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ABSTRACT 

 
The aim of this thesis is to shed light upon the construction of identity within the Swedish-
Canadian immigrant group during the first half of the 20th century. The most important 
sources of ethnic and nationalistic influences this study scrutinizes are the homeland Swe-
den, Swedish-America, Scandinavian-Canada and the Canadian host society. It also exam-
ines the interaction with other social identities, such as gender and religion. Theoretically, 
this dissertation takes its point of departure in Fredrik Barth’s assumptions on cultural 
boundaries and ethnic grouping, which emphasizes the meeting and confrontation with 
other groups as a trigger in the development of a new ethnic identity. The study is carried 
out on three partly interacting levels: the individual, the organizational and the offi-
cial/rhetorical level. 

On the individual level, the first generation Swedes in Canada was probably as Swed-
ish as they could be concerning identity, culture and social networks. But as it turned out, 
the shattered Swedish immigration, the vast and often hardly passable Canadian landscape, 
together with indirect help from the Canadian government, would prevent an extensive 
establishment of ethnic organizations. The surplus of single Swedish-Canadian men also 
affected the transference of Swedishness negatively in the change of generations.  

The intense dialogue with Swedish America, mostly conducted through the Augustana 
Synod and the Vasa Order, contributed to a new sense of Swedishness. Both these Swed-
ish-American organizations had “Diaspora ambitions” and they relatively soon established 
a certain cooperation with the pan-Swedish movement in Sweden. Women played an im-
portant social, economical as well practical role in both secular and religious organizational 
life. Many Swedish-Canadians congregations and organizations would have had no future, if 
not for the women’s commitment. 

Swedish rhetoric on the official level was carried out by men, to men, in a male language 
and imaginary. In this context the term Swede thus became synonymous with Swedish man. 
Both outspoken desires from the Swedish homeland and its actual internal development 
were considered and reformulated in Swedish-Canadian rhetoric. When the nationalistic 
discourse changed in Sweden, the Swedish-Canadian rhetoric changed in the same direc-
tion. Swedes in Canada also responded to ethnic competition, especially from Norwegians, 
by trying to define how the two related groups differed. Of certain importance was the 
signals given from the host society. With a general suspicion of foreign elements together 
with a demand for assimilation, the Canadian government seems to have hastened the 
integration process of Swedish-Canadians.  
 
Keywords: Swedish immigrants, cultural boundaries, ethnicity, nationalism, identity, Canadian 
immigration history, gender history, language shift, ethnic press, religion, secular societies. 
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Förord 

Under de år som jag arbetat med denna min avhandling har jag oräkneliga 
gånger fått frågan om den svensk-kanadensiska historien också är en del av 
min egen historia. Svaret måste varje gång bli nej. Så vitt jag kan förstå har 
ingen i min släkt emigrerat vare sig till Kanada eller USA. Och om man 
bortser från min fars korta sejour som järnvägsarbetare i Liberia under 
sextiotalet tycks inte heller något annat land ha varit tillräckligt lockande för 
att det trygga hemlandet skulle överges. Själv har jag inte flyttat längre än de 
tre milen mellan Vännäs och Umeå. Jag är med andra ord en stannare i dess 
mest uttalade bemärkelse.  

Valet av forskningsinriktning kan istället i första hand tillskrivas profes-
sor emeritus Sune Åkerman, som med entusiasm och engagemang öppnade 
mina ögon för svenskarna i Kanada och deras identitetsskapande. Mitt tidi-
gare intresse för etnicitets- och identitetsfrågor på ett mer generellt plan 
kunde här förankras i en konkret historisk verklighet som dessutom möjlig-
gjorde studiet av en grupp som ofta betraktats som ”etniskt osynlig”. Trots 
att Sune gick i pension redan i ett tidigt skede av min forskarutbildning, har 
han alltjämt följt mitt arbete med intresse och med viss regelbundenhet 
försett mig med tänkvärda artiklar och reflektioner. 

Avhandlingsarbetet hade blivit betydligt svårare att fullfölja utan de an-
slag och stipendier som har tilldelats mig. Bidragsgivare som Stiftelsen J C 
Kempes Minnes Stipendiefond, Länsförsäkringar och Sparbankens Forskningsfond, 
Kungliga Skytteanska Samfundet (Landshövding Elof Lindbergs fond), samt Stiftelsen 
Lars Johan Hiertas minnesfond har samtliga genom sin generositet stöttat ge-
nomförandet av viktiga delstudier. Till avhandlingens tryckning har Kungl. 
Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur givit ett välkommet bidrag. Ge-
nom Svenska Institutet möjliggjordes också en terminslång forskningsvistelse 
vid University of Calgary i Kanada. Sist – men definitivt inte minst – har de 
frikostiga bidragen från Riksbankens Jubileumsfond (RJ) försäkrat mitt levebröd 
under tre och ett halvt år genom mitt deltagande i två olika forskningspro-
jekt.  

Inom det RJ-finansierade Kulturgräns Norr har projektledare professor 
Lars-Erik Edlund med glada tillrop i både med- och motgång uppmuntrat 
mig i min forskning. Inom det andra RJ-projektet, Svenskhetens gränser, har 
projektledare F.D. Per Nordahl med tillit visat mig förtroendet att ta mig an 
detta avhandlingsarbete.  

Min huvudhandledare, professor Lars-Göran Tedebrand, har utgjort en 
trygg punkt i min doktorandtillvaro och hans handledning har alltid känne-
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tecknats av en makalös tilltro till min egen förmåga. Som biträdande hand-
ledare har professor Daniel Lindmark varit viktig både som personligt stöd 
och vetenskapligt bollplank. 

Under min tid som doktorand på Umeå universitet har jag också haft 
förmånen att vara en del av tre olika sammanhang: historia, historisk demo-
grafi, och nu, institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen. 
Fantastiska kollegor vid alla dessa enheter har gjort att Umeå universitet 
känns lika hemma som mitt egetvardagsrum.  Seminariet för samtidshistoria 
under ledning av professor Tom Ericsson, såväl som seminariet för historisk 
demografi under ledning av Lars-Göran Tedebrand har utgjort en viktig del 
i min forskarutbildning. Vid institutionen för svenska och samhällsveten-
skapliga ämnen har jag sedan kunnat vidareutveckla min lärarkompetens 
tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor. Utan alla kolor, bul-
lar, äpplen och vänliga ord som mina arbetskamrater regelbundet har försett 
mig med under det avslutande avhandlingsarbetet vet jag ärligt talat inte hur 
det skulle ha gått. 

Tack vare goda läsare i slutskedet har jag inte bara fått konstruktiva råd 
om textförbättringar. Jag har också räddats från ”statiskt material”, ”blod-
sudlan” och ”skandaliska grupper”. De vänner och kollegor som bistått mig 
med denna värdefulla hjälp är Kerstin Lindgren, Sune Åkerman, Carin Jons-
son, Arja Virta, Mats Nilsson, Anna Larsson, Anna Lindkvist, Sofia Kling, 
Per Axelsson, P-O Grönberg, Patrik Lantto, Marie Oscarsson och Hanna 
Markusson Winkvist. 

I samband med min arkivforskning i Kanada fick jag nya vänner och 
mötte gästfrihet och hjälpsamhet av sällan skådat slag. Ian och Gunilla Win-
chester i Calgary hjälpte mig att etablera viktiga kontakter och öppnade sitt 
hem för både mig och min familj. I Edmonton har Lars Fahlström varit en 
viktig kontaktperson, på samma sätt som Rune Anderson.  

Den som jag under avhandlingstiden har haft mest forskningsutbyte i 
frågan om den svensk-kanadensiska historien är vännen och kollegan Eva 
St. Jean i Victoria, British Columbia. Eva har bistått mig med social och 
intellektuell stimulans såväl som assistans av högst praktisk natur.  

Mina föräldrar, Britt och Leo, är kanske den största anledningen till att 
inte Svea folk slutar direkt vid innehållsförteckningen. Så långt tillbaka jag 
kan minnas har de båda två, på var sitt sätt, i ord och handling inpräntat att 
ingenting är omöjligt – en viktig grundinställning inte minst under avhand-
lingsarbetets allra sista veckor då varje dag tycktes försvinna snabbare än en 
utandning samtidigt som texten, nästan som den kanadensiska prärien, 
bredde ut sig i ett oöverskådligt landskap av tomrum och fallgropar. Till-
sammans med sina respektive har de också varit ett stort stöd för både mig 
och min familj. 
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Både avhandlingsarbetet och livet hade varit betydligt tråkigare utan 
min familj – Peter, Isabella och Olivia. Nu ser jag fram emot en lång, lat 
sommar med dem!  
 

 

Ett stort och varmt tack till alla er som jag nämnt och även till er som jag i 
hastigheten har glömt!  

    
Umeå den 15 maj 2004 

Carina Rönnqvist 
 
 
 





  

I INLEDNING 

Som en ”förskingrad Svea son i främmande land”1 kände sig Erik Axel Ny-
lund, en av de många unga män som under tidigt 1900-tal lämnade Sverige för 
Kanada. Han hade varit en av de drivande i den stora flottningsstrejken 1909 
och på grund av detta blivit svartlistad. Utan möjlighet att försörja sig under 
vintern såg han ingen annan lösning än att utvandra till det land hans bror 
Olof  en gång valt – Kanada. Kyrkoherde Carl Hammer, en bekant till en av 
Eriks gamla vänner, skriver om hans avfärd: ”Det var med en viss bitterhet i 
hjärtat, som Erik Axel lämnade sin hembygd, den plats, som han älskade så 
högt”.2 Tillsammans med några andra av de svartlistade arbetarna från Härje-
dalen/Jämtland slog han sig ned i Shaunavon i Saskatchewan. Och trots en 
ständig längtan till Sverige och hembyn Överhogdal kom han att stanna där 
till sin död 1958.3 

Det var vid slutet av 1800-talet som svenska invandrare upptäckte de 
kanadensiska prärieprovinserna. På samma sätt som med utvandringen till 
USA kom den tidiga invandringen av svenskar till Kanada att karaktäriseras av 
grupp- och kedjemigration. Allra oftast var det fråga om svenskamerikaner 
som sökte sig över gränsen för att återigen slå ned sina bopålar. Även om 
svenskarna hade en tendens att söka sig till samhällen där det fanns landsmän, 
spreds de över landet på ett helt annat sätt än vad som skett i USA. Med tiden 
skulle även direktinvandringen från Sverige, med sin starka dominans av en-
samstående unga män, komma att tillta. I Kanada kom de svenska immigran-
terna i kontakt med människor från världens alla hörn och utgjorde en in-
vandrargrupp bland många andra. 

Historien om svenskarna i Kanada kan förstås inte sammanfattas utifrån 
Eriks erfarenheter. För detta är den alltför mångfacetterad och komplex. Men 
i några avseenden är ändå både han själv och hans historia karaktäristisk. Han 
är den unge mannen som söker sig en tillfällig hemvist i Kanada för att där få 

 
1 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 6, Erik A. Nylund, brev till Ture Persson 29/12 1935. 
NMA. 
2 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 6, Carl Hammer, berättelse och utdrag ur Överhogdals 
kyrkböcker 15/3 1960, NMA. 
3 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 6, ”Syvart”, brev 20/11 1958, NMA. 
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sin försörjning, men som på grund av omständigheterna stannar livet ut och 
låter sig helt eller delvis integreras in i det kanadensiska samhället. Han håller 
förvisso hela tiden fast vid sin svenska identitet, men han gör det på det sätt 
som bara en person som inte längre lever i Sverige kan göra: med ständig re-
flektion kring den egna nationaliteten och dess innehåll och betydelse, kring 
möten med andra nationaliteter och de likheter och skillnader som uppen-
barar sig. Som ungkarl i en mansdominerad miljö skulle han också ges många 
tillfällen att reflektera över männens och kvinnornas olika förutsättningar i det 
nya landet. 

Vad vet vi då om svenskarna i Kanada och deras identitetsskapande? De 
fåtaliga studier som gjorts beträffande svensk etnicitet i Kanada visar tämligen 
entydigt på att den etniska medvetenheten generellt varit mindre uttalad hos 
den svensk-kanadensiska4 immigrantgruppen än hos den svenskamerikanska.5 
Till detta kan det finnas flera olika anledningar, varibland immigrationens 
karaktär och allmänt förändrade livsvillkor kan nämnas. 

Intresset för etniska relationer i Nordamerika har resulterat i studier av 
etniska grupper och organisationer, som visar hur den etniska samhörigheten 
stärks vid konfrontationen med andra etniska grupper.6 Med endast en hand-
full undantag har emellertid dessa studier förlagts till immigrantmiljöerna i 
USA, det vill säga företrädesvis till primärdestinationsorter där den etniska 
medvetenheten tog sig mycket konkreta uttryck. För att få en djupare för-
ståelse för den etniska problematiken kan det dock vara nödvändigt att 
komplettera med undersökningar av de samhällen där den etniska samman-
sättningen inte är lika entydig, och där anpassningen till den amerikanska livs-
stilen luckrat upp de skarpaste gränserna mellan de olika immigrantgrupperna. 
Ann M. Legreid skriver: 

 
4 Det ska noteras att begreppet ”svensk-kanadensisk” kan ha haft en skild betydelse från ”Kanada-
svensk”. Åtminstone för svenskamerikanernas del betecknade ”Amerika-svensk” en person som 
inte ville integreras i det amerikanska samhället. Eftersom denna avhandling utgår ifrån att svens-
karna i Kanada inte var segregationsbenägna används därför termen ”svensk-kanadensisk”. Se 
Kummel 1994, s 236.  
5 Se till exempel: Ljungmark, Lars. Svenskarna i Winnipeg. Porten till prärien 1872–1940. Växjö 1994; 
Runblom, Harald. “Svenskarna i Canada. En studie i låg etnisk medvetenhet”, i Historieforskning på 
nya vägar. Studier tillägnade Sten Carlsson 14.12.1977, Lars-Göran Tedebrand (red). Lund 1977; Pal-
mer, Howard & Palmer, Tamara. Alberta. A New History. Edmonton 1990; Richard, Madeline A., 
Ethnic Groups and Marital Choices. Ethnic History and Marital Assimilation in Canada. 1860–1971. 
Vancouver 1991. 
6 Se till exempel: Nordahl, Per. Weaving the Ethnic Fabric. Social Networks among Swedish-American 
Radicals in Chicago 1890–1940. Umeå 1994 (diss); Blanck, Dag. Becoming Swedish-American. The Cons-
truction of an Ethnic Identity in the Augustana Synod, 1860–1917. Uppsala 1997 (diss). 
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Too often researchers have scrutinized single immigrant groups, analyzed 
them in isolation, and drawn conclusions based on snapshots in time while 
they have ignored the advances of time-lapse photography. With rare excep-
tions, the older centers of direct frontier settlement have received greater at-
tention than secondary centers of indirect settlement. Clearly, the paths and 
patterns of ethnic settlement have been somewhat misrepresented as a result 
of these imbalances.7 

Den svenska invandringen till Kanada var i högsta grad av den sekundär-
karaktär som Legreid efterlyser i forskningen. En undersökning av det svensk-
kanadensiska identitetsskapandet skulle med andra ord kunna nyansera tidi-
gare forskning om etnisk medvetenhet och etnicitet i mer statiska invandrar-
samhällen. 

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 

Det brukar sägas att de svenska invandrarna i Kanada assimilerades snabbt, 
och att svensk kultur och tradition där knappast är mer än ett minne blott.8 
Jämfört med andra tidiga invandrargrupper tycks också intresset för den egna 
etniciteten ha varit förhållandevis lågt hos svenskarna. Ändå finns det ännu 
idag andra och tredje generationens svensk-kanadensare som aktivt förhåller 
sig till sitt etniska ursprung. Det finns också ett antal livaktiga svenska före-
ningar, och flera församlingar har fortfarande en viss svensk förankring.9  

Denna avhandlings övergripande syfte är att belysa identitetsskapandet 
hos svenska immigranter och deras ättlingar i Kanada under 1900-talets första 
hälft. I en tid och ett sammanhang då individuella egenskaper många gånger 
gjordes synonyma med nationalkaraktär, och då mänsklig samhörighet i näs-
tan samma höga utsträckning stavades nationell samhörighet, blir dessa immi-
granter givetvis intressanta. Vad kan deras förhållningssätt, erfarenheter och 
strategier säga oss om fenomen som nationalism och etnicitet under det tidiga 
1900-talet? 

För att kunna belysa identitetsskapandeprocessen har det övergripande 
syftet brutits ned i tre problemområden. Det första problemet rör identitets-
skapandets gränser och begränsningar samt innehåll och former. Vilka inklu-

 
7 Legreid, Ann M. ”’This morning’s train form the East…’ Nordic Image and Adjustment in the 
Frontier Midwest”, i Out of Scandinavia. Essays on Transatlantic Crossings of Cultural Boundaries. Poul 
Houe (red). The Nordic Conference Papers. Volumes 13–14 July 1993, s 9. 
8 Se till exempel: Ljungmark, Lars & Åkerman, Sune. ”The Unknown Emigration. Swedes in Can-
ada 1870–1970”, i Norrländsk Migration 1846–1996. Arkiv i Norrland 16. Jan Forsgren (red). Härnö-
sand 1996; Runblom 1977; Wonders, William. ”Mot Kanadas Nordväst. Pioneer Settlement by 
Scandinavians in Central Alberta”, i Geografiska Annaler, 65 B (1983) 2. 
9 Jämför: http://www.swedishembassy.ca [2004–04–09]. 
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derades i gemenskapen och vilka exkluderades? På vilka sätt begränsade re-
spektive möjliggjorde den kanadensiska immigrantmiljön svensk sammanhåll-
ning och bevarande av en svensk identitet på ett mer generellt plan? Hur ver-
baliserades och manifesterades den svensk-kanadensiska identiteten? Det 
andra problemet rör inflytandet från de centrala referenspunkter som det 
svenska Kanada förde en direkt och indirekt dialog med, det vill säga hemlan-
det Sverige, värdlandet Kanada och den skandinaviska invandrargruppen samt 
Svensk-Amerika. Hur förhöll man sig till nationella och etniska influenser från 
dessa områden i sitt sökande efter en egen identitet i ett nytt land? På vilket 
sätt yttrade sig detta? Det tredje och sista problemet rör införlivandet av och 
samspelet med andra identitetsskapande faktorer, såsom exempelvis religion 
och kön, i den fortlöpande nationalistiska och etniska diskussionen i svensk-
hetens Kanada. Hur, varför och i vilka sammanhang integrerades andra iden-
titeter i den svensk-kanadensiska? Och när blev andra identiteter viktigare än 
den nationella/etniska?  

Det bör poängteras att undersökningen utgår från ett positivt urval. Ut-
trycken av svensk nationalism och skandinavisk etnicitet undersöks i första 
hand utifrån de svenskar och svenskättlingar i Kanada som på ett eller annat 
sätt förhöll sig aktivt till sin svenska bakgrund, medan de svenskar som kom 
att assimileras helt endast används som referenspunkt i analysen. Med andra 
ord följer undersökningen utvecklingen av den etniska och nationella iden-
titeten, istället för exempelvis en enskild förenings, eller ett enskilt invand-
rarsamhälles, utveckling. Detta gör att ett brett spektrum av källmaterial kan 
(och måste) användas. 

Avgränsningen i tid täcker in tre omvälvande skeenden som bedöms ha 
påverkat såväl nationskänslan som den etniska samhörigheten: den svensk-
norska unionsupplösningen, samt de båda världskrigen.10 Samtidigt inkluderar 
den undersökta perioden de stora emigrationsvågorna från Sverige till Kanada 
under 1910- och 1920-talen.11 De olika undersökningarna fokuserar på 
utvecklingen under 1900-talets första hälft. Eftersom identetsskapandepro-
cessen måste sättas in i ett längre tidsperspektiv för att bli begriplig ges dock 
för analysens och sammanhangets skull såväl tillbakablickar som beskriv-
ningar av den senare händelseutvecklingen.  

 
10 Se till exempel: Tergel, Alf. ”Ungkyrkorörelsen och nationalismen”, i Kyrka och nationalism i 
Norden. Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet. Ingmar Brohed (red). 
Lund 1998, s 343ff.; Ljungmark , Lars. ”Swedes in Winnipeg up to 1940s. Inter-Ethnic Relations”, 
i Swedes in America. New Perspectives. Ulf Beijbom (red). Växjö 1993. 
11 Carlsson, Sten. ”Chronology and Composition of Swedish Emigration to America”, i From 
Sweden to America. A History of the Migration. Harald Runblom & Hans Norman (red). University of 
Minnesota Press, Minneapolis 1976. 
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Nedan diskuteras de teoretiska utgångspunkter som givit ingångar till 
undersökningen och därmed varit vägledande för avhandlingsarbetet. Där-
efter behandlas tidigare forskning, avgränsningar, metod och källmaterial.  

Teoretiska begrepp och perspektiv 

I fokus för denna studie står identitetsskapandet i immigrantmiljön. Med en 
sådan ansats blir teorier kring såväl etnicitet som nationalism av överordnad 
betydelse. På samma sätt är teorier om assimilation och integration viktiga för 
förståelsen av själva identitetsskapandeprocessen. Ofta har studier över etni-
citet haft en tendens att visa upp en enkönad verklighet, en verklighet som i 
generaliserande ordalag rekonstruerats utifrån undersökningar av sociala are-
nor där manliga strategier varit normgivande. Ett genusperspektiv kommer 
därför att anläggas. I föreliggande studie har också dialogismteorin utgjort en 
viktig utgångspunkt för texttolkning och textförståelse. Denna teori är främst 
etablerad inom litteraturvetenskapen men har på senare år även fått fäste 
inom de samhällsvetenskapliga och övriga humanistiska disciplinerna. Nedan 
följer en diskussion kring definitioner, utveckling och användning av avhand-
lingens teoretiska perspektiv. 

Etnicitet  
De teoretiska diskussionerna kring etniciteten som fenomen har de senaste 
decennierna i hög grad kretsat kring graden av essentialism/primordialism 
och konstruktivism i identitetsskapande och gruppbildning. Medan den äldre 
forskningen oftast oreflekterat vilade på essentialistiska antaganden, har den 
nyare forskningen alltmer kommit att utgå ifrån konstruktivistiska teorier. 
Försök att syntetisera de båda utgångspunkterna har också gjorts.  

År 1969 presenterade Fredrik Barth sitt kulturgränsbegrepp i introduk-
tionen till Ethnic Groups and Boundaries. Där ställdes frågan om mekanismerna 
bakom etnisk gruppbildning på sin spets. Var det verkligen relevant att stu-
dera kulturen, det som hände inom gruppen, när identitetsskapandet i själva 
verket föreföll helt beroende av mötet och jämförelsen med andra grupper?12 
Om han än inte lika ensidigt betonat de yttre faktorernas betydelse som 
många velat göra gällande, förändrade Barth härigenom synen på etniciteten 
som fenomen. I stället för att som den tidigare forskningen kartlägga kultu-
rella karaktäristika accentuerade han själva mötet. Omdömena om teorins 

 
12 Barth, Fredrik. ”Introduction”, i Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Cultural 
Difference. Fredrik Barth (red). Norge 1969. 
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tillämplighet har emellertid skiftat. Den skarpaste kritiken har riktats mot att 
Barth inte tagit någon hänsyn till det kulturella arvet. Närmare trettio år efter 
sin banbrytande publikation har Barth själv bemött denna kritik genom att 
något omdefiniera de gamla utgångspunkterna: 

the issue of cultural content versus boundary, as it was formulated, uninten-
tionally served to mislead. Yes, it is a question of analyzing boundary proc-
esses, not of enumerating the sum of content, as in an old-fashioned trait list. 
But locating the basis of such boundary processes is not a question of pacing 
the limits of a group and observing its markers and the shedding of members. 
As already shown in the case materials in Ethnic groups…, central and cultur-
ally valued institutions and activities in an ethnic group may be deeply involved 
in its boundary maintenance by setting internal processes of convergence to 
motion. 13 

Barth menar alltså, tvärtemot vad som brukar tillskrivas honom, att kulturen 
är en väsentlig aspekt. Hans teori innebär således inte en ensidig fokusering på 
etniska gränser och ett förnekande av kulturen. Istället framhåller han att det 
förra perspektivet kan vara mer givande än det senare att utgå från vid en 
vetenskaplig undersökning. Han berör också den viktiga frågan om interak-
tionen mellan den inre kärnan (kulturen) och de yttre gränserna (kultur-
mötena). Här menar han att kulturen, den inre kärnan, måste problematiseras 
utifrån utbytet av kunskap och värderingar i mötet med andra grupper.14 
Denna problematik tar även Richard Jenkins fasta på då han försöker göra en 
syntes av primordiala och konstruktivistiska teorier. Han sammanfattar: 

That there are limits to the plasticity of ethnicity, as well as to its fixity and so-
lidity, is the founding premise for the development of an understanding of 
ethnicity which permits us to appreciate that although it is imagined it is not 
imaginary; to acknowledge its antiquity as well as its modernity. Rethinking 
demands that we should strike a balanced view of the authenticity of ethnic 
attachment. Somewhere between irresistible emotion and utter cynicism, nei-
ther blindly primordial nor completely manipulable, ethnicity and its allotrops 
are principles of collective identification and social organization in terms of 
culture and history, similarity and difference, that show little signs of withering 
away. In itself this is neither a ‘good thing’ nor a ‘bad thing’. It is probably just 
very human. It is hard to imagine the social world in their absence.15 

Det Jenkins tycks mena är att vi aldrig slutgiltigt kan fastställa någon generell 
teori om i vilken grad de primordiala faktorerna påverkar de konstruerade och 
vice versa – vi får bara acceptera växelspelet. Själva utmaningen inom etnici-
tetsforskningen ligger istället i att utreda de situationsspecifika variabler som 

 
13 Barth, Fredrik. ”Enduring and emerging issues in the analysis of ethnicity”, i The Anthropology of 
Ethnicity. Beyond ‘Ethnic Groups and Boundaries’. Hans Vermeulen & Cora Govers (red). Amsterdam 
1996, s 15ff. 
14 Barth, Fredrik. ”Other Knowledge and other Ways of Knowing”, i Journal of Anthropological Re-
search 1995. 51:1, s 67.  
15 Jenkins, Richard. Rethinking Ethnicity. Arguments and Explorations. London 1997, s 169ff. 
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påverkar den individuella och kollektiva etniska identiteten i endera rikt-
ningen. 

Barths syn på etniciteten som relationell och situationell har också i 
många år inspirerat såväl socialantropologer som andra forskare. Hans ställ-
ningstagande har emellertid komplicerat själva kategoriseringen av etniska 
grupper. Då det inte längre är lika aktuellt att kartlägga konkreta kulturella 
egenheter, blir kategoriseringsfrågan nämligen problematisk. Denna omstän-
dighet har lett till att begreppet ‘etnisk grupp’ ibland har använts ganska god-
tyckligt, eller rent av vårdslöst. Abner Cohen, sociolog och antropolog, fram-
håller att detta mycket väl kan bero på de vida definitioner begreppet ofta ges: 

an ethnic group can be operationally defined as a collectivity of people who (a) 
share same patterns of normative behaviour and (b) form a larger population, 
interacting with people from other collectivities within the framework of social 
system. (…) It is obvious that this definition is so wide that it covers collectiv-
ities that are not usually described as ‘ethnic’.16 

Genom att ge begreppet en tillräckligt svävande definition kan vi alltså räkna 
in ett flertal olika kollektiv, vilkas etniska bas kan vara mer eller mindre tvek-
sam. Cohens anförda definition är måhända ovanligt vid, men även när man 
försökt snäva in definitionen blir svårigheterna uppenbara. Det står klart att 
ytterligare kriterier måste tillföras. 

Här uppstår också en konflikt mellan det som utifrån forskarens pers-
pektiv kan uppfattas som en social konstruktion, och det som undersöknings-
objekten mest troligt upplevt, eller fortfarande upplever, som en kulturell 
enhet och kontinuitet. För att en individ ska kunna identifiera sig med en et-
nisk grupp, måste han/hon känna en samhörighet, som medvetet eller un-
derförstått relateras till en uppsättning av exempelvis gemensamma värde-
ringar eller kulturella särdrag. I början av 1970-talet skrev R. A. Schermer-
horn: 

An ethnic group is defined here as a collectivity within a larger society having 
real or putative common ancestry, memories of a shared historical past, and a 
cultural focus on one or more symbolic elements defined as the epitome of 
their peoplehood. Examples of such symbolic elements are: kinship patterns, 
physical contiguity (as in localism or sectionalism), religious affiliation, lan-
guage or dialect forms, tribal affiliation, nationality, phenotypal features, or any 
combination of these. A necessary accompaniment is some consciousness of 
kind among members of the group.17  

Schermerhorn lyfter alltså fram de symboliska aspekterna av etniska 
karaktäristika och poängterar starkt ”jagets” betydelse i det större kollektivet. 

 
16 Cohen, Abner. ”The Lesson of Ethnicity (1974)”, i Theories of Ethnicity. A Classical Reader. 
Werner Sollors (red). USA 1996, s 370.  
17 Schermerhorn, R. A. Comparative Ethnic Relations. A Framework for Theory and Research. The Univer-
sity of Chicago Press 1978, s 12.  
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Men samtidigt som han därigenom delvis företecknar teorierna om den ska-
pade, eller uppfunna, gruppidentiteten, som under 1980-talet skulle komma 
att föras fram av bland andra Eric Hobsbawn och Werner Sollors,18 menar 
han att den etniska gemenskapen kan byggas kring kulturella, religiösa eller 
språkliga element. Med utgångspunkt i det ovanstående stannar jag vid en 
definition av begreppet ‘etnisk grupp’ som ligger nära Cohens, men som, för-
utom att den utgår ifrån en interaktiv gemenskap, också bygger på någon form 
av föreställt eller reellt frändskap av det slag som Schermerhorn presenterar.  

I Ethnicity and Nationalism definierar den norske socialantropologen 
Thomas Hylland Eriksen begreppet etnicitet.19 Han menar att man inom 
etnicitetsforskningen brukar utgå från etniciteten dels som ett sätt att klassi-
ficera människor, dels som ett sätt att undersöka grupprelationer. Däremot 
framhåller han att etnicitet inte kan göras synonymt med ras eller minoritet. 
Etniciteten är med andra ord ett gruppfenomen utanför strikt biologiska 
identifikationsgrunder. Anthony Cohen framhåller att vi för att kunna förstå 
etnicitetens dynamik måste ned på individnivå. Han skriver: 

The ethnic group is an aggregate of selves each of whom produces ethnicity 
for itself. What these various productions have in common may well be more a 
matter of formal appearance than of meaningful reality. It is the self’s cons-
ciousness which has primacy in the creation of ethnicity, in rendering bounda-
ries meaningful, in the interpretation of ethnic identity. The self consciousness 
is the obvious point at which to begin.20  

En grupp består alltid av individuella medvetanden. Genom att förstå indi-
videns drivkrafter kan man också förstå kollektivets. Historikern Dag Blanck 
anknyter delvis till denna föreställning då han beskriver den etniska identi-
teten på en skala, där ”everyday ethnicity”, etnicitetens uttryck i det vardagliga 
livet, och ”elite ethncity”, den organiserade etniciteten, utgör de två kontras-
terna.21 Men det är för den skull inte fråga om en utpräglad polarisering, eller 
värdering av den etniska identiteten som sådan, utan snarare en gradering av 
de essentiella och konstruktivistiska inslagen i dessa båda uttryck för etniskt 
medvetande. Blanck utgår ifrån att den etniska vardagsidentiteten har ett 
större mått av essentialism än de etniskt baserade organisationerna, som i 
själva verket finner sitt existensberättigande i sitt skapande och förstärkande 
av den etniska medvetenheten och sammanhållningen. Samtidigt behöver 
också de organisationerna hämta stoff och näring ur den etniska vardagskul-

 
18 Se till exempel: Sollors, Werner. The Invention of Ethnicity. New York 1989; Hobsbawn, Eric & 
Ranger, Terence. The Invention of Tradition. Cambridge 1983. 
19 Hylland Eriksen, Thomas. Ethnicity and Nationalism. USA 1993, s 3ff. 
20 Cohen, Anthony P. ”Boundaries of consciousness, consciousness of boundaries”, i The Anthro-
pology of Ethnicity. Beyond ‘Ethnic Groups and Boundaries’. Hans Vermeulen & Cora Govers (red). 
Amsterdam 1996, s 78. 
21 Blanck 1997, s 29. 
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turen. Således ser vi en form av interaktion mellan de båda nivåerna. Även om 
Blanck påpekar att vardagsetniciteten kan avspeglas i matlagning, traditioner, 
etc., kommer den också till uttryck i vardagens relationer och i mer informella 
nätverk. 

I en artikel från 1996 försöker Eugeen Roosens ringa in innebörden av 
den etniska identiteten som begrepp, socialt fenomen och analytiskt redskap.22 

Till viss del ifrågasätter han Barths gränsbegrepp och menar att identifika-
tionen inom den egna etniska gruppen är lika stark som avgränsningen mot 
andra. Han jämför också den etniska sammanhållningen med släktsamman-
hållning och går så långt som till att föreslå att gränsmetaforen måste ersättas 
av en ”storfamiljsmetafor”, något som i synnerhet gäller i migrationssamman-
hang. Eftersom de etniska gränserna inte vuxit fram över en lång tidsperiod, 
utan konstitueras i direkt samband med de olika etniska gruppernas etable-
rande i det nya samhället, menar Roosens att det blir fruktlöst att förklara den 
inre etniska sammanhållningen i termer av gränsskapande och gränsupprätt-
hållande. I dessa sammanhang går det helt enkelt inte att bygga upp en iden-
titet enbart på en negation, på ett aggressivt markerande av vad som inte är 
‘vi’, även om det kanske är först i mötet med de andra etniska grupperna som 
den egna etniska identiteten aktualiseras.23  

Om Roosens resonemang drivs till sin spets, betyder det således att det 
måste göras en distinktion mellan den över tid konstruerade och den plötsligt 
aktualiserade etniska identiteten. I det förra fallet är det fråga om en längre 
process, där möten och konfrontationer med andra etniska grupper över tid 
spelat en stor roll för själva identitetsskapandet. I det senare fallet är det sna-
rare en form av aha-upplevelse, där den etniska identiteten tämligen abrupt 
aktualiseras vid mötet med andra etniska grupper. Även om den egna etniska 
identiteten även i detta fall relateras till övriga etniska grupper och på så sätt 
medvetandegörs, blir det att dra det hela för långt att säga att den helt och 
hållet konstrueras genom mötet. I själva verket finns där redan en uppsättning 
kulturella mönster, normer och värderingar, som inte tidigare problematise-
rats eller gjorts till något som man konkret identifierat sig med. Däremot före-
faller det rimligt att anta att man inom denna samhörighet väljer att ta fasta 
på, och identifiera sig med, de kulturella drag som inte är så utpräglade i de 
andra etniska grupperna. 

I föreliggande avhandling betraktas etniciteten som i grund och botten 
en form av social identitet, en identitet som formas i en social kontext, det vill 

 
22 Roosens, Eugeen. ”The primordial nature of origins in migrant ethnicity”, i The Anthropology of 
Ethnicity. Beyond ‘Ethnic Groups and Boundaries’. Hans Vermeulen & Cora Govers (red). Amsterdam 
1996, s 81ff. 
23 Ibid., s 84. 
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säga relateras till andra individer, en identitet som samexisterar med flera 
andra sociala identiteter och vars uttryck inte är på förhand givna.24 Men även 
om man med stöd i detta skulle kunna hävda att en socialt skapad identitet 
enbart är ett kollektivt fenomen, kan man inte komma ifrån att det är den en-
skilda individen som är det minsta och viktigaste bärande elementet i en 
grupp. 

Att den etniska identiteten inte är helt överordnad andra sociala identi-
teter framgår tydligt när man undersöker en integrationsprocess. I själva ver-
ket kan integrationen ses som ett tecken på att den etniska identiteten förlorat 
i praktisk betydelse i förhållande till andra identiteter. Det kanske mest komp-
licerade förhållandet att utreda är det mellan klass och etnisk identitet. 
Hylland Eriksen visar att dessa två sociala identiteter många gånger samman-
faller. I ett hierarkiskt skiktat samhälle, där en viss etnisk grupp har lägre sta-
tus än de andra, kan det visa sig att klasstillhörigheten de facto styrts av den 
etniska tillhörigheten.25 Den religiösa tillhörigheten sammanfaller också väldigt 
ofta med den etniska. Dock förefaller religionen vara en starkare identifika-
tionsfaktor. Undersökningar av så kallade blandäktenskap har kunnat visa att 
religiösa tillhörigheten varit viktigare än den etniska identiteten,26 och i studier 
av immigrantkyrkor ges ofta belägg för ett stegvis övergivande av den etniska 
identiteten till förmån för den religiösa.27  

När man undersöker relationerna mellan olika invandrargrupper, blir 
användandet av den etniska terminologin om möjligt ännu mer komplicerad, 
inte minst eftersom man inom historieforskningen haft en benägenhet att 
tämligen konsekvent räkna nationella grupper som etniska. William Petersen 
har framfört ett förslag om att man i stället skall använda termen subnation, i 
betydelsen ’nationell invandrargrupp’.28 En etnisk grupp skulle med andra ord 
kunna sönderfalla i flera subnationer, på samma sätt som en subnation skulle 

 
24 Se till exempel: Jenkins, Richard. Social Identity. Storbritannien 1996, s 49.  
25 Hylland Eriksen 1993, s 50ff. Jämför: Palmer & Palmer 1990, s 95. 
26 Se till exempel: Richard 1991. 
27 Se till exempel: Gans, Herbert J. ”Symbolic Ethnicity and Symbolic Religiosity. Towards a 
Comparision of Ethnic and Religious Acculturation” i Ethnic and Racial Studies 17, October 1994, 
s 577–592; Higham John. “Ethnicity and American Protestants. Collective Identity in the 
Mainstream”, i New Directions in American Religious History. Harry S. Stout & D.G. Hart (red). New 
York 1997. Yang, Fenggang & Ebaugh, Helen Rose. “Religion and Ethnicity Among New 
Immigrants. The Impact of Majority/Minority Status in Home and Host Countries”, i Journal for 
the Scientific Study of Religion, Vol 40, No 3, 2000, s 367–378; Lindmark, Daniel. “Religion, Ethnicity, 
and Authority. The Great Awakening and the Swedish Lutheran Congregations in Colonial 
America”, i Hembygden & världen. Festskrift till Ulf Beijbom. Lars Olsson & Sune Åkerman (red). 
Växjö 2002, s 261ff. 
28 Petersen, William. ”Concepts of Ethnicity”, i Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups. 
Stephan. Thernstrom, & Ann Orlov (red). Cambridge, Mass. 1980, s 235. 
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kunna delas in i flera olika etniska grupper, beroende på den aktuella situatio-
nen och det perspektiv man som forskare anlägger.  

En av de få forskare som fokuserat på dessa mer komplexa inom- och 
utometniska relationer är historikern Bela Vassady Jr.29 Han anser att den tidi-
gare forskningen, ofta oreflekterat, förutsatt att de invandrargrupper de 
undersökt varit etniskt och/eller nationellt homogena. Därmed har den negli-
gerat det faktum att många av de studerade grupperna varit inbördes splitt-
rade. I sin studie över den ungerska immigrantgruppen i USA har han visat 
hur den redan från början komplicerade etniska situationen mer eller mindre 
transplanterades vid emigrationen: 

Overlapping geographical, cultural and linguistic boundaries among contiguous 
ethnic groups in Hungary produced shared traditions, mixed identities, and, in 
the majorities of cases, low or nonexistent levels of ethnic or national con-
sciousness – all of which were transplanted to the immigrant communities 
founded by these groups in America.30  

Även om den etniska situationen till en början var splittrad framhåller Vas-
sady att ett ökande tryck utifrån på sikt kom att stärka gruppens inre sam-
manhållning. I skedet mellan splittring och enande kunde man iaktta en så 
kallad flytande nationalism, där individen vid ett tillfälle kunde identifiera sig 
med magyarerna, vid ett annat med slovakerna. Vassadys studie är intressant 
på så sätt att den inte bara belyser hur de ungerska grupperna integreras i det 
amerikanska samhället, utan också visar på den etniska integrationen inom 
den ungerska immigrantgruppen.  

