönnna, 2*>är(t däran är s. k. lärdt
folk, eller sädane som warit wid lmiocrsiteten, skolmastare, noo-
tekarcöiträden, o. s. m. tlfwensom skrifioare, bokförare, bodbe-
tjänter och dnlita, som ej kunna engelska spräket. Tnfenden af
fibana platosökande löpa omkring i staden och aro glade att de
säsom nppassare i hotell, ölsalonger eller restanrationer kunna
finna en knapp ntkomst, Till och med för sädane, soin äro
mäktige engelska spräket, blifwer det swärt att arbeta sig igenoin
alla hinder oä), ntminstone under första äret mäste de underkasta
sig mänga ftrsalelfer innan de lyckas staffa sig en nägorlnnda
bräylig ställning, Tilloppet frän alla land är för stort, och
synnerligast i de större siädmia kannas ännu följderna af för-
gängna ärS kriser. Alla platser äro npptagna, och uppstär en
lncka, tränga sig dussintals perfoner fram att fl)lla den. Äianga
äro de, som, sedän de i ineckor, ja mänader förgäfwes eftersträf»
wat snsselsällning, kömmit till gränsen af förtwiflan. Kunde
kurkogärdarne i Newnork tala, sknlle oigra band knnna skrifwas
vfww nmnet: "Ennkna furhoppningar i Ämerika".

2
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Sll längt den tystll flirfllttaren. Vtänga af de bref förf.
af bcnna skrift erhällit från utwandrare bekräfta hwad här of-
wan axförts. En «Ilman Nagan i desfa Jjref är öfwer det
ofunda tältlifwct och däraf wällade fjukdomar; andra klaga öfwer
härdt och ansträngande arbete och ohöftiga aibetsledare; andra
äter öfwer det oaubaktiga lif, foni föres på inänga af de aftägsna.
arbctsstationcrna och let ringa wärbeJiicm där fätter pa män-
niskolif, Andra berätta oin den mänad olnckor, soin där intraffa
genoin grufraö, genom miUyckade fprängstoti, järnwägsolyckor,
m. ni. Äläiiga hafwa rakat ut för bedragliga
soin undandragit sig betalningen af betingad ardetslega och andra
ater hafwa blifwit bestnlne af oredliga kamrater, m. fl. dn-
lika olyckor, till stor del framkallade af bristande kainiedom om
bestäende förhällanden i Amerika. Elutsumman af alla desfa
klagowifor är, att nnkomlingen är i Amerika utfatt för inänga
faröl och olägenheter och att det fordras mod och
oin man flall reda sig nndcr desfa iwana förhällanden.

Dä wär afsigt icke är att ensidigt framhälla endast fkngg-
fidorna af lifwet i Ainerika tillägga wi att mängen duglig och
försigtig arbetare frän wära orter i bref ineddelar, att han godt
flagit sig ut i Ainerika, utan att han warit utfatt ware sig för
olnckor cller bedrägerier. Mähända har en större aktfanihet och
försigtighet hos desfa feimre till en wäfcntlig del bidragit till
dennll franigäng.

Cm ock mänga faunit sig fwikna i siitti förhoppuingar out

Inckan i Anierika, fä har man ä andra sidan gjort den iaktta-
gelscn, fom säkert stall förefalla mängen owäntad, att personcr,
soin i hemlandct warit bcgifna pä rusdrycker och till följd däraf
icke härstädes kunnat göra nägra bcfparingar, da de ankommit
till Ainerika, där de warit anwifade endast till den egna kraftcn,
blifwit dugliga arbetare, hwilka af fin förtjänst hemfändt ganska
wackra befvaringar till sinä heminawarande familjer. Wi kanna
särstilda exempel af dcnna art och dessa wisa, att arbetare, som
i hemlandet sjunkit sä lägt, att bade de själfwa och andra twif-
lat om deras räddning, kumia uuderstundom räddas, da de in?
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furas i nyll förhällanden, där de icke hafwa att lita till annan
hjälp cm sin egen arbetsförniäga.

Förran wc slnta denna öfwerblick af ameiikansta förhäl,
lande», torde det wara pa sin plats att taga litet narmare reda
pci huru lifwet gestaltllt sig i Amerika för de warkliga emigran-
terne d. w. s. sadana soin helt och hallet öfwerstyttat dit och
redan nägon tid warit bosatta i landet och säledes hunnit wänja
sig cuid dcirwarnnde förhällanden. 2Bi mäste i detta afseende
wända os; till de fran grannlanden einigrerade, da emigiatio»
ne,i 1)oö os; äiiirn är sä ny, att den ingen erfarenhet har att i
detta fall frainwisa. Swenska och norska hnshäll hafwa för är-
tionden tillbaka öfwerflyttat till Ainerika i stora staror och det
är dessa nybWgares lif mi stola taga i närinare ögiiasigte.

Den kände och högt wärderade norska skriftställaren Kri-
stoffer lanson, hwilken nuinera öfwerfliittat till Ainerika, har
söretagit sig en särskild resa genom ätstilliga stater i Amerika och
därwid desökt det ena norska settlementet (nybygget) efter det
andra. för att riktigt i grunden studera det norska folklifwet, sä-
dant det gestaltat sig i Amerika. Uti en norsk tidning "Werl-
dens Gang" har herr lanson meddelat de erfarenheter han
gjort nnder denna resa. Wi skola här meddela det hufwndsak-
ligaste af hr lansons artikel:

"Det första intrycket af ett gammalt norskt settlement"
lkrifwer hr lanson "är rent af förwänande. Man betraktar
de nättn, hroitmälade husen med werandor och gröna jalusier,
de rymliga logarna och ladugärdshnsen, de mänga diirbara ma-
stinerna pä gärden och spörjer förnndrad: "Är detta bondpojken
heinifrcrn?"

Efter det hr lanson beskrifwit lefnadsordningen och den
rädande snyggheten uti de norska m)bi)ggarnes lif och särskildt
därwid betonat den goda, t, o, m. sinä amerikanska matordnin-
gen, som följes i deras hnö, tillägger han: ")catnrligtwis är
det ej sä pä alla ställen. lag säg äfwen litet af de gamla wa-
norua hemma frän 3iorge. Wissa lefnadswanor och seder kuuna
ju icke stifta natur, säsoin genom ett trollslag; men det märkte
jag, att hos alla fans mera sträfwan efter orduiug och snygg-
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het cm pä rndnga ftäöen hemma. Mcd det stigande wälstäudet
wäxer ju ocksä lusten att haswa det trestigare. När mau da
tänker pä, att naftan alla dessa niäninskor, som im sitta säsom
frie, wälbargade män pä sinä gärdar, soin lyäliga fannljefäder,
hwilka heimiia gingo och sieto är ut och är in utan att deras
ftällning battrades, och suckade för hwart barn som föddes, enär
de icke sägo nägon utsigt till att uppfostra dem, sa mäste man
wara Amerika tacksamt, som öppnat sädana wida fält for wärt
folks wiljekraft och lncka."

Till sist säger artikelförfattaren: "Trots den brist pa
kunskap, som naturligtwis mäste sinnas hos dessa äldre nybyg-
gare, hwilkas tid warit fullt upptagen med att stapa sig en

framtid och skassa sig familj, war det dock angenämt att samtafa
med dessa personer. De amerikanska samhällsfurhällandena, det
större medarbctet och mcdanswaret i offentliga lifwet, den sturre
frihets- och jämlikhetsandan hafwa utwecklat en snnd nppfatt-
ningsförmäga och tankeriktning hos detta folk, fä att det bäde
förstär att höra och uttrycka sig, Tär sinnes icke ett spär till
bet knweri och den feghet i förhällande till ämbetsmtmnen, som
man ännu där hemma ser sä mycket af; och det lvore ju ocksä
otänkbart, dä de själfwe wälja sinä ämbetsmän bland sig. De
hafwa genom sin cgen frigörelse erfarit sundheten i de repudli-
kanssa institutioncrna (—inrättningarna) och deras uppfostrande
makt och darför älsta de dem, alssa de Amerika, som skänkt dem
deras andliga frihct. Gn och annan kan ju minnas med barna-
hägkomsternas mcmod höjderna, fjälltopparne och fjordarne där-
hnmna; men när de fä, drifne af dessa intryck, resa hem,
hafwa dc icke warit där nägra mänader, förrän de mäste till
Amerika tillbaka; de uthärda icke "ständsssilnaden" darhennna.
Detta hörde jag upprepas gäng cftcr annan. Till och med per-
soncr i ftäderna, och dä isynnerhet kwinnor, som icke welat för-
lika sig med det amerikanska lifwet, litan försökt widmakthälla
ett litet aristokratiskt Norge därborta, hwilka sucka och klaga öf-
wer dcniokratiens räll, utjämnandc wärklighet, till och med de
trifwas icke hemma (i Norge) när de wäl kömmit hem. De
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iirilja ttllbafa igeit och återroänba grundligt kurerade för sin
hemlängtan".

Wända wi oh till siuenstarne för atl se huni de hafwa det
i Amerika äro wi willrädiga hwilken skildring nri stola wälja,
da en hel tnäiigb fåbana stä 0(3 till bubs. Wi gripa dock en ur
höge» det är ett bref frän Rockford, dateradt i december 1881,
däri brefskrifwaren säger ibland annat:

„9{ocfforb belägen 14 engelska mil frän Lhikago, är en
wacker landtstad, med omkring 17,000 inwänare, däribland
5,000 swenskar. En stor flod gär genoin staden och bildar här
ett ypperligt wattenfall, hwarwid sinnas mänga wärkstäder. Här
fiiinas och flere stora fadriker. Och efter hwad jag ser, sä hafwa
arbetarne det i alluiänhet bra här, 3!ägon fattig eller nödstäld
har jag icke fett eller hört talas om här i Rockford. Ingen
foin will arbeta dehöfwer här gä arbetslös".

„I en fin inekanisk wärkstad här fkulle dn fa fe nägot fom
du aldrig ser i Swerige. Af de twänne bröder, som äaa denna
wärkstad, synes ben ene gä ibland arbetarne, klädd likasom de.
Han är ock den som bäde först och sist arbetar. Han filar,
swarfwar, bär järn, lossar kol ur järnmägöwagnar, sopar golf,
M. m. och wid rasterne fär man se wärkmästaren gä wid sidan
af en bland arbetarne, saintalande med hononi bäde hem och
tillbaka, Sädant är icke owanligt här i Awerika. Arbetsgif-
warne arbeta själfwe. Därför gär arbetet bra, och fä kunna
de bctala arbetaren sä pah, att han kan lefwa godt utan särdeles
belymmer".

„Här i Nockford fär man sälängt äret är icke pä nägon
niärtstad se nngoi: drucken arbetare. Oin nägon här skulle dricka
sig drucken, sä blir han illa ansedd af alla. Ute i staden har
jag icke sett mer än tioä druckne män, den första war en fwensk,
den andra en engelsmail".

Detta ur lifwet i en fabriksstad. Uti de swenska nybyg-
gexn räder wälmäga, trefnab och snugghet uti en stor del af
deösa. Ösiuer hnfwud kan man oin de äldre fwenska nybyggarne
snga ungefär detsamma som här ofwan sades am norskarne.
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Mncket roore änmi att saga om föihallandma i Amerika;
men utrniiimct inedgifwer icke att widare utbreda oh däröfwer.
Af det sagda torde docE den nppmärkmmme läsaren kunna bilda
sig en föreställinng om hmad emigranten har att mäntä pä
andra sidan oceanen, Bekymmer, möda och foisakelser möta
honom sannolikt i börjirn; men är han ihärdig, driftig och före-
tagsain, sä har han att motse ett lugnare lif därborta an i
hemlandet.
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Juonii IW f inlmul nti fruHtn nf ciuigrafioneii.

©ofom reban i intebningcn antnbbcs fruftor ntmigen att
cinigmtioncii ffalt förroanbta roårt lcmb tifl en folftotn öbeinarf.
2Bårt lnnb iir sä folffnttigt, fäger nmn, sä ntt wi icfe ha rdb
<vtt nsstä arbctarc ät anbra lanb; ja timn röfnar nt att roårt
lanb borbe fumm föba en fterbnbbel befolkning emot yroab bet
nu äger, och bct är nr bcium syiipimkt man sä mycket fruktar
fötjbcnia af einigratioiictt.

Hwnb förft roibfoinmer beriifningnrna ont hroilken folk-
niängb Finlnnb fiinbc föbn. otit bct roore sä obtnbt soin jorbenå
beftnffcichet Det nicbgifrocr, sä nro bcösa beräkningnr ittnit pral»
tiff betnbclfe, out mau tager bein unber närmare prösiung. Det
iir icke r>« cirbetctre roärt lanb liber brift, ntan pä kapital för
att anroänba till beösa arbetares aflbniiig. Det rir fäfängt tai
att t. ex. siiga bet Belgien nr sn inäiigbnbbelt mera obtnbt, att bet
kan föbn en inäiigbnbbelt störrc befolkning, och att sälänge roärt
lnnb icke iir sn tntt befolknbt soin Belgien, kan bet ej nnbroara
lingon bel af si,i befolkning, MllN behöfroer blott erinra sig
att be ooblabe trakterna i roärt lnnb i be stefla fall forbra ka-
pital, sooi ninileriins ngare icke besitta. Utbikningar ä lägre och
oblingar af ste»bnnbnn »inrker forbra penningar och utan fäbana
liin bonben icke anwnnbn be tillgnnglign arbetarne. Det är sä-
CebeS bärstap ntt tala oin ntt en inäiigbnbbelt stbrre befolkning
i roärt lnnb roore en innlsignelse för lanbet, sälänge ben nniua-



rnnbe arbetcirebefolfiiiiigcit [afnar arbete och utfomft. Och att
föichållaitbet är fåbant fan swärligcn bestridas. Wärt jorbbraf
uch roåra öfriqa liäriiniar stä pä den ständpmikt att de icke kunna
lliiwända de arbetskrafter och saläiige förhällandet är
sädant lida wi icke brist, utan öfwerstiid p& arbetskrafter, e»ie-

dan wi icke hafwa anwändning för desantilta. Sä orimligt detta
pästäende kan synas, sä är det dock nnmdcidt pä bestäende för-
hällanden. Wi wädja i detta fall till statistiken, den metenskap
som genorn beräkiungar och siffror bäst kan utreda denna sak.
Wi fräga: ökas jordens afkastning i wärt land i samma grad
ärligen som befolkningen ökas? Sker icke detta, sä blifwer andra
frägan hwadan denna förökade solkstock skall sä sin föda, da
wärt jordbruks afkastning icke ökas i samma grad. Säwidt wi
knnna inse sinnas endast twänne ntwägar, antingen mäste detta
öfmerskott af befolkningen föka sin utkomft i andra land, där
dessa arbetskrafter knnna fä anwändning eller ocksä inäste be-
folkningeil tid efter annan minskas genoni hnngersdöd, farsoter
eller pä annat sätt. Wi hafwa frän 1867 ärs hungersnöd ett
forgligt ereinpel därpä, och det pä närä Hall.