Nationalism och diaspora 
En vanlig föreställning är att människan under tidigare århundraden funnit sitt 
sammanhang i släkt och närsamhälle, men att hon under det sena 1800-talet 
och hela 1900-talet alltmer kommit att identifiera sig med den något mer ab-
strakta nationen.  

I flera immigrantstudier används begreppen nationalism och etnicitet 
synonymt. Lika vanligt är det att endast den etniska identiteten problematise-
ras. Inte desto mindre är även den nationella identiteten viktig att förhålla sig 
till i dessa sammanhang. Sociologen Richard Jenkins menar att det inte går att 
sätta någon exakt definitionsgräns mellan etnicitet och nationalism, eftersom 
nationalismen till en del tycks finna sitt existensberättigande i etniska förhål-

 
29 Vassady, Bela Jr. ”Mixed Ethnic Identities among Immigrant Clergy from Multiethnic Hungary. 
The Slovak-Magyar Case, 1885–1903”, i The Ethnic Enigma. The Salience of Ethnicity for European-
Origin Groups. Peter Kivisto (red). USA 1989, s 47ff. 
30 Ibid., s 48. 
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landen.31 Denna ståndpunkt kan kanske tyckas självklar i de ”naturligt” fram-
vuxna nationer som består av endast en eller ett fåtal etniska grupper. Men 
hur ska man då som forskare förhålla sig till de nationsbildningar där befolk-
ningen kännetecknas av etnisk mångfald? Mycket tyder på att det även i dessa 
fall finns en viss koppling mellan nationalism och etnicitet. Med utgångspunkt 
i konkreta exempel från ön Mauritius, visar Thomas Hylland Eriksen hur 
nationalidentiteten i vissa specifika sammanhang kan formeras kring det mul-
tietniska. Parallellt med denna identitet existerar dock en slags nationalidenti-
tet som förefaller vara helt oavhängig etniska faktorer.32  

För att göra begreppet nationalism hanterbart betonar Jenkins att vi inte 
längre kan tala om det i singularis.33 Genom att framhålla att det egentligen är 
frågan om ett antal olika nationalismer med olika karaktäristika, skulle man 
kunna reducera begreppsförvirringen. Vanligen skiljer man mellan två grund-
läggande uppfattningar om nationalismen som fenomen, en som bygger på 
etnisk identifikation och en som utgår ifrån själva medborgarskapet. I den för-
sta uppfattningen går nationen före staten. Föreställningar om folkets sam-
hörighet genom språk, kultur, historia och blodsband ger nationen legitimitet. 
Nationen ses som en kollektiv kropp överordnad var individ. I den andra upp-
fattningen, den officiella nationalismen, är det staten som går före nationen. 
Här är det individens egen vilja som ställs i fokus. Folkets frivilliga och 
gemensamma statsbildande är det som anses binda samman nationen.34 Oav-
sett vilken av de båda uppfattningarna man ansluter sig till betraktas emeller-
tid nationsstaten som överordnad den etniska nationen.35  

En än mer utvecklad klassificering av nationalismen presenteras av Ja-
mes G. Kellas. Förutom den etniska och den officiella nationalismen tar Kel-
las upp den sociala nationalismen som söker sitt berättigande i sociala men 
också kulturella band. 36  

I många länder kan man hos befolkningen uppmärksamma en konflikt 
mellan den etniska och den nationella identiteten. I ett utpräglat invandrarland 
blir denna intressekollision särskilt påtaglig, då det i samband med immigra-
tion uppstår en situation där individen slits mellan flera nationella och ibland 
etniska identiteter. Genom att införa regler och restriktioner kring invandring 

 
31 Jenkins 1997, s 146.  
32 Hylland Eriksen 1993, s 116ff. 
33 Jenkins 1997, s 146. 
34 Seymour, Michel et al. “Introduction. Questioning the Ethnic/Civic Dichotomy”, i Rethinking 
Nationalism. Canadian Journal of Philosophy. Supplementary Volume 22. University of Calgary Press 
1998, s 2ff. 
35 Ibid., s 8. 
36 Kellas, James G. The Politics of Nationalism and Ethnicity. London 1991, s 51ff. 
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och bosättning kan ett lands styrande skikt, åtminstone till en viss grad, på-
verka etnisk gruppbildning och identitet. 

I Imagined Communities ger Benedict Anderson sin definition av nationen 
som begrepp: ”it is an imagined political community – and imagined as both 
inherently limited and sovereign”.37 Hans syn på nationen och nationalismen 
som en konsekvens av föreställningar och tankekoncept mer än arv och tra-
dition har fått starkt genomslag i forskarsamhället. Flertalet efterföljare har 
inspirerats av den konstruktivistiska syn på nationalismen som presenterats av 
Anderson. 

Starkt kopplad till diskussionen om nationen och nationalismen är be-
greppet diaspora. Jana Evans Braziel och Anita Mannur menar att diaspora-
konceptet tvingar oss att omvärdera synen på nationalismen som enbart en 
relation mellan individen och nationalstaten.38 Den traditionella definitionen 
av begreppet innefattar vanligen en immigrantgrupp som genom våld eller 
annat tvång tvingats lämna sitt hemland. På senare år har emellertid begreppet 
alltmer kommit att appliceras på undersökningar av immigrantgrupper som 
bildar någon form av subnationell enhet i mottagarlandet.39  

Sociologen Robin Cohen utgår från föreställningarna om Babylon, både 
som symbol för judisk fångenskap och splittring, och som metaforisk be-
skrivning av det mångkulturella invandrarsamhället, i en artikel om diasporan 
och nationalstaten. Den bibliska staden Babylon används ofta som metafor 
för svårigheter såsom isolering, förtryck och otrygghet, men Cohen vill också 
se den som en plats för utveckling och kreativitet.40 I en bok utgiven 1997 har 
han gjort en sammanställning av, som han uttrycker det, ”fibrer i det rep” 
som håller diasporan kopplad till hemlandet.41 Som första punkt framhåller 
han det kollektiva minnet och myten om hemlandet: 

 
37 Anderson, Benedict. Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. 
London 1991, s 15. 
38 Braziel, Jana Evans & Mannur, Anita. ”Nation, Migration, Globalization. Points of Contention 
in Diaspora Studies”, i Theorizing Diaspora. A Reader. Jana Evans Braziel & Anita Mannur. 
Blackwell Publishing Ltd 2003, s 7ff.  
39 Mac Éinrí, Piaras. “Introduction”, i The Irish Diaspora. Andy Bielenberg (red). England 2000, s 1. 
Om denna problematik se också vidare i: Rex, John. ”The nature of ethnicity in the project of 
migration”, i The Ethnicity Reader. Nationalism. Multiculturalism and Migration. Montserrat Guibernau 
& John Rex (red). USA 1997, s 274ff.; Braziel & Mannur 2003, s 2ff. 
40 Cohen, Robin. ”Diasporas, the Nation-State and Globalisation”, i Global History and Migrations. 
Wang Gungwu (red). Westview Press, USA 1997 (a), s 118–121. 
41 Cohen, Robin. Global Diasporas. An Introduction. London 1997 (b), s 184ff. 
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The more ancient and venerable the myth, the more useful it is as a form of 
social distancing from other ethnic groups and as a means of affecting an air of 
superiority, even in the teeth of dispossession and discrimination.42 

Denna form av mytbildning tycks förvisso existera även bland de etniska 
grupper som inte har lämnat sitt hemland, men till skillnad från dessa har 
immigrantgruppen inte bara fjärmat sig i tid, utan också i rum. Detta skapar 
större möjligheter att ytterligare förgylla det förflutna. Av nästan samma ka-
raktär är den punkt som tar fasta på idealisering av ”hemlandet”. Cohen fram-
håller även här att de föreställningar som uppstår kring det gemensamma 
hemlandet ofta befinner sig ganska långt ifrån verkligheten.  

Förekomsten av så kallade återvändarrörelser i en immigrantgrupp kan 
ytterligare stärka banden till hemlandet för dem som blir kvar i diasporan. På 
samma sätt tycks försök att förbättra förhållandena i det gamla landet vara en 
faktor som stärker diasporan. En annan viktig aspekt är hur det etniska med-
vetandet har hållits kvar över tid: 

”Time has to pass” before we can know that any community that has migrated 
”is really a diaspora”. In other words, one does not immediately announce the 
formation of a diaspora at the moment of arrival (a tendency that has become 
quite marked in contemporary use in the USA). A strong attachment to the 
past or a block to assimilation in the present and future, must exist in order to 
permit a diasporic consciousness to emerge or be retained.43 

Det historiska perspektivet kan i detta sammanhang inte överbetonas. Först 
när vi sätter in uttrycken för ett starkt etniskt medvetande i ett längre tids-
perspektiv kan vi uttala oss om ”diaspora-repets” hållfasthet.  

Cohen framhåller också att förhållandena i det nya hemlandet i hög grad 
kan påverka den etniska identiteten. I de fall där värdlandet har en fientlig 
inställning till den aktuella gruppen, kan man förvänta sig att den etniska 
sammanhållningen blir större, på samma sätt som förhållandet till grupper av 
samma etniska tillhörighet i andra delar av världen ytterligare förstärks. Något 
paradoxalt lyfter han också fram ett exempel som tyder på det närmast mot-
satta förhållandet; om värdsamhället står för tolerans och möjligheter, kan 
även detta förstärka diasporan: 

Even victim diasporas find their experiences in modern nation-states enriching 
and creative as well as enervating and fearful, The Jews’ considerable intellec-
tual and spiritual achievement simply could not have happened in a narrow 
tribal society like that of ancient Judea.44 

Under alla omständigheter påverkar alltså värdlandets attityd diasporans ut-
veckling. Cohen behandlar emellertid inte hur migrationen i ett område kan 

 
42 Ibid., s 185. 
43 Cohen refererar till R. Marienstras ”On the Notion of Diaspora”, i Minority Peoples in the Age of 
Nation-States. G. Chailand (red). London 1989. Se: Cohen, Robin 1997 (b), s 185ff. 
44 Cohen, Robin 1997 (b), s 187. 
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påverka det etniska medvetandet. Det gör istället Herbert Gans som menar 
att kontinuerlig immigration gör att klassifikation och identifikation i termer 
av etnisk tillhörighet ständigt hålls aktuell.45 På så sätt vidmakthålls också den 
etniska identiteten hos de individer som till synes är fullt assimilerade. 

Nationalism, etnicitet och genus 
I föreliggande avhandling kommer genusperspektivet att granskas utifrån två 
olika perspektiv – det språkliga och det praktiskt/strategiska. Språket har inte 
varit föremål för undersökningar i samma utsträckning som de faktiska strate-
gierna, men det kan inte desto mindre tillföra etnicitets- och nationalism-
studier en extra dimension och därmed en fördjupad förståelse. Den etniska 
och nationalistiska retoriken är sällan fri från genusmarkörer. Chris Barker 
och Dariusz Galasinski, båda med cultural studies-anknytning, har undersökt 
hur genus avspeglar sig i den polska retoriken. Deras slutsats blir att nationa-
lismen i detta sammanhang på ett påtagligt sätt utgår från mannen som norm: 

The non-systematic gendering of ethnicity always implies constructing it in 
masculine terms. It is men, or, as the case may be, boys who are the token rep-
resentatives of the nation.46 

Det är, enligt Barker och Galasinski, inte minst i synen på ”fienden” som 
maskulinitet blir synonym med nationalitet. Även sociologen Aleksandra 
Ålund har uppmärksammat en tydlig koppling mellan nationalism och man-
lighet i nationalistiska symboler och uttryck. Nationen blir i denna retorik 
männens medan kvinnorna förs till marginalen.47 En viss typ av nationalistisk 
retorik kan emellertid ses som tydligt kopplad till kvinnan och kvinnligheten. 
Om detta har Charlotte Tornbjer skrivit i sin avhandling Den nationella mo-
dern.48 

Teorier om kvinnors och mäns etniska strategier har varit föremål för 
ett visst intresse. En ofta framförd hypotes är att kvinnorna på grund av sin 
roll i samhällsstrukturen ska ha fungerat som kulturbärare vid stora omflytt-
ningar. Alice Scourby, sociolog och antropolog, hävdar till och med att man i 
den grekisk-amerikanska immigrantgruppen kan anklaga kvinnorna för att de 
genom sitt vidmakthållande av gamla traditioner förhindrar total assimila-

 
45 Gans, Herbert. “Symbolic Ethnicity. The Future of Ethnic Groups and Cultures in America 
(1979)”, i Theories in Ethnicity. A Classical Reader. Werner Sollors (red). New York University Press, 
New York 1996, s 446. 
46 Barker, Chris & Daurisz Galasinski. Cultural Studies and Discourse Analysis. A Dialogue on Language 
and Identity. SAGE Publications Ltd., London 2001, s 170. 
47 Ålund, Aleksandra. The Spectre of Ethnicity. Merge 1/02. Linköping 2002, s 13ff. 
48 Tornbjer, Charlotte. Den nationella modern. Moderskap i konstruktioner av svensk nationell gemenskap 
under 1900-talets första hälft. Lund 2002 (diss). 
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tion.49 Å andra sidan finns det teorier som hävdar att kvinnor, oftare än män, 
överskrider etniska gränser genom att skapa och upprätthålla relationer med 
individer utanför den egna etniska gruppen. Vid en undersökning av de olika 
etniska grupperna i Bosnien, fann Tone Bringa ett slags informellt kvinnligt 
nätverk som sträckte sig över de etniska gränser som männen på annan ort 
slogs för att upprätthålla.50  

Konsekvensen av ovanstående antaganden är att kvinnorna fungerar 
som motkraft mot kulturell assimilation, samtidigt som de kan påskynda den 
strukturella assimilationen. Detta behöver inte vara applicerbart på alla sam-
manhang. Ett rimligt antagande är emellertid att kvinnor och män utifrån sina 
olika roller använder sig av olika strategier för att anpassa sig till det nya sam-
hället, på samma sätt som om man kan anta att den etniska identiteten tar sig 
olika uttryck hos de båda könen. Men eftersom könsrollerna förändras över 
tid, och dessutom ser olika ut i olika kulturer, går det inte att på förhand med 
säkerhet fastslå vad som är typiskt för den manliga respektive kvinnliga etni-
citeten. Däremot kan man som exempelvis Sydney Stahl Weinberg föreslår 
skärskåda förutsättningar, anpassningsstrategier och identitetsskapande ur ett 
genusperspektiv för att på så sätt fördjupa förståelsen av immigrantupp-
levelsen.51 

Assimilation och integration 
Även om olika metaforer används tämligen flitigt inom den historieveten-
skapliga diskursen, har nog inget teoretiserande utvecklats till det metaforer-
nas krig som det som utspelats kring assimilationsprocessen i Nordamerika. 
Bortsett från den mest etablerade metaforen, den välbekanta ”smältdegeln”, 
har det multietniska Nordamerika bland annat kommit att liknas vid kulina-
riska anrättningar som soppa, sallad och smörgåsbord. Dessa metaforer bely-
ser mycket väl den konflikt mellan assimilations- och pluralismteorier som har 
präglat assimilationsforskningen.  

Redan vid 1900-talets början introducerades smältdegelshypotesen av 
Frederick Jackson Turner, en teori som förutsatte en på sikt oundviklig och 

 
49 Se till exempel: Scourby, Alice. ”The Interweave of Gender and Ethnicity. The Case of Greek-
Americans”, i The Ethnic Enigma. The Salience of Ethnicity for European-Origin Groups. Peter Kivisto 
(red). USA 1989, s 131. 
50 Bringa, Tone. ”National categories, national identification and identity formation in multina-
tional Bosnia”, i The Anthropology of East Europe Review 11, 1 & 2. 1993. 
51 Weinberg, Sydney Stahl. “The Treatment of Women in Immigration History. A Call for 
Change”, i Seeking Common Ground. Multidisciplinary Studies of Immigrant Women in the United States. 
Donna Gabaccia (red). Praeger Publishers, USA 1992, s 3ff. 
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total assimilation.52 Efter det så kallade etniska uppvaknandet under 1960-talet 
ifrågasattes dock denna teori och man började i stället hävda den etniska 
identitetens varaktighet i en multikulturell omgivning.53 Det var också i detta 
skede som de ovan nämnda maträtterna etablerade sig som metaforer för det 
multietniska samhället. Föreställningen om den statiska etniska identiteten, 
som stod för kontinuitet i en annars så föränderlig värld stod helt i strid med 
de uttalade assimilationsteorierna.  

För Kanadas del är det framförallt ”mosaik”-metaforen som har gjort 
sig gällande som en symbol för det multikulturella samhället. I bildspråket 
förutsätts att alla etniska grupperna med sina respektive bakgrunder och kul-
turer existerar sida vid sida, och på så sätt också, tack vare sina olikheter, bi-
drar till att skapa en nationell helhet.54  

Under åren har det dock visat sig att assimilation är ett mångfacetterat 
fenomen som inte låter sig förklaras genom övergeneraliserande teorier, än 
mindre prövas genom enstaka undersökningar av till exempel giftermåls-
mönster eller språklig anpassning. Här menar också Peter D. Sahlins att de 
olika assimilations- och integrationsmetaforerna har lett tankarna i fel banor.55 
Men hur kan vi då närma oss den etniska anpassningsprocess som trots allt 
går att betrakta som ett faktum?  

Sociologen Wsevolod W. Isajiw framhåller att man för att kunna förstå 
och förklara assimilationsprocessen måste skilja mellan strukturell och kul-
turell assimilation.56 I korthet innebär en strukturell assimilation att medlem-
marna i en etnisk grupp integreras i det omgivande samhället genom kontak-
ter med andra etniska grupper, dels genom till exempel arbete, dels genom 
familj och vänner. Kulturell assimilation, däremot, står för ett övergivande av 
den egna kulturen till förmån för den nya. Även om de båda formerna av 
assimilation kan löpa parallellt med varandra och ibland vara svåra att helt 
särskilja, bör man notera att ett accepterande och övertagande av värdlandets 
kultur inte nödvändigtvis innebär en självklar integration i det övriga sam-
hället och vice versa. Enligt Milton Gordon kan sammanhållningen i en etnisk 

 
52 Matthews, Fred. ”Paradigm Changes in Interpretations of Ethnicity, 1930–80. From Process to 
Structure”, i American Immigrants and their Generations. Studies and Commentaries on the Hansen Thesis 
after Fifty Years. Peter Kivisto & Dag Blanck (red). USA 1990, s 167ff. 
53 Waters, Mary C. Ethnic Options. Choosing Identities in America. University of California Press. 1990, 
s 5ff. 
54 Om tidiga reflektioner kring den kanadensiska mosaiken, se till exempel: Foster, Kate. Our 
Canadian Mosaic. Toronto 1926; Gibbon, John Murray. The Canadian Mosaic. Toronto 1938. 
55 Sahlins, Peter, D. Assimilation, American Style. USA 1997, s 45ff. 
56 Isajiw, Wsevolod W. ”The Process of Maintenance of Ethnic Identity. The Canadian Context”, 
i Sounds Canadian. Languages and Cultures in Multi-Ethnic Society. Paul M. Migus (red). Kanada 1975, 
s 129. 
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grupp fortfarande bestå även om det skett en kulturell assimilation, medan en 
strukturell assimilation, åtminstone på sikt leder till etnisk integration.57  

En inte helt oväsentlig aspekt i detta sammanhang är generations-
växlingarna och deras konsekvenser för assimilationsprocessen. Marcus Lee 
Hansen utvecklade tidigt en teori om denna process i immigrantsamhällen. 
Enligt denna är den etniska identiteten hos den första generationens invand-
rare oftast mycket stark. För de barn som var mycket små eller kanske till och 
med föddes i det nya hemlandet, menar Hansen att situationen blev en annan. 
Även om föräldrarna hållit fast vid sin etniska tillhörighet, skulle andra och 
tredje generationens invandrare på ett helt annat sätt konfronteras med det 
land som faktiskt också var deras hemland. Hansen påpekar att immigranter-
nas barn här står med en fot i vardera kulturen. Eftersom det av flera skäl blir 
mer angeläget att anpassa sig till det samhälle man lever i, väljer de flesta 
andra generationens invandrare att helt ta avstånd från föräldrarnas etniska 
bakgrund. Men, skriver han, lika kategoriskt som denna generation har för-
nekat det etniska arvet, lika envetet försöker deras barn att återerövra det. Om 
än på ett ytligt plan assimilerade, söker sig således den tredje generationens 
invandrare tillbaka till sina rötter, enligt Hansen.58  

Viss kritik har kommit att riktats mot Hansens teori. Till exempel menar 
man att assimilationsprocessen inte alls behöver vara så generationsbunden 
som Hansen ville påvisa.59 Dessutom anklagas han för att inte ha tagit hänsyn 
till påverkande faktorer såsom stat, kyrka och familj.60 Språkvetaren Joshua 
Fishman och Sociologen Vladimir C. Nahirny har exempelvis utifrån en 
språklig studie kunnat dra slutsatsen att den tredje generationens invandrare 
inte alls är mer etniskt medvetna än sina föräldrar. Istället vill de förklara det 
så kallade etniska uppvaknandet med hjälp av det faktum att den tredje gene-
rationen inte behärskar föräldrarnas eller mor-/farföräldrarnas modersmål, 
vilket på sikt också leder till ett ökat intresse för andra etniska karaktäristika.61 

 
57 Gordon, Milton M. Assimilation in American Life. The Role of Race, Religion, and National Origins. 
New York 1964, s 67ff.  
58 Hansen, Marcus Lee. ”The Problem of the Third Generation Immigrant (1938)”, i Theories of 
Ethnicity. A Classical Reader. Werner Sollors (red). New York University Press 1996, s 202ff. 
59 Se till exempel: Hylland Eriksen, Thomas. Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives. 
USA 1993, s 141 om den spanskspråkiga gruppen i Latinamerika som tycks bibehålla sitt språk i 
fler än två generationer. På samma sätt som den isländska gruppen i Kanada, som behöll det is-
ländska språket ända fram till tredje, fjärde generationen. 
60 Higham, John. ”From Process to Structure. Formulations of American Immigration History”, i 
American Immigrants and their Generations. Studies and Commentaries on the Hansen Thesis after Fifty Years. 
Peter Kivisto & Dag Blanck (red). University of Illinois Press, USA 1990, s 11.  
61 Nahirny, Vladimir C. & Fishman, Joshua. ”American Immigrant Groups. Ethnic Identification 
and the Problem of Generations (1965)”, i Theories of Ethnicity. Werner Sollors (red). USA 1996, 
s 266.  
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Identitet i dialog 
Även om Barth är socialantropolog har hans kulturgränsteori diskuterats av 
historiker som undersökt uttryck av etnicitet och identitetsskapande processer 
i förfluten tid. Exempelvis tar historikern Lars Elenius hjälp av Barth i 
definitionen av etnicitet i sin studie av den finskspråkiga minoriteten i Torne-
dalen.62 Dag Blank diskuterar hans teori i sin avhandling om konstruktionen 
av en etnisk identitet inom Augustanasynoden i USA,63 på samma sätt som 
April R. Schultz i sin bok om norskamerikanskt firande.64 Hos dessa tre 
illustrerar Barth och hans kulturgränsproblematik ett slags grundläggande 
ställningstagande, detta att etniciteten betraktas som situationell och relatio-
nell och därmed i högre eller lägre grad konstruerad.  

Ovanligare är det att Barths kulturgränsteori prövats i historieforsk-
ningen på ett mer genomgripande sätt. Problemet är i första hand hur man 
med de källor som står till historikerns förfogande ska kunna applicera ett 
dylikt perspektiv på ett framgångsrikt sätt. Istället för en autentisk miljö med 
levande och upplevande människor att leva och samtala med, får historikern 
hålla till godo med det mänskliga tänkandes spridda avlagringar i form av text, 
eller ibland möjligen minnet hos någon av dem som fortfarande lever och kan 
berätta. Detta skapar förstås problem vid en undersökning av något så dyna-
miskt och föränderligt som identitetsskapandets process.  

För att kunna applicera Barths kulturgränsteori på en historisk kontext 
menar jag att man måste ta ytterligare hjälp av teorier som fokuserar på den 
färdiga och oföränderliga texten, teorier som skapar ingångar i och frågor om 
något redan fixerat. Om Barth, Eriksen med flera, framhållit att det är i mötet 
mellan ett ”vi” och ett ”dom” som etniciteten skapas, blir den centrala frågan 
i den historiska forskningen hur detta identitetsskapande ska kunna rekon-
strueras och förstås.  

Det analytiska redskap som jag funnit mest givande att använda som 
stöd till Barths kulturgränsteori är den ryske litteraturvetaren Mikhail Bakhtins 
dialogismteori.65 Bakhtin menar att allt mänskligt medvetande är dialogiskt, 
det vill säga att det inte är fixerat utan förhandlingsbart, och att mening ska-

 
62 Elenius, Lars. Både finsk och svensk. Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen, 1850–
1939. Umeå 2001 (diss), s 24ff. 
63 Blanck 1997, s 26. 
64 Schultz, April R. Ethnicity on Parade. Inventing the Norwegian American through celebration. The Univer-
sity of Massachusetts Press. 1994, s 17. 
65 Se till exempel: The Dialogic Imagination. Four Essays by M. M. Bakhtin. Holquist, Michael (red). 
The University of Texas Press 1985. (Tredje utgåvan).  
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pas i flödet mellan avsändare och adressat, mellan talare och lyssnare.66 Eller, 
som den bulgariske semiotikern och litteraturteoretikern Tzvetan Todorov 
sammanfattar den bakhtinska dialogismens utgångspunkt, ”There is no utte-
rance without relation to other utterances, and that is essential”.67 

Enligt sociologen Stanley Aronowitz ser Bakhtin alla humanvetenskaper, 
till skillnad från naturvetenskaperna, som text- och tolkningsberoende. I 
denna gemensamma utgångspunkt raderas gränserna mellan de olika human-
vetenskaperna delvis ut.68 Med stöd i Bakhtins dialogism argumenterar till 
exempel sociologen Michael Mayerfeld Bell för att kulturen i själva verket ska 
ses som en dialog, som en ständig förhandling, som något dynamiskt och 
föränderligt istället för något statiskt och fixerat.69 Trots att vedertagen teori-
bildning inom fältet nationalism och etnicitet och Bakhtins dialogismteori är i 
hög grad kompatibla har emellertid inte många forskare tagit fasta på detta 
faktum. Ett undantag är medie- och kommunikationsvetaren Erling Bjur-
ström som i sin studie av ungdomskultur och etnisk identitet utgår ifrån 
begreppen distinktion och (med stöd i Bakhtin) dialogism. Bjurström menar 
att ”anpassning och assimilation förutsätter en dialogisk relation mellan en 
majoritetsbefolkning och en etnisk minoritet”.70  

Däremot finns det ett antal olika forskare som resonerar på samma sätt 
utan att explicit relatera till dialogismen. Exempelvis skriver historikern April 
A. Schultz att etniciteten skapas i dialog mellan immigranterna och 
immigrantsamhället under processliknande former.71 Historikern Per Nordahl 
sträcker sig ännu längre när han med stöd i Sidney W. Mintz och John Bodnar 
hävdar att identitetsskapandet inte bara sker i dialog med det nya hemlandet 

 
66 Se till exempel: Barker & Galasinski 2001, s 43. För övrigt har ungefär samma tankar uttryckts 
av V.N. Volanisov. Enligt Barker och Galasinski kan namnet ”Volanisov” i själva verket ha varit 
Bakhtins pseudonym. 
67 Todorov, Zvetan. Mikhail Bakhtin. The Dialogical Principle. (översättning: Wlad Godzich). Univer-
sity of Minnesota Press 1984, s 60. 
68 Aronowitz, Stanley. ”Literature as Social Knowledge. Mikhail Bakhtin and the Reemergence of 
the Human Sciences”, i Bakhtin in Contexts. Across the Disciplines. Amy Mandelker (red). Northwest-
ern University Press 1995, s 123.  
69 Bell, Michael Mayerfeld. ”Culture as a Dialogue”, i Bakhtin and the Human Sciences. No Last Words. 
Michael Mayerfeld Bell & Michael Gardiner (red). SAGE Publications Ltd., London 1998, s 52.  
70 Bjurström, Erling. ”Ungdomskultur som kamp om etnisk identitet”, i Ungdom, kulturmöten, iden-
titet. Ahmadi, Nader (red). Statens institutionsstyrelse och Liber AB, Stockholm 1998, s 123. 
Dialogismen som teori korresponderar också väl med diasporakonceptet där interaktionen mellan 
avsändarland, värdland och diaspora bidrar till intentitetsskapandet och förståelsen av den egna 
kulturen. Jämför: Mercer, Kobena. ”Diaspora Culture and the Dialogic Imagination. The Aestetics 
of Black Independet Film in Britain”, i Theorizing Diaspora. A Reader. Jana Evans Braziel & Anita 
Mannur. Blackwell Publishing Ltd 2003, s 252 ff. 
71 Schultz 1994, s 11–12. Observera dock att Schultz relaterar till en annan av Bakhtins teorier när 
hon diskuterar betydelsen av karnevalen (se: s 117–119). 
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utan också förhandlas i mötet med andra immigrantgrupper.72 Ett annat grepp 
tar Arnold H. Barton i A Folk Divided när han fokuserar på kontakten mellan 
och utvecklingen i det lämnade landet och det nya.73 Min avsikt är att kom-
binera dessa forskares perspektiv och dessutom granska dialogen med den 
viktiga svenskamerikanska sfären. Här får dialogerna med Kanada och de 
övriga immigrantgrupperna representera mötet med det nya, och dialogerna 
med Sverige – i svensk och utländsk tappning – både minne och tradition, 
utveckling och förnyelse. Med Bakhtins dialogism som analytiskt redskap kan 
således identitetsskapandet i det svenska Kanada ges fastare konturer.  

Forskningsöversikt 

De skandinaviska invandrargrupperna i Kanada har varit förhållandevis bort-
glömda av såväl historiker som forskare från andra discipliner. Bland annat 
har den svårgenomträngliga kanadensiska statistiken i kombination med 
gruppernas relativt snabba assimilation lagt hinder i vägen för mer ingående 
studier.74 Detta innebär dock inte att det saknas relevant forskning. Tvärtom 
finns det flera undersökningar som på olika sätt anknyter till de ovan presen-
terade frågeställningarna.  

Den gedigna forskningen om invandrarna i Nordamerika har på flera 
sätt bidragit med perspektiv till föreliggande avhandling. För att sätta in min 
forskning i ett längre och vidare sammanhang följer först en redogörelse för 
immigrationsforskningen över tid. Därefter behandlas undersökningar som 
gjorts om svenskarna och skandinaverna i Kanada. Avslutningsvis presenteras 
några forskningsingångar till svensk nationalism och skandinaviska relationer. 
Mycket av den svensk-kanadensiska retoriken i Kanada fann sin näring i det 
gamla hemlandet varför denna forskning blir intressant även i detta samman-
hang.  

 
72 Nordahl 1994, s 7.  
73 Barton, H. Arnold. A Folk Divided. Homeland Swedes and Swedish Americans, 1840–1940. Southern 
Illinois University Press. USA 1994, s xiiff. Jämför också med Gjerde, Jon. ”Boundaries and Link-
ages. Norwegian Immigrants, the United States, and Norway”, i Interpreting the Promise of America. 
Essays in Honor of Odd Sverre Lovoll. Todd W. Nichol (red). Northfield, Minnesota 2002, s 13ff. 
74 Se till exempel: Ljungmark & Åkerman 1996; Palmer & Palmer 1990; Runblom 1977; Wonders 
1983. 
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1900-talets forskningsperspektiv 75 
Det råder inga tvivel om att det hänt mycket inom etnicitets- och immigrant-
forskningens område. Framförallt kan en stegvis övergång från en utveck-
lings- och framstegsinriktad forskning till ett mer strukturellt angreppssätt 
iakttas under 1900-talet.76 De allra tidigaste immigrantforskarna tog framför-
allt fasta på hur de olika invandrargrupperna lyckades assimileras i det ameri-
kanska samhället. På senare år har man istället undersökt de olika invandrar-
gruppernas kulturella och etniska särart, samtidigt som intresset för inter-
aktionen och förbindelserna grupperna emellan har ökat markant.  

När man under tidigt 1900-tal började intressera sig för de stora immi-
grantgrupperna i Nordamerika utgick man ofta från Frederick Jackson Tur-
ners hypotes om att vildmarken och de demokratiska möjligheterna formade 
de nybyggare som bidrog till att odlingsgränsen flyttades allt längre västerut på 
den nordamerikanska kontinenten.77 Det var inte individernas etniska ur-
sprung som stod i fokus utan snarare hur de lyckades anpassa sig till det ame-
rikanska levnadssättet. Det amerikanska samhället betraktades som en stor 
smältdegel där alla, oavsett ursprung, skulle smälta samman till ett enda folk-
slag. År 1940 försökte Turners adept, Marcus Lee Hansen, i The Immigrant in 
American History skapa en bild av immigranten som typ. Higham samman-
fattar hans ansats på följande sätt: 

Describing the myriad circumstances of the immigrants’ departures and the 
varied origins from which they sprang, Hansen thought not to distinguish one 
strain from another, not to compare classes or nationalities or generations, but 
rather to convey a common process. (…) Hansen focused (…) on the anony-
mous commoner – European, to be sure, and rural in background, but a 
mythic individual in his or her implicit separation from any collective body and 
detachment from any institutional matrix.78  

Å ena sidan tog Hansen härigenom ett avgörande steg från tidigare historikers 
individcentrerade forskning. Å andra sidan skulle konglomeratet av dessa så 
skilda grupper av individer på sikt visa sig vara ett svårhanterligt studieobjekt.  

 
75 Se även: Rönnqvist, Carina. ”I emigranternas fotspår. Nordamerikaemigrationen i svensk 
historieforskning”, i Clio. Populærhistorisk tidskrift for hovedfagsstudentene ved Universitetet i Tromsø. 
1998:1, årgång 2, s 42ff.; Rönnqvist, Carina. Var går gränsen? Metoder vid kartläggning av kulturgränser i 
immigrantsamhällen. Umeå 1998, s 10ff. 
76 Matthews, Fred. “Paradigm Changes in Interpretations of Ethnicity, 1930–80. From Process to 
Structure”, i American Immigrants and their Generations. Studies and Commentaries on the Hansen Thesis 
after Fifty Years. Peter Kivisto & Dag Blanck (red). USA 1990, s 167ff. 
77 Conzen, Kathleen Niels. “Historical Approaches to the Study of Rural Ethnic Communities”, i 
Ethnicity of the Great Plains, Frederick C. Luebke (red). USA 1980, s 3.  
78 Higham 1990, s 12.  
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När Oscar Handlin år 1951 gav ut The Uprooted anslöt han i det stora 
hela till Turners ”frontier”-teori och smältdegelhypotesen.79 På samma sätt 
som Hansen utgår Handlin från immigranten som typ. Han menar att det 
bryska uppbrottet från den gamla kulturen och försöken att anpassa sig till det 
nya, främmande samhället gjorde att immigranterna levde i en ständig kris. 
Detta kristillstånd kunde de nya amerikanerna befinna sig i under hela sin 
livstid. Det skulle komma att dröja flera generationer innan immigrantättling-
arna helt och hållet kunde anpassa sig till den amerikanska livsstilen.80 

Handlins arbete har inspirerat – och irriterat – flertalet efterföljande 
forskare. Mer än sina föregångare tog Handlin fasta på immigranternas ur-
sprung och genom att betona att immigranterna också hade ett förflutet som 
påverkade förutsättningarna för assimilering visade han att anpassningen till 
det nya samhället inte var enkel och självklar utan tvärtom en lång och svår 
process. Detta har många, även nutida, forskare arbetat vidare med. Däremot 
har hans närmast deterministiska syn på den totala assimilationen kommit att 
ifrågasättas, på samma sätt som han kritiserats för att ge en stereotyp bild av 
immigranten, i stället för att visa på de olika invandrargruppernas särart.81  

I och med den socialhistoriska inriktning som under 1960-talet blev all-
mänt förhärskande kom immigranten som typ att bli ointressant.82 Assimi-
lationsteorierna kom således att komma i skymundan till förmån för det som 
man skulle kalla ”immigranternas egen forskning”. Under denna mellanperiod 
tenderade forskarna att betona immigrantens hemland och etniska tillhörig-
het, i stället för att som tidigare lägga fokus på Nordamerika och immigrant-
gruppen som helhet.83 Denna forskning kan ses som ett av leden i de olika 
etniska gruppernas identitetsuppbyggnad och har av somliga kommit att be-
traktas som ett hot mot ett enat Amerika. Den omstridde Arthur M. Schle-
singer, Jr. menar att denna typ av historieskrivning används som tillhygge för 
att försvara de olika minoriteternas kulturella olikheter: 

 
79 Runblom, Harald. ”Scandinavian Cultural Patterns Overseas. An Introduction”, i Scandinavia 
Overseas. Patterns of Cultural Transformation in North America and Australia. Harald Runblom & Dag 
Blanck (red). Uppsala 1990, s 9. 
80 Handlin, Oscar. The Uprooted. USA 1951. Se till exempel: s 6. 
81 Nordahl hänvisar till Rudolph Vecolis kritik. Se: Nordahl 1994, s 3. 
82 Higham 1990, s 12ff. 
83 Conzen, Kathleen Niels. ”Ethnic Patterns in American Cities. Historiographical Trends”, i 
Swedes in America. New Perspectives. Ulf Beijbom. (red). Växjö 1993, s 27. 
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The ethnic upsurge (it can hardly be called a revival because it was unprece-
dented) began as a gesture of protest against the Anglocentric culture. It be-
came a cult, and today it threatens to become a counterrevolution against the 
theory of America as ”one people”, a common culture and a single nation.84 

Alla har inte på långt när gått lika långt som Schlesinger i sitt fördömande av 
den närmast etnocentrerade historieskrivningen, men många kritiska röster 
har höjts. Vissa hävdar exempelvis att det är förljuget att överhuvudtaget tala 
om etnisk tillhörighet. I den mån individer kan känna sig tillhöra en viss et-
nisk grupp rör det sig endast om ett falskt medvetande.85 Enligt exempelvis 
den marxistiske forskaren E. P. Thompson är den enda sanna grupptillhörig-
heten istället klassen.86  

Även om den etnocentrerade historieskrivningen ännu lever kvar kan 
man i dagens immigrantforskning uppmärksamma en strävan efter balans 
mellan anpassningsteorier och betonande av den etniska särarten. Denna 
strömning representeras av bland andra John Bodnar som år 1985 publicerade 
The Transplanted, en studie i vilken såväl betydelsen av den gamla kulturen 
som anpassningen till den nya betonas.87 

Den svenskamerikanska forskningen var länge en angelägenhet för de 
ytterst berörda – svenskamerikanerna själva. År 1905 bildades The Swedish 
American Historical Society of America, en förening vars syfte var att rädda 
den egna historien till eftervärlden genom datainsamling och publicering av 
artiklar med anknytning till invandrarerfarenheten.88 Senare skulle detta in-
tresse utvidgas till att också innefatta amerikanska högskolor som hade många 
skandinaviska studenter. Denna forskning initierades 1947 i samband med att 
Svenska Amerika Linien hade utlyst en uppsatstävling som också hörsam-
mades av historiker och studenter.89  

Från avsändarländernas sida tog det längre tid för forskarna att få upp 
ögonen för utvandrarnas historia. Redan från 1940-talet hade förvisso Norges 
Ingrid Semmingsen med framgång ägnat sig åt emigrationsforskning.90 I Sve-
rige, däremot, vaknade intresset förhållandevis sent. Ända fram till mitten av 

 
84 Schlesinger, Arthur M., Jr. The Disuniting of America. Reflections on a Multicultural Society. USA 1993, 
s 43. 
85 Om denna diskussion, se till exempel: Conzen 1993, s 26. 
86 Thompson, E.P. The Making of the English Working Class. Penguin Books Ltd. 1968 (1963), s 8ff. 
87 Bodnar, John. The Transplanted. A History of Immigrants in Urban America. USA 1985. 
88 Nordstrom, Byron J. ”The Swedish Historical Society of America: The Minnesota Years”, i 
Swedes in the Twin Cities. Immigrant Life and Minnesota’s Urban Frontier. Philip J. Anderson & Dag 
Blanck (red). Minnesota Historical Society Press 2001, s 104–105. 
89 Vasastjärnan, “Skolelever i högskolor och colleges studera inflytandet av svensk immigration”, 
december 1947. Ämnet var: ”The Influence of Swedish Settlers on a Community or a Region”. 
90 Se till exempel: Semmingsen, Ingrid Veien mot vest. Utvandringen fra Norge til Amerika, 1825–1865. 
Oslo 1941; Lovoll Odd S. (red). Migrasjon og tilpasning. Ingrid Semmingsen, et minneseminar. Oslo 1998. 
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1900-talet publicerades endast ett fåtal studier av några geografer, etnologer 
och kyrkohistoriker.  