Wi böra därför icke föka att för oh själlma och andra,
blanda bort en enkel samnng, genom att beräkna hnru niycket
folk wära oodlade ödemarker knnde föda, oin de wore
utan wi böra beräkna orn Finland, i det stick deh odling un be-
finner sig, kan föda sinä inbyggare och oin deh jordbruk stär
pä den staudpunkt att landet furtfarande kan fullgöra denna sin
skyldighet wot befolkningen. Vetraktar man saken frän denna
synpunkt stall rnan snart konnna till insigt af, att en förnnftig
utioandring pä arbetsförtjäni! till andra land ingalunda län-
der fosterlandet till skada, sälänge arbetarne efter ett eller flere
ärs fränwara äterwända ined de befparade kapitulen, hwilka,
sälunda klinna komina fosterjorden till godo.

Hwad äter widkommer att wärt land skulle förwandlaK
till en ödemark, oni folk emigrerar till Amerika för att
där för alltid nedslä sinä bopälar, sä bekänna wi att mi i
detta afseende icke hyfa fnnnerliga farhägor. Den som följt med
tidningsprässen i Swerige frän början af 1850:tcilet, da emi-
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grctttonen burftäöcs fom tili ftörre ntfträcfning roet hwilla mörfa
tllstvr mau i början målabe för Swerige, bå emigrationeit ffulle
fortgå nngot årtionbe. Set lår roara aflmäut befant ljuru entis
gratioueit fråit Swerige icfe alleitoft fortgått, ntmt t. o. m. öfats
år ifråit år i eit grab fom unift måttga fofterlanbstuänners be-
fummcr, (åfoin ftmcs af nebanståenbe fiffror. Efter 1868 ars
niifiiuiirt tilltog emigrntioneit frnit Swerige, fä att rebait 1869
icfe miitbre cin 39,000 perfoner utwaitbrabe, i förra hälften af
1870 fortgicf cmigrationen lika starkt, men minffabes i flntet af
året, »teit fortgicf boc£ tntber be följanbe årcn till 1879 meb
ontfring 10,000 hwarje år. Enligt offentliggjorda tippgifter
jkall tmber åren 1860—79 fråit Swerige haftva utwanbrat
230,000 mämiistor, men man antagcr att uti beöfa fiffror ickc
tnafir hela utroanorareffaran, hmilken utait iifwerbrtft torbc
finniä npntogaö till 250,000. Ernigratioiten uitber år 1880
upplkllttas till 42,000, år 1881 till 48,000 och tittber första
fjiirbebelcn af irntewarattbe år (1882) till 20,000. Man an-
tager fnlebes att uitber årett 1860—1882 outkriitg 405,000
ntärntiskor hafwa utwanbrat fråit Swerige.

Kasta wi ntt en blick på folfinångböföichållanbena i Swerige,
få ftota wi f »att finna httrntoiba betta lanb genont entigratto-
nen förwanblats till en folktorn öbentark. Sweriges folktnångb
l)ar ökats i Jäntit fortgång, få att ben fråit 2,377,000 perfoner
wib nrhitnbrabctö börjon habe till 1850 tillwäxt meb ontfring
l'/io »tiljon och fråit 1850 till 1880 har ben öfatö meb ett
ni) miljon, få ntt Sweriges befolkning fiftnåniba år utgjorbe
4,556,668 perfoner. Att Sweriges jorbbrnf, hanbel och öfriga
nånngar fortfaranbe äro i ett blomstranbe fficf torbe wål icfe
af någon fttnna bestribas. Desfa fiffror äro falebes be starfaste
buoiö för att några stränghetsåtgårber mot emigrationeit icke
äro behöfliga eller ens hälfofamma. Hwem wågar ens påftå,
äitint minbre föfa bewifa, att Stoerige mi tuore lyäligare och
wälstånbet allmåniiare oin desfa emigrernbe 405,000 af befj
fonut inwånare ffulle genont twångslagar bltfiuit fwarhållna
i bet gamla hemlanbet!

Da emigrationeit i owerige tagit en få ftor ntfträcfniitg
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fom ofioanför wifats, få borbe mon wäl bär, oin någonftäbes,
lärt sig bäfwa för de forgliga följbenta af emigrationen; far-
ffilbt borbe Sweriges jorbbrnkare meb befummer f e hurn ben
ena fkaran efter ben anbra af lanbets hurtigafte och bästa arbe-
tare Imnna bet ganila heinlanbet och uppföfa åt fig nya hem i
Anierika. Einellertib fer nian att be >nest klartfeenbe af Sweriges
lanbtbrnkare icfe bäfwa tilloaka för följberna af emigrationen.
Såsoin färfkilbt belyfanbe för ben fräga wi i benna afbelning
behanbla wilja wi här införa, efter „Kristiansstabsblabet" ett
ntlåtanbe i einigrationsfrågan, afgifwet af en ntaf Sweriges
fräniste jorbbrnkare, prof. Hjalmar Nathorst, Wi införa betta
nttalande få mycket hallre fom wi tro att etfamma fkall, bättre
än wåra orb, bibraga till att lngna bern, fom frnkta be warfta
följber af ben hos of, börjabe emigrationen. Prof. Nathorst
fkrifwer, iblanb annat, fålnnba:

„De fom klaga öfwer benna ström af enropeiska emigran-
ter, fom pä anbra fiban Ätlanten föka fig niia hein, torbe sinna
minbre fkäl till klagan, om be wille fe benna fak i historiens
Ijns och ntan att låta fina känslor fä inwärka pä fig. Histo-
ricn fkall bå förtälja, att be europeifka folkens wagga ftått i
Afien och att Europa har emigrationen att tacka för fin befolk-
ning, och da wi nu fe en orbnab folkwanbring äga rnrn, nu
fom forbom mot wäftern, bå wi fe Ainerika och Anstralien,
Nya Zeelanb, rn. fl. lanb befolkas af ben europeifka rastn,
fom är bärare af kriftenbom och bilbning, få må mau wäl tro,
att fåbant ligger i Förfynens stora plan. Och att det är ett
ftort fteg frarnåt när ben europeifka nybyggaren träder i stället
för be nrinwänare, fom icke wifat fig mottagliga för civilifa-
tionen ( bilbninge») eller hafwa någon böjelfe att obla jord,
fom af dem betraktas enbast fom en jagtmark. Cd) om fålnnba
emigrationen är ett högst wigtigt moment i männiftoflägtets stora
utweckling få aro ej fkäl förhanden att klaga öfwer, att äf-
wen wärt folk tager dcl i det stora knltnrarbete, fom äi hela
benna emigrationsströins wärlbshistorifka upogift, ehnrii ben
bärom är ornedweten".

")Blcm har äfwen framhållit att desfa emigranter ntter-
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ligcirc skola hjälpa 9Jorra Amerika i des; täflan meb Europa, och
att såtunba wära egna lanbsmäns produkter skola pä warlds-
marknaden läggas i wägskälcn mot wära egna. Äfwen här ligga
lugnande ord närä till l)anbs; de äro: att jn sörr hela Norra
Amerika blifwer dcfolkadt, ju förr dch äkerbrukssystem, som af»
twingar jorden grodan utan att widinakthälla jorbenS bördighet,

rofäkerbruket tiger slut, desto förr skola jord- dch sädes-
piisen stiga i Amerika, och foljaktligeil konklirrensen kannas
niindre trnckande. En stark cmigration är medlet till att fnart
fä all jord i Ilorra Amerika nppodlad och att frambringa twän-
gct till att halla jordens bördighet iuid niakt. Hwarenda emi-
grant, som far öfwer Atlanten för att ölifwa jordbrnkare pä-
skmidar dnrför inträdet af den tidsperiod da Amerikas täflan
blifiver lättare att ulhärda".

„Ett ord dock till slut om denna förhatliga täflan, hwars
wälsignelsebrinimnde egenskap ingen will se, Hwad hade sä
mä man wäl fräqa blifwit bcfolkningens lott i Europa, om
Amerikas jordbrnk ej fnnnits? Swarel är mnckct enkelt. Hun-
gersnöd och för manaa människor hnngersdöd hade blifwit de
eliropeiska folkenS del, om ej den amcrikanska tillförseln agt rum;
och ost, siiiör, kött och fläsk hade omöjligen kunnat, densamma
förntan, blifwa sä tillgängliga födoämnen för alla t. o. m. för
den fattige nrdctaren, som dc nu i själfwa market äro; men
ej är detta uägot att bcklaga!"

„Nej, mä man upphvra att om man bortser frän de
egna intrcssenas tränga synkrets klaga däröfwer, att Amerika
och Australien staffllt Europas folk dilligare lefnads och be-
tlädnadsmedel, än hwad Enropa själf förmätt att bereda bein;
och mä man »pphöra att förja öfiver, att undcr «är tid en folk-
«»Nbrlng »ppstätt. loin i ställct för att gä mandaliskt fram,
bryter lujgd, ökar ciuilisationens stora omräden och till det gainla
Europa sänder lefnadsmedel för att snlla dch cljcs ej tillfreds-
stälda, första lofu abobcliof. Ddj mä man äfwen finna sig däri,
att wärt ringa land tager dcl i delta kultnrarbcte. Aktade och
ärade äro cmigrantcrna frän Tiocrige (wi tro oh kunna tillägga:
jiinnoiil frän Finland), och den dcl wärt folk lämnar till det
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ny» folfets bilbaiibe af alleljanba nationer, är bet) bättre en bel
foin gör bet lanb heber, foin rätiiat benfamrna fåforn sin."

Pä roär frnga oin hwab man har att frufta af emigra-
tionen blifwer smaret: „Intet." Det är sannolikt att emigra-
tionen albrig nägonsin fär ben utsträckiiing hos oh, soin nti rodrt
wästra grannlanb, och lika litet soin utroanbringåfebeni fiinnätt
öbelägga Smerige skall ben förinä göra bet i Finlanb.

En ouistänbighet, soin mau icke bör förbise, bä bet är fräga,
oin hwab emigrationen warkar pä bet gamla moberlanbet är att
historien bär wittnesbörb oin, att emigrationen i wiht afjeenbe
gjort nytta ät bet lanb, bärifräii ben ntgätt. I ett lanb bäri»
frän alla oroliga meblemmar af befolkningen genom friwillig
ntwanbring aflägsna sig knnna icke gärna nppkomma oroligheter,
folknpplopp. o. byl, Äiaii har bärför, icke ntan jlöl, liinat
emigrationen wib säkerhetswentilen pä ängpannan, hwilken roen-
til är till för att ntsläppa be öfioerflödiga ängor, soin bärest be
ineb wälb kwarhöllos, skulle spränga ängpannan i stycken. Habe
Fransinännen, bä statsborborna bfwcr hbfwan nebtrykte borgare-
och oondestänben, haft nlwägen att eniigrera och nnbanbraga sig
ben tnnga soin föresoll bern obräglig, sä habe 1791:ar§ reooln-
tion sannolikt albrig ntbrutit. Orn icke Englands konnng,
Karl I, är 1637, ineb wapeninakt hinbrat Oliwer Krornwell och
bennes sällskap, Pnritanerna, bä besse stobo färbiga att lämna
England och nppsöka sig nno. hein i Ainerika, sä habe högst san-
nolikt näinbe konnng icke behöft tolf är senare neblägga sitt
hnfwnb for böbriånraii, alt pä anstiftan af fainrne Kroinwell.
Anbra liknanbe cxcrnpel knnbe nr histonen frarnhällas, inen be
reban äberopabe mä wara nog till att wifa owisligheten nti att
wib hemlanbet fastkebja folk som af en eller annan anlcbning
bnsta, lämna betsamma.
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IV.

Sfutonl.

2Bi Ijafroa nu i bct närmafte fhttfört roår affigt att i
fortljct aftjanbla en af bagenö brännanbe frågor, cmigrationen.
2Bi Tjnfiua franilagt bc erfaremjeter oå) åftgtcr mi erfjåUtt, bå
mi, änba från bst utroanbringen l;oö of; börjabe, meb uppmfttf*
fainljct fötjt benfnmma. 9M)änba ffola ficnbenm tili cmigrationen
fitma fig lifa litet tillfrebsftälba meb roår ffrtft fom be, IjroUfa
ftå i bcråb att fjälfroa emigrera. ©e förra fiuna of? fmutolitt
altför roänligt ftämoa ntot cmigrationen, iinbct bet oe fenare
tonffe ictc fått rifttgt flart för fig out nu af= etler tillftnrfa emi*
grationcn. 3 roärfHgijcteu I;ar roår affigt tnarit att fjroatfert
tillfturfa cllcr afråba fråu emigration. 2Bi f;afroa enbaft luetat
utveba förljåtlanbct od; feban lämna afgbranbet i bcu cnffilba
miinniffans Ijänbcr. DJJänniffaii l;ar en fri roitja oå) är inför
©ub, fin fainilj oå) fin faiutib anfioarig för fina Ijanbtingar odj
biivför bör ftou eftcr mogct bet&nfanbe göra Inoab I;on fimter
roara rätt ocb unber förewatonbe omftänbigljetcr floft. Sngen
ffall roäl meb ftät fnnna bcftriba att icfe arbetaren t;ar rätt
att anbringa fitt cuba tapitat, fina arinarö ftnrfa, bär betta
tapitat gifiucr bäfta affaftning; nicn bänueb är icte fagbt att
arbetaren fjanbtar ftoft, oin l)<\\\ utan nännare pröfning oå) öf=
lucnuäganbc fötjer ftrönuncn åt, bå benna utiuanbrar tiH främ*
mailbe lanb. Dia enljroar, fom marit i bcråb att emigrera, öf=
rocnuäga fåroät olägenbcterna oå) faronu fom förbelamc af en



emigmttoit och feban bestämnm fig för det han finner roara för
fig änvamälsenligast.

Förrän roi nedlägga peinmn wilja roi i detta flutord äinul
betraltll utwaiidrarefrägan ur en synpunkt, hwarom uti skriftcn
fönit icke warit fraga, d. ro. s. ur sosterlandskarlekens
snnpunkt. Wänga af dem, som motarbetllt emigralionen, hafroa
ftält fig pä deilna ständpuiikt. 2)icrn har ansett utroandrarne
otackfaroma mot fitt fofterland, dä de kunnat roanda detfamina
ruggen. Mar har närä nog roelat stainpla det forn förräderi
mot säderneslandet, att des) öarn kunnat öfroergifroa detfamina.
Det ligger niyckcu öfroerdrift uti desfa pästäenden, och roi roilja
blott erinra dcin, som bekämpa emigrationen srän denna stand-
punkt, att alt hroad man talar, skrisroer och utlägger mot emi-
grationcn ur fo''terlandskärlekens synpunkt kan fägaS om alla
folkroandringar. De europasta solken hafwa i forntiden tägat
ned frän Högafiens bärgsdnlar, men da man nu, artufendeu
efterät, fer rtflbofa pä denna Gnds lcdning af männifkostägtets
öde»; dä man fer hwilken ftor mission Europas folk haft att
utfura, fä torde roäl ingen numcra roilja pä allroar pästä, att
desfa frän Afien emigrerade folk handlade orätt mot fitt fo-
sterland, dä de lämnade detfamina, Att Europas folk hafroa
en ftor mission att fylla i wär tid uti den amerikansta roäftcrn
är redan uti fkriftcn i förbigäende päpetadt. Hwcm kan roäl ncka
att icke en högre makt änml i roär lid likafom i forntiden
leder folkens öden?

Ehuru roi fäledes ogilla att man utflungar bestyllningar om
foftcrlandsfurräderi cllcr bristande fosterlandskärlek emot de arbe-
tare, som uppsöka fig nya hein i Ämerika, fä anfe roi dock att
den enfkilda utroandraren, äfroen frän denna funpunkt, bor öf=
roerlägga och pröfwa saken förrän han befluter fig för emigra-
tion. Det är en icke oroigtig omständighet att beakta det man
inroant fig fä roid bcftäende förhällandcn i hemlandet, i defz
feder fanchällsstick och alla förhällanden, att man cndast
med froärighet kan siitä de band, som fäfta en roid hemlandet.
En som sä är fäst wid fitt fosterland kan lätt uti det f:am-
mande landet detagas af den hos nordbon ofta förekommande
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fjufbouim: l) cm längtan. Ta fäuner emigranicit sig få citfam
uch öpuergifiuen t det främmaiibe landet, och all den Incfa ock)
mebgäng han bar möter ftrmär icke fnllii den tonihet, som in-
tagit Ijonorn och ersättä hwad han anser sig hafwa förlorat ifti
det gainla heinlandet. Hnrn manga ereinpel har nian icke pä
att pcrsoner, soin i länga tider wistats i frännnande land eller
urat orntniig pä wärldshafwen, ulötSligt betagas af en hein-
längtan, soin icke kan tillfredsställas annurlnnda än att de upp-
siitä sinä gainla heinland. Tet är diirsöc af wigt att enii-
granten, färnin han läinnar fosterlandet för alltid bakoni sig,
ocksä öfwcrwägcr huruwida det ni;a landet, nied des; förmäner
och fördelar skall lunna ersättä honom det hemland, som han mi

slar i beräd att öfwcrgifwa. Tcn soin lärt sig kanna och älska
sitt fosterland; den hwars hjärta klappar warmt för det land
där wära färder buro wara bördor „längt före wära dar"; den
har ocksä en iärskild anlcdning att besinna sig och pröfwa denna
sida af ntwandrarefrägan förräil han tager det afgörande steget,
att ulbyta delta fosterland mot ett annat.

Manga äro de, som sända tränande blickar till det gainla
hemlllndet, äfwen om lncka och wälgäng, följa dem i fpären i
det nna landet. För icke längefedan läste mi i fwenska tibnin-
gar ett längre poem, af en pä S<illa hafwcts kuster i Kalifurnien
warande swcnst emigrant, hwilken sä öfwerwäldigals af längtan
till hemlandet, att han blott hade en önskan, den att kunna
äterwttndll dit, Dä det emigranten sjnnger om Twerige har
sin f nila tillämpning jämwäl pä Finland och dä wi af en hel
mängd brcf frä» utwandrade landsmän erfarit att samma hein-
längtan som i sängen littalat sig jämwäl demäktigat sig dessa
nuiva landöinän, anse >ui lämpligast att afsluta denna skrift
med nägra n>erser »r „Cmigrantens säng", hwilka här till sist
nm Ijnda, som ett eko frän det land, dit sä mänga landsmäns
häg och tankar för närwarande äro riktadc:

lag ser ett land där ljnfioa bilder swäfwa
Inför min blick som silfwermoln i stmi.
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Ett älskligt la»d, där stolta furor sträfwa,
Som önien djärft niot blåa himlens bryn.
Ett laiid, där frid i siott och koja räder.
Ett land af poesi i hwarje äder ....
Ett la»d med söner utaf stäl till wärn,
Med sjöar af kristall och därg af järn.

lag ser en ln;gd, där skagbeklädda höjder
Kring bllliilsterprydda dalar niörka stä.
En bngd, ur hwilkens fköt min barndoinsfröjder
Uppspirat liksoin blomster wid en ä.
Min fosterbugd, ur niinnet atbiig gängen
Ett nordiskt Eden, wärdt ett lof i sängen.
En bygd, soin ler i odlarns trägna wärd.
En Floras undangöinda bloinstergärd.

lag ser en hudda :ncllan mörka träen,
I iusjöuS spegel sladande fin bild.
Innndcr gruna lnllar böljar sädcn,
I taflans bakgrund susar skogcn wild.
lag hör i twällens frid den dustra sagan
Öm skogens troll, oin Näckens milda klagan,
Där hau pä klippans brant wid wägcn satt
Att leda älfwors dans i fominaruatt.

lag ser pä kullens topp i längtans tränad
Den lilla kyrkan, skymtande sä blck.
lag ser den djupa sjön bland bärgeus dlänad.
Där engäng 9iovbcnö män i blodig lek.
Pä stelnad wäg hmcrrandras kraft förödde.
Där forna hjältar käinpade och blödde
lag ser .... O, nej! lag mäktar icke mer:
Frän äterns hiijd jag sjunker sauslös uer.

0, Fosterland! tzur skönt det namnct klingar
I dagens möda, kwällcus stilla frid!
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Hur äit i brömmen tanfen fnabt sig fnringar
Till big att föfa frib frdn roärlbens ftrib!
Och mt, farwäl, till befe wi fc hwaranbra!
lag snart stall glab i bina ffogar roanbra.
Till befj farwäl, men sjnng en enba gång
Mr bina suner Enugrantens säng.

3
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Om Enngrationen.

„Kli»gar icke mudersmalet fiönast,
Vindci cj wärt hem med dubbla gnrn,
Lyser icke själfwa ljungen Frönast,
PH den torfwa där mi lekt fom bnin?"

Talis Qwalis.





Fä frägor sinnas wäl imbet detta ärhundrade, som sä ta-
git sinnena i anspräk som emigrationen. Ar frän är har denna
rörelse widgat sig, och i st. f, att m sm höjdpuilkt, aftaga och
förswilma, gifwer den genom sitt oafbrutna tillwäxande blott
aillediung till nytt eftersimmnde, till nya farhägor.

Wi sade, att emigrationen är en af de rnångci företeelser,
som gifwa prägel at wart ärhundrade, och det med sfäl; ti; wisser-
ligen lära wi af de europasta landens historia att under ti-
dcrnas lopp mer eller mindre talrika staror lamnat sitt fäder-
nesland för att pä annat Hall suka sin bärgning och lncka, men
de hafwa da oftast gjort det under pätryckning af outhärdliga
mihförhällauden eller till fuljd af politiskt och religiust förtrnck,
hwilket seuare ej sällan ägde rum i forna tider, dä ofördrag-
samhet mot olika tänkande ofta wisade sig mera i handling än
under wär tid, dä hos de siesta folk helt andra äsigter göra sig
gällande. Sä blefwo pä slutct af 1500 talet i Frankrike om-
kring 80,000 protestantcr nödsakade att läinna sitt land, där dä
cu fasauöfull furföljclse rasade >not alla icke katoliker.

Ur 872, dä den norska konungeu Harald Härfager för-
enade hela 3lorge till ett rike och därwid ej alltid förfor mildt
och rätträdigt mot sinä politiskt mältigll mutständare, sä ut-
waudrade en stor mtlngl» folk till ön Island, längt uppe i Ät-
lantista uccnn, för att i trygghet och säkerhet i denna aflägsna
tillfluktsort fä lcfwa och dö i desittning af fin fekelgamla frihet.
Pä sädana af yttre orsaker ästadkomna litwandringar kunde flere
exemuel anföras.

Af helt annat stag är den enngration, som med ukad fart
under de scuaste tiutal ären ägt rum i Europa och detta merendels
nta» att nngra dirckta orsaker dartill kunna uppwisas, undantagan-
deä pä eil och annan ort säsom t. ex, pä Irland, där de out-



härdligll jordförhällandena twungit mängen att lämna sm fllder»
neö. Emigrationen till Amerika är ej nägon tillfällig tilldra-
gelse; den är fast mera att hänföra nnder defza ständiga wand-
ringar, soin alt fran människostägtets barndom fatt folken i
rörelse och blandat dem med hwaiandia. „Folfflagens wandrin-
gar," fäger en swensk lärd, som med fördomsfti och klar blick
utwecklar detta amne, „äro i själfwa market ett uttrnck af en all-
män man kunde säga naturlag för mänskligheten. Denna lag
tillämpar sig själf pä det sattet att i solkms lefnadsförhallanden
aldrig saknas inflntelser, hwilka wärka säsom drifmande krafter
till rörelse ut i wärlden och till nya land. Dessa folkmand-
ringarnas orsaker ma wara mangahanda och deras olika art
kan gifma ät wandringarna, som företagas, en olika prägel i
olika land och tidehwarf, fåforn ock lrnjcket beror pä sättet huru
wandraren blifwer emottagen i det land, dit han kommer. Kraf-
terna, som drifwa honom ut, kunna wara mer och mindre mäk-
tigt wärkande nnder olika tider, det kan snnas säsom more där
en stiltje i rörelsen emellanät, till deh äter förhällanden framstä,
som gifwa förnnad fart ät de drifwande kraftenm."

„Sä blifwer folkwandringen i själfwa market oupphörlig.
Och att sä förhäller sig i de nyare tiderna, därom kan Europas
historie dära wittne frän den tid, dä Amerika upptäktes. Denna
wärldshändelfe gaf lippstag till en ny folkwandring, som ännu
fortfar. Ett nytt land war ftinnet, där stort utrymme fans
och där man, trodde att stora statter funnos. De funnos där
wärkligen, ehunl icke sä lätt tillgängliga, icke sä hastigt frukt-
bärande som man i förstone förestälde sig. Det war rikdo-
men pä ädla metaller, som lockade minniugslystnaden, men
den winst, som Europas folk egentligen hafwa stördat af Äme-
rika, har mindre kömmit af guldet och filfret i grufworna än af
odlingens wärk i Amerikas jord och handelswarornas utbyten
fanit hela uppkomsten af en ny, frän Europa feder-
mera med Europas egen bildning täflande kulturutweckling. Och
fedan förhoppningarna om stora ssatter af guld och filfwer hade
uppdagat siu sweksamma art, fortfor utmandringen icke desto mind-
re, tn Amerika misade sig wara ett land, där utrymme fans
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för ben, som tt;fte fitt fäberneälcrnb roara för trångt, och frchet
för ben, som n>ar eller ttjfte fig wara förtrykt, och fritt roar
ockfa fältet för äfwentyrarens oforwägenhet, för minningslystna-
bcnö inbillningar, ärelystnabens brömmar, för ben lättsinnige,
som förstört sin wälfärb, att i en ny wärlbsbel fresta lyckan
äiino, och för brottslingen att unbanbraga fig lagarnes arm.
Och lika öppet war ocksä samma fält för ben fattige, fom fak-
nabe bröb i fitt fäberneslanb, att nieb ibogt arbete förwnrfwa
en fjälfftänbia. ställning. Sa utgick benna europeiska folkwanb-
ring till Amerika nr myöet blanbabe bewekelsegrunber, en bel
af mycket twetubig art eller rent af balig, men stunbom äswen
naiiffa aktningswärb. Foljberna ligga för hwar mans ögon,
nppkomsten af en helt ny wärlbsafdelning, en omätligt ftor och
I>etybelferik tillwaxt till mänsklighetens kulturkrafter genom om-
plantering i Ainerika af Europas bilbning, fom bärute i ben nya
nmrlbcit upplater for framtiben allbeles oöfwerftabliga utfigter.
85HH man bilba sig en wärkligt sann söreftällning om hwab en
ftor folkwnnbring detyber, ciger man att befinna beh bctybelse
icke blott för bet laiib, hwarifrän hon gär ut, men oöfä för
bet laiib till hwilket hon kommer. Och bägge inflytelferna warka
ömfefibigt, Folkcus wailbringar betcckua mänfklighetens sammaw
hang. Europa gas lis ät Amerika, nu äterwärkar Amerika pä
Europa. 3likt och inäktigt har Amerika blifwit, men Europa
har icke blifwit fattigt och fwagt."

I allo kumia vai bock ej bela benne författares ljufa och
glaba ästäbuiug, isynnerhet meb tanten riktab pa Finlanb och
bes, sörhällanbeu, ti; att genom utwanbriugcn ärligen tillsogas
wärt la»b en gansta kännbar förlust bäbe i arbetskrafter och ka-
pital, betta turbe ingeu kunna jäfwa.

Dock innan un ytterligare i»gä pa betta amne fkola mi i
korthet rebogöra för emigrationens historie och skilbt bärwib de-
röra älbre förhällanben och förorbningar roranbe ntwanbringen
i wärt lanb, fä nnbt man om bem har kännebom.