Det är lätt att sätta utgivningen av Vilhelm Mobergs skönlitterära ut-
vandrarsvit, 1949–1959, i samband med det nyväckta forskningsintresset för 
den stora emigrationen.91 Dock var det förmodligen varken Mobergs verk och 
Svenska Amerika Liniens tävling som blev startskottet för en mer omfattande 
emigrationsforskning. Historikern Harald Runblom menar att det i hela Eu-
ropa kunde märkas en ökande uppmärksamhet kring emigrationsfrågor, en 
uppmärksamhet som i Sverige manifesterades under 1960-talet genom det så 
kallade Uppsalaprojektet, där forskare såsom Sune Åkerman, Lars-Göran 
Tedebrand, Ann-Sofie Ohlander, Sten Carlsson och Hans Norman under-
sökte olika aspekter av emigrationen.92 En av projektets gemensamma 
utgångspunkter var Frank Thistlethwaites utmaning till historikerna att inte 
bara studera massemigrationen utifrån mottagarlandets perspektiv utan också 
från hemlandets.93 Källäget och det under 1960-talet dominerande socialhisto-
riska perspektivet gjorde att forskarna i Uppsalagruppen huvudsakligen kom 
att använda sig av statistiska och demografiska metoder.94  

Efter det att Uppsalaprojektet avslutats minskade intresset för immigra-
tionsforskning något, och de som likväl sysslade med denna typ av forskning 
kom att angripa immigrationsproblematiken utifrån ett antal nya synvinklar. 
Enligt Dag Blanck började nu immigrationsforskarna att intressera sig för 
etnicitetsrelaterade problemkomplex som assimilation och kulturell fortlev-
nad, för organisationsliv och det religiösa livet, för det urbana livet, för litte-
raturen och konsten, för politiska aktiviteter och för kvinnorna. Dessutom 
nämner han att man också gjorde försök såväl att infoga den etniska historien 
i ett vidare amerikanskt sammanhang som att göra jämförelser med andra 
etniska grupper.95 Den övergång från kvantitativa till mer kvalitativa metoder 
som Blanck beskriver kan också iakttas i den internationella forskningen.96  

 
91 Blanck, Dag. ”Five decades of research on Swedish immigration to North America”, i Language 
contact across the North Atlantic. P. Sture Ureland & Iain Clarkson (red). Tübingen, Niemeyer 1996, 
s 185.  
92 Runblom, Harald. ”A Brief History of a Research Project”, i From Sweden to America. A History of 
the Migration, Harald Runblom & Hans Norman (red). Uppsala 1976, s 14. 
93 Ibid. s 14. 
94 Blanck 1996, s 188. 
95 Ibid., s 189. 
96 Beijbom, Ulf. ”Introduction”, i Swedes in America. New Perspectives. Ulf Beijbom (red). Växjö 1993, 
s 9. 
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Svensk och skandinavisk etnicitet 
Som tidigare nämnts har således etnicitetsproblematiken kommit att bli före-
mål för allt större intresse i immigrationsforskningen. För svenskarnas och 
skandinavernas del kan man urskilja åtminstone tre olika forskningsinrikt-
ningar vars resultat är av intresse för föreliggande avhandling: 1) forskning om 
bosättningsmönster, 2) forskning om giftermålsmönster, och 3) forskning om 
nationalistisk retorik och etniska uttryck på ett mer allmänt plan. 

Undersökningar av bosättningsmönstret i ett immigrantsamhälle kan av-
slöja både eventuell etnisk gruppbildning och möjligheten till upprätthållandet 
av etniska kontaktnät. Denna typ av studier har gjorts i både amerikanska och 
kanadensiska samhällen. Geografen John Rice har i en studie över Kandiyohi 
County, Minnesota, kartlagt etnisk gruppbildning bland invandrade svenskar 
och på ett påtagligt sätt lyckats ifrågasätta den klassiska smältdegelshypo-
tesen.97 I stället för att betona den oundvikliga anpassningen till det ameri-
kanska samhället, tydliggör han de olika etniska gruppernas skilda strategier i 
denna process. Hans studie söker fastställa hur de olika etniska grupperna 
etablerat reella rumsliga samhällen och hur dessa under åren fortbestått.98 Han 
konstaterar att etnisk segregation varit en realitet, men att den sett olika ut i 
olika delar av området. Som en viktig bidragande anledning till den assimila-
tion som studien också avslöjar anger han stadens inflytande.99 

På samma sätt har geografen Robert C. Ostergren använt kartografiska 
metoder i sin undersökning av en grupp svenskar i Isanti County, Minne-
sota.100 Men där Rice lagt tyngdpunkten vid metodiskt nyskapande har Oster-
gren betonat den historiska verkligheten. Som komplement till de spatiala och 
kvantitativa studierna har han därför också arbetat med tolkning av texter och 
föremål. I fokus för studien står ett antal immigrantgrupper från olika orter i 
Dalarna. Eftersom det område han studerat var extremt svenskdominerat, har 
han kunnat jämföra de olika svenska regionala immigrantgrupperna sinsemel-
lan, på samma sätt som han också kunnat relatera till den amerikanska befolk-
ningen. Ostergrens övergripande hypotes är att kommunikationen mellan 
hemland och mottagarland skapade förutsättningar för utveckling och föränd-
ring i såväl det nya som det gamla landet.101 

 
97 Rice, John G. ”Patterns of Ethnicity in a Minnesota County, 1880–1905”, i Geographical Reports 
4. The Departement of Geography, University of Umeå 1973. 
98 Ibid., s 3ff. 
99 Ibid. s 92ff 
100 Ostergren, Robert C. A Community Transplanted. The Trans-Atlantic Experience of a Swedish 
Immigrant Settlement in the Upper Middle West, 1835–1915. Uppsala 1988. 
101 Se till exempel: Ostergren 1988, Figur 1.7, s 26. 
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 Liknade studier har även genomförts med fokus på svenskarna och 
skandinaverna i Kanada. Redan under 1940-talet kartlade Helge Nelson de 
svenska bosättningarna i Camrose, Alberta.102 Geografen William Wonders 
har tagit denna studie som utgångspunkt i sin kartläggning av den skandina-
viska gruppen i Camrose och närliggande områden som exempelvis Weta-
skiwin.103 Wonders studie syftar till att belysa de allra första åren av skandina-
visk bosättning i undersökningsområdet, och visar bland annat hur den över-
vägande delen av den skandinaviska befolkningen i området flyttat in via 
USA.  

Ett resultat som stämmer väl överens med motsvarande undersökningar 
av svensk immigration till USA är att skandinaverna i trakterna kring Camrose 
ofta immigrerat i grupp och att de, i den mån det var möjligt, valt att bosätta 
sig i närheten av andra skandinaver.104 Trots att skandinaverna utgjorde en 
mycket stor del av det totala antalet immigranter i det undersökta området, 
och att de till en början tycks ha sökt sig till varandra, menar Wonders att 
integrationen varit närmast total. Enligt honom har närapå samtliga spår av 
skandinaviskt etniskt medvetande suddats ut under en hundraårsperiod.105 
Wonders studie kan användas på ett mycket handfast sätt i min egen under-
sökning, inte minst då jag gör vissa empiriska nedslag i det av honom kart-
lagda området. Dessutom har jag haft tillgång till stora delar av det källmate-
rial som han begagnat sig av.106 

Även undersökningar av giftermålsmönster kan ge en fingervisning om 
hur den etniska och nationella identiteten fortbestår eller förändras i ett immi-
grantsamhälle. Den svenskamerikanska forskningen inom detta område repre-
senteras av bland andra historikern Sture Lindmark, som i sin avhandling 
Swedish America 1914–1932 kommit fram till att svenskarnas val av äkten-
skapspartner inte skilde sig mycket från mönstret i de övriga etniska grup-
perna i USA. Detta innebar bland annat att religionen oftast var ett viktigare 
urvalskriterium än nationaliteten.107 Vidare har historikerna Dag Blanck och 
Peter Kivisto med hjälp av de uppgifter som ges i census-manuskripten sam-
manställt och analyserat förekomsten av blandäktenskap i Moline, USA. Lik-
som många andra menar de att blandäktenskap kan vara en indikator på gra-

 
102 Nelson, Helge. The Swedes and the Swedish Settlements in North America. Del I och II. Lund 1943, 
passim. 
103 Wonders 1983, s 129ff. 
104 Ibid., s 145ff.  
105 Ibid., s 151. 
106 William C. Wonders, papers 1940–1988, box 14–17, UAA. 
107 Lindmark, Sture. Swedish America 1914–1932. Studies in Ethnicity with Emphasis on Illinois and 
Minnesota. Uppsala 1971 (diss), s 62–63. 
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den av assimilation.108 Av de 506 slumpvis utvalda äktenskapen fann de att 
45,6 procent av tyskarna, 13,5 procent av belgarna och 12,3 procent av svens-
karna hade gift sig med någon ur en annan etnisk grupp.109 Utifrån den formu-
lerade hypotesen om sambandet mellan val av partner och grad av assimi-
lation skulle detta resultat kunna peka på att svenskarna i det granskade om-
rådet hade uppnått en lägre grad av assimilation än de andra nämnda grup-
perna. 

Två av de forskare som har studerat äktenskapsmönster i Kanada är 
Madeline Richard och Varpu Lindström. Övervägande demografisk i sin 
karaktär är Richards utförliga undersökning av giftermålsmönstren hos de 
olika etniska grupperna i Kanada åren 1871 och 1971.110 Undersökningens 
tyngdpunkt läggs på ‘blandäktenskap’, alltså på giftermål mellan individer från 
olika etniska grupper. På ett flertal olika sätt har hon försökt utreda samban-
det mellan etnisk tillhörighet och giftermålsmönster. Hon utgår från att 
gruppstorlek, könsfördelning, åldersstruktur och kontakter med individer från 
andra etniska grupper kan ha spelat en avgörande roll vid valet av partner. 
Därutöver nämner hon också utbildning, yrke och religion som viktiga as-
pekter att ta hänsyn till vid en undersökning av blandäktenskap.111 Utifrån sina 
undersökningar kan Richard konstatera att de förhållandevis små etniska 
grupperna, som skandinaverna, oftare gifte sig utanför den egna gruppen än 
de större grupperna som till exempel den irländska. Detta resultat skulle 
kunna tyda på snabb assimilation/integration. Jämfört med Blancks och Kivi-
stos undersökning ovan, antyder resultatet en skillnad mellan svenskarna i 
USA och svenskarna i Kanada, i fråga om såväl blandäktenskap som assimila-
tionsgrad. 

Ett ännu tydligare exempel på svensk-kanadensarnas benägenhet att 
gifta sig utanför den egna gruppen presenteras av Varpu Lindström i en arti-
kel om multikulturalismens framväxt i Kanada. Vid början av 1920-talet hade 
närmare hälften av såväl kvinnor som män valt att gifta sig med en partner 
utanför den egna etniska gruppen.112 Då den kvinnliga andelen av den totala 
svenska immigrationen endast var ca 25 procent och kvinnounderskottet var 
stort överhuvudtaget, skulle det ha funnits gott om svenska män att gifta sig 

 
108 Blanck & Kivisto 1993, s 61. 
109 Ibid, s 61ff. 
110 Richard 1991. 
111 Ibid., s 76. 
112 Lindström, Varpu. ”The Development of Multicultural Policy in Canada”, i Welfare States in 
Trouble. Historical Perspectives on Canada and Sweden. Sune Åkerman & Jack L. Granatstein (red). 
Umeå 1995, s 42. Särskild uppmärksamhet kan riktas mot den höga andelen blandäktenskap bland 
kvinnorna, som endast representerade ca 30 procent av det totala antalet svenska immigranter. 
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med, om den nationella bakgrunden hade varit den avgörande faktorn vid val 
av partner. 

Bland de forskare som har studerat etnicitet och nationalism på ett mer 
allmänt plan i det svenska USA kan Uppsalahistorikern Dag Blanck nämnas. 
År 1997 disputerade han på avhandlingen Becoming Swedish-American, som 
behandlar växelverkan mellan etnisk elit och etniskt innehåll i skapandet av en 
svenskamerikansk etnisk identitet i invandrarlandet USA. 113 Undersökningen 
utgår från den lutherska Augustanasynoden, och inriktar sig främst på etniskt 
ledarskap och retorik. Särskild hänsyn tar Blanck till den svenska invandrar-
gruppens dubbla nationella lojaliteter gentemot det gamla landet och det nya, 
samt till de generationsväxlingar som sker under den undersökta perioden.114 

Blanck menar sig kunna finna bevis för att den svenskamerikanska et-
niska identiteten konstruerats på ett medvetet plan. Den slutsats som han drar 
är att det har varit den amerikanska nationalismens avsaknad av etnisk förank-
ring som möjliggjort skapandet av etniska ’bindestrecksidentiteter’ (det vill 
säga svenskamerikaner etc.). Att bli svenskamerikan var därmed, enligt 
Blanck, också ett led i att bli amerikan.115 Med andra ord resonerar Blanck 
utifrån såväl ett konstruktivistiskt som ett essentialistiskt perspektiv i sin un-
dersökning. 

För Kanadas vidkommande har historikern Lars Ljungmark behandlat 
etnisk gruppbildning och etniska relationer bland svenskar och skandinaver i 
Winnipeg, under perioden 1870–1940.116 Han berör också i korthet teman 
som skandinaviskt samarbete, relationer till synliga etniska minoriteter och 
svensk-kanadensiska näringar. Syftet med studien är att åskådliggöra svensk-
hetens konkreta uttryck. I första hand bygger Ljungmark på ett svensk-kana-
densiskt tidningsmaterial, men även engelskspråkiga tidningar, ett visst statis-
tiskt material, kyrkomaterial och muntliga källor nyttjas som komplement. Te-
man som berörs är det skandinaviska samarbetet, relationer till synliga etniska 
minoriteter, svensk-kanadensiskt föreningsliv, svensk-kanadensiska näringar 
och andra uttryck för svenskheten i Kanada. Som förklaringar till upp- och 
nedgångarna i den svenska etniska medvetenheten relaterar Ljungmark till 
etnisk spänning under kriget, ändrade ekonomiska förutsättningar, nya 
immigrationsströmmar och den kanadensiska nationaliströrelsen. Även Eva 

 
113 Blanck 1997.  
114 Ibid., s 30. 
115 Ibid., s 221. 
116 Ljungmark 1994. 
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St. Jean och Kenneth Niel MacArtney har undersökt svenskarnas etniska 
medvetenhet i krigstider.117 

Ljungmark berör också faktorer som kan ha bidragit till den relativt sett 
låga etniska medvetenheten hos den svensk-kanadensiska immigrantgruppen i 
Winnipeg.118 Han menar att den i förhållande till den etniska medvetenheten i 
de svenskamerikanska immigrantmiljöerna främst berodde på invandringens 
sekundärkaraktär, det vill säga att en stor del av den svenska invandringen till 
Kanada i själva verket bestod av svenskamerikaner som flyttade över gränsen 
och att den svenska gruppen därmed blev mer splittrad. Men även andra an-
ledningar som arbetsmigration, dåliga tider, föreningsverksamhet utan an-
knytning till det etniska arvet samt bristen på framgångsrika ledande 
personligheter, menar han kan ha bidragit till den dåliga uppslutningen kring 
svenskheten.119  

I sin komparativa studie av svenska och isländska invandrare i Kanada 
visar historikern Harald Runblom att islänningarna i långt högre grad än 
svenskarna höll fast vid sitt etniska och kulturella arv, detta trots att svens-
karna till antalet vara fyra gånger fler.120 Enligt Runblom kan detta ha berott 
på att den isländska invandringen till Kanada kännetecknades av kedjemigra-
tion som var relativt sammanhållen i tid och rum. Som en direkt följd av detta 
skeende kom islänningarna att bosätta sig nära varandra och skapa egna sam-
hällen i Kanada medan svenskarnas bosättningsmönster blev mer splittrat.121 
Men även om det är tydligt att assimilationstakten skilde sig åt även mellan de 
olika nordiska invandrargrupperna tycks assimilationsprocessen ha varit jäm-
förelsevis snabb och smärtfri. 

Jorgen Dahlie har i en artikel om skandinavisk respons på den kanaden-
siska skolgången tagit fasta på att svenskarna och de andra skandinaverna, till 
skillnad från många andra immigrantgrupper, inte var tvingade att hålla ihop 
på grund av det utomstående samhällets fördomar.122 Denna omständighet ser 

 
117 St. Jean, Eva. “From Defience to Defence. Swedish-Canadian Ethnic Awareness during the 
Two World Wars”, i American Studies in Scandinavia, Vol 24, 2002; MacArtney, Kenneth Niel, The 
Scandinavians in Western Canada 1900–1919. Self-Perception and the Great War. A View from 
Two Scandinavian-Language Newspapers. Canada Skandinaven and Svenska Canada-Tidningen. 
A graduating essay submitted in partial fulfilment of the requirements, in the honours programe 
for the degree of Bachelor of Arts in the Department of History, The University of Victoria, 
Kanada, 1982. 
118 Ljungmark 1993, s 67ff. 
119 Ibid., s 75. 
120 Runblom 1977, passim. 
121 Ibid. 
122 Dahlie, Jorgen. “No fixed Boundaries. Scandinavian Responses to Schooling in Western Can-
ada”, i Emerging Ethnic Boundaries. Danielle Juteau Lee (red). Canadian Ethnic Studies Association 
Vol VII. University of Ottawa press 1979, s 117ff. 



INLEDNING 

 

 
  

43
 

Dahlie som den främsta anledningen till att skandinaverna i Kanada inte mot-
satte sig att lära sig tala och använda värdlandets språk. Men till skillnad från 
flera andra forskare anser han inte att språkbytet ska tolkas som ett tecken på 
att skandinaverna övergav sitt etniska ursprung. Etniciteten tog sig bara andra 
former i denna grupp, menar Dahlie.123 

Historikern Sune Åkerman har genom att utifrån brev och självbiogra-
fier följa två svenska bröder och deras förehavanden i Kanada på ett mycket 
påtagligt sätt kunnat åskådliggöra de etniska gränserna, den ojämna könsför-
delningen och skapandet av manliga hushåll bland svenskarna i vad han kallar 
Kanadas etniska landskap.124 Åkerman kan bland annat konstatera att mötet 
med andra nationaliteter skapade reflektion och medvetenhet om den egna 
svenskheten.125 En liknande ansats har den svensk-kanadensiska historikern 
Eva St. Jean i en artikel om svensk-kanadensiska män och deras situation i 
Kanada. Framförallt har hon undersökt deras relationer till kvinnor.126 St. Jean 
har också gjort en undersökning av svenska skogsarbetare i British Columbia. 
Även om hon i huvudsak intresserar sig för svensk radikalism berör hon 
också relationen mellan kön och etnicitet.127  

Rikssvensk nationalism och skandinaviska relationer 
Svensk nationalistisk retorik kom att utgöra en viktig referensram i skapandet 
av en svensk-kanadensisk identitet. I motsats till tidigare forskning som häv-
dar att nationalismen inte förankrades i folkdjupet förrän under 1800-talet 
menar historikern Jonas Nordin att svenskarna hade ett slags nationell iden-
titet redan på 1600-talet.128 Även historikern Daniel Lindmark, som har under-
sökt den politiska och etniska mobiliseringen bland svenskarna i Nya Sverige 

 
123 Se till exempel: Ostergren 1988, s 278ff. 
124 Åkerman, Sune. “The Story of the Bergsten Brothers in Canada. Ethnic Barriers, Unfavorable 
Sex Ratios, and the Creation of Male Households”, i Interpreting the Promise of America. Essays in 
Honor of Odd Sverre Lovoll. Todd W. Nichol (red). Northfield, Minnesota. Norwegian-American 
Historical Association 2002, s 137ff.  
125 Ibid., s 141.  
126 St. Jean, Eva. “En karlakarl bland karlar. Brev av ensamhet och trånad från svenska immigran-
ter i Kanada 1900–1930”, i Hembygden & världen. Festskrift till Ulf Beijbom. Lars Olsson & Sune 
Åkerman (red). Växjö 2002, s 315ff. 
127 St. Jean, Eva. The myth of the Big Swede Logger. An Arbetskarl in the Vancouver Island Forests, 1920–
1948. A Thesis Submitted in Partial Fulfillment for the degree of Master of Arts. Department of 
History, University of Victoria 1997, s 29. 
128 Nordin, Jonas. Ett fattigt men fritt folk. Nationell och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till 
slutet av frihetstiden. Eslöv 2000 (diss). 
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vid sekelskiftet 1700, har kommit fram till liknade slutsatser.129 Inte desto 
mindre bör den nationalistiska medvetenheten definitivt ha varit högre hos de 
svenskar som emigrerade till Kanada under tidigt 1900-tal än vad den varit 
hos de svenskar som bara ett fyrtiotal år tidigare utvandrat till USA. Teologen 
Alf Tergel beskriver i en artikel om ungkyrkorörelsen hur nationalismen och 
patriotismen återuppväcktes under det sena 1800-talet. Detta märktes först 
och främst i det kulturella livet, i konsten och litteraturen. Dock var det först i 
samband med unionsupplösningen 1905 som nationalismen fick genomslag 
även i politiken.130 

Men hur såg då denna nationalism ut som åtminstone delvis skulle 
komma att utgöra grundstommen för det svensk-kanadensiska identitets-
skapandet? Den tidigare forskningen visar att svaret inte på något sätt är en-
tydigt. Nationalromantiska tankegångar med relevans för utlandssvenskarna 
förmedlades såväl av Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet 
(Riksföreningen) som av Nationalföreningen mot emigrationen (National-
föreningen).131 Den förra föreningens verksamhet har framförallt granskats av 
historikern Bengt Kummel132 medan den senare undersökts av historikerna 
Patrik Hall133 och Anna Lindkvist134.  

Kummels undersökning om Riksföreningen och dess förgrundsfigur 
Vilhelm Lundström bygger på bland annat brev, skrivelser, memoarer och 
tidningsmaterial.135 Den allsvenska ideologi som Lundström i högsta grad var 
delaktig i uppbyggnaden av kan ses som en sammansmältning av flera olika 
tankeströmningar och idéer framförallt förankrade i nationalism och konser-

 
129 Lindmark, Daniel. “Literature for Swedish Lutherans in Colonial America, 1696–1730”, i 
Education and Ethnicity. (Paedagogica Historica, Suppl. Series VII.) Geoffrey Sherington & Craig 
Campbell (red). Gent 2001, s 35–54; Lindmark, Daniel. ”Swedish Lutherans Encountering Reli-
gious Diversity in Colonial America”, i Swedishness Reconsidered. Three Centuries of Swedish-American 
Identity. Umeå 1999, s 31–33. 
130 Tergel, Alf. ”Ungkyrkorörelsen och nationalismen”, i Kyrka och nationalism i Norden. 
Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet. Ingmar Brohed (red). 
Lund 1998, s 343ff.  
131 Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet motsvaras idag av Riksföreningen Sve-
rige-kontakt. 
132 Kummel, Bengt. Svenskar i all världen förenen eder! Vilhelm Lundström och den allsvenska rörelsen. Åbo 
1994 (diss). 
133 Hall, Patrik. Den svenskaste historien. Nationalism i Sverige under sex sekler. Stockholm 2000, s 226ff. 
134 Lindkvist, Anna. Jorden åt folket – folket åt jorden. Nationalföreningen mot emigrationen 1908–1925. 
Opublicerad D-uppsats. Institutionen för historiska studier Umeå universitet. Umeå 1999; Lind-
kvist, Anna. ”Aa – her er ein herlig provins till lande lagt” Från emigrationen till inre kolonisation 
i 1900-talets Norge och Sverige”, i Heimen. Lokalhistorisk tidsskrift. bind 40, Norge 2003, s 105ff. 
135 Kummel 1994, s 13. 
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vatism.136 Ett av Lundströms bidrag till en ny form av nationalism var enligt 
Kummel införandet av begreppet ”det andra fäderneslandet”, ett begrepp 
som inkluderade svenskar även utanför det politiska fäderneslandets gränser. 
Kummel skriver: ”Vilhelm Lundström drog en språklig gräns för nationen, 
inte en politisk.”137 Kummel visar också hur svenskarna i Nordamerika efter 
1915 kom att undvika överdrivet nationalistiska formeringar, på grund av 
fruktan för anklagelser för landsförräderi i sitt nya hemland.138 

Under det tidiga 1900-talet bildades Nationalföreningen mot emigra-
tionen vars främsta uppgift var att underlätta anskaffandet av jord och egna-
hem i Sverige för presumtiva utvandrare. Mellan åren 1907 och 1913 gjordes 
det också en omfattande statlig utredning för att klargöra utvandringens or-
saker och påverkan på befolkningsstruktur och näringsliv.  

I Den svenskaste historien beskriver Patrik Hall den svenska nationalis-
mens utveckling över tid. I ett av avsnitten redovisar han sin undersökning av 
emigrationsmotståndet och den nationalistiska retoriken hos Nationalföre-
ningen och dess förgrundsfigurer Adrian Molin och Gustav Sundbärg. Han 
har kommit fram till att såväl den förre som den senare talade för en ”ny-
skandinavistisk” politik.139 Molin ansågs ha en extremistisk hållning i flera 
frågor och skulle också senare komma att åtminstone på ett retoriskt plan 
associera sig med nationalsocialismen.140 Sundbärg hade, enligt Hall, en 
”integrativt-nationalistisk” vision som delvis präglades av den germanska 
”Blut und Boden”-tanken. Om Sundbärgs nationssyn skriver Hall: 

Hos honom finns […] den starkt anatomiska, ibland rent sexistiska, påtaglig-
heten i nationssynen […]. Den organiska nationssynen är överhuvudtaget den 
gemensamma nämnaren för hela den internationella rörelsen av integrativ na-
tionalism – nationen uppfattas som ett levande väsen.141 

Med denna syn på nationen som ett levande väsen, med de påtagliga fysiska 
beskrivningarna av den, och i kraft av sin person skulle Sundbärg komma att 
få stort ideologiskt inflytande över Nationalföreningen.  

Sundbärg skulle också komma att försöka ringa in den svenska folk-
själen i boken Det svenska folklynnet.142 Tvärtemot vad man föreställde sig vid 
1900-talets början menar emellertid statsvetaren och tidningsmannen Herbert 

 
136 Ibid., s 252. Om Lundström se även: Bogärde, Bengt. Vilhelm Lundström och svenskheten. Udde-
valla 1992.  
137 Kummel 1994, s 252. 
138 Ibid., s 234. 
139 Hall 2000, s 255. 
140 Ibid., s 232. 
141 Ibid., s 256. 
142 Sundbärg, Gustav. Det svenska folklynnet. Aforismer. Stockholm 1911. 
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Tingsten att Sundbärgs beskrivningar av Sverige och det svenska folklynnet 
inte alltid fångade det typiskt svenska. Istället pekar Tingsten på gemensamma 
drag i skildringar av folkkaraktärer i flera länder.143 Även om den egna natio-
nen uppfattades som överlägsen alla andra nationer, konfronterades den med 
problem som främst hade sin grund i ”svag självhävdelse”, ”inre svagheter”, 
”brist på nationell insikt” och ”beundran för allt främmande”. Samtidigt lyft-
ess andra nationers enhetlighet och förmåga till kollektiv handling fram som 
föredöme. För Sundbärg var det norrmännen och i än högre grad danskarna 
som fick spela denna roll.144  

När 1920-talet började lida mot sitt slut och emigrationen inte längre var 
ett hot, gavs det utrymme för en annan form av nationalism. Hall visar hur 
den nationalism som tidigare haft starka högerkopplingar nu började få mer 
vänsterinriktade drag med tydliga förbindelser till socialdemokratin och folk-
hemmet. Folkhemsnationalismen hade sin förankring i hem och familj, i ve-
tenskap och välfärd och i nationell isolering.145 Det låg i statens intresse att 
”inpränta nationalitet i medborgarna”.146 På senare år har baksidan av 
folkhemsnationalismen kommit att beröras i forskning om bland annat ras-
hygien och andra, utifrån dagens ljus, tvivelaktiga statliga intressen.  

Undersökningsnivåer 

På ett övergripande plan har undersökningen tagit avstamp i en nivåskiktad 
undersökningsmodell som presenteras av socialantropologen Fredrik Barth i 
artikeln ”Enduring and emerging issues in the analysis of ethnicity”.147 Barth 
menar att en stor brist i många av de tidigare etnicitetsstudierna har varit det 
ensidiga intresset för etniskt baserade organisationer och sammanslutningar. 
En bieffekt av detta har blivit att man ofta faktiskt bara utgått ifrån en mycket 
liten andel av den totala etniska gruppen: 

when the (…) text speaks in homogenizing fashions of ethnic mobilization, it 
evokes a whole population but refers only to a certain number of male adults 
(…).148 

Det tidigare stora intresset för etnisk gruppering och mobilisering har enligt 
Barth bidragit till att man inte bara fört icke arbetsföra, eller av andra anled-

 
143 Tingsten, Herbert. Idékritik. Stockholm 1941, s 101; Hall 2000, s 252ff. 
144 Tingsten 1941, s 104ff.; Hall 2000, s 252ff. 
145 Hall 2000, s 258ff. 
146 Ibid., s 261. 
147 Barth 1996, s 33ff. 
148 Ibid., s 25. 
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ningar ”icke-engagerade” män till marginalen, utan också de allra flesta kvin-
nor. En fråga som man utifrån Barths iakttagelser kan ställa sig är om begrep-
pet etnisk medvetenhet verkligen skall ses som synonymt med konkreta ut-
tryck av etnisk gruppering. Sannolikt kan den etniska medvetenheten vara lika 
stor hos båda könen och i alla åldersgrupper. Etnisk gruppering är ett av flera 
symptom på etnisk medvetenhet, men definitivt inte det enda mätredskapet.  

Barth menar att man för att kunna få en mer fullständig förståelse av 
den etniska medvetenheten också måste göra en mer fullständig undersök-
ning. Här föreslår han en analytisk modell där uttryck för etniskt medvetande 
granskas på såväl individ- och kollektivnivå, som på en statligt övergripande 
nivå. I denna ansats ansluter sig därmed Barth delvis till Clifford Geertz kul-
turanalys genom thick description, en tolkningsmetod som utgår från handling-
ens mening, snarare än från handlingen i sig.149  

En undersökning av mikronivån riktar intresset mot individen och den-
nes/dennas relationer till andra. Själva identitetsskapandet, relaterat till vär-
den, idéer och symboler, är ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till. Den 
omständigheten att Barth försöker lyfta fram individuella uttryck av den et-
niska medvetenheten, innebär dock inte att han anser att dessa är oberoende 
av de andra nivåerna: 

Constraints and parameters on this level will in large part derive from other 
levels, but come together as a lived context for each person’s activities and 
interpretations. What ensues on this level lays foundation and creates the per-
plexities that again feed back on the other levels.150  

Det är själva samspelet mellan de olika nivåerna som Barth här gör en poäng 
av. I det verkliga livet återspeglar sig individens tankar på såväl organisations- 
som samhällsnivå. Vid en undersökning av mellannivån läggs tyngdpunkten på 
drivkrafterna bakom skapandet och utvecklingen av olika former av kollektiv, 
till exempel föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar. Även 
ledarskap och retorik studeras på denna nivå.151 Barth varnar dock för konse-
kvenserna av att inte relatera även till individnivån i undersökningar av kol-
lektiva fenomen:  

But by studying these processes separately from their experimental basis on 
the micro level, we may have weakened our analyses, as well as our ability to 
influence public and popular policy regarding ethnic movements, by not ex-
posing clearly enough the roots of tragedy and tolerance found in the inter-
face.152 

 
149 Geertz, Clifford. The Interpretation of Cultures. USA 1973, s 12.  
150 Barth 1996, s 21. 
151 Ibid. 
152 Ibid., s 24. 



SVEA FOLK I BABELS LAND 

 

   
 
48 

Det är följaktligen inte bara strikt vetenskapliga argument som Barth stödjer 
sig på när han förordar ett vidgat perspektiv på den etniska problematiken. 
Han framhåller också etnicitetsforskningens ansvar gentemot samhället. En-
ligt Barth finns det anledning att närmare utreda påverkan uppifrån i form av 
statlig styrning. Svårigheten är bara att hitta en lämplig infallsvinkel och en av-
vägd balans mellan statens påverkan och de individuella och kollektiva kraf-
terna: 

Our 1969 analyses gave limited attention to the effects of state organization, 
focusing more on dispersed ethnic competition for resources, and the lifestyle 
commonalities and distinctions it generated. More recent literature have veered 
to the other extreme, as if assuming that all ethnic processes must be under-
stood with reference to state structures of the very specific variant represented 
by late industrial democratic civil society. The contributions of both perspec-
tives need to be fused.153 

För att kunna förstå olika etniska gruppers agerande kan det således vara 
nödvändigt att studera makronivån, det vill säga vilka möjligheter och begräns-
ningar som det omgivande samhället erbjuder och påför dem. Här är natur-
ligtvis ideologi, politik och ekonomi viktiga aspekter att ta hänsyn till. Det kan 
också vara angeläget att utreda hur etniska sympatier kan utnyttjas vid en stats 
strävanden att skapa en nationalidentitet. I den föreliggande avhandlingen 
utgår makronivån från en nationell retorik som inbegriper det omgivande 
samhället med alla dess restriktioner, möjligheter och impulser i ett vidare 
internationellt perspektiv.  

Sammanfattningsvis menar jag att det är i interaktionen mellan dessa 
tre nivåer som identitetsskapandet kan blottläggas. Konkret innebär detta att 
avhandlingens bärande undersökningar också utgår ifrån individen, organi-
sationerna och den nationella retoriken.  

Introduktion till källmaterialet 
Avhandlingens uppläggning gör att flera olika typer av källmaterial måste an-
vändas. Undersökningen av individnivån utgår i huvudsak från brev, inter-
vjuer och lokalhistoriska skildringar. Vid undersökningen av organisationens-
nivån har ett brett spektrum källor använts: församlings- och föreningsproto-
koll, tidningar, lokahistoriska skildringar och pastorsrapporter samt några 
andra strökällor. Valet av källmaterial till den del i avhandlingen som behand-
lar den nationella retoriken föll på det svensk-kanadensiska språkröret Svenska 
Canada Tidningen, en tidning tydligt inriktade sig på att stärka den svenska 
identiteten i invandrarlandet Kanada. Utförligare käll- och metodbeskriv-
ningar ges i samband med de respektive undersökningarna. 

 
153 Ibid., s 19. 
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Avhandlingens disposition 

I detta avsnitt tydliggörs tankarna bakom avhandlingens uppläggning och 
innehåll. Inledningsvis presenterades den tidigare forskningen och de teore-
tiska dilemman och ställningstaganden som också har givit upphov till av-
handlingens syfte och frågeställningar. På ett mer övergripande plan tar detta 
arbete sin utgångspunkt i Barths kulturgränsteori, ett val som fått konsekven-
ser både för själva framställningen och för val av källmaterial och metoder i 
undersökningen. För att ge en bakgrund och förförståelse för de specifika 
förutsättningarna för identitetsskapandet hos de svenska invandrarna i Ka-
nada presenteras det nordamerikanska immigrantsamhället i kapitel II och 
den svenska emigrationen i kapitel III. De följande tre kapitlen behandlar var 
sin undersökningsnivå utifrån Barths kategorisering. Kapitel IV beskriver 
individnivån, kapitel V redogör för organisationsnivån och Kapitel VI 
försöker utreda den nationella retoriken på en mer övergripande samhällsnivå. 
För att underlätta läsningen följs vart och ett av dessa kapitel av en kort 
sammanfattning. I kapitel VII dras så slutsatserna utifrån forskningsresultaten 
från samtliga undersökningsnivåer. Nedan beskrivs innehållet i varje kapitel 
mer ingående. 

Kapitel II, med rubriken Förutsättningar – Immigrationen, har till syfte att 
lyfta fram de redan etablerade etniska strukturerna och nätverken i de nord-
amerikanska immigrantmiljöerna, på samma sätt som det vill skissa upp de 
faktiska förutsättningarna för de immigranter som skulle välja att åka till Ka-
nada. Ekonomiska och ideologiska drivkrafter i USA:s emigrationshistoria 
diskuteras, på samma sätt som de demografiska förutsättningarna. Ett av av-
handlingens huvudantaganden är att det svensk-kanadensiska identitets-
skapandet inte kan betraktas isolerat från utvecklingen i Svensk-Amerika. 
Därför behandlas också bakgrunden till de svenska församlingar och före-
ningar som bildades i det unga invandrarlandet USA och som skulle komma 
att få sina motsvarigheter i Kanada. För att lyfta fram skillnaderna mellan 
Kanada och USA som invandrarländer jämförs dessa i avseende på geografi, 
klimat och immigrationspolitik. Dessutom granskas den kandensiska statens 
immigrationspropaganda. Till sist i detta kapitel diskuteras det kanadensiska 
samhällets olika föreställningar om de svenska och skandinaviska invandrarna.  

Det följande kapitlet, Förutsättningar – Emigrationen, inleds med en ka-
raktäristik över den svenska och skandinaviska invandringen till Kanada. 
Hänsyn tas både till det svenskamerikanska och till det rikssvenska flödet av 
immigranter. Då hemlandet tycks ha utövat en särskild dragningskraft och 
påverkan på de svensk-kanadensiska invandrarna analyseras också utvand-
ringen på lokal nivå genom exemplen Långasjö och Vilhelmina och, mer ingå-
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ende, på regional nivå genom exemplet Norrbotten. Detta för att ge en dju-
pare förståelse för de krafter som påverkade själva emigrationen och för att 
ringa in utvandringens karaktär i fråga om klass och kön. 

Individuella strategier i identitetsskapandet hos svenskarna i Kanada be-
handlas i kapitel IV. Språk, sociala arenor, och genus utgör här de prismor i 
vilka den svenska etniciteten bryts och betraktas. Språket intar en särställning i 
invandrarens verklighet då det på samma gång som det kan markera en etnisk 
gemenskap också utgör ett betydelsefullt redskap för själva överlevnaden. 
Med utgångspunkt i Bakhtins teori behandlas också de direkta och indirekta 
dialoger med det omgivande samhället både i och utanför Kanada bidrog till 
skapandet av en ny svensk-kanadensisk identitet. På samma sätt diskuteras 
upplevda kulturgränser och faktiska gränsöverskridanden i de möten som hela 
tiden uppstod mellan människor av olika ursprung. Genom att särskilt 
betrakta de olika verkligheter som män och kvinnor mötte i det nya landet 
belyses också samspelet mellan genus och identitetsskapande. 

Kapitel V, Församlings- och föreningsliv, utreder utvecklingen i Kanada för 
framförallt två svenskhetsbevarande institutioner med svenskamerikanskt 
ursprung, Augustanasynoden och Vasa Orden. Analysen riktas särskilt mot en 
Augustanaförsamling och en Vasaloge i Alberta. I kapitlet behandlas frågor 
om medlemskap, aktiviteter, språk och inställningen till svenskheten inom 
dessa institutioner, samtidigt som barn- och kvinnoverksamhet också belyses. 
Särskild vikt läggs här vid de omständigheter som verkade för och emot en 
svensk sammanhållning på organisationsnivå 

Det sista empiriska kapitlet, Svensk-kanadensisk retorik, beskriver både 
språkliga och mer handgripliga strategier kring identitetsskapande och etnisk 
samling över tid. Samspelet och konflikterna med de övriga skandinaviska 
invandrargrupperna i Kanada, och då framförallt den norska, ägnas särskild 
uppmärksamhet. De båda världskrigen, som på flera sätt fick konsekvenser 
för invandrarna i Kanada, utgör här en allmän förståelseram för det svensk-
kanadensiska identitetsskapandet. Här analyseras också genusimpregneringen 
av den nationalistiska retoriken och det medvetna användandet av historiska 
händelser i identitetsskapande syfte. 

I kapitel VII, Slutsatser, syntetiseras resultaten från de tre olika under-
sökningsnivåerna utifrån de inledningsvis presenterade teoretiska utgångs-
punkterna. Det svenska identitetsskapandet i Kanada står i centrum för 
denna avslutande avhandlingsdel och de teman som behandlas är 
svenskhetens gränser och innehåll. Utifrån teoretiska koncept som dispora 
och storfamilj diskuteras till sist den direkta och indirekta dialogen mellan 
svenskarna i Kanada, Svensk-Amerika, Sverige och skandinaverna. Till sist 
utreds också frågan om sociala identiteter som religion och genus 
samspelade och konkurrerade med den svenska identiteten. 



  

 

II FÖRUTSÄTTNINGAR – IMMIGRATIONEN 

Det finns många faktorer som påverkar en invandrares situation i det nya 
landet. Erfarenheterna från hemlandet, anledningen till emigrationen, geogra-
fiska och demografiska faktorer, sociala, politiska och ekonomiska möjlig-
heter, samt bemötande och attityder från mottagarlandet och övriga immi-
grantgrupper är några av de aspekter som tillsammans bidrar till att forma 
invandrarupplevelsen och möjligheterna till anpassning och/eller etniskt be-
varande.1 För att klargöra några av förutsättningarna för de svenska immi-
granterna i Kanada och deras identitetsskapande beskrivs i det nedanstående 
den tidiga invandringen till Nordamerika samt Kanada som invandrarland. 

Den tidiga Nordamerikaemigrationen  

Vid mitten av 1800-talet började massinvandringen till Nordamerika. De 
människor som sökte sig till Amerika kom för att bygga upp en ny tillvaro i en 
miljö där tillgången på jord tycktes outtömlig och möjligheterna obegränsade. 
På de vidsträckta prärieområdena bildades så småningom samhällen, vilka ofta 
kunde räkna ett flertal olika nationaliteter till sina invånare. Senare skulle 
också de amerikanska städerna fyllas av emigranter från världens alla hörn. 
 

 

 

 
 
1 Richard 1991, s 40ff. 
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Ideologi, ekonomi och demografi 2 
I USA var strävandena att flytta odlingsgränsen västerut i många avseenden 
en maktpolitisk strategi som kom att präglas av ideologiska förtecken. År 
1845 skrev journalisten John L. Sullivan om skyldigheten att befolka hela den 
amerikanska kontinenten, från öst till väst: 

[It is] our manifest destiny to overspread and to possess the whole of the con-
tinent which Providence has given us for the development of the great ex-
periment of liberty and federated selfgovernment entrusted us.3 

Inte minst på grund av sin arroganta hållning gentemot de imperialistiska sta-
terna i Europa behövde USA rättfärdiga sina egna expansionistiska strävan-
den. Att hävda att expansionen västerut var ”den uppenbara bestämmelsen” 
blev den ideologiska lösningen på detta dilemma. Senare skulle historiker som 
Frederick Jackson Turner komma att argumentera för att den ständigt för-
flyttade fronten västerut utgjorde ett ”demografiskt säkerhetsvalv”.4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I publikfriande annonskampanjer framställdes ”Manifest 
Destiny” symboliskt som den goda ängeln som ledde 
nybyggarna västerut.5 
 

 

 
2 Se även Rönnqvist, Carina. Var går gränsen? Metoder vid kartläggning av kulturgränser i immigrantsam-
hällen. Umeå 1998, s 17ff. 
3 Citerat efter John L. Sullivan, i Boyer, Paul S. et al. The Enduring Vision. A History of the American 
People. USA 1995, s 279.  
4 Se till exempel: Haines, Michael R. “The White Population of the United States, 1790–1920”, i A 
Population History of North America. Michael R. Haines & Richard H. Steckel (red), Cambridge 
University Press 2000, s 48.  
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The Homestead Act, som infördes 1862, brukar nämnas som en viktig bi-
dragande orsak till den stora invandringen till USA. Denna lag, som infördes 
bland annat för att förhindra markspekulationer och monopol, innebar att 
presumtiva nybyggare erbjöds ett stycke mark om 160 acres (ca 64 hektar) för 
en mindre registreringsavgift mot förbindelse att odla upp jorden och bo kvar 
i fem år. Det kom emellertid att visa sig att homesteadlagen inte fick den ge-
nomslagskraft som man från början hade avsett. En anledning till detta var att 
en stor del av jorden trots allt kom att tas över av kommersiella intressen. En 
annan var att 160 acres på prärieområdena egentligen var för lite mark för att 
försörja en hel familj. Därutöver gjorde det faktum att områdena i väst i prin-
cip endast var bebyggda vid järnvägarna på mark som ägdes av de stora järn-
vägsbolagen att de presumtiva nybyggarna ofta hade att välja mellan att köpa 
järnvägsbolagens dyrare mark eller att ta en homesteadjord i besittning och 
leva långt ifrån övrig bebyggelse.6 

Den kanske viktigaste orsaken till massinvandringen var att den kraftiga 
befolkningstillväxten i Europa sammanföll med Amerikas ökande behov av 
mänskligt kapital.7 Under 1800-talet var det också den europeiska kontinenten 
som bidrog med flest invandrare. Även om prärieområdena var mycket stora 
gjorde det faktum att många invandrare ur samma etniska grupp valde att bo i 
närheten av varandra, att det kunde bli brist på jord där de hade slagit sig ned. 
I många fall kom då hela grupper av människor att flytta vidare inom Nord-
amerika. När man studerar detaljerade kartor är det lätt att följa dessa immi-
grantgruppers flyttningar eftersom de ofta valde att ge den nya bosättningen 
samma namn som den gamla. En undersökning av en norsk invandrargrupp i 
Mellanvästern har visat att dessa så kallade dottersamhällen företrädesvis be-
stod av medlemmar från samma släkt.8 De flesta av USA:s tidiga immigrant-
miljöer uppvisar också gemensamma drag. Exempelvis har de flesta immi-
grantsamhällen haft en likartad demografisk utveckling.9  

 
5 Se till exempel: Fernández-Armesto. Felipe. Millenium. De senaste tusen årens historia. Göteborg 
1996, s 347ff. För en mer ingående studie av de strategier som tillämpades för att locka skandi-
naviska invandrare till Nordamerika se: Ljungmark, Lars. For Sale – Minnesota. Organized Promotion of 
Scandinavian Immigration 1866–1867. Stockholm 1971. 
6 Pers, Mona. “Go West”, i A Common Wealth Life and Culture in English-Speaking World. Belgien 
1990, s 194ff. 
7 McKay, John P. et al. A History of World Societies. USA 1992, s 968ff. (Tredje utgåvan). 
8 Joranger, Terje Mikael Hasle. ”Bosetningsdynamiken blant Valdris innvandrere i den øvre delen 
av Midt-Vesten”, i Migrasjon og tilpasning. Ingrid Semmingsen. Et minneseminar. Odd S. Lovoll (red), Tid 
och tanke nr. 3, Historisk institutt, Oslo 1998. 
9 Ostergren 1988, s 255ff.  
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Det bör i sammanhanget lyftas fram att massinvandringen till USA inte 

enbart var ett landsbygdsfenomen. Den urbaniserings- och industrialiserings-
process som både avsändar- och mottagarländer genomgick under det sena 
1800-talet och tidiga 1900-talet avspeglade sig också i invandringsstatistiken. 
En av de städer som skulle komma att dra till sig flest svenskar var Chicago,10 
men också de så kallade tvillingstäderna, St. Paul och Minneapolis, utgjorde 
populära destinationer.11 På samma sätt som i de rurala miljöerna tycks 
invandrarna i städerna ha sökt sig till sina landsmän. Exempelvis har Per 
Nordahl  som kartlagt de etniska gruppernas spridning i Chicago, funnit 
tendenser till kolonibildning även i storstadsmiljön.12  

Svenska församlingar, organisationer och nätverk 
Vanligen fungerade den egna etniska kyrkan som centrum och samlingspunkt 
i de unga invandrarmiljöerna. Det var där som man träffade landsmän, utbytte 
idéer och planerade den gemensamma verksamheten.13 Kyrkan kom också att 
fungera som den konservativa kraft som skulle markera den egna etniska till-
hörigheten gentemot det amerikanska.14  

År 1860 grundlades på svenskamerikanskt initiativ den lutherska 
Augustanasynoden i USA. Detta var en konsekvens av de slitningar i kon-
fessionella frågor som uppstått mellan invandrade norrmän och svenskar 
inom den gemensamma The Northern Illinois Synod. Från rikssvenskt håll 
ratades först Augustanasynoden till förmån för den episkopala kyrkan i Ame-
rika, men i slutet av 1800-talet började den betraktas som en dotterkyrka till 
den svenska.15  

Under de sista decennierna av 1800-talet och en god bit in på 1900-talet 
kom Augustanasynoden att utgöra den starkaste samlande kraften bland 
svenskarna i Nordamerika.16 Med tiden minskade dock kyrkans roll som det 

 
10 Olson, Anita R. ”Church Growth in Swedish Chicago. Extension and Transition in an Immi-
grant Community, 1880–1920, i Swedish Life in American Cities. Dag Blanck & Harald Runblom 
(red). Uppsala 1991, s 77.  
11 Anderson, Philip J. & Blanck, Dag. ”Introduction”, i Swedes in the Twin Cities. Immigrant Life and 
Minnesota’s Urban Frontier. Philip J. Anderson &, Dag Blanck (red), Minnesota Historical Society 
Press 2001, s 4ff. 
12 Nordahl 1994. Se kartuppslaget mellan s 56 och s 57. 
13 Se till exempel: Ostergren 1988, s 212ff. 
14 Se till exempel: Rice 1973, s 37ff. 
15 Blanck, Dag, “North Stars and Vasa Orders. On the relationship between Sweden and North 
America”, i The Swedish American Quarterly 1995, 46:3, s 273. 
16 Blanck 1997, s 39ff.  
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etniska samhällets centrum och även där började de amerikanska normerna 
att göra sig gällande. I synnerhet gäller detta modersmålet som inte minst de 
svenskamerikanska kyrkorna in i det sista försökte bevara.17 

Kyrkan var dock inte den enda samlande kraften för invandrar-
grupperna. Vanligt var att man också bildade etniska föreningar och sällskap. 
Ulf Beijbom har i sin avhandling redogjort för de tidiga svenska sammanslut-
ningarna i Chicago. Där nämner han till exempel Svea Society vars medlem-
mar stod bakom läse- och bildningscirklar som till exempel Sällskapet B.B., 
enligt Beijbom omnämnt i tidskriften Hemlandet 1859–61, och Nordsidans 
Skandinaviska Turnerförening som bildades 1867.18 Svea Society stod också 
bakom bildandet av Svenska fruntimmersförbundet (1867–1879), en sam-
manslutning som skulle komma att bestå av 38 kvinnor med det gemen-
samma målet att samla in pengar till Sveas eget vandrarhem för immigranter.19  

Den största svenska sammanslutningen i USA, och sedermera även i 
Kanada, var och är emellertid Vasa Orden av Amerika (Vasa Orden). År 1883 
bildades Logen Norden av tretton svenskar i Hartford, Connecticut. Logen 
kom att bli föregångare till Vasa Orden. Det var framförallt behovet av en 
gemensam sjuk- och begravningskassa som var den drivande kraften. De för-
sta åren växte föreningen tämligen långsamt, kanske som en konsekvens av 
att endast män erhöll medlemskap. Logens första kvinnliga medlemmar väl-
komnades först år 1890. 20  

De svenska invandrarna var inte ensamma i sina strävanden att finna or-
ganisatoriska lösningar för att hjälpa sina landsmän. År 1895 bildade exempel-
vis invandrade norrmän Sons of Norway (Sønner af Norge) i Minnesota. På 
samma sätt som den svenska Logen Norden hade man planer på att skapa ett 
nätverk för behövande landsmän. Dessa tankar hade väckts redan i samband 
med nödåren 1893, och när orden väl bildades var syftet att stötta medlem-
marna såväl ekonomiskt som kulturellt.21 Över åren skulle hundratals under-
avdelningar till föreningen växa fram i hela Nordamerika. Till Kanada kom 
orden först år 1927.22  

 
17 Se till exempel: Ostergren 1988, s 276ff.  
18 Beijbom, Ulf. Swedes in Chicago. A Demographic and Social Study of the 1846–1880 Immigration. Växjö 
1971 (diss), s 270.  
19 Ibid., s 271. 
20 Vasastjärnan, “Vasaorden av Amerika”, november 1935. 
21 Norborg, Sverre. An American Saga. Minnesota, USA 1970, s 27ff. 
22 Ibid., s 205. 
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År 1896, det vill säga året efter bildandet av Sons of Norway,23 lades så 
grunden till den mer vidsträckta Vasa Orden i och med etablerandet av Dist-
riktslogen Connecticut No 1 i New Haven.24 Med tiden kom svenskheten och 
dess bevarande att få allt större betydelse, även om föreningen i begynnelsen 
hade som huvudsyfte att precis som den tidiga Logen Norden erbjuda eko-
nomiskt stöd för landsmän i främmande land. När invandringen av svenskar 
till Kanada tog fart etablerades Vasaloger även där. Den första kanadensiska 
logen, Loge no 229 – Förgät Mig Ej, bildades i Vancouver den 24 juni 191225 
och kom att ingå under distriktslogen Pacific Northwest no 13 tillsammans 
med andra loger från USA:s västkust.26 År 1924 grundlades så den första lo-
gen i Göteborg, Sverige, av hemvändande Amerikaemigranter.27 Därmed kom 
Vasa Orden att få en ännu starkare koppling till det gamla hemlandet. Av 
ordens samtliga 613 loger år 1946 fanns 48 i Kanada.28 

Parallellt med den svenska hembygdsrörelsens kraftsamling under 1900-
talets tre första decennier etablerades ett antal svenska landskapsföreningar i 
USA.29 Enbart i Chicago fanns det 24 svenska landskapsföreningar år 1933.30 
Motiv för grundandet av dessa föreningar kunde vara en önskan att skapa en 
mötesplats för landsmän för gemensamt firande av svenska traditioner. Det 
kunde också ha varit händelser i hemlandet som drivit fram en regional sam-

 
23 Sons of Norway var, som också namnet antyder, länge en helt manlig organisation. Däremot 
bildades en systerförening, Daughters of Norway, år 1897. Se Norborg 1970, s 42.  
24 Vasastjärnan, “Vasaorden av Amerika”, november 1935.; Hansson, Henry. ”The Vasa Order of 
America”, i The Swedish-American historical quarterly 47, 1996:4, s 238. 
25 Vasa Order of America. Canadian Lodges. E-post från Lennart Peterson, Edmonton, f.d. stor-
mästare för Vasaorden., CR. Se även Bilaga 2. för en förteckning av kanadensiska loger. 
26 Vasastjärnan, ”Vasaordens loger”, oktober 1914.  
27 http://www.vasaorden.com/bakgrund.htm [2004–04–09]. 
28 Vasa Order of America. Canadian Lodges. E-post från Lennart Peterson, Edmonton, f.d. stor-
mästare för Vasaorden, CR. 
29 Bergman, Emanuel. “Bland dalbor i Amerika”, i Hembygden 1934, s 20ff. Se även: 
http://www.abc.se/~m225/litteratur/hembygd/Blanddalbor.html [2004–04–09]. Om den 
svenska hembygdsrörelsen, se: Fransson Per. ”Välkommen till hembygden! Medborgarens Guide 
till det nya Sverige”, i Sekelskiftets utmaningar. Essäer om välfärd, utbildning och nationell identitet vid sekel-
skiftet 1900. Ann-Katrin Hatje (red). Stockholm 2001, s 42ff. Jämför också med den norskameri-
kanska motsvarigheten till landskapsföreningarna: Lovoll, Odd. ”’Better than a Visit to the Old 
Country’. The Stevne of the Sognalag in America”, i Norwegian-American Essays 1996. Øyvind T. 
Gulleksen et al. (red). The Norwegian Immigrant Museum 1996, s 3ff.  
30 Nordahl, Per. “Lost and Found – A Place to Be. The organization of provincial societies in 
Chicago from the 1890s to 1933”, i Swedishness Reconsidered. Three centuries of Swedish-American iden-
tities. Daniel Lindmark (red). Umeå 1999, s 68. Jämför med norska motsvarigheter till de svenska 
landskapsföreningarna: Niemi, Einar. ”American, Norwegian, or North Norwegian? Dilemmas of 
Identity from Nothern Norway in the United States, 1900–1930”, i Interpreting the Promise of 
America. Essays in Honor of Odd Sverre Lovoll. Todd W. Nichol (red). Northfield, Minnesota 2002, 
s 149ff.  
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ling i Svensk-Amerika.31 Till skillnad från vad som var fallet med Vasa Orden 
skulle emellertid landskapsföreningar som fenomen inte få något större ge-
nomslag i Kanada.  

Även från rikssvenskt håll gjordes ansatser att stärka den svenska sam-
manhållningen i Nordamerika. Det var framförallt Riksföreningen för 
svenskhetens bevarande i utlandet, grundad 1908, som arbetade aktivt i denna 
riktning. Riksföreningen arbetade i första hand för att främja den personliga 
kontakten mellan svenskarna i Sverige och Nordamerika, men den hade också 
ett visst samarbete med den ekonomiskt starka och vitt spridda Vasa Orden, 
och försökte även att bygga upp egna föreningar. Bland annat kom den att 
initiera bildandet av Föreningen för svenskhetens bevarande i Amerika, en 
från Riksföreningen delvis självständig förgrening.32 Historikern Bengt Kum-
mel menar dock att de flesta svenskar i Nordamerika var för pragmatiska för 
att låta ansluta sig till en förening som inte hade något annat syfte än att stärka 
svenskheten. Men också den amerikanska misstänksamheten gentemot över-
drivet nationalistiska uttryck inom invandrargrupperna bidrog till att Riks-
föreningen inte nådde de framgångar i Nordamerika som den kanske hade 
hoppats på.33  

Kanada som invandrarland 

Invandringen till Nordamerika tenderar att behandlas som ett samlat fenomen 
där ingen egentlig skillnad görs mellan USA och Kanada som mottagarländer. 
Det flöde av nybyggare från både kanadensiskt som amerikanskt håll som 
passerade gränsen talar för att man kan betrakta de båda ländernas immigra-
tion som en och samma stora förflyttning. Eftersom den kanadensiska iden-
titeten vid tiden för den stora invandringen var tämligen svag, är det inte ens 
säkert att immigranterna själva gjorde någon skillnad mellan de båda län-
derna.34 En jämförelse mellan de båda immigrantländerna presenteras därför 
nedan. Avsnittet avslutas med några reflektioner och iakttagelser kring det 
omgivande samhällets attityder till skandinaverna i allmänhet och svenskarna i 
synnerhet.  

 
31 Nordahl 1999, s 84. 
32 Kummel 1994, s 233ff. 
33 Ibid., s 237ff. 
34 Elliot, Jean Leonard. “Canadian Immigration. A Historical Assessment”, i Two Nations, Many 
Cultures. Ethnic Groups in Canada. Jean Leonard Elliot (red). Ontario, Kanada. 1979, s 168. 
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Jämförelse med USA 
”Settlers in search of desirable land knew no boundary lines”, 35 skriver den 
amerikanske historikern James B. Hedges i sin bok från 1939 om Canadian 
Pacific Railways (C.P.R.:s) kolonisationspolitik. Men han framhåller också att 
det fanns betydande olikheter som inte borde förbises.36 Invandringen till 
Kanada var senare än den till USA och den blev aldrig lika omfattande.37 Den 
erfarenhet som de nyanlända immigranterna skulle göra i Kanada var på 
många sätt olik den som gjordes av de immigranter som några år tidigare valt 
USA. De stora samhällsförändringarna mot slutet av 1800-talet gjorde att 
levnadsvillkoren såg delvis annorlunda ut. Industrialisering, sekularisering och 
individualisering i såväl det gamla landet som det nya hade förändrat både 
tankeliv och faktiska handlingar.  

Vissa tids- och rumsbundna faktorer kan förklara en del av skillnaderna 
mellan de båda länderna. Bodil J. Jensen, som skrivit en historik över Moun-
tain View38 i Alberta, lägger stor vikt vid den snabba ekonomiska och sociala 
skiktningen av de nya invandrarna. Detta menar hon utgjorde ett hinder för 
en demokratisk utveckling liknande den i USA. Dessutom hävdar hon att de 
tekniska framstegen gjorde att maskinerna snart ersatte granngemenskapen i 
koloniseringsfasen.39 Att Turners frontier-tes skulle ha gällt även för de 
kanadensiska prärieprovinserna menar Jensen är mer en myt än ett faktum: 

 
35 Hedges, James B. Building the Canadian West. The Land and Colonization Policies of the Canadian Pacific 
Railway. New York 1939, s 15. 
36 Ibid. 
37 På senare år har det kommit fram forskningsresultat som tyder på att invandringen mellan åren 
1861–1900 var ännu mycket mindre än vad man tidigare utgått ifrån. Det tidigare antalet om 
903 000 invandrare som beräknats ha anlänt under årtiondet, har nu räknats ned till 296 000. 
Skillnaderna mellan de gamla och de nya beräkningarna är störst under 1880-talet. De tidigare 
felberäkningarna berodde framförallt på dubbelregistreringar i de officiella invandrarregistren. Se: 
McInnis, Marvin. ”The Population of Canada in the Nineteenth Century”, i A Population History of 
North America. Michael R. Haines & Richard H. Steckel (red). Cambridge University Press 2000, 
s 421ff. 
38 Mountain View ligger mellan Calgary och Red Deer. 
39 Jensen, Bodil J., Alberta's County of Mountain View. A History. Didsbury, Alberta 1982, s 9. Att 
den tekniska utvecklingen skulle komma att göra granngemenskapen mindre viktig är dock inte ett 
helt obestritt antagande. Exempelvis menar MacPherson och Thompson att det var ekonomiskt 
lönsamt att ha god sammanhållning i grannskapet, då detta underlättade möjligheten att låna 
tekniska redskap av varandra. Detta kan också ha bidragit till att den typiskt rurala livsstilen 
bevarades. Se: MacPherson, Ian & Thompson, John Herd. ”The Business of Agriculture. Prairie 
Farmers and the Adoptation of ‘Business Methods’, 1880–1950”, i The Prairie West. Historical 
Readings. R. Douglas Francis & Howard Palmer (red). Pica Pica Press, Alberta 1995, s 282. Se även 
empiriskt exempel: i: Hendon and District Historical Association. Hendon Highlights. Oxen ways to 
Now-a-Days. The History of Hendon and Distrikt. Saskatchewan 1982, s 130. 
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it is only a myth, a psychological factor, that the Turnerian frontier affected the 
growth pattern in Alberta. The story of Mountain View is not one of men 
against a brutalizing frontier, not even on the most western periphery. It is the 
story of replanting civilization: it is the story of metropolitan and cosmopolitan 
influences reaching out from the larger and smaller cities and towns to the lar-
ger and smaller farms and ranches.40 

Som Jensen ser det var alltså den kanadensiska koloniseringsprocessen snarare 
en ”omplantering av civilisationen” än en helt ny kulturell odling. Detta är en 
uppfattning som delas av bland andra den kanadensiske litteraturvetaren Dick 
Harrison, som också menar att koloniseringen av Kanada av nödvändighet 
skulle komma att behöva en högre grad av planering och förarbete.41 

En viktig aspekt i detta sammanhang är också att Kanada räknades som 
brittisk förbundsstat ända fram till år 1931. Eftersom invandringen till Kan-
ada var relativt sen hade man där under det brittiska styret hunnit bygga upp 
ett fungerande rättsväsen. I stället för att konfronteras med den ”vilda väs-
tern”, möttes de nya immigranterna av ”the Mounted Police” som garan-
terade lag och ordning.42 Polisstyrkan, som hade organiserats på samma sätt 
som i de övriga brittiska kolonierna, har kommit att symbolisera skillnaden 
mellan Kanada och USA.43  

Däremot kunde klimat och geografiska förutsättningar göra tillvaron 
svårare för den som valt Kanada före USA. Det nordliga läget och det kyliga 
klimatet verkade avskräckande för många. Även om vissa talesmän framhöll 
att de låga temperaturerna inte innebar samma isande kyla som i fuktigare och 
blåsigare klimat,44 och att man i marknadsföringen ville framhålla att klimatet i 
Kanadas prärieprovinser i själva verket var bättre lämpat för jordbruk än det i 

 
40 Jensen 1982, s 9. 
41 Harrison, Dick. ”Fictions of the American & Canadian Wests”, i The Prairie West. Historical 
Readings. R. Douglas Francis & Howard Palmer (red). Pica Pica Press 1992, s 741. 
42 Se exempelvis: Troper 1972, s 87; Berton, Pierre. Why We Act Like Canadians. A personal explo-
ration of our national character. McClelland and Stewart. Toronto 1982, s 21; Florby, Gunilla. 
”Searching for Canada”, i A Common Wealth. Life and Culture in the English-speaking World. Norman 
Davies et al. (red). Belgien 1990, s 279. 
43 Thompson, John Herd. Forging the Prairie West. The Illustrated History of Canada. Oxford University 
Press Canada. 1998, s 45. 
44 Se till exempel: Machell, Percy Wilfred. “What is my country? My country is the empire. Canada 
is my home", i Impressions of Canada and the New North West. Sifton, Praed & Company Ltd., Lon-
don 1912, s 18ff. 
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Mellanvästern,45 menar paret Palmer att det var många nybyggare som valde 
att återvända till USA på grund av kallt klimat och isolering.46  

Geografen John H. Paterson beskriver hur jordmån, klimat och växtlig-
het gjorde prärien till en osäker plats att tjäna sitt uppehälle på. Svårast var det 
för dem som flyttade till Pallisers triangel, ett stort, torrt landområde som 
sträckte sig mellan den 49:e och 51:e breddgraden i södra Alberta och syd-
västra Saskatchewan, och som vid en markinventering 1857–1860 hade dömts 
ut som jordbruksmark.47 Även om den kanadensiska staten kostade på en 
omfattande konstbevattning av området,48 skulle det senare komma att visa 
sig att denna slutsats kunde äga sin riktighet. I trakterna omkring Lethbridge i 
centrala Alberta övergavs inte mindre än hälften av de utdelade homestead-
jordarna mellan 1911 och 1921 på grund av dåliga skördar under torra år.49 

Som berörts ovan följde inte den kanadensiska koloniseringen det ame-
rikanska mönstret med en front som förflyttades västerut. Detta gjorde att 
bosättningarna blev mer spridda och att många nybyggare konfronterades 
med helt obebyggda och orörda prärieområden. Enligt Paul Peter Walden-
ström som reste runt i Kanada 1904, hade landet sex miljoner invånare som 
fördelade sig på åtta miljoner kvadratkilometer, vilket innebar en spridning 
med ¾ individ per kvadratkilometer. Samma siffra för Sverige vid samma tid 
var tolv invånare.50 De stora öppna vidderna påverkade invandrarna även på 
ett psykologiskt plan. Geografen Ronald Rees sammanfattar i korta ordalag 
invandrarnas värsta fasor vid mötet med prärien: “Fear of getting lost, fear of 
being caught in open prairie during a fire or a storm”.51 Att detta också var 
reella faror bevisas bland annat av flertaliga uppgifter om barn som gått vilse i 
prärielandskapet.52  

 
45 Se till exempel: Edmonton Board of Trade. Something about Edmonton and Canada's Richest Mixed 
Farming District., Edmonton, Kanada 1910, (ingen sidnumrering); Central Alberta. a Good Country to 
Farm in. The Land of Big Crops and Rich Pastures. A Good Country to Live in. Utgiven av Central Al-
berta Development League, Edmonton 1912, s 36; Lethbridge. Irrigation and Dry Farming, Horse Cattle 
and Sheep Ranching, Coal Mining, Railway Center, Home of the Sugar Beat, Alphalpha Fruits. Calgary 1941.  
46 Palmer & Palmer 1990. 
47 Paterson, John H. North America. A Geography of Canada and the United States. Oxford University 
Press 1967, s 367; Rees, Ronald. New and Naked Land. Making the Prairies Home. Saskatoon, Saskat-
chewan 1988, s 11. Området fick sitt namn efter kapten George Palliser som ansvarade för mark-
inventeringen.  
48 Hall, D.J. "Clifford Sifton. Immigration and Settlement Policy 1896–1905”, i The Settlement of the 
West. Howard Palmer (red), Calgary, Kanada 1977, s 65. 
49 Paterson 1967, s 368–369. 
50 Waldenström, P. Genom Canada. Stockholm 1905, s 35. 
51 Rees 1988, s 37. 
52 Se till exempel: Alberta History Society. Early History of Camrose, Alberta. and District. Camrose 
1947, s 32–33. 
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Jämfört med USA var således behovet av att fylla ut den närmast folk-
tomma prärien om möjligt ännu större i Kanada där man hade extremt låg 
befolkningstäthet. Även om det skedde en viss flyttning från framförallt 
Ontario till prärieområdena gick det inte att lösa befolkningsproblemet 
enbart genom detta.53 Under den långa perioden från 1869 fram till andra 
världskrigets slut skulle Kanada föra en aktiv immigrationspolitik som tyd-
ligt syftade till att öka folkmängden.54 Tanken var att de bördiga västliga 
provinserna (Alberta, Saskatchewan och Manitoba) skulle kunna försörja 
landet med råvaror, samtidigt som de skulle utgöra en marknad för det egna 
landets industri. För att detta skulle kunna bli en realitet behövde man bygga 
en järnväg tvärs över kontinenten. Dessutom behövde man hitta metoder 
att få potentiella immigranter att välja Kanada före USA.55  
 

 
Det kanadensiska järnvägsnätet utgjorde en av de viktigaste förutsättningarna för landets kolonisation.56 
 

 
53 Se till exempel: Finlay, J.L. & Sprague, D.N. The Structure of Canadian History. Ontario 1997, 
s 277ff. (Femte upplagan). 
54 Richard 1991, s 7. 
55 Palmer & Palmer 1990, s 50. 
56 Bilden är hämtad ur Hedges 1939, s 246. 
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År 1871 markerar såväl slutet på marksubventionernas tid i USA som dess 
början i Kanada. Med stöd av den konservativa regeringen under Sir John 
MacDonald togs ett förslag om att låta bygga en transkontinental järnväg. 
Det hela skulle ske på privat basis, men med stöd av stora statliga bidrag i 
form av såväl mark som ekonomiska medel.57 Samma år fick landets lant-
mätare inför den stundande koloniseringen till uppgift att dela upp provin-
serna i townships, sektioner och kvartssektioner.58 År 1872 införde Kanada 
med USA som förebild en homesteadlag som kom att gälla ända fram till 
1930.59 De anländande immigranterna kunde då ansöka om en kvartssektion 
omfattande 64 hektar för en registreringsavgift på 10 dollar. Den kanaden-
siska regeringen skulle, till skillnad från den i USA, också komma att upp-
muntra invandrarna att ta sig an en större del land. Om de bodde kvar på sin 
mark efter tre år kunde de räkna den som sin egen och även köpa en an-
gränsande kvartssektion.60  

Järnvägsbygget kom emellertid att bli fördröjt till följd av den konser-
vativa regeringens fall 1873. Under den efterföljande liberala regeringen 
avstannade planeringen kring järnvägen mer eller mindre. Dock fick lant-
mätarna fortsätta sitt arbete fram till MacDonalds återinträde år 1878. Med 
de konservativa återigen i regeringsposition fullföljdes så projektet.61 
 

 
Calgary 1883 och en anspråkslös järnvägsstation av stor betydelse.62 

 
57 Hedges 1939, s 16. 
58 Palmer & Palmer 1990, s 50. Provinserna delades i townships om 93,24 kvadratkilometer. Dessa 
delades i sin tur upp i 36 sektioner som var och en skulle delas i fyra kvartssektioner. 
59 Se till exempel: Paterson 1967, s 367ff.; Clemensson, Per & Andersson, Kjell. Emigrantforska! 
Steg för steg. Stockholm 1996, s 151. 
60 Se till exempel: Paterson 1967, s 369, eller: Palmer, Howard & Palmer, Tamara. Alberta. A New 
History. Edmonton 1990, s 50. 
61 Palmer & Palmer 1990, s 59. 
62 First Canadian Pacific Railway station, Calgary, Alberta, NA–659–18, GA. 
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Den 9 augusti 1883 nådde järnvägen den östra sidan av Bow River och två 
dagar senare kom de första tågen till Calgary, Alberta.63 År 1885, ett år före 
utsatt tid, sträckte sig Canadian Pacific Railway (C.P.R.) från kust till kust. 
Dess inverkan på Kanadas utveckling kan inte överskattas. Enligt en bok från 
1911 fanns det 171 000 invånare i prärieprovinserna 1881. Av dessa var cirka 
hälften indianer. Tjugo år senare var det totala invånarantalet uppe i närmare 
en och en halv miljon.64 Den transkontinentala järnvägen skulle också komma 
att betyda ett stort ekonomiskt uppsving för prärieprovinserna.65 I början av 
1900-talet jämförde utgivaren av American Agriculturalist Kanada med USA: 
”För nybyggarna i Canada ställer sig allt annorlunda. Järnvägar har gått före 
dem och beredt dem alla fördelar av modernt farmarelif”.66 För Albertas del 
blev järnvägen en förutsättning för den senare så viktiga ranchindustrin.67 
 
Figur 1. Total invandring till Kanada 1900–1949 
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Källa: Knowles 1997, s 205ff. 

 
Figur 1 visar att de intensiva försöken att locka invandrare till Kanada fick 
genomslag i den faktiska invandringen. Från några år in på 1900-talet till 1915 
invandrade varje år hundratusentals människor. En anledning till de höga 

 
63 Foran, Maxwell. Calgary. An Illustrated History. Toronto 1978, s 16. 
64 Copping, Arthur Edward. Canada. To-day and To-morrow. Cassell and Company Ltd. 1911, s 111. 
65 Palmer & Palmer 1990, s 58ff. 
66 Citat ur American Culturalist i Waldenström 1905, s 87. 
67 Foran, 1978, s 17. 
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invandrarsifforna var det faktum att USA ända från 1893 varit befolkat från 
kust till kust. Även om det fortfarande fanns ledig jord, hade viktiga psyko-
logiska drivkrafter om oändliga expansionsmöjligheter reducerats kraftigt.68 
Detta gjorde Kanada till ett bra alternativ. Dessutom hade det nya immigra-
tionslandet god draghjälp av den blomstrande världsekonomin.69 Uppbygg-
naden av Kanada skapade ett stort behov av arbetskraft, och de vidsträckta 
prärierna erbjöd möjligheter för dem som ville skaffa sig ett eget jordbruk. 
Enligt Valerie Knowles utgjorde landet således såväl ett psykologiskt som ett 
materiellt riktigt val för den presumtive invandraren.70 

Trots att den kanadensiska staten ville annorlunda, blev koloniseringen 
av Kanadas prärieprovinser betydligt mer splittrad än bosättningarna i USA. 
Marcus Lee Hansen menar att det var det ojämna flödet av immigranter från 
USA, Europa och resten av världen som bidrog till detta bosättningsmönster. 
I sitt postumt utgivna verk sammanfattar han: ”Any history of this phase of 
the movement would be a catalogue of colonization projects of various ori-
gins, various nationalities, and various destinations.”71 
 

 
”En pikant bild av invandringen till Canada från Förenta Staterna (…) Uncle Sam står 
och ser på och säger: ’Där det finnes pengar att göra, där skall ni finna en amerikanare.’”72 
 

68 Troper 1972, s 4; Knowles, Valerie. Strangers at Our Gates. Canadian Immigration and Immigration 
Policy, 1540–1997. Dundurn Press, Kanada 1997, s 66. 
69 Se till exempel: Troper 1972, s 5. 
70 Knowles 1997, s 66. 
71 Hansen, Marcus Lee. (Bearbetad av John Bartlet Brebner, postumt utgiven.) The Mingling of the 
Canadian and American Peoples. Yale University Press 1940, s 233. 
72 Bild och citat ur Waldenström 1905, s 38. 
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Den stora nedgången i Kanada-immigrationen efter 1915 är tydligt kopplad 
till det första världskriget. Invandringen återhämtade sig direkt efter krigs-
slutet men den blev aldrig lika omfattande. Att C.P.R. år 1925 fick fria händer 
av den kanadensiska regeringen att värva emigranter oavsett bakgrund,73 visar 
sig inte nämnvärt i statistiken. Trots att den kanadensiska regeringen återigen 
försökte att aktivt uppmuntra invandring från önskvärda länder år 1928, 
följde en stor nedgång i immigrationsstatistiken efter 1930 som en följd av 
depressionen.74 

Roger Gibbons menar att det utifrån ett kanadensiskt perspektiv fanns 
flera bidragande orsaker till nedgången av invandring till prärieprovinserna, 
varav industrialisering och förändrade ideal var de viktigaste. Industrialise-
ringsprocessen i hela västvärlden hade gjort att invandrarna nu sökte sig till 
städerna, på samma sätt som det industrialiserade jordbruket hade gjort att 
det blev för dyrt för nykomlingar att sköta en farm. Dessutom fanns det inte 
mycket jord kvar på den öppna prärien.75 En annan bidragande orsak till 
prärieprovinsernas minskade dragningskraft var, enligt D. McGinnis, för-
sämringen av bondens status. På grund av depressionen hade böndernas 
ekonomiska förutsättningar försämrats dramatiskt under hela 1930-talet.76 
 

 

 

 
73 Danysk, Cecilia. “’Showing these Slaves their Class Position’. Barriers to Organize Prairie Farm 
Workers”, i Building Beyond the Homestead. Jones, David C., & MacPherson, Ian (red). University of 
Calgary Press, 1985, s 169. Se även: Foster 1926, s 28. 
74 Önskvärda nationaliteter var västeuropéer och skandinaver. Invandringen från Öst– och 
Centraleuropa begränsades till att gälla jordbruksarbetare, hushållsarbetare och ansökande med 
försörjning från familjen. Invandrare från Sydeuropa nämndes inte över huvud taget. Se: Hawkins, 
Freda. Critical Years in Immigration. Canada and Australia Compared. MacGills–Queen’s University 
Press, Kanada 1989, s 27. 
75 Gibbons, Roger. “Political Change in the New West”, i The making of the modern west. Western 
Canada since 1945. Anthony W Rasporich (red). University of Calgary Press, Calgary 1984, s 43. 
76 McGinnis, D. “Farm Labour in Transition. Occupational Structure and Economical Depend-
ency in Alberta, 1921–1941”, i The Settlement of the West. Howard Palmer (red). Comprint Pub-
lishing Company, Calgary 1977, s 181. 
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Immigrationspolitik 

The central problem of Canadian immigration policy for most of its history is 
that it never had one.77 

Enligt Granatstein et al., författare till citatet ovan, hade nationen Kanada 
endast fyra immigrationsakter under 122 år. Inte i någon av dessa har det klart 
och tydligt uttryckts exakt vad som gäller i immigrationsärenden.78 Inte desto 
mindre går det att urskilja vissa tydliga linjer i den kanadensiska immigra-
tionspolitiken över tid.  