Utiunnbringen till Amerika börjabe naftan omebelbart efter
landet» npptakt af Mriötofcr Kolumbus (1492). Nnktet om lan-
bets stora fruktdarhet och rika hjälpkällor fpreb fig haftigt ufmer
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hela Europa och staror af winningslnstet folk begllfwo sig bort
öfwer hafwet för att i det fjärran belagna landet söka lncka och
rikdoin. Till dessa sallade sig äfweu en massa mänuiskor, som
mihuujda med tryckande förhällande» i faderneslandet, föredrogo
frihct och sjalfständighet pä frammande jord. Nörelsen fortgick
under tidernas lopp sakta och oafbrutet, me» sick uuder wärt
ärhuildrade förnnad fart, hwartill wal didragit bäde de lattare
fortslaffningsmedlen och ryktet om de stora rikdomarne i guld
och silfwer, hwilka omkring är 1850 päträffades i wästra Ame-
rika. Efter deima tidpunkt har antalet emigranter är frän är
stigit ifynnerhet i de nordista lande». Icke som om icke före
denna tid utwandring härifrän ägt mm, men den war obetyd-
lig i jämförelse med wär tids. Dock agnade man redan i aldre
tider myöen uppmärksamhet ät utftyttningen. Eä i början af
förra ärhundradet, dä wärt land annu war förenadt med Swe-
rige. I riket fans dä ett ämbetswärt, det s. k.
som ägde att iwpgura förteöning öfwer folkmängds förhällandena.
Dä deras tabeller utwisade, att ej befolkningcn steg efter förmu-
dcrn, wäkte detta mycket bcknmmer hos de stnrande och man sökte
nu genom VN mängd förordningar och föressrifter att förswära
utwandringen eller att rent af förhindra den genom höga
plikter. Sä ingick allnwgen wid 1734 ärs riksdag med klago-
mäl till regeringen öfwer „»ngdoms och tjänstefulks olagliga ut-
farter uturriket" och genom legohjonsstadgan af är 1739 stärutes
i)tterligare föreskrifterna mot dem, som reste bort och ej äterkommo
inoin twä eller tre är.

Dessa stulle förlora all arfs- och undersätesrätt, fä framt
inga laga förfall kunde wisas. Ar 1756 stadgades plikt ej alle-
nast för den, fom länmade riket, utan ock för den, som lockade
andra därtill. Sedän ntterligare klagomäl ingätt och yrkanden
af kanstikollegium *) blifwit gjorda att hainma ben „fniktans-
wärda" utwandringen utfardades är 1768 af Kungl. Majest. en.
färordning, i hwilken föregäende stadgande» biefioo samma»förda
och ordnade. Mot stä»dspcrso»er och allmoge wä»de ma» sig e»>

') Ett ämbetswärk.
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bnft med [trnnga förswärande pastätgarder, men mot bruks- och
bärgwärks-arbetare, soldater, handtwärkare och tjänstefolk war
författiiinge» ofnutligt ftrciiig, isynnerhet niot de twänne första
klasseriia. Det hette t. ex. om dem, som kunskap om bärgwärk
äga eller därwid rniring och uppehälle hafwa, att om en fobaitperson nr rifet drog utan därgskollegii „speciella tillständ," skulle
han soista gnnge» böta 200 daler*) s. in., andm gängen dub«
delt, tredje gängen straffas till lifwet. 2Li se säledes att förord-
ningen ej war att leka med. Alla som begäfwo sig utrikes pä
resa mäste för sig ställa borgen, att de skulle atenoända inoin
dm i passet stadgade tiden

Dessa stränga bestämningar fortforo att med fa för-
mildringar wara gällande ända in i början af wärt ärhundrade.
la, i wärt land gälla de ännn till största delen, ehuru de ej nu
niera tillämpas. I Swerige ater aro de fullkoinligt upphäfda.
„Wärt tidehwarfs art och lynne, med deh stora tmfpräk pä
frihet för hwar och en att förfoga öfwer sin person, torde hafwa
swärt att fördraga fädana ätgärder som de, hwilka i forna tider
rädde. Det sätt hwarpä hela wär bildning rör sig, syftar pä
att befordra fri sanifäldsel mellan land och folk. Tidens tan-
kefätt fördrager lättare de mMruk, som den fria umgängelsen
förnnledcr an de olngenheter, som sknlle uppstä, om hinder la-
des för dcnna frihet." Männiffan böl hafwa frihet att wälja
platsen för sitt lifs wnrksnmhet; den som ej pä en plats kan
förioärfnm sitt dagliga uppehnllc mäste hafwa rättighct att söka
sig en annan, där hennes arbete krönes af mera franigäng.

Ia till och med den som af afwenti)rslnsta eller «f begar
cfter winning öfwcrgifioer fäderneturfioan, hafwa wi ej rätt att
hindra, men hoIUNN linma wi beklaga och förakta. Särstildt
mäste wi förnndra oh öfwer nti desnttne jordägare snlja sin jord
för att fä penningar till att lämna sin hembygd och söka sig en
oftast osäker inkomst i främmande land. Det är isnnnerhet ge-
nom dessa som wärt land tillfogas en stor stada. Ty att emi-
grationen i den utsträckning, som den under de senaste ären wun-

) I daler 1 ml. 92 p:»i.
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nit, ärligen tillfhmbar Finland betydliga förlufter, betta ax, soin
wi ofalo.it sade, otwifwelaktigt.

Emigrationen innebär en förlnst föist och främst af kapital.
Resan till Amerika kostar mycket penningar och därtill kommer
att ntwandraren ej wagar gifwa sig i wäg, utan att hafwa halst
si stora tillgängar. att han den fölsti tiden kan draga sig fram,
till deh han satt sig in i de nya fölhallandenn, och behjalvligt
lärt sig första suräket. Först dä blir det möjligt för honom att
förtjäna sitt dagliga brud. Ätan kan roisit haremot inwanda
att det till större delen är fattigt folk, som lamnar landet, men
o>n wi oösä ej räkna, att hwarje utwandrare tager med sig
mer än omkring 100—200 mark, sä gör det dock en furlust af
fierc hundratusen niark för hwarje är. Till denna kapitalför-
hift koninier ännu en soin kanske ej wid första päseende faller i
ögonen, men soni det oaktadt är ganska betudande. En stor
del af eniigranterna äro sädana, som befinim sig i lifmets bästa
äloer 15—25 är. Dessa personer hafwa just intradt i den
älder, dä de icke allenast kunna försörja sig själfroa, utan och bi-
draga till det följande slägtets uopfostran och förförjande. Detz-
förinnan hafwa de warit i ätnjntande af andras wärd och
»ippfostran, nägot som ej kan betraktas annat än som ett län,
hwilket de borde äterbctala just genom att i sin tur arbeta för
dcm, fom nu i dcras ställe äro i behof af stud och skydd. Dock
de som i nysznämda älder utwandra, de undandraga sig gäldandet
af denna sknld och härigenom tillstyndas landet en förlust, i
brcdd med hwilken den rena penningeininskaingen wi ofwan
rördc blifwer en smäsak. I Swerige, där den tilltagande emi-
grationen twnngit till uppniärksamhet och eftersinnande, har denna
sida af saken äfwen blifwit beaktad och framdragen mängfaldiga
gänger. Sä t. ex. wäktes pä 1873 ärs riksdag motion om att
fkatt skulle läggas rrn hwarje utwandrare öfwer fjutton ärs älder,
himdra riksdaler pä man och femtio pä kiuinna, de allra fatti-
gastc undantagne, för att fälunda söka en godtqörelse för den
förlust landet lider genom att arbetsföre män utwandra, utan
att i nägon män hafwa ersatt den uppfostran de genom statens
försorg erhällit och det stydd landets lagar gifwit dein. För-
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slagct föll wisserligen, men har flere gänger därefter warit före-
niäl för offentlig diskussion och har äfwen sunnit sine förswarare.

Wi sakna wäl tils widare för Finland beräkinng öfwer
utwandrarene, öfwer deras älder, kön, förmögenhetswilkor och
ftänd, mm wi torde kuuna antaga att förhallaudet i desfa af-
feciiben ej nn)cket afwiker frän det i Swerige, där ärligen nog-
granna tabcller öfwer utflyttniugen ur landet uppgöras, Isa fall
skulle den ojämförligt största delen af emigranterna utgöras af
folk i arbetsför älder. De flesta stnlle tillhöra den f. k, ardets-
klassen d. w, s. dern, soin lcfwa af kroppsarbete. När de ut-
waudra taga de ofta>t de fina nied, ehuru äfwen exempel fin-
nas pä fädana, fom ej dragit i betänkande att rymma och kwar-
lninna hustru och barn fattigwärdcn till last.

Hwad wi därcmot oin wärt lands emigration weta, är att den
annu niestadels utaätt frän Österbotten. Deh eljes fa idoga och
hnndiga defolkning har alltid warit känd för fin lust att ströfwa
kriug pä arbetsförtjänst, Sä länge denna wandriuglusta Hällit
fig inoni Finlands gränfcr, war därom intet att fäga, men
nu da den dörjat sträcka fig till andra sidan hafwet, da
furlorar landet dnrpä. Hurll nmuga kraftiga och arbetsdug-
liga händer, soin kunde auwäudas har hemma, faknas ej. Tn
ej är ivärt land ännu fä öfwcrbcfolkadt, att det utau nien

kan fe den ena cfler den andra af sine föner draga bort för
att ät stännuande trakter ägna fitt arbete.

Sorgligt nog ti)ckes ej häller antalct af de utwandrade niin-
ssaö ntan twärtoin. Sä fkrefö fenaste wär frän Österbottcn till
en af hufiuudstadeus tidniugar: „Älcd den nu rädaude wanuare
wädcrlekcu tnckes Äinerika-fcberu äter waknat till lif. Flere
hafioa redan afrest och ännu flere dereda fig att följa exemplet,
fä snart de hunnit faija bort siu cgendom och wi fätt öpuet wat-
toi wid wira kuster. Mau frägar wid dcuua är frän är tilltll-
gande emigration, hwad fom sä oemotständligt lockar dcm till
Nwetlta, ismuicrhct dä säsom fallct warit dcuua wiutcr, sä
mängli där nustaude laudsuiäu ivaruat för eu obetäukfam refa
till Amerika, där fä niänga faror och alltid ett härdt arbete
wäular deni."
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Wi toeta nog att de, fom roilja gmuia och befordra emi-
grationeil ständigt bära just desiä ord pä sinä läppar «landet
är ufwerbefolkadt, det kan ej mera föda sinä inmänare, och är
det ej sa just ännu, sä blir det snait. Hwarför skola wi da
mäntä pä alt det elände, som blir en följd häraf? Llltom oh
hallre utwandra till det obebygda och rika Amerika för att sä-
lunda säkerställa icke allenast mär utan äfwen wära barns och
efterkornrnandes framtid." Men lätom oh taga i betraktande,
hum det warkligen förhäller sig nied denna sak.

Farhagan för öfwerbefolkning är en fräga, fom ej allenast
i wärt land utan i de flesta land warit underkastad en omfat»
tande undersökning. Det kan ej nekas att saken har twanne
sidor. Ocksä sinnas de, som rent af pästä och söka bewisa att jorden
kan blifwa för liten och att befolkningens tillwäxt innedär en
ständigt tillwäxande sara, sä att möjligheterna för att kuuna.
föra ett drägligt lif alt mera minskas och att säluuda deu tid-
plinkt skall komma, dä nöd och elände mäste blifwa soikeus lott.

Erfarenheten misar emellertid li)ckligtwis motsatsen. Vlän-
niskoslägtet tilltager alt jämt, men samtidigt förökas medlen till
lifsuppehälle i äuuu starkare grad, fä att hwarjc männistä nu-
mera läugt fullstäudigare förses med fawäl det som hör till
lifwets nödtorft som med det som bidrager till desi trefnad och
behag. Orsakerna härtill äro ej häller swära att utforska. Den
tjänst, som de begräusade naturkrafterna lämna, är icke bestämdt
afmätt, jordcus afkastuing är icke pä alla tider densamma; frain-
skridandet pä wetandets bana medför större kunskaper och förökad
insigt; arbetarues duglighet tilltager; maskiner och förbättrade
redskap uppfiuuas; en ändamälsenligare stötsel införes; nya.
mera gifwande tulturwärter odlas och jorden själf gures mera
fruktbärande, i det in)« göduingsämuen ästadkommas och fkadligt
watlen aftedes med mera dylikt. Äted ett ord en mängd förbätt-
ringar göras, hwilka alla hwar för sig hafwa till följd att fam-
ma jordwidd, >'om förut mähäuda med kuapp nöd uuderhöll helt
fä männistor, nu med lätthet frambringar alster, som rikligare
föda tuseitden. A audra sidau häminas befolkningens suabba
tillwäxt icke blott af brist pä föda utan och till följd af de mänga
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sarstilda olnckor (krig, pest m. m), som sällau läta det fornma
sä längt att tiågo» rent af dör af swält, Att sälunda folkfiir-
ökniugeil skall halla sig iitom mättliga bestämda granser därom
kurnia wi wara öswertygade. Man Hv blott draga försorg om
att bildning, niättlighet och själfförsakelse roimia allina» utbredning
samt eftcrsträfwa att förbätlra uppfostran och komina sedlig-
het och känsla för de» mänskliga wärdigheten att qenonitränaa
alla, sä behöfwer man ej widare frukta för att befolkninaen skall
förökas ntöfwer medlen för deh tillwara eller lill och med utöf-
wer möjligheten att föra ett alt mera, hyfsadt lif och detta sa
mycket mera som utsigten till att jordcn kan blifwa öfwerbefolkad
äiirni är sn aflägsen att ingen förnuftig beräkning läter uppställa
si<l för inträffandet af denna sä mijtfet fruktade tidpunkt.

Hwad n» färskildt wärt land bctraffar, sä är det ju ännn
sä glest befolkadt att wi minst af alla behöfwa frukta för öfwer-
befolkning.

Meil torde »ägon inwända Finland liksom öfriga land
pä sä nordlig breddgrad skall aldrig kunna uppodlas och om sä
sker skall ej säningsinannen fä de» lön han ka» göra anspräk
pä. Härtill swara wi, ett med klokhet beräknadt och med ihnr-
dighet fullföljdt arbete stall alltid betala sig. Kasta wi e» blick
pä wärldskarta» sä fin»a wi att de af natnren rikast begäfwade
land, för hwilka elt lyckligt läge förenar sig med jordens dolda
stattcr och i hwilka en ftuktliar jordmäil är förbnnden med ett
owanligt fördelakligt luftstrcck, ej alltid aro de som aro främst i
afseende pä defolkningens wnlmäga och ntioeÄling. Historie»
liir lwärtom att bildning och wälständ efter hand hafwa flyttat
|ia, sä att ulika nntioner pä olika tider hafwa stätt som mönster
för alla andra. Europa tyckcs nastan wara dm torftiM utstnrda
»vltrldsdVlen och dest nordwästliga del, som nu är sätct för de»
liiasta grab af »tweckling och den hinarest industri och weteusknp
ständigt Mba framät med jättesteg, är i sanning af uatureu
läugt mindre gnnnad än samma wärlsdclö sydligare la»d, soin
dock ej pä längt »är gjort samma ftamsteg. Det stär i de allra
flcsta fall i hwarje männistas makt att gcnon, sitt arbete fram-
talla de gynsamma och ognnsamma lcfnadswilkor, uildcr hwilka
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hou skall lefwll. Hwarje naturens gäfwa är omsttig och owärksam
utan en kraftig aiistranginng fiän människans sida och äfwen
där naturen erbjuder oh sinä statter med fnkostig hand, aro wi,
likwäl i alla fall nödsakade att sätta oh i rörelse för att ttllag.ua
oh km.

Tanka roi noga efter, sä skola wi dock finna att ej pä
längt »är alla de näringskällor, som wärt land kmide
äiinu blifwit uildersukta och deh statter tillwaratagna, om man
och ä andra fiban med glädje mäste erkänna de wigtiga
soin inoin alla omräden under de senaste ärtiondena blifwit
gjorda. Dock att mycket ännu härtill kunde göras, det lär
wal ingen förneka. Det är ej här wär mening att närmare
npptaga detta pästäende tili bewisning, men mi wilja likwäl ej
nimerläta att omnämna en tillgang, fom mi ligger alldeles orörd
till följd af wär allmoges fördomar ä detta affeende, om och
erkännas mäste att äfwen hos mänga okunnigheten är orfak här-
till. Wi äfnfta härmed den närinä,, fom wära stogars matnyt-
tiga fwampar stulle wara i ständ att giftva, om mau blott till-
waratoge dcm. I mangen fattigmans gryta stulle de wara m
wälbehuflig fyllning, ifynnerhet under fädana, är dä storden
stagit illa ut.

För dagwärksardetareu kau wäl stundom funas mörkt dä ju
iillfällena till ardctsförtjänst stundom kunna wara daliga, mcn
fa är förhällandet i alla land i Amerika ej mindre än i Finland.
Det gäller för hwar och en, fom lefwer af fitt arbete, att i
den goda tiden fpara det fom blir ötwer, för att ej fedan stä pä
bar baöe, da de onda tiderna koinma. För den fom blott kau
göra sinä befparingar i mycket fmä voster är det ej nägon lätt
fal; frestelfen att äfwen anwända det lilla öfwerfkottet ligger fa
näm till hands, men det gär med fast wilja. Wi kunna anföra
ett exempel frän ett annat land, fom kan mäcka bäde wär efter-
tanke och wär förundran. Ar 1840 stöto fig nägra arbetare
wid en fabrik i England tillfammans i ändamal att gcncm
hoplagda befparingar, fom stulle pä ett inbriugande och lämp-
ligt fätt aiuuäudas, widtaga atgärder för att förbättra medlem-
marnes husliga och famhälleliga ställniug. Vörjaii war ej stor;
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blott 28 peisouer inträdde i den Nya arbetareföreuingen. Dock
de mau, soni stodo i spetsen för företaget misztröstade ej, förlitande
sig på siii goda sat. En liten bod upphyrdes, där arbetarene kunde
för billigt pris fä de nödwändigaste af lifwets behof. Af-
fären hade framgäng, alt flere inedlenunar anmalte fig och fä
finäningoin knnde den utwidgas. Wi kunna ej här följa det
wackra företaget fteg för steg under deh utwecklingstid. Det
är talnnde nog, att omnämna det tjugo. är efter Nochdales arbe-
tareföreinngs stiftelfe (fä war naniligen fören:s namu), fä räk-
»ade den 4580 medlemmar och war ägare af ett kapital pä öfwer
en och en half miljon niark, nedlagdt dels i egendomar, där
föreningens medlennnar fingo arbete dels i andra winstgifwande
rurelfer. De män, fom fäfom stiftare stodo i fpetfen för detta
furetag hafwa klart ädagalagt, hwad för storwärk finipla arbetare
tolitta uträtta, oin de blott fluta fig tillfaniinans nied inbördes
förtroende och hoplägga sinä fmä befparingar fanit klokt anwändcr
dem för genienfani rätning men frainföralt att de kuuna hjälpa
fig själfwa utan att päräkna andras biständ. Dock ntan att
anföra widare excmpcl kunna wi trijgt pästä att ät den flitige
och furetagjannne aibetarcn gifwer Finland mänga utwägar att
pä ett hederligt fätt erhälla fiu bärgning.

SBlflfertigen häuder ju stundoni att man lider skcppsbrutt
nnder sinä försök att brottas nied lifwets fwärigheter, men dä
gäller det att nieo fast förtröstan och god wilja begyuna pä nytt
igen. la, nicn, utropa cniigranterna, det är just det fom gär
fä lätt i främmande land. Till eil wih del äger detta fin
riktiqhet. Ty den, foni genom ett waichederligt uppiörande eller
genom oredligt handlingssätt förwärkat fina landsnmns furtroende
Hall glll otwifwelaktigt kloknst i att föka fig ett nytt fäderneöland
fä fjärran fon, niöjligt frnn det gamla, ifynnerhet om han drif-
weö af ett fast beflut att föka uuprätta fig fjälf och förbättra
sitt lefweme. Det är nu engäng fä att wi hafwa fwärt att
glömma wära medniännistors fel och ofta häuder det att begängna
felsteg „ligga en i fatet", fom det fägeö, äfwen om man gjurt
alt för att fä dem godtgjorda och förgätna. Hwad ater beträffar
den, soin till följd af yttre ogynsamnia förhällandeu eller utan
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•egcit förffyHcm, blifwer utfatt för olncka, sä kan denne lika wäl
arbela sig upp pä ivntt här hemma som där borta, Lät fritt
wara att hau kanske till en början mötes af mihtroende; detta
stall snart förbytas i förtroende och aktning och det maste ligga
hwarje männistä oin hjärtat att äter kunna intaga sin föilorade
stallning inom samma samhälle, som en gäng warit wittne till
hennes motgängar.

Ett rykte, som frainträdt i tidningarna, och som wi knap-
past ansäge wärdt att omnämna, om det ej sa ofta upprepats,
är att wara rasta och kloka bonddrangar och bondtöser, stulle
läta lura sig af alla möjliga lockelser s?m af sammetslösa agenter
begagnas. Sä lästes nyligen i ett bref ftän Österbotten att
porträtt utdelades ät befolkningen, där utwandrarne fagos klädda
karlarne i frackar och cylinderhattar, kwinnorna i spetssjalar
och granna hufnnidbonader o. s. m. och att detta stulle hafwa
förtot mingen att tro det i»an sä där utan widare blefwe herre
och fru i Anierika, Jo, jo de där agenterna äro icke sä dumma.
De fä wäl betalt af de stora ängdätsbolagen för hwarje
passagerare, soin de stassa dit. Penningar äro alltid bra att
hafwa och dä behöfwer man, mena de, ej wara sä noga med
att halla sig till sanningen. Wi wilja frän en eljes mot emi-

wälwilligt stämd uppsats lana följande mälande ochsanna deskrifning öfwer emigrantwärfwarens lögnaktiga och skänd-
liga npvträdande, Lät, säger nämda uppsats, en af dessa emi-
grautwärfware, hwars själ ligger i pläubokeu och hwars wälta-
lighet flyter ur girighcteus grumliga kalla, — lät honoin i tal
cller annons uppduka de orimligoste fabler, och hoptals af folk
hängcr sig fast wid Hans försäkriugar och tror Hans löften fastare
ä» mäuga af famma hopar tro pä den apostolissa bekännelscn.
För dessa herrar wärfware är det en smasak att förkunua.
huru som emigrantin, dä han först sätter iin fot pä amerikansk
jord, omringas af hundradctals iufödingar, hwilka siitäs om att
fa giftua houoin arbete mot en dagslön af 10 till 12 riksdaler;

huru som tjogtals landsmän insinna sig wid landningsstället
förfcdda med hästar och wagn, för att täfla om aran att fä
gästftitt upptaga nnkomligen i sinä hus och liehulla honom ju
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längre bcfto bättre; hum som arbetet räcter enbaft några
tttiimar 0111 bngcn och bå beftår i att ftå brebrotb effer fitta pn
en maskin för ntt se pä huru flitig benua är, hwarefter resten
af friben äi]iiaö ät iiöjcn och försträelser; huru som tjäiisteflickan
i Amerila är iiigmting annat äii sin inatmobers sällskapsmam-
sell, hwars skylbissheter inskränka sig till att wara graitt klabb,
mä wäl, göra wisiter och för benua jysselsattniiig uppbära tiu
h to!f nksdalor i loeckcui; huru soin här i lanbet ingeu klasz-
skilnab fiiincö, utan herren och brängen, frun och pigau, sitta
wib sainiua borb, ntnjuta lika uppinärksainhet och inburbes lefwa
pä ben strängafte jänilithetsfot; och huru alt hwab nian

förctager sig genast Maltti sig ineb penniugar i högar, pä
sainina sätt som alt hwab sagaus Äiibas wibrörbe förwanblabes
till autti. Men att be, som läta narra sig af be mälbetalba
lsäfäglarne, stol» wid stn resas mäl finna sig oangenämt öfwer-
rafkabe, är en själfklar sak. De wäntabe arbctsgifwarne läta
icke se sig, och bet forbras icke sällau en lnng tibs möba afmanner och betanta för att skaffa nykomligeu nägot soin halst
göromäl. De gästfria lanbömänncn bestä af twa till tre „emi-
grantruiinare," hwilka, af klinganbe ssäl, äro a»gclagna att förasn mniuia be luuna till hwarjehanba nästen, bär „gröug>)llin-
garua" plockas in pä bara beucu. Arbetet, bä fädaut änbtligen
erhälleo, pZdrifwes iueb all makt och är till följb af klimatet och
lefiiadosörbällanbena fullt lika tröttaube pä tio som bet i fäber-

warit pä fjorton tiinniar, oaiuuärtt hwab enhwar
förslär af sig själf, att lanbtbruksarbetet och huShällsbestlir forbra
lika trägeu wärtsainhet och lika stänbig omwärbuab i ben nyasom i ben gamla unirlbeii. Här lika litet som bär faller baggen
wld niibbagstibeu ellei reguet endast bä griiban är mäl inbärgab.
Den lysande arbetslönen iuskräuker sig till fjärbebeleu eller
miubre af de utlofwabe riksdalrarua i amerikauska papperöbollars;
hwilla lck« betala större förräb af lifwets uöbtorfter här än ett
lila stort antal riksbalrar hemma. Den beprisabe jämlikheten
lwplöser sig wid närmaie betraltanbe till en si)i,n'illa, bakom
hwilten mau iueb förioäuiug warseblifwer en fllllt lika utbilbad
stäubaskilnab som nägonsin i Europa.

4
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Att utwcmdrare ofta äro utsatta för swekfullt förfarande af
ageittcrne och att desse scnare ofta äro samwetslöse skälniar mses
ilfwen däraf att man i wart mästra grannland sett sig nödsakad
att geiwm de mest straiiga förordni»gar joka förswära dylika
bedrägerier. Sä skall ageiiteii, hwilken maste roara en person
den där ätnjuter inedbargerligt förtroende och är „i öfrigt lämpiig"
ställa för sig en borgen, soin kan stiga anda till 90,000 f. mk.
Menmgen mcd dennä furestrift är att twinga agenten till
penningecrsättning at ntwandrarcne, ifall han ej mot dessa
uppfyller de förbindelser han iklädt sig. Slutligen gifwes till-
ständsbewis ät agent blott för ett är i sänder och är denne
sälcdes alltid stäld under lagens wakande öga. I niärt land

har man wäl ännu ej widtagit atgärder i detta syfte, men wi
kunna hoppas att det ej skall dröja länge innan här lagstiftnin-
gen tagcr il)op med dessa wälfivaie, Fastän wi sälunda warnat

för att sätta tillit till agenternas ufwerdrifna och lockande de-
skrifningar, sä nuija \m gärua inedgifwa att förhällandena i
mnnga afscenden i Amerika äro sädana, att wi hafwa skäl att
afundas dcm, om ock ä andra fiban inoin somliga oniräden
stora mihbrul äga rinn. För att kunna gisioa en i wojligaste
matto trogen och sauningscnlig skildring af landet i Wästem
sadant det är samt af de öden, som den nyanlände utwandraren
har att genomgä, hafwa wi ansett läinpligast att i fin helhet
meddela nägra dref, fom för ej länge fedan ingingo i en af
wära dagliga tidningar, däri en enligrant för de sinä i hemlail-
det «dogör för lifwet i Amerika.

Personei: i fräga war en fattig folkskollärarc i Öfterßotteri,
hwilken likt sä mänga tusen andra greps af lusten att i nya
wärldcn försöka jm li)cka, Ehliru han i sin hemsoctei: war en
allwänt aktad och afhällen man, ehurn han hade att öfwerwinna
mängfaldiga hinder, sä lät han dock af inga swärigheter afskräcka
sig frän sin föresatZ utan begaf sig i wäg till Amerika till Texas,
ett land som af agenter och wärfware för honom blifwit utmä»
ladt säsoin ett paradis pä jorden.

Framkommen till fin bestämmelseort skref han följande
bref, hwilka wi ordagrant läta inga.
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LudlNgton. d. 26 nugusti 1881.
Vnligt mitt löfte wid afrcsa» will jag un, dä jag futt

nägra dagars ro, lnmna Eder en saminaiihäiigailde bestrifning
öfwcr, huru »iin refa härtils aflupit.

Den 13 juli se där den dag, soin aldrig mera koni-
mer att plänas nr mitt minne! Dä blickade jag sista gängen
på ocl) tillstät sista gängen min lilla stngas dörr,
samt företog mig den länga resan att söka mig och de minä ett
nntt jordtslt hein pä nya wärldens okända prärier, Zlrslänga
förhopnningar ginga dä i fulldardan, Dagen borde darför wara
den gladaste i mitt iif, men sä är den ej den war endast
den minncswärdaste. Huru mncket jag iin brann as lnst att fä
utbyta Finland niot Amerika, huru häftigt mitt hjarta an slog
för hwarje gäng jag hiirde detta namu nämnaS, sä bittert war
det dock, när afskedstimmen siog. Jag tnktes först dä fatta ordet
fosterland. Jag sknllc dä ufwergifwa de kara ställcn, där jag
sprmigit säsom barn, där jag gladt mig at källans spräng i da-
len, ät bäckens sorlande ntfär hiijden. Alt detta kändes swärt,
odeslrifligt swärt, men sedän nian kömmit utom hemfursamlingcns
gränser, lnirjnde det redan blifwa bättre, Wasa war det stalle,
där cnö hjärta för sista gängen sknlle bliida.