Den förmånliga homesteadlagen till trots skulle invandringen till Kanada 
förbli tämligen obetydlig ända fram till 1896.79 Därefter vände trenden. Mellan 
åren 1896 och 1911 bedrev den kanadensiska invandrarmyndigheten under 
ledning av Wilfrid Laurier sin mest offensiva immigrationspolitik.80 Det var 
den unge Clifford Sifton, lekmannapastor, affärsman och advokat, som fram 
till 1905 var den mest drivande i denna process. Genom massiv marknads-
föring skulle Kanada bli ett lika attraktivt immigrationsmål som de starkaste 
konkurrentländerna USA, Australien, Argentina och Brasilien. På grund av att 
många regeringar i Europa var fientligt inställda till immigrationspropaganda 
fick Siftons departement, oftast i all hemlighet, ordna sin marknadsföring av 
Kanada via fartygsagenter som spred sitt budskap vid de större hamnarna.81  

Alla invandrare var emellertid inte lika välkomna. Sifton förespråkade i 
första hand en invandring av bönder och jordbruksarbetare. De problem som 
uppstått i urbana områden i USA skulle inte få sin motsvarighet i Kanada. För 
att främja en sådan utveckling av invandringen betalade den kanadensiska 
staten endast bonus till sina immigrationsagenter för värvning av individer 
med jordbrukarbakgrund.82 Den kanadensiska regeringen arbetade också un-
der Siftons tid med att göra miljön så attraktiv som möjligt för de nya immi-
granterna, för att på så sätt locka till sig de eftertraktade europeiska bönderna. 
Bland annat uppmuntrade man i den mån det gick bildandet av sammanhållna 
etniska samhällen.83 Med hjälp av de statligt finansierade emigrationsagenterna 

 
77 Granatstein, J.L et al. Nation. Canada Since Confederation. McGraw-Hill Ryerson Limited, Kanada 
1983, s 338.  
78 Ibid. 
79 Rees 1988, s 10. 
80 Se till exempel: Palmer, Howard & Palmer, Tamara. Peoples of Alberta. Western Producer Prairie 
Books, Saskatoon 1985, s 6; Francis, R. Douglas. Images of the West. Changing Perceptions of the Prairies, 
1690–1960. Saskatoon, Saskatchewan 1989, s 108. 
81 Knowles 1997, s 61–68. 
82 Ibid., s 63–69. 
83 Kelley, Ninette & Trebilcock, Michael. The Making of the Mosaic. A History of Canadian Immigration 
Policy. University of Toronto Press. 2000, s 72ff. Se också: Knowles 1997, s 69ff. 
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lyckades man också locka ett stort antal amerikanska medborgare med mång-
skiftande nationell bakgrund till Kanada.84 Bland dessa fanns det många väst-
européer som på grund av sitt ursprung som den kanadensiska staten såg sär-
skilt positivt på som invandrare.85 Enligt Ninette Kelley och Michael Trebil-
cock var dock en tredjedel av dem som invandrade till Kanada under peri-
oden från 1896 till 1905 galicier, det vill säga individer från Polen, Ukraina 
och Österrike-Ungern.86 

Sifton lät således uttryckligen klass gå före nationalitet vid värvandet av 
nya immigranter.87 I praktiken blev det dock så att brittiska medborgare, 
amerikaner och européer tack vare sin bakgrund gynnades. Under Frank Oli-
ver, som tog vid efter Sifton 1905, skulle emellertid den kanadensiska statens 
strävanden bli än mer selektiva.88 Till skillnad från Sifton, som prioriterat in-
vandring av jordbrukare, förordade Oliver en etnisk och kulturell urvalsprin-
cip.89  

Olivers föreställningar om en rashierarki kan ses i ljuset av de social-
darwinistiska strömningar som gjorde sig gällande vid den här tiden.90 Den så 
kallade ”kanadiseringen”, tanken att skapa en enhetlig kanadensisk nation 
med ett folk och ett språk, var också en drivande kraft såväl i immigrations-
politiken, som i inrikespolitiska angelägenheter såsom utbildning.91 Kanadi-
seringen, med sina brittiska förtoner, skulle både stärka landet inåt och mar-
kera gränsen gentemot USA.92 

Till att börja med riktades immigrationspropagandan endast till de önsk-
värda nationaliteterna. Framförallt var Oliver emot en invandring av så kal-
lade galicier, det vill säga individer från Östeuropa, och så kallade doukho-

 
84 Troper 1972, s 1. 
85 Richard 1991, s 7. 
86 Kelley & Trebilcock 2000, s 130–131. 
87 Se även den långt senare publicerade artikeln: Clifford, Sifton ”The immigrants Canada Wants”, 
i Maclean’s Magazine. 1 /4 1922, s 16, s 32–34. Webbadress: 
 http://collections.ic.gc.ca/albertans/speeches/sifton.html [04–09–09]. 
88 Knowles 1997, s 80.  
89 Ibid., s 81. 
90 Om immigrationens socialdarwinistiska förtecken se till exempel: Palmer, & Palmer 1990, s 78; 
Palmer, Howard. Land of the Second Chance. A History of Ethnic Groups in Southern Alberta. Lethbridge, 
Alberta 1972, s 7. 
91 Se till exempel: Craig Brown, Robert & Cook, Ramsay et al. The Canadian centenary series, A His-
tory of Canada. 14. Canada 1896–1921. A Nation Transformed. Toronto 1974, s 73. 
92 Ibid., s 68ff. 
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borer, individer tillhörande en rysk pacifistisk kommunistisk sekt.93 I en revi-
sion av immigrationslagen 1906 begränsades också invandringen av männi-
skor som man föreställde sig skulle kunna bli en belastning för landet. Bland 
dessa fanns exempelvis prostituerade, kriminella, handikappade och psykiskt 
sjuka.94  

I och med immigrationslagen 1910 löpte regeringen linan ut genom att 
förbjuda invandring av ”any race unsuited to the climate or requirements of 
Canada”.95 Den öppna formuleringen gjorde att grupper som ansågs vara lätt-
assimilerade togs emot med öppna armar, medan människor som tillhörde 
synliga etniska minoriteter motades.96 Det blev framförallt invandringen från 
de asiatiska länderna som begränsades kraftigt,97 medan invandringen av väst-
européer och amerikaner uppmuntrades.98 Under denna period invandrade 
många jordbrukare från Centraleuropa, om än de inte tillhörde de högst prio-
riterade nationaliteterna.99 Sydeuropéer och östeuropeiska grupper som slaver 
och judar ställde sig regeringen tveksam till.100 Dessa hade lägre status än de 
västeuropéerna och amerikanerna, men drabbades inte av samma hårda 
immigrationsrestriktioner som de asiatiska grupperna.101  

Under nästan hela den undersökta perioden strävade den kanadensiska 
staten efter att rekrytera män till jordbruksarbete, medan kvinnorna söktes till 
olika former av hushållsarbete.102 Om en hel familj emigrerade räknades en-
dast mannen som ansökande, medan eventuella systrar, hustrun och barnen 
klassificerades som ”dependents”. Detta ger en viss fingervisning om den 
kanadensiska statens syn på kvinnans bidrag till såväl familje- som samhälls-
ekonomi.103  

 
93 Palmer 1972, s 74. Om galicier och doukhborer i Kanada se till exempel: s 71ff. och s 202ff. i 
samma bok.  
94 Knowles 1997, s 82. 
95 Ibid., s 85. 
96 Richard 1991, s 7. 
97 Lindström 1995, s 41. 
98 Richard 1991, s 7. 
99 Elliot, Jean Leonard. ”Canadian Immigration. A Historical Assessment”, i Two Nations, Many 
Cultures. Ethnic Groups in Canada. Jean Leonard Elliot (red). Prentice-Hall of Canada Ltd., Ontario 
1979, s 163. 
100 Palmer, Howard & Palmer, Tamara. Peoples of Alberta. Western Producer Prairie Books Saska-
toon. 1985, s 7. 
101 Ibid., s 7, s 20ff., s 24ff. 
102 Langfield, Michelle. ”’A Chance to Bloom’. Female Migration and Salvationists in Australia and 
Canada, 1890s to 1939”, i Australian Feminist Studies, Vol 17, No 39, 2002, s 289. 
103 Ibid., s 293. 
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Kanadensisk immigrationspropaganda 

På järnvägsstationen i Bergvik satt två stora skyltar, jag tror dom var av emalj, 
jag kommer så väl ihåg dom. På den ena stod det LAZAROL–LAZARIN och 
på den andra RES TILL KANADA, FRAMTIDSLANDET. Lazarolen brydde 
jag mig inte om men Kanada fastnade jag för.104  

Orden är Jonas Enströms, en gammal Bergviksbo som emigrerade till Kanada 
år 1913. Av allt att döma tycks den kanadensiska statens marknadsföring ha 
fungerat rätt väl, åtminstone i detta fall. Men vilka strategier använde man för 
att marknadsföra landet?  

Marknadsföringen av Kanada som immigrationsland brukar traditionellt 
betraktas som ett tätt samarbete mellan offentliga och privata intressen. In-
ledningsvis hade förvisso C.P.R., som var den viktigaste privata aktören, och 
den kanadensiska staten betraktat varandra som konkurrenter.105 Men trots 
vissa friktioner mellan de båda intressenterna även framdeles, var det ömse-
sidiga beroendet så stort att ingen sida ville vidta åtgärder som skulle kunna 
störa samarbetet.106 Eftersom C.P.R. menade att det skulle vara ekonomiskt 
lönsamt att ha sträckan längs järnvägen bebodd, hade man köpt stora land-
områden som man från år 1882 försökte sälja till företag och individer. Nå-
gon större succé blev dock inte detta första försök till försäljning.107 Senare 
skulle såväl C.P.R. som Canadian National Railway (C.N.R) istället kunna dra 
nytta av det flöde av immigranter som den kanadensiska regeringen med olika 
medel lockade till landet. Exempelvis genomdrev regeringen och järnvägs-
bolaget en gemensam informationskampanj i de västra staterna i USA under 
tidigt 1890-tal. Arbetsfördelningen var lika tydlig som självklar – regeringen 
framställde och tryckte informationsbladen medan C.P.R. stod för leveran-
sen.108 Det kanadensiska järnvägsbolaget kunde också erbjuda de nyligt an-
lända emigranterna fri tågresa till slutlig destination.109  

Det råder knappast någon tvekan om att den kanadensiska staten bedrev 
en betydligt aggressivare immigrationspropaganda än någonsin den ameri-

 
104 Citat ur intervju med Jonas Enström i Nilsson, Gunnar. De sista svenska rösterna. Resa bland 
emigranter i Kanada. Malmö 1995, s 83. 
105 Ljungmark, Lars. ”Canada’s Campaign for Scandinavian Immigrants 1880–1895”, i Canada and 
the Nordic Countries. Proceedings from the Second International Conference of the Nordic Association for Cana-
dian Studies. University of Lund 1987. Jørn Carlsen & Bengt Streijffert (red). Lund 1988, s 215.  
106 Troper, Harold. ”Public versus Private Land Promotion. The Western Canadian Immigration 
Association”, i The Settlement of the West. Howard Palmer (red). Calgary, Kanada, 1977, s 86ff. 
107 Knowles 1997, s 58. 
108 Hedges 1939, s 115. 
109 Ljungmark 1988, s 216.  
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kanska.110 De summor som lades ned på propagandan var med den tidens 
mått mycket stora.111 En tidig strategi av den kanadensiska regeringen var att 
köpa upp stora upplagor av invandrargruppernas tidningar och tidskrifter som 
sedan kunde distribueras till ursprungsländerna. Ivar Vennerström menar att 
de första immigranttidningarna i själva verket var att betrakta som ren propa-
ganda med vissa inrikespolitiska förtecken.112 Under den konservativa 
regeringens tid under 1880-talet erhöll exempelvis redaktören och höger-
mannen Emanuel Öhlén stöd för spridning av tidningen Den skandinaviske 
Canadensaren i Europa, USA och Kanada.113 Senare kunde Svenska Canada 
Tidningen i Winnipeg, tack vare stöd av den liberala regeringen, erbjuda varje 
prenumerant i Kanada en extra tidning att ge till en släkting eller vän i Sve-
rige.114 Ibland motverkade dock denna generositet sitt syfte. Då de tidningar 
som skrevs och publicerades av invandrare i Kanada ofta präglades av natio-
nalism och stark hembygdsromantik kunde de lika gärna motverka en till-
strömning av emigranter som om uppmuntra den.  

Den amerikanska staten hade förvisso låtit trycka ca 25 000 broschyrer 
år 1871 för spridning i Europa,115 men dessa siffror överträffas vida av det 
antal som distribuerades på initiativ av Sifton mellan åren 1896 och 1904. 
Redan 1896 hade den kanadensiska regeringen producerat 65 000 immigr-
ationsbroschyrer. Detta var emellertid bara en bråkdel av de noga räknat 

 
110 Om de tankar som låg bakom den kanadensiska statens marknadsföring, se till exempel: Hall, 
D.J. ”Clifford Sifton. Immigration and Settlement Policy 1896–1905”, i The Settlement of the West. 
Howard Palmer (red). Calgary, Kanada 1977, s 68. 
111 Mellan åren 1897 och 1907 spenderade den kanadensiska regeringen, enligt uppgift i Jämtlands 
Tidning, 5 832 532 dollar på emigrationspropaganda i ”England och andra europeiska land”. San-
ningshalten har inte kunnat bekräftas genom jämförelse med andra källor, men summan kan i alla 
fall ses som ett riktvärde. Se: ”Arbetslöshet och nöd i Canada”, i Jämtlands Tidning. 6/6 1908. 
112 Vennerström, Ivar. Den skandinaviska Canadapressen. Stipendiatberättelse. (Särtryck ur Publicist-
klubbens årsberättelse 1929). Stockholm 1929, s 5. Jämför: Molin, Adrian. ”Några drag av kolonisa-
tionen i Canada”, i Broschyrer utgifna av Nationalföreningen mot emigrationen 6. Stockholm 1913, s 70; 
”Svenska Canada-Tidningens gratisspridning i Sverige”, i Hem i Sverige, 1925: 2–3, s 95ff. 
113 Ansvarig utgivare för tidningen var Emanuel Öhlén. Se: Vennerström 1929, s 5. Jämför: 
Jansen, Viveka. A Bibliography of Early Swedish Settlement in Alberta, 1890–1930. Faculty of Library 
Science. The University of Alberta. Edmonton 1979. (opublicerad uppsats), s 4; Ljungmark 1988, 
s 220–221; Jansen, Viveka. A Bibliography of Early Swedish Settlement in Alberta, 1890–1930. Faculty 
of Library Science. The University of Alberta. Edmonton 1979. (opublicerad uppsats), s 4. 
114 ”Avslöjanden om Svenska Canada-Tidningen”, i Hem i Sverige, 1925:1, s 16ff.; ”Svenska 
Canada-Tidningens gratisspridning i Sverige”, i Hem i Sverige, 1925: 2–3, s 95ff. Se även: 
Vennerström 1929, s 5. 
115 Hvidt, Kristian. Flugten til Amerika eller Drivkræfter i masseudvandringen fra Danmark 1868–1914. 
Århus 1971 (diss), s 382. 
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2 703 646 exemplar som utsändes under ett enda år senare denna period.116 
För att budskapet skulle nå fram var broschyrerna skrivna på de önskade 
immigranternas eget språk – på engelska, franska, tyska, holländska, norska 
och svenska.117 Urvalet av bilder och beskrivningar hade också anpassats för 
att attrahera den aktuella immigrantgruppen.118 När det gällde marknads-
föringen av provinsen Manitoba försökte man i de broschyrer som riktade sig 
till skandinaverna att lansera den som en del av den amerikanska mellan-
västern.119 Dessutom överdrevs fördelarna med Kanada som invandrarland i 
en sådan utsträckning att man i nutida termer definitivt skulle kategorisera 
kampanjerna som vilseledande marknadsförening. Bland annat beskrev man 
hur det kyliga klimatet i själva verket var en stor fördel för jordbrukaren, då 
frosten sades fungera som ett slags gödsel.120 Förutom broschyrerna lät reger-
ingen trycka upp atlaser, skolkartor och geografiböcker, serieböcker, foldrar, 
vykort, tidningar och annat material som på ett eller annat sätt hade anknyt-
ning till nybyggarlivet i Kanada.  

Järnvägsbolagens kolonisationsbyråer var i inte sämre. Exempelvis fram-
ställde de filmer och veckotidningar för att stimulera immigrationen.121 På 
svenska järnvägstationer kunde man läsa skyltar med texten: ”Kom till Can-
ada! Framtidslandet! 100 dollars i månaden – gratis rum och mat”.122 C.P.R:s 
kolonisationsbyrå gav också ut rent undervisningsmaterial som till exempel en 
korrespondenskurs i bokform där de presumtiva svenska nybyggarna kunde 
få ”kortfattade upplysningar om, hur praktiskt jordbruk bedrives i Canada 
(…) av landets mest moderna jordbrukare”.123  

En annan viktig spridningskälla var emigrantagenterna. Såväl den kana-
densiska staten som C.P.R. hade etablerat ett antal immigrationskontor på 
strategiska platser i såväl USA som Europa. Denna verksamhet var inte helt 
uppskattad. Rena rövarfasonerna, hävdade regeringarna i flera europeiska 

 
116 Se till exempel: Daughty, Arthur G. & Shortt, Adam (red). Canada and its Provinces. A History of 
the Canadian People and their Institutions by one hundred Associates. Volume 19.Toronto 1914, s 175; 
Rees 1988, s 11; Hall, D.J. “Clifford Sifton. Immigration and Settlement Policy 1896–1905”, i The 
Settlement of the West. Palmer, Howard (red). Calgary, Kanada, 1977, s 69. 
117 Daughty & Shortt 1914, s 175.  
118 Rees 1988, s 18ff. 
119 Ljungmark 1988, s 217.  
120 Kelley & Trebilcock 2000, s 79–82; Rollings-Magnusson, Sandra. ”Canada’s most Wanted. 
Pioneer Women on the Western Prairies”, i Canadian Review of Sociology & Anthropology, May 2000, 
Vol 37, Issue 2, s 223–224. 
121 Foster 1926, s 27. 
122 Nilsson 1995, s 33. 
123 Canadas järnvägars lantbruksdepartement. Praktiskt lantbruk i Canada. En vägledning för invandrare. 
Göteborg 1928. (översättning Ivar Johansson), s 7. Se även: Foster 1926, s 27. 
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länder, och skulle hellre ha sett sin befolkning stanna kvar inom landets grän-
ser.124  

De broschyrer som riktade sig till de svenska bönderna framställdes och 
spreds av John Dyke, den kanadensiska regeringens emigrantagent i Liver-
pool.125 Vid en resa i Skandinavien 1882 gjorde han vissa efterforskningar 
inför lanseringen av invandrarlandet Kanada. Upptäckten att det fanns en 
avoghet mot ”allt kanadensiskt” hos vissa av rederierna fick Dyke att vidta 
åtgärder. När det gällde de kanadensiska direktlinjerna, Allan och Dominion 
Lines, hade man redan sett till att ge ordentlig bonus till agenterna, men för att 
öka drivkraften hos de andra sjöfartsbolagen lät han införa en extra bonus om 
fem procent för varje emigrant som valde Kanada som destination.126 

I Sverige verkade 45 emigrantagenter mellan åren 1884 och 1908. År 
1907 hade dessa 158 ombud spridda över hela landet.127 Historikern Berit 
Brattne menar att agenternas och ombudens verksamhet varierade över tid. 
Under hennes undersökningsperiod, 1880-talet, tycks de ha haft mer funk-
tionen av resebyrå. De presumtiva Amerikautvandrarna var helt enkelt så 
många att aktiv värvning blev överflödig.128 Det finns emellertid flera belägg 
för att agentverksamheten blev intensivare i samband med lanseringen av 
Kanada som ett nytt invandrarland, även om det inte finns några egentliga 
undersökningar av resultatet av dessa ansträngningar för Skandinaviens del. 
Deras betydelse för emigrationen kan ha överdrivits av samtiden, men agen-
terna var många och av allt att döma övertygande. Med den i tidens mått mätt 
ansenliga provisionen,129 torde i alla fall motivationen att värva många utvand-
rare ha varit hög.  

En annan strategi för den kanadensiska regeringen var flitig annonsering 
i de europeiska tidningarna. I Skandinavien hade den tidigare nämnde Dyke 
utarbetat en annons med titeln ”Manitoba-situated close to Minnesota and 

 
124 Rees 1988, s 12. 
125 Ljungmark 1988, s 215.  
126 Ibid., s 216; Ljungmark, Lars. ”The Push- and Pull-Factors Behind the Swedish Emigration to 
America, Canada, and Australia”, i European Expansion and Migration. Essays on the Intercontinental 
Migration from Africa, Asia and Europe. P.C. Emmer & M. Mörner (red). Berg Publishers Inc. 1992, 
s 99. 
127 Emigrationsutredningen. Betänkande i utvandringsfrågan och därmed sammanhängande spörsmål 
Bilaga 2. Stockholm 1913. “III Emigrationsagenterna”, s 36ff. samt ”IV emigrantagenternas 
ombud”, s 50. 
128 Brattne, Berit. Bröderna Larsson. En studie i svensk emigrantverksamhet under 1880-talet. Uppsala 1973 
(diss), s 250.  
129 Emigrationsutredningen. Betänkande i utvandringsfrågan och därmed sammanhängande spörsmål. 
Bilaga 2. Stockholm 1913. ”V Utvandringsväsendet i Göteborg och Malmö”, s 71. Stockholm 
1913. 
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Dakota in Amerika”. Denna publicerades i cirka 150 tidningar.130 Men man lät 
sig inte nöja vid detta.131 Sifton och hans departement bjöd också europeiska 
journalister på resor till Kanada för att de sedan skulle marknadsföra landet 
som emigrationsmål i lokaltidningarna.132  

Mycket av informationen om Kanada som immigrationsland nådde för-
stås svenskarna i form av skriftliga hälsningar från släktingar och vänner som 
redan hade emigrerat.133 Detta framkommer inte minst i emigrationsutred-
ningens intervjuundersökningar av emigranter från Sverige 1907, där det vi-
sade sig att de allra flesta hade släkt och vänner i Nordamerika.134 Att breven 
kanske utgjorde den viktigaste informationskällan hade inte bara uppmärk-
sammats av emigrationsutredningen, utan också av de kanadensiska myndig-
heterna. Genom att anlita särskilt lyckade nybyggare till att skriva brev som 
kunde spridas i hemlandet, försökte den kanadensiska regeringen locka till sig 
ytterligare emigranter.135 Bland annat på initiativ av tidigare nämnde höger-
mannen Emanuel Öhlén som också var organisatör och promotor för Nya 
Stockholm-kolonin i Assiniboia i de Nordvästra territorierna, finansierade den 
kanadensiska regeringen ett antal så kallade ”return men” som åkte tillbaka 
till släkt och vänner i Sverige för att locka till sig nya emigranter.136 

Synen på de skandinaviska invandrarna 
Som framgått ovan var svenskarna och skandinaverna förhållandevis efter-
traktade som immigranter av både C.P.R. och den kanadensiska staten. Men 
hur uppfattades de egentligen av den övriga befolkningen? Klart står att 
svenskarna/skandinaverna inte alltid hade lika hög status i Nordamerika som 
de själva ville göra gällande. Man kan utkristallisera åtminstone tre lika tydliga 
som motsägelsefulla föreställningar om den invandrade skandinaven som typ: 
1) den duktige och lättanpassade, 2) den dumme, och 3) den politiskt radikale 

 
130 Ljungmark 1988, s 216–217.  
131 Daughty & Shortt 1914, s 175.  
132 Se: Hall, D.J. "Clifford Sifton. Immigration and Settlement Policy 1896–1905”, i The Settlement 
of the West. Palmer, Howard (red). Calgary 1977, s 69. Samma modell prövades även i USA: se 
Troper 1972, s 86. 
133 Jämför: Alm, Martin. Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel. Svenska berättelser om USA 
åren 1900–1939. Lund 2003 (diss), s 73ff. 
134 Emigrationsutredningen. Betänkande i utvandringsfrågan och därmed sammanhängande spörsmål. 
Bilaga 2. ”XI Påverkan till utvandring från svenskarne i Amerika”. Stockholm 1913, s 151ff. 
135 Hall, David J. "Clifford Sifton. Immigration and Settlement Policy 1896–1905”, i The Settlement 
of the West. Howard Palmer (red). Calgary, Kanada, 1977, s 69. 
136 Ljungmark 1988, s 220–221. Jämför: Molin, Adrian. ”Några drag av kolonisationen i Canada”, i 
Broschyrer utgifna av Nationalföreningen mot emigrationen 6. Stockholm 1913, s 59. 
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och farlige. Trots att de skandinaviska invandrarna ofta behandlades som en 
sammanhållen etnisk grupp, var det inte helt ovanligt att de olika skandina-
viska nationaliteternas (föreställda) egenskaper polariserades mot varandra.  

De isländska immigranterna hade en viss särställning i status över tid.137 
Men inte ens dessa gick fria från nedsättande omdömen de första åren i Kan-
ada. Harmlösa och trevliga, passar säkert bra som betjänter, men inte blir de 
särskilt lyckade som jordbrukare, spekulerade William Fraser Rae när han 
beskrev de isländska immigranterna år 1881.138 Redan 1895 framställdes de 
dock som de idealiska invandrarna; de var nyktra, företagssamma och spar-
samma.139 De sågs också som dygdemönster i språklig anpassning, i jämförelse 
med det franska Quebec som man från brittiskt håll önskade vore engelsk-
språkigt.140 Året därpå, 1896, omnämndes islänningarna som goda nybyggare: 
”They are, generally speaking, industrious and thrifty people, of economical 
habits, consequently they succeed very well.”141 Det skulle också bli denna be-
skrivning som de övriga skandinaverna helst ville identifiera sig med. Med 
tiden skulle islänningarnas status höjas ytterligare och deras inflytande och 
framgångar skulle lyftas fram.142 I en artikel i Canadian Magazine 1908 skriver 
H. B. Guest: ”No settlers have been more successful as a class, or improved 
their condition to a greater extent by emigrating to this country than the Ice-
landers.”143 

Enligt Jorgen Dahlie är det just synen på skandinaven som duktig och 
pålitlig som gärna lyfts fram såväl i samtida som i nutida framställningar.144 
James S. Woodsworth beskriver i sin ofta citerade Strangers within our Gates 
från 1909 de invandrade skandinavernas framtidsutsikter: 

 
137 Se till exempel: Mattiasson, John S. ”Adaptation to an Ethnic Structure. The Urban Icelandic-
Canadians of Winnipeg”, i The Anthroplogy of Iceland, Paul Durrenberger & Gísli Pálsson (red). USA 
1989, s 162ff. 
138 Rae, William Fraser. Newfoundland to Manitoba. A Guide through Canada's Maritime, Mining, and 
Prairie Provinces. London 1881, s 247. 
139 Parkin, George Robert. The Great Dominion. Studies of Canada. MacMillan & Company, 1895, 
s 35. 
140 Ibid., s 141. 
141 Letters from settlers in Canada. Official and other information for intending settlers in Manitoba, the North-
West Territories, British Columbia and other provinces of Canada. Issued by the authority of the Minister 
of Interior in Canada (Författaren okänd) McQorkuodale & Co Ltd. London 1896, s 8. 
142 Se till exempel: Ford, A.R. “The Icelanders”, i Strangers within our Gates. Or Coming Canadians. 
James S Woodsworth (red). Toronto 1972, s 80. (Originalupplaga 1909). 
143 Guest, H.B. “The Icelanders in Canada”, i Canadian Magazine 32:1 (november 1908), s 49. Se 
även: Foster 1926, s 41–42.  
144 Dahlie, Jorgen. “Scandinavian Experiences on the Prairies, 1890–1920. The Frederiksens on 
Nokomis”, i The Settlement of the West. Howard Palmer (red). Calgary, Comprint Publishing Com-
pany, 1977, s 103ff. 
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Taken in all there is no class of immigrants that are as certain of making their 
way in the Canadian West as are the people of the peninsula of Scandinavia. 
Accustomed to the rigors of a northern climate, clean-blooded, thrifty, ambi-
tious and hard-working, they will be a certain success in this pioneer country, 
were the strong, not the weak, are wanted.145 

Ekonomiska och hårt arbetande, renrasiga och starka – sådana var de skandi-
naviska immigranterna, enligt Woodsworth. Senare forskning menar att han 
var starkt influerad av de socialbiologiska och rasistiska tankeströmningar 
som gjorde sig gällande i hans samtid.146 I citatet ovan framträder dessa idéer 
mycket tydligt.  

Den duktige och lyckade skandinaviska invandraren framträder också i 
den före detta journalisten Barry Broadfoots framställning om livet i Kanadas 
prärieprovinser åren mellan 1895–1914. Broadfoot, som själv har engelsk-
kanadensisk bakgrund, intervjuade flera hundra personer under 1970-talet om 
deras föräldrars och far- och morföräldrars erfarenheter av nybyggarlivet. 
Intervjuerna är redigerade till korta berättelser och därefter impressionistiskt 
placerade under samlande rubriker. Under rubriken ”…And the Others” hit-
tar vi berättelsen ”The Scandinavians were good people” som i gillande, för 
att inte säga översvallande, ordalag beskriver skandinavernas närvaro i ett 
präriedistrikt: 

Of all the new people coming into our district I liked to see the Scandinavians. 
They were the best. Clean, resourceful, intelligent and eager. They had all those 
qualities. They were able to take adversity, hardship, and they never whined. 
They mostly spoke some English or it was just amazing how fast they picked it 
up.147 

I texten ges inga ledtrådar till vem som berättar. Av de skandinaviska natio-
naliteterna var det dock inte svenskarna som rankades högst. ”The best of 
the best were the Norwegians”, säger berättaren och lyfter fram egenskaper 
som handlingskraft och händighet.148 Även danskarna ansågs vara bra 
människor trots att de sades ha svårt att anpassa sig till jordbruket ute på 
prärien och istället flyttade till mindre orter där de livnärde sig på boskaps-
skötsel. Berättaren ansåg vidare svenskarna vara intelligenta, ett omdöme 
som grundade sig på att han/hon sett en svensk familj som efter en utflykt 

 
145 Woodsworth, James S. Strangers within our Gates. Or Coming Canadians. Toronto 1972. (Första 
utgåvan 1909), s 77. 
146 Porter, John. The Vertical Mosaic. An Analysis of Social Class and Power in Canada. University of 
Toronto Press 1972, s 65; Palmer 1972, s 261.  
147 Broadfoot, Barry. The Pioneer years 1895–1914. Memories of Settlers who Opened the West. Toronto, 
Kanada 1976, s 169. Broadfoot är noga med att betona att han inte är historiker. Snarare ser han 
sig själv som krönikör. Se: s vii. 
148 Ibid., s 169. 
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till Battleford hade vagnen till hälften fylld med bokkartonger.149 I Kate Fos-
ters Our Canadian Mosaic från 1926 beskrivs svenskarna inte bara som starka 
och virila utan också som mycket goda musiker och sångare.150  
 

 
En vanlig syn i det kanadensiska präriesamhället? ”Den svensk-kanadensiska 
typen”, enligt tecknaren Kathleen Shackelton.151 

 

 
149 Ibid., s 169. 
150 Foster 1926, s 51.  
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Den ovanstående beskrivningen står i skarp kontrast mot ”den dumme skan-
dinaven”, en stereotyp som återkommer i flera sammanhang. Arthur E. Cop-
ping, förmodligen journalist, skrev år 1911 en kombinerad historik och fram-
tidsvision om invandrarlandet Kanada där han beskriver hur han vid ett till-
fälle stått och betraktat 

a group of inert Scandinavians, who, because of their strange attire and talk, 
their clumsy movements, and their wondering eyes looking out helplessly from 
flabby countenances – seemed creatures from another planet.152 

De tröga och till synes hjälplösa skandinaverna var dock inte helt utom rädd-
ning, enligt Copping. Efter en process av ”absorption”, ”adaptation” och 
”transmogrification” (drastisk och överraskande förändring) kunde de bli 
precis lika goda kanadensare som någon annan.153 Det var mötet med en 
amerikaniserad skandinav som fick honom att komma till den insikten. För-
ändringen skedde emellertid enbart på ett ytligt plan, menade Copping. Inom 
sig bar immigranterna den ursprungliga nationella identiteten.154 Föreställ-
ningen om den dumme svensken var också något som svenskarna själva 
kunde få konfronteras med uttryckligen, och därmed tvingades att förhålla sig 
till. ”I bland kunde man mycket väl hålla med Canadensarna när de sade att 
svenskarna hade en stark rygg men var svag i huvudet”, säger till exempel 
Norrbottensemigranten Torsten Darmalm.155 

Att de invandrade svenskarna, liksom de övriga lutherska grupperna i 
Kanada, ibland kunde betraktas inte bara som dumma och tjockskalliga, utan 
också som envisa och nonchalanta, framkommer i pastor C.M. Cherlands 
skildring av lutherdomens utveckling i Calgary från sekelskiftet 1900 och 
framåt.156 Cherland, som själv är luthersk präst och därmed kan ses som part i 
målet, försöker dock förklara detta som ett missförstånd beroende på den 
allmänna språkförbistringen. Exempelvis hade svenskarna svårt att uttala ’j’ på 
engelskt vis, vilket kunde ge upphov till vissa svårtolkade situationer: 

As a tale went, the bank manager was most impressed by the young blond man 
applying for a job who said that he had learned his book-keeping at “Yale”. 
Finally, he asked the applicant his name. The young man replied, “My name is 
Yohn Yohnson.”157 

 
151 Bilden hämtad ur: Gibbon 1938, s 217. 
152 Copping 1911, s 99. 
153 Ibid., s 99. 
154 Ibid., s 99–100. 
155 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 4, Torsten Darmalm, berättelse, NMA. 
156 Cherland, C.M. The Lutheran Legacy. Growth of Calgary's Lutheran Churches. Calgary, Kanada 1975, 
s 8. 
157 Ibid. 
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Cherlands hypotes är att de ständiga språkliga missförstånden skapade en 
osäkerhet hos lutheranerna som på sikt hämmade dem att yttra sig i större 
kyrkliga sammanhang. Detta gjorde att de skulle komma att uppfattas som 
ointresserade och ovilliga till samarbete.158  

Eva St. Jean har delvis tagit fasta på den radikala skandinavstereotypen i 
en studie över svenska timmerarbetare i Vancouver. I sin undersökning har 
hon försökt nyansera bilden av den radikale svensken framförallt genom att 
visa på invandrargruppens heterogenitet.159 Den här synen på skandinaverna 
börjar framträda under 1920-talet, även om stereotypen som sådan inte är lika 
frekvent förekommande som de två tidigare. I skarpa ordalag redogör till ex-
empel författaren William Antrobus Griesbach år 1946 för sin uppfattning 
om medborgarpotentialen hos de svenska invandrarna i Kanada: 

The Swede is a fairly promising type. The policies of his own country are be-
devilled by the weakness of his nation and the powerfulness of his neighbours. 
My observation is that you cannot count upon the Swede until the third gen-
eration and meanwhile he is likely to ally himself with all sorts of curious no-
tions and political ideas.160 

Enligt Griesbach, som själv hade tyska förfäder, skulle det alltså ta tre gene-
rationer att göra en god kanadensare av en svensk. Norrmän och danskar 
ansåg han däremot vara idealiska invandrare med god assimilations- och 
språkinlärningsförmåga. Utöver att de ägde dessa goda egenskaper hade de i 
sina respektive hemländer blivit fullt förberedda för ett medborgarskap i ett 
demokratiskt land som Kanada.161  

Sammanfattning 

Förståelsen av den svensk-kanadensiska historien blir begränsad utan en tyd-
lig förankring i den amerikanska och svenskamerikanska kontexten. Detta 
kapitel har därför behandlat den tidiga invandringen till USA utifrån ideolo-
giska, ekonomiska och demografiska perspektiv. Dessutom har den tidiga 
uppbyggnadsfasen av svenska församlingar och föreningar berörts. Skillna-
derna mellan USA och Kanada som invandrarländer har kommenterats, lik-
som den kanadensiska immigrationspolitiken och immigrationspropagandan. 
Till sist har de skandinaviska och i synnerhet de svenska immigranternas sta-
tus i det kanadensiska samhället diskuterats. 

 
158 Ibid. 
159 St. Jean, Eva. The Myth of the Big Swede Logger. An ‘Arbetskarl’ in the Vancouver Island Forests, 1920–
1948. M.A. Thesis. University of Victoria 1997. 
160 Griesbach, William Antrobus. I remember. Ryerson, Toronto 1946, s 221. 
161 Ibid., s 220. 
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Införandet av homesteadlagen 1862 var av central betydelse för den 
massiva invandringen till USA. Att invandringen skulle bli så omfattande be-
rodde också på att den amerikanska statens behov av mänskligt kapital sam-
manföll med den stora befolkningstillväxten i Europa. Själva koloniseringen 
kom att karaktäriseras av den stegvis förflyttade fronten västerut. Med denna 
front följde också civilisationen. Den tidiga invandringen var företrädesvis av 
rural karaktär men parallellt med den pågående industrialiseringsprocessen 
ökade också invandringen till städerna. 

Redan 1860 grundlades på svenskamerikanskt initiativ den lutherska 
Augustanasynoden som kom att bli den starkaste samlande kraften bland 
svenskarna i Nordamerika. Även etniska föreningar och sällskap initierades av 
svenskarna i USA. Av dessa var det den kulturellt befrämjande och ekono-
miskt stöttande Vasa Orden som blev den mest framgångsrika. Såväl Augus-
tanasynoden som Vasa Orden skulle komma att etableras även i Kanada. Li-
kaså upprättades ett visst utbyte med Sverige. 

Invandrarlandet Kanada uppvisar vissa tydliga skillnader gentemot USA 
trots den geografiska närheten. Den ”sista bästa västern” var inte särskilt vild i 
förhållande till den amerikanska motsvarigheten. På grund av det brittiska 
styret och den sena invandringen hade civilisationen redan fått ett fäste i Kan-
ada, inte minst genom ”the Mounted Police” som borgade för lag och ord-
ning där nybyggarna bosatte sig. Däremot var klimatet hårdare och de geogra-
fiska förhållandena mindre gynnsamma i Kanada. De enorma vidderna och de 
glesa bosättningarna ledde till isolering och missmod hos nybyggarna.  

År 1872 införde Kanada med USA som förebild en homesteadlag. Den 
största skillnaden mellan dessa lagar var att man i Kanada skapade förutsätt-
ningar för nybyggarna att inom tre år skaffa ännu mer jord i anslutning till sitt 
ursprungliga homestead. I samband med att Canadian Pacific Railway färdig-
ställdes grundlades också förutsättningarna för en mer omfattande invandring. 
Dess betydelse för präriesamhällenas ekonomi kan inte överskattas. 