Men konina ut pä Vottenhafwet biirjnde wärn anleten
ljuöna och hwar och en säg gladt mot sitt drumda mäl. De
sista fllkarne af fosterjorden moro försumnna datoin hurisonten, en
frifk nordnnistlig roiub dläste och färden gick rastt nndan. En«
dast ett fätal moro desivärade af sjösjnka.

Den 2 1 jnli llnlände mi tili den sköna Älälardrottningen,
Stockholm, Wid ankonisten dit mottogos mi af en massa agen-
ter, hmilka wisäde ofj ali inöjlig wälmilja. Dä de sägo, att
jag hade med mig ett sällskap, lommo de till mig, klappade
mig pä axeln, och enhwar sade: war god och kom till wärt
lantor med ditt sällskap för att köpa biljetter, wär linje är
den bästa i wärlden, och roi hafwa de billigaste biljetter. Men
jag niedföljde, enligt tidigare ufwerenskommelse, nationallinjens
agent npp till l,a»>3 kontor, och hau war nöjd att nppfnlla alla
de löfte» han i dref gifioit »ng.
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Men mi träffllde mig en swär tnotpång; mitt sällskap be-
stod, som ui rnet, för det mesin af unga, oerfarna personer.
De andra linjernas agentcr hwiFade dein i önrnen: hwarför
läten I falja bort er? I san betala dtjrt för edra biljetter, er
chef fär biljett för intet och fär dchutom betaldt för er,

Största Men af mitt fällskap Infjnnbe, och jag dlef sälundll be-
drygen. Endast fä personer följde nied mig till nationallinjens
kontor. Nu kunde agenten ej gifwa mig friuiljett och utan
penningar war jag! 3li kan tanka Eder min belägenhet. Jazz
liftll dock inodet uppe. Wi nägra fä, fom woro tillfammans,
llppsökte wära kamrater. 35e§fa hade dä köpt fig biljetter pä
amerikanska linjens kontor. Af en kamrat fick jag nu lana
penningar, fä att äfwen jag kunde fa mig en biljctt, mcn blott
ti!l Ludington icke till Texas.

Dock blefwo alla oedragna därigenoin att de mille köpa fa
«tterst lullina biljetter. Wi blefwo nämligen förda den langa
omwägen längs Österfjön till Malmö, och därigenom kom war
rtzfa att racka ätminstone en wecka längre. Dm därför nagon
af eder frän hemlcmdet kommer hit pä den amerikanska Itujen,
sä böron I i Stockholm köpa biljetter till Göteborg, och
frän Göteborg sedän öfwerfartsbiljett till Amerika, Tärigenom
w>.nn<is icfe endast tid och penningar, incrn har det äfwen be-
kwämare pä järnwägen.

Den 28 juli lade wi ut frän Malmö och fnart därefter
woro wi ute pä Nordfjöns oroliga, blä böljor. Nu tyktcs de
dock ej wilja wifa fin wrcde, cinedan det just war högfonnnar;
me>l annars bruka sjöfarande frukta för den stormiga Nordsjön.
War fard gick trefligt och 'gladt pä den wäldiga än^aren;
o&i pä det bästa blefwo wi försörjde bäde med mat och drnck,
Wi landade i norra England wid Newcastle och därifrän
restc wi sedän pä järnwng till Liverpool. Har fingo wi
wnnta H dygn pä oeeanängarens afgäng, Därunder fingo wi
laga i nägot närmare betraktande denna stora fabriksstad, och
niiicut wore härom att berätta, men tiden niedgifwcr ej att
beslrifioa alt sä noggrant, 3li will ändock kanste hällre höra
nägot om färden öfwer Ätlanten och om Ämerika m. m.
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Den 3 augiifti ffubbabe wi bet fifta ftoftet af gainla
loärtbcn af loära fötter od) ftego tillfammaiiå meb rttfentälS
anbra omborb r>å beit wälbiga oceanäiigaren „BntifH-King",
fom fruflaubc gaf tillfäima fin llffäld. Det ftulle wäl hiira
till fake», att jag meb några orb bestref fjälfwa fartyget, men
bå hiuar och en af eber selt afbilbiiiiigar och last bestrifniiigar
oin beöfa occaiiångaw, fom transporterä utwanbrare till Amerika,
will j«g ej förfpilla min tib meb en fåban beffrifmng. Man

förnnbrar ficf reban när man fer en afbilbmug. men bå mau
fer ett fåbant fariijg i wärkligheten, bå måfte man förwånaZ —fä
ftorartabt iir bet. Däremot önffav iti fakert att fä höra något om
lifwet omborb.

Mänga fom reft till Amerika hafwa klagat ofwer att färben
ufwer Atlanten warit befwärlig, och bet är troligt att fkäl förc-
funnits till en fåban llllgan, ti) icke äro alla linjer lika. Ockfå
beror det myckct oå unber hwilken årstib refan gores. Men jay
alminstone ka n ej flaga. Twartom war färben ganfka treflig,
oaktabt wi habe motwinb naftan hela wägen. Alla emigran-
ter habe bet fmmerligen bra. Ingen trängfel war bet, fast
pasfagerarncs antal nppgick till flere tnfen, ti; riimmcn woro få
ofantligt ftora. Hwab maten betraffar fans ej häller anlebning
till klagomål. Wi fran Finland, fom woro wane wid fä fim-
pel koft, ti)kte rittigt, att bet war fimb, hnrn man mifzhushal-
labe meb Gnbs gäfwor. Förft och främst lagabes niaten pä ett
ntmärkt och fint fätt, fä att albrig pä nägot bröllop ens bär
hemma bjnbö man pä fåbaiia rätter, och fä ficl. hwar och en få
rikligt baraf, att man för hwarje rnåltib ficf kasta hälften i fjön;
MM icke »og härrneb; frän köket ntlniros efter rnältiberna 2->, ,'l

fäar, fom taftabefl i hafwet. För öfrigt roabe man fig fä
gobt fig göra lät, Hwarje afton war bet stor bans pä bäctet,
ty blanb be refanbe funnos gobe fpclmän. Unber wackra aftiiar
roabe taptenen ockfå pasfagerarne gciiom att han lät afstjuta kanoil-
fkott och wackra rakelter, lnoilta fcuare efter nebfallanbet i watt-.
net brninio meb möngfätgaöe lägor 10 il 15 minuter blanb
böljorna. Pasfagerarne woro af mänga olika nationalitclcr,
fafoin finnar, fwenstar, norrmän, banfkar, tystar, engelsmän och
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trfänbarc m. fl,, meji det oaktabt iuar liftvet niycket frebligt om>
borb Af minä mebpaöfanerarc, soin fiinit bcrest Atlanten pä
aubra liiijer, frågubc jng, hwab be tykte 0111 denna och fick till
swar, att bet är en stor skilnab mellan bcu amenkansta och be
engelsta linjana; ben ainerikanskll är en af be bästa, oin icke ben
allra bästa.

Passagerarne woro obctnbligt befwärabe af sjösjnka, isyn-
ncrhet inännen. Kwinnorna lcbo bock nägot bäraf.

Den 15 ang, pä e. in. kastabe wi wara första blickar pä nna
wärlben. Hulu häfligt mitt hjärta dä klappabe, läter fig knap-
past bestnfwa. Jag kunbe ej läta Mi att anställa en jäinfö-
relse mellan nng och Isiaels barn, dä be kommo till Nebo däig
och kastabe sinä första blickar pä det förlofiuabe lanbkt. Lika.
harligt foin betta lanb smttes för deni, lika härligt syntes äfwen
mig Amerika. Wi lanbabe i Filabelfia, men innan wi fornrno
in till staben habe wi att patzscra en läng smal hafsmik liknanbe
en kanal; bet war en furtjnsanbe färb. Pä öinse sidur war ben
waettasic utsigt öfwer äkrar och angar fanit löfskogar, bestaenbe
af ädlare triin än be, fom wäxa i heinlanbct.

Filabelfia ar en af be, största och älsta stäber i Ainerika.
Den har 700 tusen inwanare och anses för Förenta Staternas
största fabriksstab. Men oin ock siaden är en af de älsta, fär
Nllln ej ivo att ben är funnerligen gannnal. Är 1871 firabe
ben filt hunbraärign jnbilcuin fäfoin stab. 9ii torbe förwäna
cber öfwer följanbe uppgifter: staben har öfwer 400 knrkor och
närä 400 offentliga skolor, i hwilka 2,000 larare unberwisa
80,000 barn. Gatorna äro raka och regelniässiga, men icke
siinnerligen drcda. Hufen äro icke höga, men mncket stnakfulla.
Hwit marmor är i öpuerflöd anwänd. 3Ran fer praktfulla
lwggnader, enskilda och offentliga, fom helt och hället äro upp-
förda af dctta niaterial. Omgifningarna äro fnnnerligen wackra,
och i dcn utanför ftaden liggande widsträkta „Faimount Park"
har Filadelsia en bchaglig tillstnktsort nnber en het soinmardag.
Det är en widstrakt fkog med en rit mängfald af gröna trän,
dlomsterdnskar, och friska gräsplaner, soin sträcka sig längs stran-
den af en liten ftod. Viyctet annat af intresfe wore att om
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betina ftab »lebbela, nien bn mitt brcf tyckes wiljll wäxa i läixgb
altför tmjefet, muste jag skynba niig widare.

2Bf bröjbe ej la»gc i Filabelfia, Den frustanbe änghästen
gaf suart tillkänim att wi stulle wara färbiga.

Ätan for ästab genom sträcfor, hwilta ft»nii helt och hnllet
liassa i onibbabt naturtillständ; ma» sitter på ett järnwagstäg,
bär nila passagerarne taga platfl om hwara»bra dessa om-
stänbigheter i föreni»g äro tillräckliga att säga en, att bet la»d
>na» har beträbt och nu refn uti är Amerita, Uti be» stat
Pcnnsnluanin font wi fövft genonireste war lanbskapet gaiiska,
wackert. Hujber och balar, btmuxna »ieb stora ffogat oinwöx-
labe. Här och bar mötteö ögat af wackra dyär, tring hwilkll
stora säbesfält böljabe. Inuti fkogarns fäg nia» på ftere ställe»
nybyggarenes läga kojor. Sä f»art wi Eoinino inorn Viichi-
gllNs oinnibe furändrades la»dskape»s utseende. Ätichiga» är
till stoista bele» ett siätt, sniibigt Icrnb, bemuxet meb stora skugar
nf löf- och darrträ». De ufantliga skogarne betärka sa stma
stinctur af landet, alt de uppudlade belarna ntssörä blott smä
llppningar i stogsinassan, Skogsstiilsel eller rättare fcigbt skogs-
bygge utgvl en af landets fornämsta inkomstkällor. Det är liäri-
frän, suin slnttstaterna i wästern förses med trämaterialer och på
infjöarna och be minga wattcndragen är transportc» lätt och oilltg.
Därfär finnlls öfiueralt stora scunuärk, hioilta ägas af aktiebolag.
Här ardeta minga af wära landsinän, mm betta arbete will
Kara »ågot hnrdt, sä att Nlinga öfiuergifwa det. Ufwen är arbe-
tet wid säganle ohälfosamtj de flcsta nykomne angripas af frossn.
Mnterärbetei är docf hälsosannnare och mindre ansträngande.

Den 1» aug, lommo wi till hwarest wi wän-
Ngen ernottOflOß af en war lnndöma», som inbjöd oh alla i sitt
Ijiiö och på det fritostigaste sätt nndfägnade oh, Dagen därpä
länmade mig alla minn kamrater och reste tili White Hall.
9hl >uar jttg ensam, lcke e» penni penningcrr ägde jag och tili
r«kll« milet för mi» resa äterstod ännu närä 700 eng.
mii. Det säg »ägot mörkt nt, och jag >ror att mängen i min
ställning hade grätit, rnert [afl höll god min. Hos ofwannämda
Innböman tillbragte jag »ära twä n,cckor. Därifrä» stref jag
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till en i Amerika roiftanbe aiiförroanbt, rnen sick intet swar.
Dock nät nöben är ftörft, är hjälpei: närrnaft. Icke en enba
gang har jag äinni äiigrat mi» resa. Ett par bagar efter bet
»uim förre reskamrater kömmit till White Hall skickabe be mig
5 bollars till skänks. En gob wän här i Subington uppbar af
sinä manner omkring 20 bollars ät mig.

Nu reser Kalle till Texas. Ingen soig! hwab kostar bil-
jetten fran Lnbiugton till Teras-Houston? 29 bollars 75
cents. Kors icke mera! Vra, penningarne racka nog till.
Kalle har albrig wetat, hwab wärklig fattigbom will säga, fastän
haa albrig ägt nagoating i wärlben. Tack, hjartligt tack,
minä manner i Lubington, för all ben gobhet ni bemisat nug!
Nu reser jag äter niot okanba öben; jag lamnar alla känba och
bekanta; mig möta obekant folk, okänbt fprdk, okänba lanb
oå) okänba wägar. Ingen annan af oh reser till Texas än
jag. Gud hjälpc mig! Äbjö, abjö!

Texas, Austin ben 24 sept. 1881.
Jag lämnabe minä wänner i Lubingtoil b. 1 sept. och

steg omborb pä en af bessa wackra ängare, som kors och twärs
vlöja Älichigansiöns bjupbläa wägor. Efter 12 timmars färb
lmder bet harligaste wäber meb klar hiinmel anlanba mi till ben
ftora och wllckll ftlchen A'iUiua»fee. Den är en minbre uoplaga
af Chicago, cn af bessa stäber, som meb en för enropeer obe-
griplig hastighet wuxit upp, sä att ben har en folkinängb af
100,000 inwanare. Den är tili stoista belen tysk; bock uppe-
halla sig här äfwen stanbinawer, hiuilka föba sig som hanbtwär-
kare, hanblanbe, sjöfulk och arbetare. Wär mistelse i Milmau-
kee ble> icke längwarig. Efter twä timmar labe angdäten ut och
efter cn tio timmars färb kommo wi b. 2 september till Chi-
cago, „Trägärbsstaben," „Wästerns brottning," och „Sjöfarar-
»ies brottningsstab."