Invandringen till Kanada påbörjades med ett inflöde av amerikaner av 
olika nationellt ursprung. Allra mest omfattande var invandringen från det 
tidiga 1900-talets början fram till det första världskrigets utbrott, men även 
under 1920-talet tog landet emot ett betydande antal immigranter. I samband 
med börskraschen 1929 och den efterföljande depressionen avstannade 
emellertid invandringen nästan helt och den skulle inte komma att återhämta 
sig under hela 1930- och 1940-talen. 

Den kanadensiska immigrationspolitiken var under hela den undersökta 
perioden i någon mån selektiv men urvalsgrunderna varierade. Under Clifford 
Siftons tid vid det kanadensiska invandringdepartementet uppmuntrades in-
vandring av bönder och jordbruksarbetare. Även om man under denna tid 
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prioriterade nationaliteter som man ansåg vara lättassimilerade var det först 
under Frank Oliversledning från 1905 som en mer uttalad rasistisk och 
socialdarwinistisk princip tillämpades i immigrationspolitiken. 

Marknadsföringen av Kanada som invandrarland var betydligt mer of-
fensiv än någonsin den amerikanska. I Kanada kom statliga och kommersiella 
intressen att samarbeta i jakten på nya immigranter. Trots protesterna från de 
europeiska regeringarna etablerade såväl Canadian Pacific Railway som den 
kanadensiska regeringen ett antal emigrationskontor runt om i Europa. På 
initiativ av Sifton trycktes också mängder av emigrationsbroschyrer för sprid-
ning i såväl USA som Europa. Man riktade sig specifikt till varje lands be-
folkning genom att anpassa bildmaterial, text och språk. Dessutom produ-
cerades undervisningsmaterial som kartor, geografiböcker och liknande.  

En viktig del av marknadsföringen var svenskarnas och de svensk-kana-
densiska immigranternas egna berättelser. Här finansierade den kanadensiska 
staten spridning av svenska invandrartidningar i Sverige, den bekostade jour-
nalisters besöksresor och den anställde så kallade ”return men” som skulle åka 
tillbaka till Sverige för att berätta om fördelarna med Kanada. 

Även om svenskarna utgjorde en av de grupper som den kanadensiska 
regeringen hade uppmuntrat var de inte desto mindre invandrare med allt vad 
det kunde innebära i form av fördomar och allmän status. De mest framträ-
dande svenska stereotyperna var ”den duktige och lättanpassade”, ”den 
dumme”, och ”den politiskt radikale och farlige”. Av dessa var det den första 
som svenskarna helst ville identifiera sig med.  

  
 



 

  

III FÖRUTSÄTTNINGAR – EMIGRATIONEN  

Ett av de problemområden som föreliggande avhandling undersöker är kana-
dautvandrarnas direkta och indirekta dialog med andra centrala referens-
punkter och då inte minst kontakten med Sverige och svenskarna. Detta gör 
att immigranternas olika bakgrunder och drivkrafter blir intressanta. I det 
förra avsnittet behandlades i huvudsak den tidiga invandringen till Nordame-
rika liksom Kanada som invandrarland, som en bakgrund för svenskarnas 
identitetsskapande. I detta kapitel presenteras en beskrivning och analys av 
utvandringen till Kanada som syftar till att ge en fördjupad bakgrund till ka-
pitel IV, V och VI som på olika nivåer behandlar identitetsskapandeprocessen 
hos svenskarna i Kanada.  

Utvandringen från Sverige till Kanada är inte utredd i någon större ut-
sträckning, men det har gjorts en mindre studie över de Vilhelminabor som 
skapade samhället Wilhelmina i Alberta,1 och en undersökning om Långasjö-
bornas ut- och återvandring till och från Kanada mellan åren 1881–1930.2 
Dessa studier behandlas i korthet nedan. Därefter följer en mer ingående de-
mografisk undersökning av utvandringen från Norrbotten till Kanada. Att just 
Norrbotten valts för att utgöra ett svenskt exempel på utvandringen till Ka-
nada har främst att göra med att länet toppade emigrationsstatistiken under 
tidigt 1900-tal. Dessutom gör själva näringsstrukturen med en tydlig geogra-
fisk uppdelning av försörjningsområden att länet utgör ett tacksamt under-
sökningsobjekt. 

Svensk och nordisk invandring till Kanada 

Tidigt ute på kanadensisk mark var Linnés adept Pehr Kalm. I Montreal mot-
togs han och hans medhjälpare av en stor ansamling människor, alla ange-
lägna att få se svenskarna. ”We were assured that we were the first Swedes that 
ever came to Montreal”, yttrade sig någon i det svenska sällskapet vid detta 

 
1 Ågren, Per-Uno. ”Från Vilhelmina till Wilhelmina.”, i Västerbotten 1:87. 
2 Runblom 1977, s 220ff. 
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tillfälle.3 Året var 1749, datumet den 24 juli, och Kalms uppdrag var att under-
söka och samla in växter som kunde vara ekonomiskt gångbara även i Sverige 
och Finland.4 Det skulle emellertid dröja dryga hundratalet år efter Kalms 
forskningsresa innan Kanada blev ett viktigt emigrationsmål för svenskarna.  

Immigrationsfaser 
År 1872 inleddes den skandinaviska invandringen till Kanadas prärieprovinser 
på allvar. Under årens lopp skulle denna invandring komma att byta karaktär 
flera gånger på grund av förändrade förutsättningar i såväl mottagar- som 
avsändarland. För att tydliggöra dessa förändringar över tid har perioden de-
lats in i fyra olika faser.5 Den första immgrationsfasen varade mellan den 
kanadensiska homesteadlagens införande 1872 till ca 1900 (se Bilaga 1). Sten 
Carlsson har i en emigrationsöversikt kallat perioden 1879–1893 “The 
Culmination of Swedish Emigration“. Enligt Carlsson var det de ekonomiska 
kriser såväl inom skogs- och järnindustrin som jordbruket, som fick svens-
karna att vända blicken mot Nordamerika. I början av perioden kom emi-
granterna huvudsakligen från rurala miljöer, medan de mot slutet av perioden 
allt oftare lämnade en urban bakgrund med arbeten inom industrin bakom 
sig. En liten föraning om vad som komma skulle märks i den ökande andelen 
av gifta män som emigrerade ensamma, endera i avvaktan på att tjäna tillräck-
ligt med pengar för att kunna betala biljetterna till fru och barn, eller också för 
att återvända hem efter ett par år, förhoppningsvis med mer pengar på 
fickan.6  

 
3 Se till exempel: Atherton, William Henry. Montreal, 1535–1914. Volume I. Under the French Régime, 
1535–1760. The S.J. Clark Publishing Company 1914, s 359; Kalm, Pehr. En resa til Norra Amerika, 
på Kongl: Svenska Wetenskaps Academiens befallning och publici kostnad förrättad. Skrifter utg. af Svenska 
Litteratursällskapet i Finland, nr. 66, 93, 120. Stockholm 1904–1915; Stiefel, Janice. ”Peter Kalm. 
Early Plant Explorer”, i Wisconsin Flora, September 2002, s 3; Uppvall, Axel Johan. ”The Swedish 
Language in America”, i Swedes in America 1638–1938. Adolph B. Benson & Naboth Hedin (red). 
Yale University Press 1938, s 56–57; http://www.biographi.ca/EN/ShowBio.asp?BioId=36103]. 
4 Det faktum att Kanada och Norden hade liknande klimat var en viktig bidragande orsak till valet 
av geografiskt undersökningsområde. Med sig tillbaka hade han bland annat frön från snabb-
mognande majs, sockerlönn och valnötsträd, växter som han hade goda förhoppningar att kunna 
introducera och använda i Norden. 
5 Jämför också med Nils-Olav Østrems och Lars Ljungmarks periodindelningar av invandringen 
till Kanada. Se: Østrem, Nils-Olav. ”Canada som innvandringsland – ein smältdegel?”, i Migrasjon 
som kultur. Dan Dyrli Daatland & Hans Eirik Aarek (red). Migrationsprojektet i Rogaland i sam-
arbeid med Rogaland Forlag 2003, s 24ff.; Ljungmark 1992, s 3–4.  
6 Carlsson 1976, s 125ff. Om de så kallade Amerika-änkorna som blev lämnade hemma, se också: 
Ohlander, Ann-Sofie. “Utvandring och självständighet. Några synpunkter på den kvinnliga emi-
grationen från Sverige.“ Kärlek, död och frihet. Historiska uppsatser om människovärde och livs-
villkor i Sverige. Stockholm 1986, s 105ff. 
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Invandringen av skandinaver till Kanada under denna period bestod 
emellertid till övervägande del av första eller andra generationens skandinav-
amerikaner, trots att den kanadensiska staten gjorde aktiva insatser för att 
locka skandinaverna från deras hemländer till de vidsträckta och fortfarande i 
stort sett obebyggda prärieområdena. Skandinaverna ansågs inte bara vara 
goda jordbrukare, utan också önskvärda som immigranter på grund av att 
man ansåg dem ha god anpassningsförmåga.7 Den kanadensiska invandrings-
statistiken brukar benämnas i termer av ”mardrömslik” och ”omöjlig”.8 Inte 
desto mindre kan man urskilja att åtminstone 44,7 procent av samtliga de 
invandrare som slog sig ned i Alberta kom från USA, företrädesvis från im-
migrantmiljöerna i Mellanvästern, medan endast 13,9 procent kom direkt från 
hemlandet.9 Mörkertalet på 41,4 procent oaktat, går det ändå att dra slutsatsen 
att en övervägande del av immigranterna levt i USA innan de invandrade till 
Kanada.  

Allra först ut från Skandinavien var ett antal islänningar som på grund 
av dåliga tider i hemlandet emigrerade till Kanada under tidigt 1870-tal.10 Den 
mest omskrivna händelsen är förmodligen den från 1874 då 365 islänningar 
anlände till Quebec.11 Enligt flera källor hade dessa uppenbarligen för avsikt 
att resa vidare till USA. Det faktum att Kanada blev deras slutmål ses snarare 
som en konsekvens av en rad olyckliga omständigheter, än som ett avsiktligt 
beslut.12 En sex veckors försening till havs hade tärt hårt på islänningarnas 

 
7 Ljungmark & Åkerman 1998, s 109. 
8 Se till exempel: Ljungmark 1994, s 12. 
9  Wonders 1983, s 141. 
10 Se till exempel: Garðarsdottir, Ólöf. ”Tengsl þettbýlismyndunar og Vesturheimsferða frá 
Islandi. Lýðfræðileg sérkenni fólksflytninga frá Seyðisfirði 1870–1910”, i Saga XXXVI (Island 
1998) s 153–84; Ford, A.R. “The Icelanders”, i. Strangers within our Gates. Or Coming Canadians. 
James s Woodsworth. Toronto 1972 (originalutgåva 1909), s 78.  
11 Hale, Christopher. “From Geysirs to Grub-Axe to Grain. Icelandic Emigration and the Move to 
Markersville”, i Canadian Ethnic Studies. Vol XXIV. 29(3): 1997, s 11; William C. Wonders, papers 
1940–1988, box 14–17, Hanson, S.D. Saskatchewan’s Scandinavian Population. Danish Islandic 
Norwegian Swedish. History N435, Januari 30, 1968, s 3ff. UAA. 
12 Det finns flera, ibland mycket motstridiga, beskrivningar av de tidiga isländska invandrarna och 
de olika turerna omkring deras flyttning från Ontario till Winnipeg. Jämför: Kjartarsson, Helgi 
Skúli. ”Icelandic Emigration”, i European Expansion and Migration. Essays on the Intercontinental Migra-
tion from Africa, Asia and Europe. P.C. Emmer & M. Mörner (red). Berg Publishers Inc. 1992, s 116; 
Hale 1997, s 11ff.; William C. Wonders, papers 1940–1988, Hanson 1968, s 3ff., box 14, UAA 
Matthiasson, John S. ”The Icelandic Canadians. The Paradox of an Assimilated Group”, i Two 
Nations, Many Cultures. Ethnic Groups in Canada. Jean Leonard Elliot (red). Prentice-Hall of Canada 
Ltd., Ontario 1979, s 196ff.; Guest, H.B. “The Icelanders in Canada”, i Canadian Magazine 32:1 
(november 1908), s 49ff.; Cronmiller, Carl Raymond. A History of the Lutheran Church in Canada. 
Volume I. Toronto 1961, s 246; Kelley, Ninette & Trebilcock, Michael. The Making of the Mosaic. A 
History of Canadian Immigration Policy. University of Toronto Press 2000, s 76. 
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kroppar, själar och plånböcker. Sjösjuka och tagna efter den långa och slit-
samma båtresan, främmande inför det språk och den kultur som de mötte 
och utan några egentliga tillgångar, blev de bryskt transporterade till Ontario 
där de lämnades utan hjälp av de kanadensiska myndigheterna.13 Redan några 
månader därefter mjuknade emellertid den kanadensiska regeringen och de 
nyligt anlända islänningarna fick stöd att bilda ett eget samhälle i omgivning-
arna kring Winnipeg. 14 År 1890 hade Kanada tagit emot cirka 7000 isländska 
invandrare, men fem år senare, 1895, förefaller det som om islänningarnas 
Kanada-emigration var mer eller mindre avslutad.15 

Som framgått ovan var skandinaverna en av de grupper som den kana-
densiska regeringen gärna såg som immigranter. En specifikt riktad kampanj 
initierades av Kanadas premiärminister MacDonald efter att han vid ett besök 
i Storbritannien år 1881 kommit i kontakt med ett antal skandinaviska emi-
granter. Men även om en och annan skandinav vid denna tid valde Kanada 
före USA, var det inte förrän i början av 1900-talet som immigrationen från 
Skandinavien till Kanada tog fart på allvar.16 De första skandinaviska koloni-
erna i Alberta grundlades av etappmigranter som lämnat den amerikanska 
Mellanvästern under sent 1880-tal och tidigt 1890-tal.17  

Den andra immigrationsfasen, som varade från sekelskiftet fram till ca 
1920, visar en invandringsstatistik med ett ökande antal direktinvandrade 
skandinaver såväl som etappmigranter från USA (se Bilaga 1). Med andra ord 
svarade skandinaverna på Siftons starka marknadsföring av Kanada som in-
vandrarland på samma påtagliga vis som många andra nationaliteter. Utbudet 
av arbetstillfällen, möjligheterna till egen jord, de för skandinaver generösa 
immigrationsreglerna och de redan etablerade svenska nätverken gjorde Ka-
nada till ett konkurrenskraftigt alternativ för de personer som valde att emig-
rera. Etappmigrationen från Sverige via USA till Kanada hade gjort att de 
svenskar som direktinvandrade till Kanada under 1900-talet hade möjlighet att 
slå sig ned i färdigetablerade svenska kolonier.18 Och emigrationsvärvarna 
gjorde sitt till för att marknadsföra landet.  

 
 
 

 
13 William C. Wonders, papers 1940–1988, box 14, Hanson 1968,  s 3–4. UAA. 
14 Ibid.; Matthiasson 1979, s 196. 
15 William C. Wonders, papers 1940–1988, box 14, Hanson 1968,  s 3–4. UAA. 
16 Richard 1991, s 68ff.  
17 Palmer & Palmer 1990, s 71. Från 1882 räknades Alberta tillsammans med bland annat Saskat-
chewan fortfarande som territorium tillhörande the Northwest Territories.  
18 Wonders 1983. 
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Det fanns således både push- och pullfaktorer som påverkade skandina-
vernas invandring. Enligt Sten Carlsson präglades emigrationen från Sverige 
före första världskrigets utbrott (1900–1913) av dragningskraften från den 
starka amerikanska arbetsmarknaden. Men Carlsson menar också att det var 
de utbredda strejkerna fram till storstrejken 1909, som var direkt och indirekt 
bidragande till utvandringen. Samtidigt som emigrationen från de nordligare 
länen ökar under denna period anges också Kanada allt oftare som destina-
tionsland.19 På grund av det första världskriget skulle emellertid emigrationen 
från Norden komma av sig något under denna period.  

Före det första världskrigets utbrott räknar man med att det fanns 
cirka 100 000 skandinaviska invandrare i Kanadas prärieprovinser.20 I sam-
band med 1921 års kanadensiska census21 var det närmare 135 000 personer 
som uppgav skandinaviskt ursprung.  
 
Tabell 1: Individer med nordiskt ursprung i jämförelse med nordisk 
direktinvandring, Kanadas prärieprovinser från tiden före 1901 fram till år 
1921 

  
URSPRUNG 

1921 
  
 

N 

 
DIREKTINVANDRADE 

– 1920* 
 
 

N

 
ANDEL 

DIREKTINVANDRING 
1921 

  
% 

Sverige 43 030 12 867 29,9 

Norge 56 964 12 679 22,3  

Danmark 14 488 3288 22,7  

Island 15 143 4413 29,1  

Finland 5369 1559 29,0  

TOTALT 134 994 34 806 25,8  

Källa: Census of Prairie Provinces 1936. Volume I. Population and 
Agriculture. Dominion Bureau of Statistics. Department of Trade and 
Commerce. Ottawa 1938. Table 10 &Table 37. 
* Denna kolumn täcker in direktinvandringen från tiden före 1901 till 1920. 

 
19 Carlsson 1976, s 126ff. 
20 Palmer & Palmer 1985, s 14. 
21 Census är det vedertagna begreppet för den kanadensiska folkräkningen. 
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Tabell 1, som är en sammanställning utifrån kanadensisk census, visar ett me-
deltal på 25,8 procent direktimmigration av nordiska invandrare till Kanadas 
prärieprovinser fram till år 1921. Även om skillnaderna är mycket små kan det 
vara intressant att notera att svenskarna stod för den högsta andelen direkt-
invandring (29,9 procent), medan norrmännens andel var den lägsta med 22,3 
procent. Däremot var norrmännen tack vare etappmigrationen från USA den 
största gruppen nordiska invandrare i Kanada med totalt 56 964 individer. 
Svenskarna kan räknas som den näst största nordiska invandrargruppen även 
om de var betydligt färre med sina 43 030 individer. Den danska och den is-
ländska gruppen var till antalet ungefär lika stora, även om andelen direkt-
invandrade från Island var avsevärt större. Censusen visar att den minsta av 
de nordiska immigrantgrupperna var finländarna. Endast 5 369 individer hade 
år 1921 angivit ett finskt ursprung. Man vet dock att statistiken kan bli en 
aning mer missvisande för denna grupp eftersom det inte var helt ovanligt att 
finlandssvenskarna noterade ett svenskt ursprung och inte ett finskt.22  

Under den tredje fasen, som varade hela 1920-talet, ökade den totala di-
rektinvandringen av skandinaver med cirka 20 procent i jämförelse med före-
gående tioårsperiod, medan emigrationen från Sverige till Kanada kom att 
minska i ungefär motsvarande grad (se Bilaga 1). Utvandringen var dock täm-
ligen ojämn under denna tioårsperiod. Enligt Carlsson var det på grund av de 
dåliga tider som följde de allra första åren efter fredsuppgörelsen som antalet 
utvandrare från Sverige återigen steg kraftigt. Även om männen alltid varit i 
majoritet bland de utvandrande, var de under denna period helt dominerande. 
Carlsson påpekar att andelen män kunde utgöra upp till tre fjärdedelar av det 
totala antalet emigranter. Oftast var det unga ogifta män i åldern 15–29 år, 
hemmahörande i rurala miljöer som emigrerade.23 Eftersom USA hade infört 
en ny kvotlag 1924 som också drabbade skandinaverna var Kanada för många 
det enda alternativet för emigration.24 

Om den tidiga emigrationen kännetecknats av familje- och kedjeemigra-
tion där hela släkter, byar och samhällen gav sig av för att bygga upp en ny 
tillvaro i Nordamerika,25 kom således denna sena arbetsutvandring att få en 
starkt individuell prägel. Som en konsekvens av detta förändrades immigra-
tionspropagandans karaktär. De tidiga kampanjernas fokus på jordbruket var 
nu inte lika självklar. 

 
22 Se till exempel: Roinila, Mika. Finland-Swedes in Canada. Migration, Settlement and Ethnic Relations. 
Turku 2000 (diss), s 78ff. 
23 Carlsson 1976, s 128ff. 
24 Se till exempel: Norrskensflamman 24/4 1924: ”10,000 svenskar bliva mottagna årligen i U.S.A. 
Nya kvotlagen sänker immigrationsantalet.” 
25 Carlsson 1976, s 132. Om kedjemigration som fenomen se bland andra: Ostergren 1988. 



III   FÖRUTSÄTTNINGAR – EMIGRATIONEN 

 

 
  

87
 

Den fjärde fasen, som varade från 1930-talet och fram till andra världs-
krigets slut, karaktäriserades av en mycket låg invandring av skandinaver (se 
Bilaga 1) Framförallt var det depressionen och den ekonomiska krisen som 
gjorde att emigrationen kom av sig.26 Att invandringen av skandinaver till 
Kanada inte tilltog vid konjunkturuppgången kan förmodligen förklaras av 
strängare immigrationsregler och försämrade villkor för immigranterna.27 
Dessutom förbättrades de ekonomiska villkoren för arbetare i Skandinavien 
under 1930-talet och framåt. Med en tillväxttakt som kunde mäta sig med de 
bästa i världen under 1930- och 1940-tal blev en tillvaro i Sverige ett fullgott 
alternativ till eventuell emigration.28 Under femtio- och sextiotalen tilltog så 
den skandinaviska emigrationen igen. Enligt Madeline Richard var det 
framförallt hög arbetslöshet och sociala förändringar i Danmark som bidrog 
till denna uppgång.29  
 

 
De spridda svenska bosättningarna i Kanadas prärieprovinser 1931.30 

 
26 Ibid., s 129. 
27 Knowles 1997, s 115. Endast följande grupper välkomnades som immigranter: Brittiska och 
amerikanska medborgare med tillräckligt kapital att försörja sig själva tills de fick ett jobb, jordbru-
kare med tillräckliga medel att försörja sig i Kanada, jordbruksarbetare med garanterad anställning, 
arbetare inom gruv-, skogs- eller timmerindustrin med garanterad anställning, samt fruar och barn 
till manliga emigranter med uppehållstillstånd i Kanada. 
28 Schön, Lennart. En modern svensk ekonomisk historia. Tillväxt och omvandling under två sekel. Stock-
holm 2000, s 334. 
29 Richard 1991, s 68–69. 
30 Nelson, Helge. The Swedes and the Swedish Settlements in North America. II Atlas. Lund 1943, s 72. 
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Vilhelmina- och Långasjöutvandringen 

I tidskriften Västerbotten beskriver Per-Uno Ågren den procentuellt sett stora 
utvandringen från Vilhelmina socken till Alberta, Kanada. Under perioden 
1867 till 1915 emigrerade närmare 1 000 personer från socknen, ett utvand-
rarantal som kan ställas mot de totalt ca 3 000 invånarna år 1867.31 Emigratio-
nen började i socknens västra del och kom efter sekelskiftet att påverka även 
den östra delen.32 På individnivå beskriver Ågren hur målet för flyttning och 
emigration inte alltid var på förhand givet. Bland annat berättar han hur Inga 
Gustava Jonsson och hennes bror år 1888 flyttat till Härnösand, för att senare 
emigrera till Minnesota. I Minnesota gifte sig Inga med norrmannen Jakob 
Lunde och de båda kom senare att flytta vidare till Alberta.33 Väl där fick de 
namnge den plats som på sikt skulle komma att locka till sig så många immi-
granter från Ingas hemsocken – Lundemo.34  

Som anledningar till emigrationen på ett mer allmänt plan lyfter Ågren 
framförallt fram jordbristen och Amerikafebern. Han nämner även hur hotet 
om att det kunde bli krig mot Norge i samband med unionsupplösningen 
kunde ha gjort att många Vilhelminabor hellre valde att utvandra än att delta i 
ett krig mot ett land där de hade både släkt och vänner. Befolkningen i Vil-
helminas västra del var geografiskt rörlig och många arbetade i Norge under 
sommarsäsongen.35 

Harald Runblom har undersökt Kanadautvandringen utifrån ett annat 
perspektiv. Med utgångspunkt i En Smålandssocken emigrerar,36 en bok om 
Amerikautvandringen från Långasjö, har han bland annat analyserat andelen 
utvandrare till Kanada i relation till USA.37 Utifrån de siffror som Runblom 
kommit fram till kan man räkna fram en successiv ökning av Kanadaemigra-
tionens omfattning i förhållande till utvandringen till USA. Mellan åren 1900 

 
31 Ågren 1987, s 22. 
32 Ibid., s 24. 
33 Ibid., s 24.  
34 Ågren 1987, s 25. Namngivningsuppgiften kan eventuellt vara felaktig då den inte stämmer med 
den information som ges i en ortnamnsbok från 1994. Enligt denna var det den förste postmästa-
ren John Waldum,  som uppkallade orten efter sin hemby i Norge. Se: Harrison, Tracey (red). 
Place names of Alberta: Volume III; Central Alberta. Calgary, 1994, s 155ff.  
35 Ågren 1987, s 24. 
36 Johansson, John et al. (red). En Smålandssocken emigrerar. En bok om emigrationen till Amerika från 
Långasjö socken i Kronobergs län. Växjö 1967. 
37 För att kunna ringa in alla de individer som rest via Kanada till USA har Runblom gjort en 
kompletterande genomgång av personuppgifterna i källmaterialet. Han har då tagit med alla indi-
vider som vistats i Kanada under en längre tid samtidigt som han uteslutit de emigranter som 
angivit Quebec som resmål om det inte tydligt framgått att detta varit den slutliga destinations-
orten.  
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och 1930 hade totalt 373 personer utvandrat från Långasjö till Kanada. Cirka 
32 procent av dessa hade valt Kanada som destinationsland perioden 1900–
1909. Den efterföljande perioden, 1910–1919, var motsvarande andel dryga 
50 procent. Efter det första världskriget, under perioden 1920–1930, översteg 
antalet emigranter till Kanada det antal som utvandrade till USA. Då utgjorde 
andelen Kanadaemigranter hela 65 procent av det totala antalet Nordameri-
kautvandrare.38  

Runblom har också undersökt andelen återvandrare och mediantiden 
för Kanadavistelsen för att få ett mått på emigranternas avsikt att stanna i 
Kanada. För individer som emigrerat under perioden 1900–1930 varierade 
mediantiden för vistelsen mellan sex och nio år. Den kortaste tiden, sex år, 
stannade de emigranter som anlänt mellan 1925 och 1930.39 Andelen 
återvandring var också störst för dem som emigrerade under perioden 1921–
1930. Då återvandrade inte mindre än 41 procent av samtliga Kanadaemi-
granter.  

Återvandrarnas Kanadavistelse ser Runblom som en ”planerad borta-
varo i avvaktan på återkomsten till hemlandet”.40 Något som skulle kunna 
stödja detta antagande är att många gjorde flera korta besöksresor innan de 
slutligen flyttade hem. En stor andel (63 procent) av återvandrarna hade också 
tjänat tillräckligt mycket pengar för att kunna investera i fastigheter, och då 
vanligen jordbruksfastigheter, i det gamla hemlandet.41  

Exemplet Norrbotten 42 

I detta avsnitt behandlas emigrationen från Norrbotten till Kanada under den 
mest intensiva perioden mellan 1900 och 1935. Dessa områden på var sin sida 
om Atlanten, som av skilda intressenter marknadsfördes som ”framtidsland”, 
hade på ett konkret sätt blivit konkurrenter om den svenska arbetskraften. 
Norrbotten var också det län som hade den procentuellt sett högsta Kanada-

 
38 Runblom 1977, s 220 och 221.  
39 Ibid., s 221ff. 
40 Ibid., s 224–225 
41 Ibid., s 224ff. För planerad återinvandring från Nordamerika se även: Tedebrand, Lars-Göran. 
Västernorrland och Nordamerika 1875–1913. Utvandring och återinvandring. Uppsala 1972 (diss); Grön-
berg, Per-Olof. Learning and Returning. Return Migration of Swedish Engineers from the United States, 
1880–1940. Umeå 2003 (diss). 
42 Se även: Rönnqvist, Carina. ”Från ett framtidsland till ett annat. 1900-talsutvandringen från 
Norrbotten till Kanada”, i Oknytt Nr 3–4 2002, s 50–72.  
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utvandringen. Men hur påverkades emigrationen av den ekonomiska och po-
litiska verkligheten? Och vilka var det egentligen som emigrerade? 

Samtida analys av emigrationen från Norrbotten 
Den inledande fasen av norrbottningarnas utvandring till Kanada sammanföll 
med ett ökande motstånd mot emigrationen. År 1907 bildades Nationalföre-
ningen mot emigrationen (Nationalföreningen), vars främsta uppgift var att 
underlätta anskaffandet av jord och egnahem i Sverige för presumtiva utvand-
rare, och mellan åren 1907 och 1913 gjordes det också en omfattande statlig 
utredning, den så kallade Emigrationsutredningen, för att ta reda på utvand-
ringens orsaker och hur den påverkade befolkningsstruktur och näringsliv.43 
Det var statistikern Gustav Sundbärg som ledde detta omfattande arbete som 
sökte blottlägga utvandringens effekter ned på sockennivå.44 Samtidens oro 
för att den svenska ekonomin tycks ha varit den främsta drivkraften bakom 
emigrationsutredningens genomförande. Vad skulle hända med ett land som 
hela tiden åderläts på den unga starka arbetskraften?45  

Tack vare motståndet mot emigrationen finns flera värdefulla samtida 
analyser av fenomenet, bland vilka i synnerhet Karl Åmarks Utvandring och 
Näringslif i Norrland, utgiven av Nationalföreningen 1912, kan ge en god bak-
grund till de specifikt norrbottniska förutsättningarna.46 Det som Åmark läg-
ger störst vikt vid som anledning till norrbottningarnas emigrationsbenägen-
het var den av inflyttning och nativitetsöverskott beroende befolkningsök-
ningen och de usla ekonomiska förutsättningarna för arbetare och jordbru-
kare. 

Konkurrerande framtidsländer 
Ända fram till slutet av 1800-talet var utvandringen från Norrbotten till ut-
omeuropeiska länder mycket blygsam. Det faktum att området var glesbefol-
kat och att det fortfarande fanns jord att tillgå, är kanske den viktigaste för-
klaringen till detta.47 ”Folk pratade om Kiruna som ett Kanaans land och det 
var som om dom varit i Amerika, när dom varit i Kiruna”, berättar en kvinna 

 
43 Emigrationsutredningen. Stockholm 1908–1913. (22 volymer). 
44 Åkerman 1997, s 88. 
45 Ibid. 
46 Åmark, Karl. Utvandring och Näringslif i Norrland. Broschyrer utgifna af Nationalföreningen mot emigratio-
nen, 4. Stockholm 1912. 
47 Ibid., s 7. 
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i Kirunaminnen, det vill säga i de intervjuer som nedtecknades av Nordiska 
Museet 1939–1947.48  

Adrian Molin, unghögerman och emigrationsmotståndare, tillika aktiv 
förespråkare för den ’inre kolonisationen’, menade att emigrationen från Sve-
rige gick att förhindra genom aktiv uppmuntran av presumtiva emigranter att 
bosätta sig i Norrland. Med Kanada som lysande exempel föreslog han inte 
bara en kartläggning av den odlingsbara jorden i Norrland,49 utan utredde och 
redovisade också den kanadensiska statens immigrationspolitik och propa-
gandakanaler för att på så sätt skapa en förståelse för de processer som fick 
svenskarna att fly hemlandet.50  

Molin fick gehör bland svenskar såväl i Sverige som i Kanada. Refere-
rande till en artikel i Aftonbladet skriver Svenska Canada Tidningen följande 
angående Molins arbete:  

Afsikten med arbetet har varit att söka ställa i möjligaste skarp belysning den 
fara som hotar vårt land och särskilt Norrland genom lockelserna på vårt 
folkmaterial från ett nytt, stort, ännu så godt som outnyttjat kolonisationsland 
och den hänsynslöst energiska emigrationspropagande, som därifrån i skif-
tande former riktas mot våra bygder. I öfvertygelsen att denna propagande och 
dess lockelser kunna motverkas endast genom positiva åtgärder för att inom 
Sverige bereda ökade utkomstmöjligheter, särskildt för den norrländska jord-
bruksbefolkningen, har förf. sökt till väcka nytt lif i den gamla frågan om 
Norrlands kolonisation.51 

Med facit i hand vet vi dock att den norrländska kolonisationen skulle komma 
av sig istället för att fortsätta expandera, och även i det tänkta framtidslandet 
Norrland tog emigrationen alltså ordentlig fart under det tidiga 1900-talet.  

År 1907 verkade sex emigrantombud i Norrbottens län. Dessa var 
handlande G.H. Sjöstedt i Haparanda, arbetare Erik Gustin i Kiruna, 
konsistorievaktmästare Olof Oskar Vikström i Luleå, bokförare Hygienus 
Lindberg i Boden, barberare Alfred Gullberg i Haparanda, samt skeppsklare-
rare Ernst Strandberg i Piteå.52 Det är svårt att avgöra deras roll för emigra-
tionen från länet, men för första gången sedan emigrationens början toppade 

 
48 Citat av kvinna född 1882, i Hägg, Kerstin. Kvinnor och Män i Kiruna. Om kön och vardag i förändring 
i ett modernt gruvsamhälle 1900–1990. Umeå 1993 (diss), s 67. 
49 Sörlin, Sverker. Framtidslandet. Debatten om Norrland och naturresurserna under det industriella genom-
brottet. Malmö 1988, s 198ff. 
50 Molin, Adrian. Några drag av kolonisationen i Canada. Broschyrer utg. af Nationalföreningen mot 
emigrationen; 6. Stockholm 1913. 
51 Svenska Canada Tidningen (SCT) 22/10 1913, s 4. 
52 Emigrationsutredningen. Betänkande i utvandringsfrågan och därmed sammanhängande spörsmål. 
Bilaga 2. ”VI Emigrantagenternas ombud”. Stockholm 1913, s 55. 
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Norrbotten år 1910 landets utvandringsstatistik.53 Framförallt gick utvand-
ringen från Norrbotten till USA, men även Finland, Norge, Brasilien – och 
Kanada – var vanliga destinationsländer.54  

Utvandringslängderna som källmaterial 
I den samtida emigrationsutredningen finns sammanställningar över den to-
tala utvandringen från Sveriges alla socknar. Dessa sammanställningar sträcker 
sig dock bara fram till 1909, vilket endast täcker den initiala fasen av emigra-
tionen från Norrbotten till Kanada. Vidare finns i Sveriges offentliga statistik 
bearbetade kvantitativa data om utvandringen från Sverige ur ett antal olika 
aspekter. Dessa täcker åren 1902–1938, men då uppgifterna inte går att be-
arbeta ned på individnivå har jag istället främst nyttjat Statistiska Central-
byråns alfabetiska sammanställning utifrån de summariska folkmängds-
redogörelser, som prästerna från 1860 hade blivit ålagda att skicka in i början 
varje år.55 I sammanställningarna över utflyttade från Norrbotten finns upp-
gifter om namn, yrke/ställning, civilstånd, födelseår, emigrationsförsamling, 
destinationsland samt registreringsår. Ur detta material har jag registrerat 
samtliga personer där Kanada anges som destinationsland.56  

Snarare än att visa det faktiska antalet emigrerade, ger utvandrings-
registren en ungefärlig fingervisning om vilka, och hur många, som hade för 
avsikt att emigrera. I det material som jag utgått ifrån föreligger en viss risk 
för underregistrering av emigranter. Den ökande andelen arbetsvandringar 
kan ha bidragit till att färre registrerade sin avflyttning och därmed fortsatte 
att vara skrivna i sin gamla hemförsamling, som antingen kunde finnas i Norr-
botten eller någon annanstans i Sverige.  

Om avsikten varit att återvända efter några års arbete i Kanada var det 
inte självklart att ansöka om flyttningsbetyg. Ett konkret bevis på att så hände 
var införandet av den så kallade Obefintlighetsboken där saknade personer regi-
strerades. Enligt Eskil Johansson, som har skrivit en tvåbetygsuppsats om 
utvandringen från Nederkalix, var dessa saknade personer ofta män i värn-
pliktsåldern som vanligen kunde spåras till Nordamerika.57 Men även om de 

 
53 Åmark 1912, s 9. Med en nettoutvandring på 7.67 promille låg Norrbotten detta år över 
samtliga Sverige län. 
54 SCB Emigranter från Norrbotten. Passim. Se också: Tedebrand, Lars-Göran. “Emigrationen“, i 
Västerbotten 1987:1, s 11. 
55 Om de summariska folkmängdsredogörelserna, se Tedebrand 1972, s 70ff. 
56 SCB:s sammanställning förefaller korrekt sånär som på några få tangentfel, där bland annat 
uppenbart felaktiga årtal smugit sig in. De flesta av dessa har kunnat korrigeras med hjälp av rätt-
ning mot eventuella familjemedlemmars emigrationsuppgifter. 
57 Johansson, Eskil. Emigrationen till USA från Nederkalix socken 1860–1900. Opublicerad tvåbetygs-
uppsats. Institutionen för historiska studier. Umeå universitet 1969, s 14. 
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många arbetsvandrarna vanligen är osynliga i flyttningsstatistiken, har de 
ibland lämnat spår i andra källor – som till exempel i tidningsnotiser eller i 
brev, berättelser och dagböcker. 

En annan anledning till att utflyttningslängderna inte alltid är helt tillför-
litliga ger Gränt Wallin i sin undersökning av utvandringen från en församling 
i Västernorrlands län mellan åren 1880 och 1914. Där har han jämfört upp-
gifterna från utflyttningslängderna med församlingsböcker och husförhörs-
längder och i ett fåtal fall funnit att personer som haft för avsikt att emigrera 
återlämnat sina flyttningsbetyg, samt att mycket små barn inte alltid var upp-
tagna i utflyttningslängden.58 

I kolumnen för destinationsort visar sig ytterligare en svaghet i materia-
let. Även om det under sent 1800-tal börjar dyka upp en och annan Kanada-
emigrant i utvandringsstatistiken, brukar det framhållas att den egentliga ut-
vandringen till Kanada var större. Många som angav Nordamerika59 eller USA 
som destination kom i själva verket att bosätta sig i Kanada.60 De nämnda 
bristerna till trots, utgör materialet en god utgångspunkt för en generell studie 
hos de personer vars faktiska intention varit att lämna Norrbotten för Ka-
nada. 

Ett antagande, som ofta brukar ges stöd, är att utvandringen till viss del 
påverkats av näringsrelaterade ekonomiska upp- och nedgångar. Tyvärr är det 
endast undantagsvis som emigrantens yrke specificeras närmare i utvand-
ringslängderna. Allra vanligast i de norrbottniska utvandringslängderna är 
beteckningen arb (arbetare). Denna kategori kan passa in på arbetare inom ett 
antal olika näringsgrenar och blir därför ett mycket trubbigt instrument vid en 
undersökning av förändringar inom näringsfånget som push-faktor. Men i 
fallet med Norrbotten, där de olika näringarna var så pass geografiskt kon-
centrerade, går undersökningen ändå att genomföra.  