Här mäste jag wänta en hel bag pa bet bantäg, som
skulle ga till Houston i Texas. Unber benna tib försökte jag
taga staben i närmare bctraktänbe. Chicago är ben wackraste
sinb jag härtils sett. Den är utmärkt wäl bygb —ja sä prakt-
full att jag ej kau beskrifwa be intryck ben gjorbe pä nug. Och
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änbocf är ftobeii enbaft iiågra tiotat år gammat. För 40 är
febon låg här enbaft ett titet fäfte, tnjgbt af bjälfar, meb några
folbnter, fom ffitllc bcffnbba pålötjanblareiie mot inbiaiterne.
2tr 1880 mar Chicagos bef olfmiig omfring 100 mfiniiiffor, blanb
hwilka enbaft ett ringa antal moro hwite, Den ficf ftadspriwi-
tcgier 1837 och röfnabe bå 4,171 imoånarc. Tio år bärefter
roar betta autat förbubblabt, tjugu år fenare utgjorbe bet 100
tnfen och för närwaranbe räkuar Chicago öfwer 500 tuse» in-
nmimrc.

Alen stabens ryktdarhet beror icke blott af ben hastighet,
hwanneb ben wuxit upp, utan åfwen af sattet hwarpå bet fkett,
af be jåttestora företag, geiiorn hwilka nian få alt saga uuber-
kufwat natiircn. Den låg tågt och ofuubt, och för att imbgä
be bäraf hutnnde fnrorna fnttabe matt bet rasta beslutet att lyfta
upp hela bet fåmst belägna kwarteret och att åstabkonnna en
fyltning unber hnsen. Och man genoinförbe betta beslut. Hela
affäräkwarteret har blifwit hujbt ornknng 8 fot på några ftällen
10, 12 ja 14 fot, Detta försiggick, utan att man på något sått
håinmabe lifwet och rörelsen inom husen. Man fortfor att gå
ut och in, att göra affärer, att äta, bricka och fofiua i be hus,
soin på betta sått långsarnt fkrufwabes opp.

tibiciigoö ntomorbentliga tillwärt beror naturligtwis tili
en stor bet af bcji inckliga belågenhet. Den ligger roib en wat-
teinviig, soin nu ulan afbrott går från ben merikalista hafswi-
ken lill E:t CarorencesffobenS myuning och aberton stora järn-
nrngcsliiijer utiuyuun i staben och föra frakt till alla belar af
ben anierikansta unioneu. Det är nämligen en orniitlig rikdorn af
[anbsbngbens probuftet, synnerligast spannniål, fani strönnnar
MsammllNs i Chicago för att bärifrån såttas i oinlopp, Chi-
cago bebrifwcr ockjä ben ftörfta spanninålshandcl på hela jorben.

Hnrn starkt slräfwanbena för bet lekainliga lifwet fin göra
sig gällanbe i Chicago, är staben bock icke böb i anbligt hän-
[eenbe. Den har ett nniwersitet, en praktfnll byggnab, uppfölb
af grekisk nianiior; tinanne teologista seniinarier båba meb präk-
tiga bnggnnbcr. For öfrigt finnas här fkolor i rnängb och åt=
stiliiga loctenstapliga inrättningar. Chicago är wibare i besitt-
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niiig af en ansenllg tidningspräh, Flere tidningar utgifwns
här pä swensta, ty staden har mänga inwäuare frän de norbiffa
riteiia. Det uppgiswes, faichäiiöa itågot öfweidiifwet, att tid-
ningarnao antal skulle uppgä tili 40 tusen. Emellertid förekom-
mer det aanjfo ofta, att uian pä gator, i spänvagnai och pä
midra ställe» fär höra de skandinawifta spräke».

Strax dä jag koni till Chicago, träffade jag en iioiTiiian,
som inbjöd mig till sig och wisade mig droderlig tjänstaktighet
och wälwilja. Wi samspräkade föist om en mängd ainerikanska,
förhällanden; sedän bjöd han mig pä en liten promcnad, Dä
tui konnno ut pä gatan, nppstego wi genast i en spärwagn (di-
ligens), Denna war pä det smakfullaste satt inredd nied stora
speglar tring wäggwme och för öfrigt war pä alt inujligt wis
sörjdt för den refandes bekwänilighet. Passngerarnes antal npp=
gick till oinkring tio. I dctta bekwanm äkdon atte wi flere tim-
mar och befökte de förnäinsta dclarne af staden. Pä niin be-
gäran furde mig norrmanmn slntligeil till ett Landt-departe-
mentsckontor, hwarest agentcrna woro fwcnska talande niän.
Tär blef jag octfä wänligeil beuiött, nppwifade nnna papper och
berättade oin afsigten mcd min refa. Jag frägade, i hwilken
stnt det efter deras äsigt wore lämpligast för finländare att bo-
sätta sig. De swarade att för läwäl finländare, som öfriga,
nordboar intet ställe wore lämpligaie äil Minnesota. Hcttan ar
där icke sä stor som i de sndligare belägna staterna, klimatet
hälsusammare, och jorden är frnktbar fanit lätt upparbetad, hwar-
till tommei att denna landsdel till stor del redan är bebodd af
swenskar. Jag inwände det jag hört sägas, att i Minnesota
wintrarne skulle wara ofantligt talla, kallare än i Swerige och
Finland, att finländare icke knnde nthärda den starka köiden eller
reda sig ined den myckenhet af snö, som faller under wintermä-
Nlldema där. Jag fick till swar: „költen är wäl stark, nien för
snömassorna behöfde en nordbo ingalunda frukta; och dä win«
tern i alla fall är kort mcd hastig öfwergäng till fullkomlig soin-
mai, sä torde man ej altför mi>cket behöfwa friikta för köldeir
häller. Wnr därför god och koin till Minnesota, sä skola wi.
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beställa saken sä, att ui kan erhälla Kimplig syöselsättllmg tils
cDra aiifönucmbter huilia ciiiluiida."

3iu blef jag willrädig, laq hade gänm rest till Min-
nesotn, men da jag redan förut bestämt mig för att resa till
Houston, kunbe jag icke ändra min uppgjorda rsöplän. Jag
llNförbe dttta äfwcn for agcnterne. De swarade: förcfinnes
intet annat hindcr att ändra er rcsplan än den köpta biljetten,
fä knnde wi ga till biljettkontoret och utbyta den mot en sadan
till Minnesota!

Jag biföll förslaget och lämnade biljetten, nied hwilken de
degäfwo sig till kontoret. Men da jag på bytct stulle hafwa
förlorat hela '.) dollars, äterlämnade de biljetten, förklarande
att det wäl wore kloknst att fortsatta resan till Texas. De
tillade bocf': nien oin iti där stulle fiinin kliinatet toara altför
hett och ohälsosanit, kunde »i därisrän resa till Minnesota, och
att ui sä gör inom nägon tid därom äro wi nastan öfwertngade.

De lnninade mig därpä sin adreh, gäfwo niig handen till
afsted, och jag gick.

Nu har jag uppehällit cdcr altför länge nied beskrifningen
llfwtt Chitago, men dä stadeu föreföll Mig sä niärkioärdig kunde
jag ej lata bli att närmare bestrifwa den.

Den 2. sept. kl. 9 pä aftoncn afgick täget frän Chicago.
Nntlen wnr inörk, sä att jag ej knnde nnder burjan af wär färd
obserwern landeN utseende. Foljnnde dag märktc jag dock, att
det ivar ett skilnt landskap, soin wi genonireste. Härliga, guld-
glänsaude hwetefält oniwäxladc nied grönskande tundar. Tko-
garne bestodo af mänga for mig obekanta ädlare träslag, hwar>
ibland äfwen fruktträn fvrelommo. Byarne liknade städer nied
ligll, men smalfullll biiggnader, ivitlnande oin audligt och lckam-
ligt wälständ. &t sädant ntseende har Illinois.

Men Missouri, till hwilken stat wi därnäst kuinmo, är den.
skönaste af alla jag härtils pä min resa sett och troligen koin-
iner att fä se. Under 8 tinnnars tid rusade täget i fnll fart.
lgenom delta Anierikas paradis, hwarest framfuralt den stora
stade» S:l Luis och den härliga Missourifloden nied den där-
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öfwer ledande jammägsbron fäugslade min uppmärlsamhet. lag
war bocf ej i tillfälle att taga i nönnore betiaktande besfa traf-
ter och beraå itiärfiöärbigheter, ti; tåget ftaiinabe obeti;bligt.

En lördagsllfton ftaiinabe tåjjet i Springfielb. Tär träf-
fabe jag tre unga män, heininä frän Swerige. De habe just
flutat fitt bagsarbele och toiiiino neb tili ftattoiten för att fe
bet attfomtnanbe tiget. Mr be hörde, huru jag rdbbråfabe bet
engeiskll spläket, fotnnio be genast tili mig, hölsobe niig och sabe:
„Ni är sälert frän Swerige?" „Nej, jag är frän Finlanb."
Finland eller Swerige gör oh detsamma; wi alla foin komina
frän beha lanb aro bröder."

Äleb äkta swensk gästioänlighet förbe be mig genast till fin
herres gärb, unbfägnabe mig pä bet basta och tillrebbe mig ett
mjnN naUläger, hwarpä jag unber nägra timmar fick hwila min
af refans besmärligheter uttröttabe tropp, Päföljanbe sönbags-
morgon fortfattes vesan wib mibbagstiben; samina bag komino
wi till territoriet Indiana. Denna är en af be öbsligaste trak-
ter jag genomrest. I nordöstra hörnet af territoriet lommo wi
in pä en sä stor Frässlätt, att färben baröfwer räkte twä tim-
mar, Solen war brännanbe het och i midten af betta gräö=
falt mötte oh ett haf af lägor. Det war en sä kallab „pvä-
viebranb." Säbana nppstä ofta i dessa trakter till följb af ben
starla folhcttan. Solcn antänber nämligen bet, torra gräset och
bä nppstä allbeles förfärliga cloar, som pä nägra timmar harja
flere tusen kiuabratmil. Te stora hjorbarne, bestäenbe af wilba
bjnr af allehanba slag, som beta pä prärien, räkä i nöb. De
springa undan af alla krafter unber ett förfärligt wralanbe. Wi
räkabe bock icke rnöta nägra fäbana hjorbar benna gäng. El-
tien habe reban öbelagt mäaga hunbra kwadratmil. Dä täget
nalkabes be med roiibt raseri framiuältraubc lägorna, slogos alla
fönster och börrar igen pä wagnarne och wi rnsabe kallblobigt
igenom bet hemska elbhafwet.

Sedcm wi lyckligen lämnat elben bakom oh, kommo wi
till Winita, hwarifrän wi styrde kosan rätt öfwer territoriet till
Tcnifuii, foin ligger närä gränsen af Texas. Det wibsträkta
lanbstapct mellan besfa orter bestob af torra, ofruktbara fand-
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flätter; enbaft här och bär funbe Bgat fägnn firj nt anblicfen af
»ägon cnfnin inänniffoboning, ett heibetält eller foja.

"Jvx"ti ix Tenifon gick fiirbcn i faunaa riftning föberut ge-
nom öftra Texäs till Houston, bit jog nnfom b. 5 fepteniber.

I be faliuelfcftilla beffrifningar öfiuer Texas, hwilka jag
i bemlanbet läft, hette bet, att bomnUsplantering ffulle wara
Texas' fönuirnfta näringsfälln, ineit till min ftora föruubrart h abc
jag i ijcla öftra Texas, fom jag nu genqmreft, icfe hinnat upp-
täefa en enba boinnllöplnntctge. Däremot omwäxlabe återfält,
löfffogar och beteärnarfer meb Hwaranbra, Byarne aro ioöC
bygbll, li tasa be få fntd stäber, fom finirnö i öftra belen.
Houston är ockfä en fnnneiligcn wälbygb och wackert bctägen
ftab meb liflig rörelfe en foljb bäraf att få mänga jannua-
glll bär fammanträffa.

Härtils har jag enbast beffrifinit bet trefliga och angenama
pa min langa refa, men bå jag förefatt mig att för ebcr ntina
roänner fanningsenligt terättä alt hwab bäninbcr Ijänbt mig,
rndfte jag äfwen luibröra be fwårigheter och motgångar jag Ijaft
att belamoa.

SDå jag b. 2 fept. aftefte ifrån Ehieago, inpackabe jag
alla minä fater i en stor lappsäck, fönitoin ett litet knpte, i
brnilfet jag inlagt bet onnbgängligafte for refan, KcrppsiickeN
infattefl i e» packmagn, hioavwib konbuktören försäg ben meb ett
mässingsmärle ooh gaf mig ett bnlift, hwilket l>an bab mig
förwara.

Nät jag nntten mellan b, 5 och G fept, anlänbe till
Houston och täget stannabe wib bangärbcn, war benna fylb af
e,i inifinerfräblig manniftomasfa, MeN icke en enba war bär,
foitt jag tänbe, icke en enba, fom jag fitnbe tala meb min
peniin enfam war min tolk. Jag wifabc genaft fram mitt
inä«sing«märle och bnb att få min kappfäck. SDen efieisöktes i
päctfttagiten, men fans icke! Den war siledes borta
och jag siob bär helt och ballet ntblottab äfroen pa bet nöbivän-
bigasle, t» i tappsäcke» förwarabe jag alla minä kläber, böcker
och ilnftillboliiu - och hwlld annat jag ägde.
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Den Ijopplöfa ftllllning, i hwilken jag nu kfcnm mig, kan
man lättare tanka sig än bestnfma. litan pennitigar, utan klä-
der, litan alt, jtob jag där, mngifmen af tusende främlingar,
för hwilka mitt fpräk mar lika obekant forn fäglarnes kwitter.
Till ingen kunde jag wända mig, och ingen hade för mig ett
deltagande ord. Ifall min öfwertygelse om att dack slntligen
lyckns warit nundrc stark, hade jag niäst förtwifla; men fast
besluten som jag war att frnnodigt desegra hwaije hinder, som
hotande stälde sig i min wäg, förlorade jag icke ännu modet.

Konduktören bad mig wänta nägra dagar; han mille skrinoa
till Chicago och nlagga wederbörande att tillrättaskaffa min för-
konm a kappsäck. Jag war twungen att gära det. I Houston
kunde jag icke erhälla nägot arbete och af min reskasfa äterstod
endast 1 dollar. Hwart fkulle jag wända mig, hwar fkulle
jag taga härbärge? H otellet med deh enonna pris war ej
att tanka pä och dilligare kioarter knnde icke i närheten erhällaS.
Jag fattadc därför ett raskt beslut och inlogerade mig på en
bro i närheten af bangärdcn, Här hade jag nu mitt hem
frän d. 6—20 fept. under bar himmcl. Om nätterna lutade
jag mitt hufwud mot en grindstolpe, om dagarne wandrade
jag omkring bctraktande staden jamt närmair omkringliggande
landsort.