Norrbotten hade år 1917 sammanlagt 176 000 invånare61 och av dessa 
arbetade närmare en fjärdedel inom industri och bergsbruk. 62 Särskilt viktig 

 
58 Wallin, Gränt. “Från Ådalen till Amerika. Om Emigrationen från Ytterlännäs församling 1880–
1914“ i Från Finnmarker och Ådalar. Mellannorrländsk kultur- och socialhistoria från sju sekler. Skrifter 
utgivna av Johan Nordlander-Sällskapet. Nr 4. Lars-Erik Edlund (red). Umeå 1982, s 139. 
59 Beteckningen ”Nordamerika” var länge mer eller mindre synonymt med USA. 
60 En egen stickprovsundersökning utifrån hamnregistren från Göteborg, Trondheim och Oslo av 
immigranter från Jukkasjärvi, visar att det kan föreligga en underregistrering på upp till drygt 50 
procent. Enligt flyttningslängderna utflyttade 305 personer från Jukkasjärvi församling till Kanada 
under den undersökta perioden. Enligt hamnregistren, däremot, var det 634 personer som läm-
nade Jukkasjärvi församling för Kanada. Allra störst är skillnaden under de stora emigrationsåren 
1910 och 1923. Se också: Carlsson 1976, s 127; Ågren 1987, s 22ff. 
61 de Geer, Sten. Befolkningens fördelning i Sverige. Beskrivning till karta i skalan 1:500 000. Stockholm 
1919, s 108ff. 
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var trävaruhanteringen, men även gruvorna och järnvägen sysselsatte 
många.63 Som jag tidigare antytt kan man tydligt skilja ut Torne och Kalix 
lappmarker, där malmfälten skapade en helt annan näringsstruktur än i de 
övriga lappmarkerna och bygderna. Påverkade denna skillnad utvandrings-
statistiken? För att kunna undersöka de näringsrelaterade upp- och 
nedgångarna i emigrationsstatistiken har jag därför delat in Norrbotten i två 
geografiskt skilda näringsområden: malmfälten, där gruvnäringen var den 
dominerande näringen, och kust- och skogsområdena, där jordbruket och träva-
ruindustrin var viktigast.64  
 

 
Karta över Lappmarker och bygder i 
Norrbotten och Västerbotten.65 

 
62 Åmark 1912, s 11ff. 
63 Se också Fahlgren, K. et al. Skogen och Malmen. “Övre Norrland förr i tiden, Nr 5“. Umeå 1961; 
Björklund, Jörgen. “Framväxten av den norrländska basindustrin”, i Botnia. En nordsvensk region. 
Lars-Erik Edlund & Lars Beckman (red). Höganäs 1994. 
64 Alla församlingar som i den gamla lappmarksindelningen tillhörde Torne och Kalix lappmark, 
och som under undersökningsperioden gått under beteckningarna Jukkasjärvi, Karesuando, Ki-
runa, Vittangi, Gällivare, Malmberget, Porjus och Svappavara, har räknats till malmfälten. Övriga 
norrbottniska församlingar har räknats som kust- och skogsområden. 
65 de Geer, Sten. Befolkningens fördelning i Sverige. Beskrivning till karta i skalan 1:500.000. Stockholm 
1919, s 107. Observera att det område som vanligen kallas Pite Lappmark, på denna karta kallas 
Skellefte Lappmark. 
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Norrbotten vid tiden för utvandringen 

 
Vid utgången av 1800-talet var Norrbotten ett område under omvandling. 
Den pågående kolonisationsprocessen, utbyggnaden av infrastrukturen och 
den växande industrin bidrog till en kraftigt ökande befolkning i området. 
Omflyttningen inom länet var stor, och från de närliggande länen, övriga Sve-
rige och grannländerna kom nybyggare och arbetare för att söka sin försörj-
ning. Men även utflyttningen från länet var omfattande.66 Industrialisering och 
ett ökande inslag av lönearbete i den nationella ekonomin hade följts av en 
tilltagande individualism och en vilja hos människorna att optimera sin livs-
situation. Varför skulle man bli kvar på ett och samma ställe om man inte 
hade en rimlig möjlighet att försörja sig? Allt färre var de som nöjde sig med 
sin lott.  

Unikt för Norrbotten var den tudelade näringsstrukturen med den ex-
pansiva gruvindustrin i malmfälten och den konjunkturkänsliga skogs- och 
sågverksindustrin i de övriga delarna av länet. Unikt var också den uttalade 
politiska radikalismen och den starka fackföreningsrörelsen som framförallt i 
samband med storstrejken 1909 uppmuntrade arbetarna att emigrera.67 Redan 
den tolfte mars 1907 kunde man läsa följande rader i den vid tiden social-
demokratiska Norrskensflamman: 

Jag reser  

Då existensmöjligheterna i ett land eller på en plats blivit så tillskruvade eller 
kringskurna, att man har svårt att få debet och kredit att gå ihop, hör man of-
tast "jag reser härifrån". Och i regeln realiserar man påståendet i handling. Då 
en löneslav i vilket fack som hälst märker att han med bästa vilja i världen ej 
förmår hålla existensen inom möjliga gränser, återstår endast resan.68  

Det var signaturen ”Kolix” som uttalade sig om försörjningsbekymmer och 
hade tankar om att flytta till annan ort. Kanske hade ”Kolix” kunnat förutse 
den arbetskonflikt som drabbade Kiruna bara någon månad senare.69  

 I samband med strejker, arbetskonflikter och arbetslöshet sågs utvand-
ringen inte bara som en tänkbar ekonomisk utväg för arbetaren utan också 

 
66 Se framförallt: Warg, Stefan. Familjen i gruvmiljö. Migration, giftermålsmönster och fertilitet i norrbottnisk 
gruvindustri 1890–1930. Umeå 2002 (diss).  
67 Friborg, Göran. Brasiliensvenskarna. Utvandring, invandring, bosättning 1850–1940. Emigrantinstitu-
tets skriftserie 5. Växjö 1988, s 29. Om den politiska radikalismen se också Warg 2002, s 72ff. 
68 Norrskensflamman 12/3 1907. 
69 Se till exempel: Norrskensflamman 19/3, 30/3, 30/4, 8/5 1907. 
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som en politisk handling. Om slöseriet med kronans jord i Norrland och Da-
larna skrev man i Norrskensflamman 1909: 

Vad som skett ropar högt om nödvändigheten av det förskingrade återföres till 
nationen igen och upplåtes åt dem, som vilja bygga sig hem i det egna landet. 
Sker ej det få de maktägande finna sig i att befolkningen i främmande länder 
söker sig vad som här slösas åt kapitalismen.70 

Med hot om massiv utvandring skulle de lägre samhällsklasserna vinna bättre 
gehör för sina krav.71 Det allmänt ökande emigrationsmotståndet i Sverige 
bidrog här till att förstärka emigrationens politiska symbolvärde.72  Figur 2 
visar emigrationen från Norrbotten till Kanada över tid. 
 
 
Figur 2. Utvandringen från Norrbotten till Kanada i jämförelse med den totala in-
vandringen till Kanada under åren 1900–1938 (antal emigranter i absoluta tal) 
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Källor: Whitaker, Reg. Canadian Immigration Policy since Confederation; Ottawa 1991. 
Statistiska centralbyrån (SCB) 1851–1947, s 0414 1–21, Emigranter från Norr-
bottens län. 

 
De två markanta uppgångarna som diagrammet ovan visar kan sättas i direkt 
samband med storstrejken 1909 och krisen inom jordbruks- och trävaru-
industrin under 1920-talet. Emigrationens politiska funktion och starka 
koppling till storstrejken framträder tydligt under rubriken ”Möte i emigra-

 
70 Norrskensflamman, ”Ett opinionsmöte i Norrlandsfrågorna”, 27/5 1909. 
71 Norrskensflamman, ”De fria resorna till Brasilien”, 2/10 1909.  
72 Se till exempel: Åkerman 1997, s 88; Sörlin 1988, s 198ff. 
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tionen” i Norrskensflamman, där det berättas om hur 600 personer ”ur skilda 
samhällslager” hade samlats till ett möte den 30 oktober 1909. 73 Gemensamt 
ställde de sig bakom följande uttalande: ”Män och kvinnor samlade till möte 
i Kiruna uttala sin protest mot arbetsgivarnes hänsynslösa utkastningspolitik 
som driver arbetarna till landsflykt.”74  

Samtidigt som den totala invandringen till Kanada avtog, tilltog Ka-
nada-utvandringen från Norrbotten proportionellt sett under 1920-talet. 
Delvis förklaras detta av den gynnsamma immigrationspolitik för skandi-
naver som landet förde. Men allra mest betydelsefullt för utvandringen från 
Norrbotten torde de näringsrelaterade konjunkturnedgångarna ha varit.  
 

Figur 3. Utvandrare över 14 år från Norrbottens malmfält och kust- och skogs-
områden till Kanada, 1900–1938 (antal emigranter i absoluta tal)  
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Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 1851–1947, s 0414 1–21, Emigranter från Norr-
bottens län. 
 
Att utvandringen från malmfälten till Kanada skilde sig avsevärt från den från 
kust- och skogsområdena framgår av Figur 3. Detta ger ytterligare belägg för 
att Norrbottensutvandringen var näringsrelaterad. Den markanta toppen 
1910–1914, som också noterades på ett nationellt plan, går i Norrbottens-
statistiken endast att känna igen i utvandringen från malmfälten, medan emi-
grationsvågen efter 1925 enbart tycks ha varit ett fenomen relaterat till kust- 

 
73 Norrskensflamman, ”Möte i emigrationen”, 30/10 1909. 
74Ibid.  
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och skogsområden. Två helt olika emigrationsmönster inom ett och samma 
län, således. I det följande analyseras de specifika emigrationsmönstren för 
malmfälten, respektive skogs- och kustbygderna.  

Malmfälten – Storstrejk och familjeutvandring 
År 1919 publicerade Sten de Geer sin undersökning av befolkningens för-
delning i Sverige 1917. I framställningen över Norrbotten beskriver han även 
viktiga näringar.75 Trots väsentligen större yta var befolkningen i de fyra lapp-
markerna betydligt mindre än i kustbygderna. Med sina ca 50 000 invånare 
blev de stora nordliga vidderna tämligen glesbefolkade.76 Inte desto mindre 
gjorde främst malmfyndigheter att tätorter växte fram även här. Det var ca 
22 100 personer som centrerades kring lappmarkernas gruvbygder. 

I Torne lappmark, omfattande Karesuando och Jukkasjärvi tingslag och 
med orter som Kiruna, Abisko, Junosuando och Vittangi, fanns vid den aktu-
ella tiden ca 15 300 invånare. I fråga om näringar utöver jord- och skogsbruk 
var järnmalmsfältet i Svappavara och järnmalmsfyndigheten i Kiruna domine-
rande. Då området befolkades av nomadiserande samer var också renskötseln 
en viktig näring.77 

Invånarna i Kalix lappmark räknade de Geer till 18 600, varav många var 
bosatta i Gällivare, gruvsamhälle och den största tätorten i området. Till Kalix 
lappmark hör också gruvorterna Malmberget och Koskoskulle. Som det ska 
visa sig i det nedanstående, hade dessa två gruvdominerade lappmarker, de så 
kallade malmfälten, ett migrationsmönster som helt skilde sig från de övriga 
lappmarkerna och bygderna.78 

Man skulle kunna säga att det var järnvägen som möjliggjorde gruv-
hanteringen i Kiruna och Malmberget, som i sin tur fick befolkningen i Norr-
botten att öka dramatiskt omkring sekelskiftet 1900. Enligt Stefan Warg 
ökade befolkningen i hela länet under perioden 1890–1910 med närmare 54 
procent tack vare de omfattande inflyttningarna till Jukkasjärvi och Gellivare 
församlingar.79 Majoriteten av de inflyttande var män i arbetsför ålder. Men 
alla hade inte kommit för att stanna: 

 
75 de Geer 1919, s 108ff. 
76 Ibid., s 114–115. 
77 Ibid., s 115–116. 
78 Ibid., s 116–117. 
79 Warg 2002, s 53ff. 
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Till Amerika och Canada går alltjämt en bred ström af unga arbetskrafter från 
våra glest befolkade nordliga bygder. Från Gellivare, Malmberget m. fl. platser 
reser hvarje vecka en eller flere yngre arbetare, gifta eller ogifta, för att på olika 
platser söka den framtid som de i hemlandet se sig ur stånd att få.80 

Redan 1905 kunde man läsa ovanstående rader i Malmfältsbladet, trots att 
källmaterialet inte visar större tecken på en Kanadautvandring från Norrbot-
ten före år 1906 (se Figur 1 och 2). 
 

Figur 4. Utvandringen från malmfälten till Kanada, 1900–1938 (antal 
emigranter i absoluta tal) 
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Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 1851–1947, s 0414 1–21, Emigranter från 
Norrbottens län. 

 
Figur 4 visar att det var det först ett tiotal år in på 1900-talet som emigratio-
nen från Norrbotten till Kanada tog fart. Medan den totala utvandringen från 
Sverige till utomeuropeiska länder uppvisade en svagt neråtgående trend, ser 
vi när det gäller Kanadautvandringen från Malmfälten en successiv ökning 
ända fram till toppen 1911. Den första stora emigrationsvågen från malm-
fälten till Kanada präglades av familjeutvandring. Eftersom strejken slog sär-
skilt hårt mot familjeförsörjarna var en stor del av dessa emigranter gifta män 
som ofta tog med sig hustru och barn. Barnens höga andel i statistiken kan 

 
80 Referat ur Malmfältsbladet i Canada, 6/12, 1905. 
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också ses som en indikation på att många hade för avsikt att stanna i det nya 
landet.  

På samma sätt som när det gäller utvandringen från Sverige som helhet 
kan denna emigration sättas i samband med storstrejken 1909. Att många 
arbetare gick i emigrationstankar vid den här tiden framgår tydligt av ett antal 
notiser som publicerades i Norrskensflamman under hösten 1909.81  

I en översikt till minne av 25 års arbete inom Nationalföreningen mot 
emigrationen står följande att läsa: ”Till följd av den missräkning och bitter-
het, som storstrejkens utgång lämnat i arbetarbefolkningens sinnen, hade tan-
ken på utvandring bringats till aktualitet hos ett antal arbetare i Kiruna.”82 En 
av dem som tog steget att emigrera till Kanada 1909 var gruvarbetaren Gust 
Lindberg.83 De första två åren arbetade han i Prince Rupert och Hazelton, 
British Columbia, men skaffade sedan ett homestead i Springdale, Alberta.84  

Från fackligt håll organiserades också i samband med ett strejkmöte en 
emigrationsförening som hade till uppgift att hjälpa och stötta dem som ville 
emigrera. Denna uppmuntrade i första hand utvandring till Brasilien eftersom 
dessa resor var delvis finansierade av den brasilianska staten. Enligt Göran 
Friborg såg man utvandringen som ”den enda räddningen för Kirunas arbe-
tare”.85 Både i Norrskensflamman, det för tiden socialdemokratiska organet för 
övre Norrland, och i frisinnade Norrbottenskuriren uppmärksammades emigra-
tionen i hög grad.86 Men medan den förra ofta uttryckte sitt stöd för 
emigrationen, skulle den senare ställa sig mycket skeptisk.87 Redan i slutet av 
1909 började emellertid den sydamerikanska destinationen att ifrågasättas 
även i Norrskensflamman. Det faktum att emigrationstanken låg i tiden bör ha 
haft stor påverkan även på Kanadautvandringen. Under rubriken ”Brasilien 
eller Kanada?” kunde man läsa: 

 
81 Se till exempel: Norrskensflamman 1909: 25/9 ”Brevlåda”; 26/10: ”Brasilien som emigrations-
land”; 30/10: ”Brasilien.”. 
82 Sällskapet Hem i Sverige. Svensk emigrations- och egnahemspolitik 1907–1932. En översikt till minne av 
25 års arbete inom Nationalföreningen mot emigrationen. Stockholm 1932, s 43. 
83 Förnamnet är amerikaniserat. 
84 Tributaries of a Blindman. 1973, s 190–191. 
85 Friborg 1988, s 28ff. 
86 Norrbottenskuriren räknades som frisinnad 1908–1912, neutral liberal 1915–1918, och moderat 
1920 till 1964. 
87 Om tidningsdebatten i samband med storstrejken 1909, se till exempel: Friborg, s 29ff.; Holm-
gren, Emma. Emigrationen till Amerika – en analys av två Norrbottniska tidningars bevakning av emigratio-
nen. Opublicerad B-uppsats. Institutionen för historiska studier. Umeå universitet. Umeå ht 2001; 
Eriksson, Disa & Falk, Margaretha. Emigrationen till Brasilien från Kiruna stad 1909–1911. Opublice-
rad uppsats. Historiska institutionen, Uppsala universitet, 1971.  
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Jag har ävenledes genom den svensk-amerikanska prässen sett huru en stor del 
arbetare i Kiruna ämna utvandra till Brasilien, men viljen I taga mitt råd i akt, 
så res ej dit! (…) Varför då riskera detta, när Amerika och Canada finnas, som 
äger så stora utvecklingsmöjligheter och som har plats åt Eder alla. I Kanada 
finnes framtid särskilt med tanke på jordbruket. Där ligga stora områden oupp-
odlad jord bara i väntan på att bli brukade.88 

En inte allt för vågad slutsats är att det slutligen blev de sämst bemedlade som 
valde Brasilien, medan de som kunde arbeta ihop pengar till en dyr båtbiljett 
valde USA eller Kanada. Som framgår av Figur 4. skulle också emigrationen 
till Kanada pågå i relativt stor omfattning ända fram till första världskrigets 
utbrott. 

Utvandringen under 1920-talet har inte undersökts tidigare i någon ut-
sträckning, men historiedemografen Lars-Göran Tedebrand, som granskat 
utvandringen från Västerbotten, påpekar att emigrationstoppen 1923 förvån-
ansvärt nog inträffar efter en period av allmänt sjunkande arbetslöshet inom 
industrin.89 Samtidigt drabbades jordbruket och vissa specifika näringar av en 
kris omkring år 1923. En majoritet av dem som emigrerade från malmfälten 
under denna period kan kopplas till näringskategorin industri och hantverk. 
Av totalt 112 Kanada-emigranter under perioden 1920–1924, räknas 74 per-
soner till ’industri och hantverk’ och 22 personer till ’övrigt och ospecificerat’. 
Övriga finns spridda över ett antal andra näringsgrenar.  

Mest troligt har denna utvandring ett starkt samband med de stora kon-
flikterna i gruvnäringen med strejker och lockouter som pågått från och med 
våren 1922 i bland annat Toullavara gruvor i Kiruna.90 Skillnaden gentemot 
emigrationsfasen 1909–1914 är att det nu var betydligt fler ensamstående 
unga män som emigrerade. Efter 1925 minskade emellertid antalet emigranter 
dramatiskt. Albert Johnson, Kiruna, var en av de fåtaliga som gav sig av till 
Kanada under denna tid. Anledningen till hans resa tycks främst ha varit en 
återförening med brodern som hade emigrerat tidigare.91 Efter 1931 kom 
utvandringen från malmfälten till Kanada mer eller mindre att avstanna.  

 
88 Norrskensflamman, 23/12 1909. ”Brasilien eller Kanada?”. Norrskensflamman räknades som social-
demokratisk mellan 1908 och 1920, vänstersocialistisk 1921 och kommunistisk 1922 till 1990. 
89 Tedebrand, Lars-Göran. ”Svensk emigrationsforskning igår, idag och imorgon”, i Historia och 
demografi. Valda texter samt Lars-Göran Tedebrands tryckta skrifter 1969–1999. Umeå 1999, s 87. Se 
också: Tedebrand, Lars-Göran. “Emigrationen“, i Västerbotten nr. 1. 1987. 
90 Se till exempel: Norrskensflamman, 30/1 1923. ”De stora konflikterna utvidgas”, s 1. 
91 Grassland Pioneer Historical Society. Echoes Along the Ribstone. Alberta 1978–1979, s 739. 
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Kust- och skogsområdena – Konjunkturer och ensamutvandring 
Med tätorter som Haparanda, Neder- och Övertorneå, Pajala, Korpilombolo, 
Tärendö, Kalix och Seskarön räknade de Geer Tornebygdens invånare till ca 
44 800 personer år 1917. Av dessa var inte mindre än 26 000 finsktalande. 
Förutom jordbruket fanns det ett par andra dominerande näringar. Kust-
staden Haparanda räknades som handelsstad. Sågverken Granvik och Sandvik 
låg på Seskarön och höll tillsammans ca 500 arbetare med arbete. Järnvägs-
byggandet i området färdigställdes år 1914, men med Morjärv som järnvägs-
knut torde järnvägen fortfarande ha utgjort en viktig näringsgren.92 

Till Kalixbygden, med sina 22 300 invånare, räknades Neder- och Över-
kalix tingslag. Här fanns sågverksorterna Karlsborg, Båtskärnäs, Törefors med 
sammanlagt ca 1 100 arbetare. Träexporten vid kustens sågverksdistrikt var en 
av bygdens viktigaste näringar, liksom framställningen av jordbruksprodukter 
som företrädesvis gick till större tätorter såsom Luleå, Gällivare och Boden. 
Söder om Kalixbygden ligger Rånebygden med 8 400 invånare. I Rånbyn fanns 
en läderfabrik med ca 80 arbetare.93 Förmodligen var detta Lundins Skofabrik 
och garveri som hade grundats redan år 1883.94 I övrigt nämner de Geer inga 
större industrier.  

Idag brukar Råneåområdet slås samman med Lulebygden95 som under ti-
digt 1900-tal omfattade Neder- och Överluleå tingslag, liksom tätorterna Lu-
leå, Boden, Karlsvik, Edefors, med flera. Här bodde 40 600 personer. De 
industrier som de Geer lyfter fram är Karlhälls träsliperi med ca 100 arbetare, 
samt ett järnverk vid Karlsvik. De stora arbetsplatserna i Boden var garniso-
nen och järnvägen. På samma sätt som för de andra kustbygderna var ham-
narna viktiga.96  

Längst söderut av kustbygderna ligger Pitebygden som vid den här tiden 
hade ca 29 800 invånare. Hit räknas framförallt tätorter som Piteå, Älvsbyn 
och Norrfjärden. Under tidigt 1900-tal kunde sågverken Munksund och Stor-
skär tillsammans ge sysselsättning till ca 800 arbetare. Likaså torde järnvägen i 
järnvägsknuten Älvsbyn ha utgjort en viktig arbetsplats.97 Till kust- och skogs-
bygderna räknas i denna undersökning även två lappmarker, glesbefolkade 
Lule lappmark (6 700 invånare) och Skellefte lappmark (9 900 invånare). Till 

 
92 de Geer 1919, s 110–111. 
93 Ibid., s 111–112. 
94 Byström, Engelbert. et al. Råneå socken 1654–1954. Luleå 1955, s 345.  
95 Se till exempel: Nationalencyklopedien på uppslagsordet ’Norrbotten’. 
96 de Geer 1919, s 112–113. 
97 Ibid., s 113–114. 
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skillnad från vad som var fallet i de två nordligaste lappmarkerna fanns här 
ingen gruvindustri.98 

Norrbottens kust- och skogsområden skilde sig således ganska mar-
kant från malmfälten vad gällde befolkning och försörjningsmöjligheter. 
Förvisso ökade befolkningen även här under den undersökta perioden, men 
inte alls i samma omfattning som i malmfälten. Här var det också jord-
bruket, skogen och andra mer spridda näringar som var avgörande för be-
folkningens överlevnad, inte gruvhanteringen. Hur visade sig detta i 
emigrationsstatistiken? 
 
 

Figur 5. Utvandringen till Kanada från Norrbottens kust- och 
skogsområden, 1900–1938 
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Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 1851–1947, s 0414 1–21, Emigranter 
från Norrbottens län. 
 

Figur 5 visar att Kanadautvandringen från Norrbottens kust- och skogsområ-
den var mycket begränsad ända fram till 1922. Men en och annan emigrant 
gav sig ändå av. Om utvandringen från Råneå socken, som för övrigt nådde 
sin högsta topp under åren 1901–1910, skriver Engelbert Byström et al. att 
det främst var bristen på jord som fick Råneåborna att emigrera. Men de an-

 
98 Ibid., s 117–119. 
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ger även andra anledningar som ”värnplikten, de höga skatterna, en viss soci-
alistisk, fosterlandsfientlig agitation och sist, men inte minst, lockande skild-
ringar från anhöriga, som gett sig över.”99  

Några emigranter från kust- och skogsområdena dyker upp i det kana-
densiska källmaterialet. Från Bälinge i närheten av Luleå emigrerade exempel-
vis 26-årige John Lindström till Kanada 1910. Där arbetade han ett tag med 
skogsarbete, men kom senare att köpa ett homestead i Jenner i södra Alberta. 
Två år senare, 1912, emigrerade Hulda Grönberg från Luleå till Seattle, där 
hon arbetade under en tid. Så småningom flyttade John och Hulda ihop i Jen-
ner.100 Om de kände varandra före emigrationen framgår inte av berättelsen, 
men det är inte omöjligt att så var fallet.  

Även om utvandringen från skogs- och kustområdena i det stora hela 
skiljer sig från malmfältsstatistiken är själva sammansättningen av emigranter 
tämligen lika i avseende på kön och ålder. Fram till 1919 var det en dominans 
av familjeutvandring, medan tiden efter 1920 bär prägel av den ensamut-
vandring som Sten Carlsson anser känneteckna hela landet under samma pe-
riod. Här är inslaget av arbetsvandring mer uppenbart – andelen unga ogifta 
män överskrider vida antalet gifta (jämför Figur 6). Kurvan visar också på en 
marginell ökning av de emigrerande barnens och kvinnornas antal över tid. 
Detta mönster skiljer sig från emigrationen från malmfälten där barnens och 
kvinnornas antal istället var tydligt minskande.  

Konjunkturutvecklingen i kust- och skogsområdena är inte entydig, men 
det finns ändå anledning att jämföra den med emigrationskurvan. Efter kris-
åren 1918–19 såg framtiden ljus ut för sågverks- och massaindustrin i Norr-
botten, men trots några goda år uppvisade exempelvis Ytterstfors-Munksund 
AB, som ägde större delen av sågverksindustrin i Norrbotten, stora förluster 
år 1921. De efterföljande åren präglades förvisso av stark återhämtning men 
likväl gick företaget i konkurs 1925.101 Svenska Canada Tidningen ville för-
klara stora utvandringen med att Sveriges industriarbetare stod ”mitt uppe i 
en nödsituation” som var ”värre än vad som på många år har varit fallet”.102  

Stora förlorare under det tidiga 1900-talet var också de som var bero-
ende av jordbruket. Ett prisfall på inte mindre än 60 procent på jordbruks-
produkter från 1919 till 1923 gjorde situationen ohållbar för många bönder 
och lantarbetare.103 Dessa ekonomiska omständigheter, tillsammans med hög-

 
99 Byström et al. 1955, s 296–297. 
100 Gwynne Historical Society. Treasured Memories. Gwynne and District. Alberta 1973, s 147.  
101 Dyverfeldt, Göran. Norrbottnisk sågverksindustri 1900–1925. AB Ytterstfors-Munksund och dess 
föregångare. Uppsala 1974 (diss), s 60ff. och 129ff. 
102 SCT, ”Arbetsförhållandena i Sverige”, 20/3 1923. 
103 Sveriges officiella statistik (SOS) serie Befolkningsrörelsen, 1921–1930, s 116.  



III   FÖRUTSÄTTNINGAR – EMIGRATIONEN 

 

 
  

105
 

konjunkturen i Kanada och emigrationsagenternas idoga verksamhet, torde ha 
bidragit till de höga utvandringssiffrorna.  

Torsten Darmalm var en av många som utvandrade från Norrbotten till 
Kanada under denna period. Som ung, ensamstående man med arbetarbak-
grund kan han kanske sägas utgöra sinnebilden av den typiska Kanada-emi-
granten. Han skriver: 

År 1922 är ju känt av oss som nu är gamla, som ett år då det ej gick att upp-
bringa ett arbete utav vad slag det vara må. Men jag hade haft tur, hade blivit 
förflyttad från Harsprångets kraftverksbyggnad till dammbyggnaden i Sourva, 
men nu led det mot slutet på det arbetet. Nu ställdes frågan – var få tag i ett 
arbete som betalades någotsånär? I Sverige gick det ju ej, så utom landet måste 
det bli. Vi var två st. kamrater som kom överens om att försöka. Vi hade sparat 
bra med pengar, så vi kunde lämna en del hemma åt våra föräldrar, och ändå 
hava tillräckligt för resa å de första dagarnas uppehälle i det nya landet. Det 
blev Kanada, det var det lättaste landet att komma in i. Det behövdes inget vi-
sum, bara ett helt vanligt pass.104  

Torsten hade således tagit steget att utvandra, inte bara på grund av svårig-
heter att få ett arbete, utan också på grund av problemen att få ett välbetalt 
sådant. Att valet föll just på Kanada kom av landets vid tiden generösa in-
vandrarpolitik.105 För Torsten var Kanada ett alternativ bland många. Så länge 
som han hade ett arbete som gav lön i relation till mödan fanns ingen anled-
ning att byta, men om arbetsvillkoren var bättre på någon annan plats kunde 
han tänka sig att flytta vidare. I Kanada fick han framförallt sin försörjning 
från olika skogsarbeten, men han prövade också på bland annat fiske och 
järnvägsarbete. Så småningom skulle dock ödet föra honom hem till Sverige 
igen.106 

I både kommunistiska Norrskensflamman och högerinriktade Norrbottens-
kuriren diskuterades utvandringen och dess följder intensivt under 1923. Trots 
att de båda tidningarna företrädde fundamentalt olika politiska intressen, 
fanns det nu en grundläggande enighet omkring emigrationen som något i 
grunden negativt – både ur ett nationalekonomiskt och ur ett rasbiologiskt 
perspektiv. Norrskensflamman såg emellertid staten och det kapitalistiska sy-
stemet som de krafter som drev iväg de unga arbetarna och emigrationen som 

 
104 Året Runt Tävling 1960. Amerikabrev, Vol 4, Torsten Darmalm, berättelse, NMA. Av lästek-
niska skäl är interpunktionen i citatet något tillrättalagd. 
105 Just detta faktum kan också ha varit avgörande när svenska arbetsvandrare valde Kanada före 
USA under denna period. För emigranter från andra delar av världen än Västeuropa var det dock 
andra regler som gällde. Flera specialregleringar infördes för att försvåra invandring för de 
grupper som ansågs svårassimilierade. Se till exempel: Lindström 1995, s 41. 
106 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 4, Torsten Darmalm, berättelse, NMA. 
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ett sätt att trots allt förbättra de enskildas livssituation, en uppfattning som 
Norrbottenskuriren inte delade.107  

Till skillnad från riket som helhet, som endast märker av en sista topp 
1923–1924, håller emigrationen från de norrbottniska kust- och skogsom-
rådena i sig ända till 1930. Det är förmodligen ingen slump att utvandringen 
till Kanada var större i de områden där många var beroende av sågverksi-
ndustrin, en industri som trots ett uppsving efter krisåren 1921–1922 fortsatte 
att göra tillvaron osäker för skogs- och sågverksarbetare under hela 1920-ta-
let.108 En jämförelse med ett annat nordligt skogslän, Västerbotten, visar att 
utvandringen där uppnådde den högsta toppen 1928, just på grund av ned-
läggningar inom sågverksindustrin.109 I Kanada fanns också liknande arbeten. 

Det var emellertid inte bara facklig uppmuntran, politisk protest och 
konjunkturnedgångar som kunde vara avgörande för beslutet att emigrera. 
David Eklöf, en ung man från Boden, sade upp sig från Eklöfs snickerifabrik 
för att utvandra till Kanada år 1928. Han berättar att det var en inkallelseorder 
som blev avgörande för hans emigrationsbeslut. Biljetten köpte han av en 
agent som ”visade papper på att man skulle tjäna tio daler i timmen om man 
gick till Canada”. ”Men”, fortsätter David, ”han ljög vet du. Han lura folket te 
fara… iven folk med riktiga arbeten lura han…järnvägare och såna.”110 
Tillsammans med en vän reste sedan David till Sudbury där hans två bröder 
redan hade bosatt sig.111  

Enligt Davids systerdotter Eva St. Jean, själv immigrationshistoriker bo-
satt i Kanada, var för övrigt hela familjen Eklöf vad man skulle kunna kalla 
migrationsbenägen. Såväl Davids far, hans syskon och, senare, hans syskon-
barn rörde sig tämligen obesvärat såväl inom som utom Sveriges gränser.112 
Kulturgeograferna Peter Fischer och Gunnar Malmberg menar att individer 
som bott länge på en ort vinner, vad de kallar, lokala insider-fördelar, vilket 
bidrar till en högre sannolikhet för att de också kommer att stanna kvar fram-

 
107 Sjölund, Olov. Emigrationsdebatten i tidningarnas belysning. En jämförande studie mellan Norrbottens-
kuriren och Norrskensflamman 1923. Opublicerad C-uppsats. Institutionen för historiska studier. 
Umeå universitet. Umeå ht 2001, s 28. 
108 Dyverfeldt. 29ff. Se också Björklund Jörgen. ”Framväxten av den norrländska basindustrin”, i 
Botnia. En nordsvensk region. Lars-Erik Edlund & Lars Beckman (red). Höganäs 1994, s 157. 
109 Tedebrand 1987, s 14. 
110 Intervju mer David Eklöf, i Nilsson 1995, s 59ff.  
111 Ibid. 
112 Davids far hade flyttat från Värmland till Boden. Flera av Davids syskon valde också sedan att 
flytta från Boden till Stockholm. St. Jean påpekar att migrationsbenägenheten också slog igenom i 
nästa generation. Hon själv emgirerade till Kanada. En av hennes bröder emigrerade till USA, 
medan en annan emigrerade till Nya Zeeland. Se: Eva St. Jean, e-post ”Re: Norrbottensutvand-
ringen”, 2000–03–29, CR. 
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deles.113 I Davids fall är det troligt att dessa kvarhållande faktorer inte var sär-
skilt starka. Det var med andra ord inte bara militärtjänstgöring och emigrant-
agenter som fick David att vända blicken mot Kanada. Även det etablerade 
sociala nätverket i det nya landet och en allmänt flyttningsbenägen familj kan 
ha spelat en stor roll för hans beslut att emigrera.  

Den utvandrande kvinnan – Hustru eller hembiträde? 
Historikern Ann-Sofie Ohlander har i en artikel om svenska kvinnors emigra-
tion försökt besvara frågan om utvandringen skall ses som en manifestation 
av kvinnans beroendeställning i förhållande till mannen eller av hennes be-
gynnande självständighet. Kort sagt: speglar den svenska kvinnans utvandring 
förtryck eller emancipation? I det material som Ohlander bearbetat menar 
hon sig finna stöd för tesen att emigrationen för gifta kvinnor skett på man-
nens initiativ.114 Ohlander, liksom Ulf Beijbom, ifrågasätter också tidigare an-
taganden att kvinnornas utvandring skulle ha varit mindre konjunkturkänslig 
än männens.115 Däremot verkar det som om kvinnornas utvandringsbeslut 
samvarierade med ekonomisk ställning. För de ensamstående kvinnor som 
fick ett visst ekonomiskt stöd hemifrån kunde emigrationen upplevas som en 
frihetshandling, medan den för de fattigare tjänstekvinnorna snarare uppfat-
tades som en flykt från ofriheten.116 Att döma av utfallet i föreliggande 
undersökning tycks kvinnornas utvandring också följa konjunkturen på 
samma sätt som männens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
113 Fischer, Peter & Malmberg, Gunnar. ”När alla ska flytta men ingen gör det”, i Befolkningen spelar 
roll. Gunnar Malmberg (red). Umeå 2002, s 27. 
114 Ohlander 1986, s 132. 
115 Beijbom 1971. 
116 Ohlander 1986, s 136. 
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Figur 6. Utvandrare över 14 år från Norrbotten till Kanada, civilstånd och kön 
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Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) 1851–1947, s 0414 1–21, Emigranter från 
Norrbottens län. 

 
De vuxna kvinnornas andel av den totala utvandringen från Norrbotten till 
Kanada var, som framgår av Figur 6, förhållandevis liten. Under tidsperioden 
1910–1914 var andelen ca 35 procent, en siffra som kom att sjunka ytterligare 
under perioderna 1920–1924 till ca 20 procent En viss ökning skedde dock 
återigen mellan 1925 och 1929 då kvinnornas andel av Kanadautvandringen 
var uppe i ca 25 procent. Vi kan också notera att kvinnorna, gifta som ogifta, 
oftast har något eller några års eftersläpning i sin migrationskurva sett i för-
hållande till männen. Detta kan ha flera orsaker. En anledning kan vara att 
många gifta män först emigrerade själva. I många fall var det bara fråga om en 
arbetsvandring där mannen i själva verket hade för avsikt att komma hem 
efter något eller några år, men ofta var det familjens skrala ekonomi som 
gjorde att endast mannen kunde emigrera. Väl i Kanada skulle han förhopp-
ningsvis få möjlighet att arbeta ihop tillräckligt med pengar för att kunna fi-
nansiera resan för fru och eventuella barn. I samband med en besöksresa till 
Kanada år 1904 skriver Paul Peter Waldenström: 

Här resa hustrur med barn. Deras män ha rest några månader eller år förut, de 
ha kommit sig för i det nya landet och hämta nu de sina till sig. Dessa äro ett 
stort antal, och att hustrurna äro glada att nu återförenas med sina män och få 
igen pappa åt sina barn, det är naturligt.117  

Ohlander har i sin undersökning utnyttjat bostadsinpektrisen Kerstin Hessel-
grens intervjuundersökning utförd år 1907 inom ramen för Emigrationsutred-

 
117 Waldenström 1905, s 14. 
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ningen.118 Hesselgren syftade till att skapa förståelse för drivkrafterna bakom 
kvinnornas emigration genom intervjuer med slumpvis utvalda svenska kvin-
nor i Liverpool som vistades där i avvaktan på resan över till Nordamerika. 
Ett källkritiskt dilemma som inte diskuteras i Ohlanders artikel är dock att de 
flesta av de kvinnor som var mellan 16 och 20 år uteslöts som informanter ef-
tersom de, enligt Hesselgren, inte kunde ge tillräckligt tillförlitliga uppgifter 
om förhållandena därhemma.119 Detta exkluderar givetvis många unga kvinnor 
vars utvandring i varierande grad skulle kunna karaktäriseras som emancipato-
risk. 

I föreliggande delstudie har jag granskat Hesselgrens 46 publicerade in-
tervjuer. Av de intervjuade kvinnorna välkomnades inte mindre än 36 av släkt 
i Nordamerika. Vanligen hade dessa fått sina biljetter betalda av släktingarna. 
Tre kvinnor angav att de hade vänner i Nordamerika som skulle sörja för 
deras resa, och ytterligare sex angav att de reste till sin make eller fästman. 
Endast en kvinna reste till Nordamerika på vinst och förlust utan att ha några 
personliga kopplingar. Av de nio kvinnor som var på väg till Kanada, angav 
fem att de reste till sin släkt och de andra fyra att de reste till sina män. Samt-
liga sade sig ha ekonomiska orsaker till sitt val att emigrera.120 Till skillnad från 
sina gifta medsystrar, som oftast räknades som arbetare eller arbetarhustrur, 
återfanns en stor andel av de ogifta kvinnorna inom den privata tjänstesek-
torn.121 Detta var en yrkeskategori som var vida eftertraktad i Kanada.  