Under hela tiden jag wistades pä bron räddc wackert wä«
der. Ständigt inandradc där människor fram och ater i stora
massor. Alla woro de nlycket wänliga och wille gärna i
fördigäende tala med mig, men hwarken jag förstod dem eller
de Mig. Folket här utgjordes till stor del af fwarte negrer,
men hnwrken desse eller dc hwite störde inig i iniil stora salong,
hwars tak war betäkt af tusentals stjärnor. Wintcrgatan öfivcr
mitt hnfwnd mar milt brokiga täcke om natten.

I denna min öfwergifna belägenhet war jag mucket nöjd.
Jag tackade Gud därför, att min hustru och minä bcrrn icke
woro med mig, tn de sknlle hafwa dött as äugslan, Jag led
dock ingen nöd. För 5 cents köpte jag dagligen bröd, siäst och
litet focker; mitt underhäll kostade under hela tiden jag wistades
pä bron endast 1 dollar 50 cents. (Täsom jag i det föregö-
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ende lmutbc, hade jcig wid framfomftcii endast 1 boHar; 50 cents
sick jag af e» mcbtibfrnn man, fom en dag gicf förbt tntg.)

Slutligen d. 14 sept. äterfick jag min kappsäck. Nu war
jag lycllig för öfrigt, ineii hade inga penningar för att kirnua
fortsätta min resa. Sedän jag bock nlnnera nterfätt minä strif-
tiUbcljör, skref jag bref till minä manner i Michigan, emedan
de wid min afresa därifran lofwat hjälpa mig, därest jag komme
i inigott nöd, Jag afskickade brefwet d, .14 och fick swar jämte
7 dollars d, 20 septcmber.

D. 21 scptcmbcr lämnnde jag Honston och reste ännu
162 eng. mil innt landet, Efter 18 timmars färd forn jag till
btn st ora stadcn Austin. Andlickcn af staden wäkte glada
kanslor inom mig, ty jag war n» ändtligen wid mälet för min
länga resa. Den hade räkt 2 mänader och 9 dagar samt kostat
460 Ulf. i sinskt Mynt.

Konduktören wid dangnrden i Austin war en swensk, Före-
ställen cder min glndje att efter en sä long refa bland idcl fräin-
lingar ater fä höra det länge saknade hemlandssprnket! Han
tog genast min kaposäck, dad mig följa mcd och förde mig till
ett swcnskt hotel samt hewisade mig den största gnstwnnlighet.
Till föreständarinnan för hotellet sade han: „härbärgera denne
man, gif hoiioin hnsrum, mat och dricka pä min bekostnad, in
han är mi,i wnn frän hemlandet."

Under min wistelse pä hotellet fick jag anwisning pä en i
stadcn bocndc swensl handclsman, af hwilkcn jag erhöll rad och
upplySningar om förhällandena därstädcs. Han lät tillkalla en
swensk sorinan, och hos dcnne bodde jag till förstkommande lör-
dag, dä swcnstc farmare frän landct inkommo till stadc,i, Ätcd
dcm reste jag dä widarc innt landet och ftck arbete hos dem.
Och är >ag nu wid »ttcrsta mälet för min resa. Här finnas
omkring 50.0 farmare och swensk kyrka. Annu längre inät lan-
det sinnas slcrc andra swensta forsamlingar mcd ben cwangelisk-
lntcrska läran.

la, enligt min förcställning är jag hcmma mi. Jag är i
Texas, ctt paradis till utseende; sä härligt är detta land, Äten
llrbeta miste man här liksom pä alla andra ortcr i wärldcn.
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Mitt arbete utgiires af bouiullsplocfiriiig ät en farmare fräii södra
Swerige. Me» detta arbete torde snart blifwa slut. Här, lik-
suin i de flcsta stater i Anierika, har en owanlig torka fiiror-
sakat niisnvaxt pä bomullen, Angäende warmen kan jag säga.
att här är ungefär sä warmt, soin under de hetaste soinmarda-
ganic i Finland.

Säsoin jag näinde, är jag näjd med niin ställning och
ängiai icle att jag lämnat Finland, Jag äterwänder aldrig
härifrän. Hade jag blott min hustru och minä bar» här dä.
hade jag alt hwad jag önskar.

I henilandet hyser inängen den fureställningen, att emi-
granterne och deras barn komina att lida andlig wanwärd. Det
torde äfioen pä nägra ställen wara fallet. Men sä icke här! I,
Texas »näste alla barn hwita och fwarta gä i stola, kumia,
läsa, skrifwa och räkna; ti; äfwen här inser man att kunskap min-
nes goiiom läsning, wisdom genom erfareiihet och rikdom genom
arbete under Guds wälsignclse. I nasta bref will jag berätta
cm landet och jordkuu i Jlmerika, I.ig har wisserligen redan
skaffat mig »aarni kännedom därom pä de landt-departementö-
kontor jag besökt, men will ytterligare af swenska settlers, soin
bäst weta alt sädant, inhämta widare undcrrättelser.

Ett nytt skede inträder un i mär resenärs lif. Man luän-
tade i flcre manader pä det utlofwade brcfwct, men furgäfwes.
Ändtligen kom dock ett, men des, innehäll war föga glädjande.
Ha» läg för duden pä ett lasarett! Vrefioet war icke ens
strifioet as hoiiom själf, utan af läkaren därstädes. Hau lät
däri underrätta sinä anhöriga, att de icke skulle sälja stugan där
hemma, Hans laraste öuskan iuore att fä äterwända hem!
Senare anlände ett bref, skrifwet af honom själf d, 15 decem-
ber. Wi anfura fiiljande ur detta bref.

Texas, Austin d. 15 dec. 1881.
Olyckor och motgängar hafwa alt ifrän min födelse warit

mi»a följcslagar, Redan i gamla wärlden fick jag Nändigt streta
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med dem, inen dock tufen gänger wärre i den nua. Huru
grusade aro icke nu de luftflott oin nya wärldens härligheter,
som jag bygde mig i hemlandet! Detta bref blefwe oändligen
längt, oin jag skulle ända i smäsaker bestrifwa alt det elände jag
lidit och äninl lider; jag will endast nämna det hufwudsakliqaste.

Sasom jag i ett föregäende bref nämt, förorsakade torta
mihwäxt pä bomilllen. Jag fick arbeta endast 15 dagar se-
dan jag koni hit; da tog bonnillsplockningen slut. Darefter be-
gaf jag mig till de stora swenska settlcmenten inuti Texas för
att söka arbete. Jag gick osta till fots flere hundra engelsta mil
i de glest bcbngda traklerna, och dä jag kum i gärdarne uch frä-
gade efter arbete säg nian endast snedt pä mig och sade: „wi
behöfwa inga arbetare," Pä mat behöfde jag dock ej lida brist.

Frän det ena stället till det andra wisade de mig wagen öfwer
ändlösa prärier och stogar. Ibland stulle det wara en, ibland
twa timmars wäg till näimaste gärd, Cfta haude det, att so-
len gick ned, da jag hunnit ett stycke pä prärien; föremälet, som
jag syftade pä, förswann för minä ögon, icke det minsta spär af
nägon wäg fans, Dä fick jag taga mitt natthärbarge där bland
nrilddjnr, ormar, flngande och obekanla lysande djnr. Frän
dcraö anfall har dock Gnd härtils bcwarat mig. Sälunda har
wägen, prärien och stogen warit mitt ständiga hus och hein i Texas.

Slutligen kände jag mig blifwa sjnk, och dä drog jag mig
till en liten stad Nound Rock. Tärifrän reste jag pä bantäg
till Austin. Men wid ankomsten dit war det natt, och jag fick
äter tillbringa natten nndcr bar himmel. £lll morgoncu war
jag sä swärt sjnk, att jag ej kunde komma frän stället, pölisen
mäste föra mig till statens allmänna sjnkhus, och har har jag
nu lcgnt i !» länga weckor utan fkötsel i den sämsta belagcichet
en männistä kan tanka sig. Doktorn besökte mig roisit bagli-
-0«n, och mcdisin fick jag nog, men jag hade ingen fom stötte
mig för öfrigt.

Jag nämde i ett föregäende bref, att jag aldrig ängrar
min resa, att jag aldrig will äterwända till hemlandet; men
huru mänga tusen gänger har jag ej nu sedän ängrat mig och
Imni liivt worc det ej att äterse Finland, det älskade fädernes-

s,
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landet! Men deima gladje stall wiht aldrig fömnnas mig.
Sörjen ändock ej altför nchcket för min ftull, bedjen endast till
Gud för mig, att han nåbeligen fer till mitt elänbe!

Sä mände sig bladet för wär brefskrifware. Wi fä af
denna Hans resebeskrifning en ganska trogen bild af en utwan-
brare, Hans uppblästa inbillning, Hans sträfwanden och förhopp-
ningar. Hurn litet förwarkligas af alt det fköna, soin hägrar
för honom!

Den 26 jännäri 1882 gjorde döden slut pa wär brefskrif-
wares lidanden. Han om nägon sick erfara fanningen af den
bekanta fatfen:

Borta bra men hemma bäst.
Sä fkildrar denne utmandrare sitt lifs enkla faga. Wi

wilja ej göra nägra anmärkningar med anledning af den. Ma
den tala för sig fjälf.

Sä forgligt än denne utwandrares öde war, fä fick han
fltimiiftoiie fkäda det land, fom fä ofta förefwäfwat honom i
Hans drönnnar. Men hurn mänga finnas ej, fom aldrig ens
Innna fin bcstämmclfeort, ntan rcdan yå farden falla offer för
alla de mänga motgangar och befwarligheter, soin möta. Sa är
t. ex. den behandling, man röner ombord pä somliga af de stora
ängbätarne ofta onthärdlig. Lätom oh lyhna till en rapoort,
fom frän swcnsk-norsta konfulatet i 3tew-lork inskickades till de
förenade landens rcgering. Den lnder pä följande wis: En-
ligt ofsicielt nieddelande frän öfwerläkaren va Nem-lorks emigrant-
hofpital hade de frän Nemesis (namnet pä ett fartyg, tillhörande
nederländsta Nolial-Crownlinjen) mottagna fjuka warit i en
ytterst dedröflig belägenhet, fä att fju barn dogo nastan ögon-
blickligen efter ankomsten till hofpitalet, medan flere woro i ett
mncket fwärt tillständ, frainkalladt genom dälig och otillräcklig
näring omdord.

Tretton perfoner, hnfwndfakligen barn, dogo under öfwer-
refan hit och emigranterna beklaga sig enstämmigt öfwer behand-
lingen ombord och anklaga ängfarti)gsbolaget att wara ssulden
till de mänga dödsfallen, i det koste» redan ftira dagar efter af-

66 Emigrationen.



rcfaii från Ainsterdam böijade bliswa dälig och barnens föda
flutligeii instränktes till mjölk, utspädd med saltwatten, hwartill
koin att lakareuppsigten war ytterst bristfällig, einedan läkaien
nastan ständigt skall hafwa warit berusad.

Passagerare omtala widare att bäde gifta och ogifta per-
soner ntan hänsyn till fön anwisades sofmm i en och samma
hytt och att ätbar föda blott erhulls mot skild betalning; när
passagerarena betlagade sig öfwer denna daliga behandling, be-
mottes de af fartygets bcfäl med okwäden och hotelser. Likale-
des har ängfartyget „3nrren", befraktadt af saimna linje, gjort
twä resor till Ncw-lork och dada gängeina hafwa emigranterna
anfört klagomäl ufwer ufcl kost och dälig behandling.

Wi kunna wiht icke fäga att nian alltid räkar sa illa ut
foin oswannäinde personer, inen ofta händer det att utwandraren
redan innan han konnnit fram, mänga gänger önskat sig wara
tillbaka i hemmct. Wära finländste emigranter hafwa dehutom
swnrt att söka godtgövelfe för skada och lidanden, som tillftyn-
dats dem, dä ej mellan Finlands och Amerikas regeringar sin->
nas ingängna lwgra niellanfolkliga furdrag, hwilka stnlle fkudda
de finländste emigrantcrnes rätt gent emot agenterne. Äfwen
wär lagstiftning ssall dock inom kort nudgas gurn emigrationen
snmt emigrantcrnes rättsliga ställning och furhällanden till före-
mäl för fina umforger. Tn ehuru wi tro och hoppas att ut-
wandringen redan i närmastc framtid fkall i betndlig män min-
staö och aftaga, fä aro wi dock öfwcrti)gade om att den aldrig
stall fullkomligt afstanna.

SBi höra ej häller, fäfom redan i början af denna lilla
ftrift littalndes, till dem soin strika högt och uttala en allmän
lörkastelfe ufioer emigrationen.

Om wi ock warnat för agenters och wärfwares fwekfnll a
och öfwerdrifna ftildringar, fä hafwa wi likwäl ej malat för-
hnllaiidena i Amerika i endast dnstra färger, ej försökt upphöja
wära cgna till styarna, Wi hafwa ej welat stämpla den soin
förrädare, hwilken lämnar sitt land, ntan wi hafwa gärna med-
gifwit, att omständigheter finnas, foni berattiga till emigration,
ja hwilta till och med göra den till en winst för den enstild e.
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Men som lättsinnig och otlot mäste uri dock beteckna den, som
utan tmingande skäl öfmergifwer fäderneslandet för att gä okända
och oftllst, åtrninjtone till en början, härda öden emot.

Lät mara att förhällandena i eget land stundom ej aro
fädana, som ni stulle önska hafma dem, sä ligger det dock nä-
got onaturligt i att ärligen tusentals peisoner Icimrrn fädernes-
landet och anförwandter, och hos hwarje fosterlandswän wäcker
deimll högt uppdrifna emigration sorgliga känslor. Han stär
inför en sorglig wärklighet, som tnckes wifa att fosterlands-
kärlek och förnujsamhet aro i aftagande hos Nordens folk. Det
land, där wära förfader brittit bygd och ntsått odlingens och
bildningens frön och som de laumat oh t ars, detta lasta wi
ifräil oh med kallt hjärta i stället för att söka förkofra och för-
öka det. /Att mi ofta hari handla oklokt och obetanksamt äfwen
mot otz själfwa hafma mi sökt wisa genom att skildra de mot-
gångar och öden, som ntmandraren har att genmnkampa sawäl
nnder fiirden som efter ftamkomsten till Amerika. ■ 3Li luuna
därför ej annat Ln lägga hwar och en på hjartat att noga be-
tanka sig, innan han beslnter sig för att byta bort fin hemdygd
och fin fäkra om ock torftiga ntlomst här hemma mot en osäker
lycka i främmande land.
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