Endast två kvinnor i Hesselgrens intervjumaterial kom från Norrbotten. 
Även om ingen av dessa hade för avsikt att emigrera till Kanada, kan det ändå 
vara av intresse att titta lite närmare på vad som fick dem att välja att emig-
rera. Den första kvinnan (nr 169) var en 22-årig tjänsteflicka som ville resa till 
sin far i Washington i hopp om bättre lön och arbetsförhållanden.122 Den 
andra kvinnliga emigranten från Norrbotten (nr 170) var en 23-årig småskol-
lärarinna som givit upp sitt arbete i en folkskola nära den finska gränsen. Svå-
righeterna att bedriva undervisning på svenska inför enbart finsktalande ele-

 
118 Ohlander 1986, s 129ff. Hesselgren skulle sedan skulle bli Sveriges första kvinnliga riksdags-
man. 
119 Emigrationsutredningen. Bilaga VII. Utvandrarnes uppgifter. ”Inledning” (Reseberättelse af 
Fröken K. Hesselgren), s 22. 
120 Emigrationsutredningen. Bilaga VII. Utvandrarnes uppgifter. II. ”Kvinnliga utvandrare under år 
1907”, s 103ff. En 19-årig kvinna från Jämtland angav dock att orsaken till att hon ville tjäna 
pengar var för att kunna åka tillbaka till Stockholm så snart som möjligt. Det var hennes redan 
utvandrade föräldrar som hade tvingat henne att resa till dem. Se: s 125. 
121 Om svenska hembiträden i Kanada se: St. Jean, Eva. ”Swedish Women Immigrants. Never, 
Never Sorry – Always Glad.” BC Historical News 30:1, Winter 1996–1997, s 30. 
122 Emigrationsutredningen. Bilaga VII. Utvandrarnes uppgifter. II. ”Kvinnliga utvandrare under år 
1907”, s 126–127.  
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ver, och misstron från de övriga i samhället, gjorde att den unga lärarinnan 
istället valde att emigrera till sina morbröder i Syddakota.123 

Varför emigrerade då inte de ogifta kvinnorna i Norrbotten till Kanada i 
större utsträckning? Klart är att efterfrågan på kvinnor, både som arbetskraft 
och som blivande hustrur, var betydligt större än vad den försiktiga utvand-
ringskurvan anger.124 I tidningarna annonserades det efter svenska hembiträ-
den, och i emigrantbrev och svensk-kanadensiska tidningar får man gång på 
gång möta de svenska männens frustration över den ojämna könsfördel-
ningen i det nya landet. Det framstår också klart att kvinnornas flyttning inom 
såväl länet som landet var mer jämförbar med männens.125 Kvinnors långväga 
migration kan dock ha förhindrats av ekonomiska begränsningar126 och krav 
eller förväntningar från föräldrarna att döttrarna skulle stanna kvar och ta 
hand om dem på ålderns höst, när nu de självförsörjande sönerna givit sig av.  

Emigration och nätverk 
Ovan har ekonomiska och näringsrelaterade orsaker till utvandringen diskute-
rats. Dessa förklaringar kan dock inte ge en fullständig förklaring till de olik-
heter som framträder i fråga om familjestrukturen i utvandringen från Norr-
bottens båda näringsområden. Undersökningen har visat att andelen utvand-
rande barn från malmfälten tydligt minskade över tid medan barnens antal 
ökade över tid i kust- och skogsbygderna (Se Figur 4 och Figur 5). En för-
klaring till skillnaden i utvandringens familjestruktur kan sökas i de nätverks-
teorier som kommit att betonas i migrationssammanhang. Sociologen Pia 
Nyman-Kurkiala, bland andra, har lagt stor vikt vid de sociala nätverkens 
betydelse i migrationsprocessen och betraktar kedjemigrationen som en form 
av innovationsspridning.127  

Skillnaderna mellan de båda näringsområdena går främst att förstå ge-
nom sociologen Stephen Castles och samhällsvetaren Mark J. Millers 
kategorisering av den inre dynamik som de anser är utmärkande för i synner-
het frivilliga flyttningsrörelser. De menar att man kan dela in migrationen i 
flera stadier där det första stadiet oftast kategoriseras av tillfällig arbetsmigra-

 
123 Emigrationsutredningen. Bilaga VII. Utvandrarnes uppgifter. II. ”Kvinnliga utvandrare under år 
1907”, s 127–128.  
124 Langfield, Michelle. ”’A Chance to Bloom’. Female Migration and Salvationists in Australia and 
Canada, 1890s to 1939”, i Australian Feminist Studies, Vol 17, No 39, 2002, s 287ff. 
125 Warg 2002, s 88ff. 
126 Jämför: Flå, Vibeke. ”Økt kvinneutvandring fra nordnorske byer på slutten av 1800-tallet og 
fram till 1915”, i Norwegian-American Essays 1996. Øyvind T. Gulleksen et al. (red). The Norwegian 
Immigrant Museum 1996, s 185. 
127 Nyman-Kurkiala, Pia. Att flytta bort och hem igen. Sociala nätverk i kedjeemigration. Umeå universitet. 
Umeå 1999 (diss), s 8ff. 
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tion av unga arbetare. I det andra stadiet sker en förlängning av vistelsen och 
utvecklandet av sociala nätverk baserade på släktskap eller gemensam hemort 
samt ett behov av ömsesidig hjälp i den nya omgivningen. Det tredje stadiet 
kännetecknas av återförening av familjer och kanske en strävan efter ett bo-
ende på längre sikt. Dessutom ökar orienteringen mot mottagarlandet och 
etniska samfund och föreningar börjar bildas. Det fjärde stadiet innebär per-
manent bosättning.128  

Castles och Miller beskriver således ett slags idealfall där de förutsätter 
att migrationsflödet går från ett befolkningsmässigt tämligen stabilt område 
till ett annat. Under perioder med stora omflyttningar och arbetsvandringar är 
emellertid sannolikheten stor att inte bara mottagarorten utan också avsän-
darorten befinner sig i något av de ovan beskrivna stadierna. Detta var exem-
pelvis fallet med malmfälten, som i sig utgjorde ett eget litet migrantsamhälle. 
Även om de flesta hade kommit från de norrländska länen hittade man här 
människor från Sveriges alla hörn.  

En analys av emigrationen från malmfälten till Kanada skulle utifrån 
ovanstående kategorisering kunna tyda på att emigrationstoppen 1910–1914 
snarast kan betraktas som en förlängning av familje- och grupputvandringen 
till USA. I Castels och Millers kategorisering skulle denna emigrationsvåg 
kunna sorteras in under det tredje och även det fjärde migrationsstadiet. An-
delen kvinnor och barn var relativt stor, och även om drivkrafterna av allt att 
döma till stor del var ekonomiska, var det inte fråga om ren arbetsmigration. 

Den emigrationstopp som framträder 1922–1925 för malmfältens del 
faller istället in under beskrivningen av det första stadiet, och kan därmed 
beskrivas som en ny migrationsprocess. Andelen män överstiger vida antalet 
kvinnor och barn. Processen tycks emellertid ha avstannat redan vid det för-
sta, eller möjligen andra, migrationsstadiet. Som har framgått av Figur 4 avtar 
emigrationen från malmfälten till Kanada dramatiskt redan 1926, och efter 
1930 är utvandringen försumbar. 

Den första, mer begränsade, emigrationsvågen från kust- och skogsbyg-
derna till Kanada mellan åren 1909 och1914, följer ett liknande mönster som 
malmfälten. Däremot uppvisar den andra emigrationsperioden mellan 1922 
och 1930 ett mönster som skulle kunna peka på att den tidiga arbetsmigratio-
nen varit på väg att ändra karaktär mot en mer familjebaserad utvandring. 
Även om kurvan inte är dramatiskt övertygande, visar Figur 5 hur antalet 
emigrerande kvinnor och barn ökade över tid. Detta skulle kunna tyda på en 
inriktning mot ett permanent boende i Kanada. Processen skulle emellertid 

 
128 Castles, Stephen & Miller, Mark J. The Age of Migration. International Population Movements in the 
Modern World. London 1993, s 25. 
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komma av sig i samband med depressionen och lågkonjunkturen i såväl 
Nordamerika som Europa.  

Sammanfattning 

Den nordiska invandringen till Kanada kan sammanfattas i fyra olika faser där 
den första fasen, som varade mellan den kanadensiska homesteadlagens 
införande 1872 och ca 1900, karaktäriserades i första hand av etappmigration 
av vanligtvis unga skandinaver i USA som sökte sig över den kanadensiska 
gränsen för att få jord. Först ut bland de nordiska direktmigranterna var 
islänningarna som anlände till Kanada i stora tal under hela denna period. 
Under den andra fasen, ca 1900 till 1920, fortsatte etappmigrationen från 
USA samtidigt som direktimmigrationen till Kanada från de övriga nordiska 
länderna ökade radikalt. Fortfarande var det familjemigration som var 
vanligast. Detta förändrades emellertid under den tredje fasen mellan ca 1920 
och 1929 då arbetsmigrationen av unga ensamstående män kom att dominera 
invandringen av svenskar till Kanada. Den fjärde fasen varade mellan ca 1930 
och ända fram till 1950-talet då en ny våg av arbetsvandring påbörjades. 

Under det tidiga 1900-talet var familjeutvandring ett fenomen som även 
täckte in Kanadaemigrationen. Detta har Per-Uno Ågren visat i sin under-
sökning av utvandringen från Vilhelmina till Alberta. Under 1920-talet skulle 
emellertid emigrationen komma att ändra karaktär. Harald Runblom har i sin 
undersökning av de Långasjöbor som utvandrade till Kanada kommit fram till 
att andelen arbetsvandrare var mycket hög vilket i sin tur ledde till en stor 
återvandring.  

Om man undantar den stora uppgången i emigration efter 1925 och 
fram till 1930, visar även undersökningen av 1900-talsutvandringen från 
Norrbotten till Kanada på liknande upp- och nedgångar som för utvand-
ringen till ickeuropeiska länder från riket som helhet. Liksom fallet var med 
utvandringen till USA under samma period tycks Kanadaemigrationen från 
Norrbotten före det första världskriget fortfarande ha följt det gamla kedje-
emigrationsmönstret, medan den efter det första världskriget med sin över-
representation av arbetsutvandring kom att karaktäriseras av modern indivi-
dualism. Delas länet upp i näringsområden framträder dock stora skillnader.  

Åren efter storstrejken 1909 var det framförallt arbetare från malmfälten 
som valde att emigrera till Kanada. Ofta hade de med sig fru och barn. Efter 
en nedgång i emigrationen efter första världskriget tog den återigen fart 1922–
1923 i samband med kriser inom sågverk, jordbruk och gruvhantering, och då 
emigrerade individer från såväl malmfälten som från kust- och skogsområ-
dena. Framförallt rörde sig denna utvandring om ogifta unga män. Under den 
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sista toppen i emigrationskurvan mellan åren 1926 och 1930 utvandrade så 
gott som uteslutande individer från kust- och skogsområdena. Även här är det 
de unga männen som är mest framträdande i statistiken, även om antalet 
kvinnor och barn skulle komma att öka över tid. Detta skulle kunna tyda på 
att i alla fall en viss del av invandrarna från området hade börjat bli bofasta i 
Kanada och uppmuntrade sin familj och sina vänner att emigrera. 

Utvandringen under 1920-talet kan ses som en reaktion på osäkerheten 
på arbetsmarknaden. I ett område där vissa fabriker hotades av nedläggning 
samtidigt som uppbyggnaden av planerade fabriker drog ut på tiden, torde 
också emigrantagenterna ha haft ett gott underlag för sin verksamhet. Till 
detta skall föras att den långa tid av emigration som föregått utvandringen till 
Kanada förmodligen brutit ned det psykologiska motståndet mot en så lång-
väga förflyttning. 129 Det långa avståndet till trots torde en flyttning till Nord-
amerika ha betraktats som lika självklar som en flyttning till en annan svensk 
stad. Till denna utveckling bidrog säkert att många hade släktingar och vänner 
i både USA och Kanada.  

Det relativt sett låga antalet kvinnor som utvandrade från Norrbotten till 
Kanada säger betydligt mer om ekonomiska och sociala hinder på hemorten 
än om viljan att emigrera och om efterfrågan på kvinnlig arbetskraft i Kanada.  

Synen på utvandringen från Norrbotten förändrades inte så mycket över 
tid. Tidningarna Norrskensflamman och Norrbottenskuriren ansåg båda att emi-
grationen var ett ont och de rapporterade om strömmen av emigranter från 
Norrbotten med lika stor förtvivlan. I den först socialdemokratiska och se-
nare kommunistiska Norrskensflamman skulle emellertid arbetarnas hopplösa 
situation och emigrationen som nödlösning komma att framhållas, medan 
högerinriktade Norrbottenskuriren hade ett mer anklagande förhållningssätt 
gentemot de emigrerande. 

 
 

 
129 Som i det tidigare antytts torde det i själva verket ständigt ha funnits många fler ”latenta” emi-
granter” än de som faktiskt emigrerade. I en undersökning av emigrantagentfirman Bröderna 
Larssons inkommande korrespondens, har man kunnat dra slutsatsen att andelen mottagna skrift-
liga förfrågningar om emigration till Nordamerika vida överskred den faktiska andelen utvandrare. 
Se: Brattne, Berit med Åkerman, Sune. ”The Importance of the Transport Sector för Mass 
Emigration”, i From Sweden to America. A History of the Migration. Harald Runblom & Hans Norman 
(red). University of Minnesota Press, Minneapolis 1976, s 196. 
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Undersökningen har framförallt visat att utvandringen från Norrbotten 
till Kanada i påfallande hög grad samvarierade med utvecklingen och kon-
junkturerna inom jordbruket, bergsbruket och trävaruindustrin. Vilka som var 
de egentliga drivkrafterna för emigrationen kan vi med det statistiska materi-
alet som utgångspunkt inte med säkerhet fastställa, men i den rörliga miljö 
som Norrbotten utgjorde var sannolikt såväl beslutet som möjligheten att 
lämna det ena framtidslandet för det andra, i första hand en fråga om försörj-
ning. 



 

  

 

IV INDIVIDUELLA STRATEGIER 

Är svenskhet en lockande, vemodig dröm 
om hembygdens ljusfagra kvällar, 
om barndomens stig bortom världshavets ström 
om sjöar och dalar och fjällar? 
Är svenskhet en vålnad från fädernas land, 
Som sätter ditt trånsjuka hjärta i brand, 
Men låter dig glömma de skatter din omgivning gömma? 

Arthur A. Anderson1 

Några utgångspunkter 

Går det att rekonstruera en svunnen verklighet utifrån enstaka individers vitt-
nesmål och utsagor i form av brev, berättelser och intervjuer? Som historiker 
kanske man ställer sig tvivlande till detta. Det har också i historievetenskapliga 
kretsar förts en livlig diskussion om materialets användbarhet där de främsta 
invändningarna har handlat om representativitet, subjektivitetsproblem samt 
minnets mekanik och begränsningar.2 Men om man istället frågar sig om man 
verkligen kan göra en vederhäftig historisk undersökning utan att ta hänsyn 
till individens perspektiv, genom det material som faktiskt finns tillgängligt, 
måste svaret bli ett annat. Eller för att citera Niel Johnson: “the history of 

 
1 Anderson, Arthur A. Ur ”Svenskhet”, i Stoft. Winnipeg 1934. 
2 Se till exempel: Swindels, Julia. ”Introduction”, i The Uses of Autobiography. Julia Swindels (red). 
USA 1995, s 9. 
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immigration and the immigrant experience cannot be adequately researched 
unless we obtain a record of the experience of individuals.”3 

Genom de senaste årens ökande intresse inom den nordamerikanska 
historieforskningen för de olika invandrargruppernas kulturella och etniska 
särart, har uppmärksamheten kring interaktionen och förbindelserna grup-
perna emellan kommit att öka markant.4 Historikern Kathleen Niels Conzen, 
bland andra, menar att man inte kan förklara dynamiken i ett immigrant-
samhälle enbart genom sammanställning och dokumentation av data, till detta 
är verkligheten alltför komplex.5 I högre grad än tidigare blir därför det 
individbaserade källmaterialet intressant, inte minst som komplement till öv-
riga studier. Kapitlet inleds med en material- och metodbeskrivning. Därefter 
analyseras identitetsskapandet på individnivå med utgångspunkt i de svenska 
invandrarnas egna utsagor. 

Material 

Personliga brev, berättelser, lokalhistoriska framställningar och inspelade in-
tervjuer – i alla dessa källor finns delar av de kanadensiska immigranternas 
historia bevarad. Även om man inte helt kan förlita sig på denna typ av källor 
i alla sammanhang, kan studiet av dem leda till en djupare förståelse för den 
värld och den tid man undersöker. Per Nordahl och Lars Ljungmark är två av 
de immigrationshistoriker som hänvisar till både brev- och intervjumaterial i 
sin forskning.6 Ofta används de muntliga källorna för att ge den lilla männi-
skans perspektiv på ett större skeende. I sin bok om svenskarna i Winnipeg 
låter Ljungmark immigranterna själva komma till tals, inte minst för att be-
kräfta sanningshalten i de övriga källorna.7  

 
 
 
 
 

3 Johnson, Niel. ”Introduction”, i Memories Preserved. The Inventing Bostroms and Guide to Interviews with 
Swedish Americans. American Friends of the Immigrant Institute of Sweden 1988. (Citatet hämtat 
ur Setterdahl, Lennart. ”Practical Experience of Oral History”, i Swedes in America. New Perspectives. 
Ulf Beijbom (red). Växjö 1993, s 223. 
4 Se till exempel: Blanck 1996, s 189. 
5 Conzen, Kathleen Niels. ”Historical Approaches to the Study of Rural Ethnic Communities”, i 
Ethnicity of the Great Plains. Frederick C. Luebke (red). USA 1980, s 6ff. 
6 Nordahl 1994; Ljungmark, 1994.  
7 Se till exempel: Ljungmark 1994, s 73. (Ljungmark citerar här Karin Grayton som intervjuades 
1986 för Swedish Community Oral History Collection, Manitoba Multicultural Comittee, Mani-
toba State Archives, Winnipeg (O.H.C.). 



IV   INDIVIDUELLA STRATEGIER 

 

 
  

117
 

Det källmaterial som den föreliggande delstudien bygger på är i huvud-
sak emigrantbrev, berättelser om invandrarlivet i publicerad och opublicerad 
form samt spridda vittnesmål som intervjuer och insändare. Då de svenska 
invandrarna i Kanada trots allt inte har efterlämnat så omfattande brevskördar 
och muntliga berättelser har urvalet gjorts utifrån tämligen generösa ramar. 
Huvuddelen av materialet beskriver dock invandrarerfarenheten i prärie-
provinserna. I det nedanstående beskrivs de olika källorna och deras respek-
tive karaktär. 

Brev och form 
En väsentlig del av det brevmaterial som jag nyttjat i föreliggande delstudie 
kommer från Året Runts tävling ”Amerikabrev”, vars insända bidrag finns 
tillgängliga på Nordiska museets arkiv i Stockholm. I denna tävling uppma-
nades tidningens läsare att berätta om utvandrarerfarenheten utifrån minnet 
av ”egna avlägsna släktingar eller om andra människoöden”. De uppmanades 
också att skicka in andra typer av material som kunde berätta något om emi-
grantens liv. Som exempel på sådana material anger tidningen brev, fotogra-
fier, illustrationer och intervjuer och poängterar även att det inte är ”de märk-
liga ödena utan alla de vanliga som är av intresse att få tillvaratagna”. I en 
fotnot upplyses de presumtiva tävlingsdeltagarna om att deras bidrag kommer 
att överlämnas till Nordiska Museet till gagn för framtida forskning.8  

De flesta av bidragen till tävlingen ”Amerikabrev” handlar om invand-
rarlivet i USA, men ett och annat brev från svenska immigranter i Kanada 
kan sållas ut ur mängden. Framförallt urskiljer sig här de två omfattande 
brevsamlingarna av Erik A. Nylund, född i Överhogdal och sedan bosatt i 
Shaunavon, Saskatchewan.9 Utöver arkivet på Nordiska museet har jag 
genom privatpersoner fått tillgång till tre mer omfattande samlingar med 
brev från män i Albertas präriemiljöer. Brevskrivaren Edwin Thomeus 
brevsamling täcker tiden mellan 1903 och 1910 och kompletteras av en liten 
skrift i vilken några av hans senare brev finns tryckta. Gus Carlsons brev är 
skrivna mellan 1920 och 1930, medan Carl Carlsons skriftliga 
korrespondens täcker i stort sett hela perioden 1911–1959.10 Alla Edwin 

 
8 Året Runt Tävling 1960. Amerikabrev. ”Året Runt efterlyser Amerika-brev, utvandrarminnen, 
emigrantöden.” Utdrag ur Året Runt 1960 (inget datum). 
9 Året Runt Tävling 1960. Amerikabrev, Vol 6, Erik A, Nylund, brev, foton, NMA. 
10 Thomas Thomeus, Edwin Thomeus, brev, PAK; : Linda Carlson, Gus Carlson, brev, PAK; 
Linda Carlson, Carl Carlson, brev, PAK. 
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Thomeus brev är maskinskrivna och översatta till engelska,11 vilket å ena 
sidan gör att det omfattande materialet blir överskådligt och mer lättläst, 
men som å andra sidan kan ha bidragit till ett visst fjärmande från 
brevskrivarens egna och ursprungliga formuleringar. Gus och Carl Carlsons 
brev är dock originalbrev som arkivhållaren Linda Carlson i Calgary har låtit 
mig kopiera och använda.  
 

 

 
En förutsättning för kommunikation. Till denna brevlåda i Viking, Al-
berta, gick nybyggare inom åtta kilometers radie för att hämta sin post.12  

 

 
11 Det är sonen Thomas Thomeus., Entwistle, Alberta, som gjort översättningen från svenska till 
engelska. 
12 Homesteader's postal box, Viking area, Alberta, ca 1900–1903, NA–1758–14, GA. 
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Det är lätt att tänka på brev som något mycket privat, och därmed 
mycket äkta. Även om vi ofta förleds att tro motsatsen, skiljer sig emellertid 
skrivandet i hög grad från det talade ordet. Medan talet i sin ordrikedom flö-
dar tämligen fritt, manar skriften, i alla fall före e-postens tid, till eftertanke 
och stramhet. Dessutom är skriften märkbart styrd av schabloner och genre-
förväntningar. Ett antal kvantitativa och kvalitativa undersökningar visar att 
Amerikabreven ofta följer ett mycket likartat mönster. Samma vardagsnära 
ämnen avhandlas i de flesta av breven.13 Brevskrivarna ger information om 
vädret, arbetet med farmen, familjens eller den egna hälsan samt kommen-
terar det förra brevet från Sverige.14 Den typiska optimistiska tonen som ofta 
framkommer berodde förmodligen mest på att dessa brev var avsedda att 
uppmuntra dem därhemma att emigrera till Amerika.15  

Amerikabrevens uppenbara inbördes likheter kan också till en del för-
klaras av den spridning de fick. Trots allt var breven från den andra sidan 
Atlanten mycket efterlängtade, och man får förmoda att de inte endast lästes 
av den familj de var adresserade till.16 Detta faktum bör inte bara ha bidragit 
till att etablera en för Amerikabreven unik skriftnorm, utan också till att 
brevskrivaren valde att inte berätta så mycket av privat och känslig natur.  

Berättelsen och dess urval  
En viss del av de berättelser som använts i undersökningen har sin upprin-
nelse i Året Runts tävling 1960 som beskrevs ovan. Trots tidningens reser-
vationer utgör naturligtvis själva tävlingsmomentet ett incitament för vissa 
överdrifter när det gäller dessa texter, men i tveksamma fall har jag helt enkelt 
valt bort sådana passager. Andra berättelser har hämtats ur de lokala histori-
ker som skrevs och sammanställdes i Kanada under framförallt från 1960-
talet och framåt.17 De flesta av dessa verk bär vittne om uppriktiga försök att 
på ett så sanningsenligt och heltäckande sätt som möjligt ge liv åt en svunnen 

 
13 Se till exempel: Beijbom, Ulf. Utvandrarnas hus. Presentation av samlingarna. Växjö 1980, s 35.  
14 Beijbom 1980, s 35. Se också Gerber, David A. “The Immigrant Letter between Positivism and 
Populism. The Uses of Immigrant Personal Correspondence in Twentieth-Century American 
Scholarship”, i Journal of American Ethnic History. Summer 1997, Volume 16, Number 4, s 5. 
15 Se till exempel: Øverland, Orm. “Letters and Links in the Chain of Migration from Hedalen, 
Norway to Dane County, Wisconsin 1857–1890”, i Interpreting the Promise of America. Essays in Honor 
of Odd Sverre Lovoll. Todd W. Nichol (red). Northfield, Minnesota 2002, s 79ff. 
16 Se till exempel: Hvidt 1971, s 339ff; Øverland, Orm. ”Learning to Read Immigrant Letters. 
”Reflections towards a Textual Theory”, i Norwegian-American Essays 1996. The Norwegian Immi-
grant Museum 1996, s 212. 
17 Voisy, Paul. “Rural Local History and the Prairie West”, i The Prairie West. Historical Readings. R. 
Douglas Francis & Howard Palmer (red). Pica Pica Press, Alberta 1992, s 487ff.  
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tid och skapa en länk till framtiden genom att berätta varje enskild familjs och 
individs historia. Varje lokalhistorik blir på så sätt ett samhälles historia be-
rättad om och om igen utifrån de olika individernas upplevelser och perspek-
tiv. Här ser vi således hur individer, ofta med utgångspunkt i sin samtid, för-
söker att överblicka och rekonstruera ett liv – sitt eget eller kanske någon 
gammal släktings. Dessutom brukar dessa lokala historiker också innehålla 
särskilda beskrivningar av gemensamma erfarenheter på ett mer generellt plan 
av exempelvis kyrkoliv, skolgång, upplevelser under världskrigen och all-
männa vedermödor, vilket kan komplettera individbeskrivningar på ett bra 
sätt. Ambitionerna till trots kan dock inte de lokalhistoriska skildringarna räk-
nas som totalhistoria,18 men Paul Voisy menar ändå att blotta mängden 
berättelser på en personlig och individuell nivå i dessa böcker möjliggör ett 
historieskrivande med utgångspunkt i sociologins perspektiv och metoder.19  

På initiativ av University of Calgary och i samarbete med University of 
Alberta samt några museer och arkiv,20 har många av Albertas lokalhistoriska 
skildringar och annan litteratur av relevans för provinsens historia skannats 
och gjorts tillgänglig i en sökbar databas. År 2001 lanserades Our Future – Our 
Past. Alberta History Digitization Project på Internet.21 Två år senare, 2003, sjö-
sattes på samma sätt projektet Our Roots. Canada’s History Online, där den som 
så önskar kan göra djupdykningar i en uppsjö av litteratur med anknytning till 
den kanadensiska historien med hjälp av enkla sökfunktioner.22  

Överlag har Kanadas lokalhistoriska sammanställningar med andra ord 
en starkt biografisk ansats, gärna med ambitionen att kartlägga och beskriva 
samhällets alla invånare över tid. De lokalhistoriska skildringarna kan därför 
ur ett källkritiskt perspektiv jämföras med både självbiografier och biografier. 
Det främsta problemet med att ta sig an sådana framställningar är att ta ställ-
ning till huruvida den enskilda berättelsen är helt eller delvis fiktiv, eller om 
den är någorlunda autentisk. Det mänskliga minnet är som bekant inte bara 
begränsat, utan också selektivt på så sätt att det inte lagrar och registrerar alla 
detaljer och händelser. Inte heller går det att bortse från minnets kreativa sida, 
det vill säga att människan medvetet eller omedvetet fyller ut eventuella min-
nesluckor med direkta konstruktioner. Den höga graden av subjektivitet, som 
följer av det ensidiga perspektivet och författarens vilja att framställa sig själv 

 
18 Se till exempel: Østrem, Nils-Olav. ”Biografi som kjelde og metode”, i Migrasjon som kultur. Dan 
Dyrli Daatland & Hans Eirik Aarek (red). Migrationsprojektet i Rogaland i samarbeid med Roga-
land Forlag 2003, s 21. 
19 Voisy 1992, s 498 ff. 
20 Följande parter är involverade i projektet: Provincial Archives of Alberta, Glenbow och Nickle 
Arts Museums, the Historical Society of Alberta, samt universiteten i Edmonton och Calgary. 
21 http://www.ourfutureourpast.ca/home.htm [2004–04–09]. 
22 http://www.ourroots.ca/e/home.asp [2004–04–09]. 
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eller sina medmänniskor i så god dager som möjligt, är ytterligare några av 
dessa svårigheter. Det som man kan ta vara på trots dessa påtagliga svagheter 
i framställningen, är att det åtminstone relativt väl framgår vad författaren 
själv anser vara fördelaktigt beteende och eftertraktansvärda egenskaper.23 

Den traditionella självbiografin riktar i hög grad intresset mot själva in-
dividen och kan genremässigt närmast jämföras med bildningsromanen. För-
fattaren söker utifrån specifika händelser, gärna från barndomen, förklara en 
personlig utveckling och insikt.24 Risken för eftergeneraliseringar hos författa-
ren är uppenbar, inte minst då formen i väldigt hög grad styr innehållet.  

Utan att närmare gå in på själva definitionen av begreppet ’berättande’, 
kan det konstateras att den berättande formen ofta betraktas som en tämligen 
fast diskurs, med vissa bestämda berättartekniska kriterier som skall uppfyllas. 
I den debatt som förts om berättandets roll i historieskrivningen utgår man 
oftast inte från någon specifik definition av vad som är kännetecknande för 
berättelsen. Detta ligger så att säga underförstått i själva argumentationen. Det 
som man dock särskilt tar fasta på är berättelsens ordningsskapande funktion.  

En berättelse ska helst bygga på klarhet, vilket innebär en tydlig, gärna 
kronologisk, struktur. Av samma skäl skall inget som är ovidkommande för 
handlingens framåtskridande finnas med. Kärnfrågan är således om berättel-
sen med sin specifika karaktär kan återge en sann bild av verkligheten. Len-
nart Lundmark har i en artikel i Scandia försökt utreda detta problem med 
utgångspunkt i ett antal teoretiker, däribland David Carr och Dominique La-
Capra.25 

Carr och LaCapra kan sägas befinna sig på var sin ytterkant i diskussio-
nen kring berättelsen och dess struktur och innehåll. Carr står för en positivis-
tisk inställning och har inspirerats av fenomenologin. Han menar att narratio-
nen i sig inte kan ge upphov till falska föreställningar, då det i berättelsens 
struktur finns en inneboende korrelation till den upplevda verkligheten. Efter-
som varje individs liv är en berättelse med födelsen som början, livet som 
mitten och döden som slutet, bör också ett återgivande av det förflutna ske 
genom narration. Det finns alltid ett samband mellan då, nu och sedan. Enligt 
Carr kan också erfarenheterna hos det medvetna eller omedvetna kollektivet 
av människor jämföras med individens, ”jagets”. Här blir det frågan om vår 
upplevelse.  

 
23 Tosh, John. Historisk teori och metod. Lund 1994, s 45. 
24 Se till exempel: Krantz, Kjell. ”Livshistoria – biografi – livsöde”, i Att skriva människan. Essäer om 
biografin som livshistoria och vetenskaplig genre. Ronny Ambjörnsson, Per Ringby & Sune Åkerman 
(red). Stockholm 1997, s 43ff. 
25 Lundmark, Lennart. “Berättande och verklighet i historieskrivningen”, i Scandia, band 56:2, 
1990, s 129ff.  
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Carr är väl medveten om att den ”verkliga verkligheten” är mer komplex 
än den verklighet man kan återge i berättelsens form, men vidhåller att detta 
inte är ett problem. Till skillnad från både historiska aktörer och tilltänkta 
läsare, sitter författaren inne med hela bilden av ett fenomen eller skeende. 
Detta gör att författaren i sin skildring kan välja bort det som är statiskt och 
därför ointressant.26 Följaktligen förvanskar inte författarens urval historien – 
det förtydligar den.  

På den andra ytterkanten finner vi Dominick LaCapra, som kan betrak-
tas som relativist. LaCapra hävdar att den berättande formen förvränger verk-
ligheten genom att den tvingar fram samband som inte finns. Istället för att 
söka entydiga kausala förklaringar som på ett ofördelaktigt sätt förenklar 
verkligheten, skall historikern betona det tvetydiga. Betydelsen av det som 
ligger utanför själva texten är en av de ståndpunkter som LaCapra driver hår-
dast. I och med att författaren beslutar sig för en viss uppsättning av fakta, 
utesluter han resten. Detta behöver inte betyda att det exkluderade skulle vara 
irrelevant. Tvärtom ligger det lika mycket information i detta som i det inklu-
derade.27 LaCapra uppfattar verkligheten som mångfacetterad och dynamisk; 
att förenkla den genom att skala bort dess inneboende oppositioner är därför 
att förfalska den. 

Med den tillgänglighet som Internet-databaserna erbjuder minskas också 
avståndet mellan Carrs och LaCapras olika syn på berättandet, åtminstone sett 
ur den skrivande historikerns synvinkel. Historikern ges här möjligheter att på 
Carrs sätt göra relevanta urval och syntetisera berättelser och uppgifter till en 
begriplig helhet, samtidigt som vem som helst med tillgång till Internet kan gå 
tillbaka till källorna för att följa LaCapras väg till egen förståelse av en specifik 
företeelse eller händelse. Kanske var det också just denna möjlighet till öppna 
tolkningar som var den drivande kraften bakom de båda tidigare nämnda digi-
taliseringsprojekten. På Our Roots hemsida framhåller de ansvariga att ”the 
documents digitized here are not selected in any way that might serve to ei-
ther sustain or deny any myth that is favorable to national or party inter-
ests”.28 Samtidigt bör såväl nedtecknandet av de lokalhistoriska skildringarna 
som Internetlanseringen av dem ses som en del i det kanadensiska nationella 
projektet.29 

 
26 Carr, David. ”Narrative and the Real World. An Argument for Continuity”, i History and Theory 
1986 Vol XXV nr. 2, s 117–131. 
27 LaCapra, Dominick. ”Rethinking Intellectual History and Reading Texts”, i History and Theory. 
Studies in the Philosophy of History volume XIX 1980, s 245–276. 
28 http://www.ourroots.ca/e/intro3.asp [2004–04–09]. 
29 Se till exempel: http://www.ourroots.ca/e/about2.asp [2004–04–09]. 
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Muntlig historia och autenticitet 
Om man vill få större inblick i människornas dagliga liv kan det vara en god 
idé att använda sig av muntligt källmaterial. Etnologen Göran Rosander me-
nar bland annat att dessa källor, förutom att de ger ett helhetsperspektiv också 
kan lyfta fram nya problemställningar.30 På grund av växelspelet mellan 
intervjuare och informant är dock inte användningen av ett sådant material 
helt okomplicerat.  

För att pröva materialets historiska värde bör man först försöka bedöma 
helhetsintrycket av intervjun/samtalet. Om den intervjuade verkar glömsk 
och tar fel på årtal finns det risk att även andra fakta är felaktiga. Det går 
också att jämföra intervjumaterialet med andra källor för att kontrollera san-
ningshalten. Viktigt är emellertid att man försöker att placera den muntliga 
utsagan i ett vidare sammanhang genom att relatera till det som redan är känt 
inom ämnet.31 Inga generella slutsatser kan dras utifrån enstaka vittnesbörd.  

På Emigrantinstitutet i Växjö finns ett stort antal ljudupptagningar av 
intervjuer med gamla immigranter. Till de större samlingarna hör de intervjuer 
som under 1970-talet utfördes av Lennart Setterdahl i USA och av sonen 
Mikael Setterdahl i Kanada.32 Här har jag haft god nytta av den senares inter-
vjuer. Ett källkritiskt dilemma vid en mer genomgripande bearbetning och 
analys skulle kunna vara att intervjuernas styrts förhållandevis hårt av M. Set-
terdahl. Men eftersom jag i föreliggande studie endast använt materialet som 
komplement har detta inte utgjort ett egentligt problem.  

Vid en första anblick kan den inspelade intervjun och det skrivna brevet 
tyckas vara av samma karaktär. Om man betraktar materialet närmare finner 
man att intervjumaterialet täcker in en ytterligare dimension: interaktionen 
mellan åtminstone två människor. Hur det slutgiltiga intervjuresultatet blir, 
beror givetvis till stor del på intervjuarens intervjuteknik och – inte minst – 
sociala kompetens. Etnologen Eva Erson lyfter fram problemet med hur in-
formanten låter sig påverkas av själva intervjusituationen. Är det underhåll-
ningen för stunden eller sanningsinnehållet som är det väsentliga för den in-
tervjuade?33 I anslutning till detta diskuterar också etnologen Alf Arvidsson 

 
30 Rosander, Göran. ”’Muntlige kilder’ – Hva og hvorfor”, i Muntlige kilder. Om bruk av intervjuer i 
etnologi, folkminnevitenskap og historie. Bjarne Hodne, Knut Kjeldstadli & Göran Rosander (red). 
Norge 1981, s 21.  
31 Kjeldstadli 1981, s 83. 
32 Beijbom 1980, 31ff. 
33 Erson, Eva. ”Att sätta snurr på livet. En ung pojke berättar om sin värld”, i Muntligt berättande. 
Verklighetskonstruktion och samhällsspegel. Temadag vid Etnologiska institutionen Umeå universitet den 25 maj 
1992. Alf Arvidsson (red). Etnologiska institutionen. Umeå universitet 1993, s 21. 
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genreanalysen som en väg till korrekt tolkning av ett intervjumaterial. Frågor 
som bör ställas är: 

Vad är stående inslag på den permanenta repertoaren, vad är tillfälligt konstru-
erade berättelser som uppstått enbart inom intervjukontexten, vad är fixerat 
och vad är kontextberoende, vilka berättelser har informanten ett personligt 
förhållande till och vilka är återgivningar av kanoniserade berättelser?34  

Dessa frågor kan, och bör, med smärre justeringar också användas vid tolk-
ningen av skriftliga källor. När det gäller intervjuer av äldre människor som 
berättar om sina erfarenheter vid emigrationen tillkommer den ytterst viktiga 
tidsfaktorn. Det är den vuxna människan som berättar om sin barndom. 
Efterrationaliseringar eller skön-/svartmålningar på grund av exempelvis 
självhävdelsebehov och faktafel på grund av sviktande minne är bara några av 
de felkällor man vid analysen måste ta hänsyn till. 

Undersökningens uppläggning 

Det finns naturligtvis flera olika sätt att bearbeta och strukturera kvalitativt 
och individbaserat källmaterial. I föreliggande delstudie har jag valt att integ-
rera och i någon mån jämställa de olika materialtyperna trots de ovan be-
skrivna olikheterna i såväl framställningsform som tillkomstsituation. Då fö-
rekomsten av brev, berättelser och andra skildringar trots allt är mycket spo-
radisk och innehållet tämligen splittrat, är tanken att dessa olika källor ska 
stödja varandra och tillsammans skapa en bredare förståelse för invandrar-
erfarenheten på individnivå. Med detta som utgångspunkt har delstudiens 
struktur och uppläggning närmat sig den genomgripande brevundersökning-
ens former.  

En tidigare beprövad modell för sammanställning av immigrantbrev har 
varit ”brevsamlingen”, ett regelrätt återgivande av hela eller delar av brev som 
sammanfattas och kommenteras kortfattat.35 Vanligen tematiserar författarna 
då innehållet efter vissa principer. Arnold H. Barton har utgått ifrån en 
överordnande kronologisk struktur i Letters from the Promised Land,36 medan 
historikern Charlotte Erickson i Invisible Immigrants använder yrkestillhörig-
heten som ett överordnat tema och därefter låter de olika brevsamlingarna 

 
34 Arvidsson, Alf. ”Etnologerna och berättandet”, i Muntligt berättande. Verklighetskonstruktion och 
samhällsspegel. Temadag vid Etnologiska institutionen Umeå universitet den 25 maj 1992. Alf Arvidsson 
(red). Etnologiska institutionen. Umeå universitet 1993, s 11. 
35 Gerber, David A. “The Immigrant Letter between Positivism and Populism. The Uses of Immi-
grant Personal Correspondence in Twentieth-Century American Scholarship”, i Journal of American 
Ethnic History. Summer 1997, Vol 16, No 4, s 5. 
36 Barton, H. Arnold. Letters From the Promised Land. Swedes in America, 1840–1914. University of 
Minnesota Press, Minneapolis 1975. (Se innehållsförteckning). 
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mer eller mindre tala för sig själva.37 Ett annat sätt att strukturera materialet är 
att, som historikern Eliane Leslau Silverman gör in sin studie om immigrant-
kvinnor i Kanada, sammanföra samtliga intervjuade kvinnors erfarenheter 
genom att utgå från livets olika stadier med underteman som ”Girlhood”, 
”Man and Women” och så vidare.38 

En av de mest uppmärksammade metoderna att bearbeta immigrant-
breven utvecklades redan 1927 av sociologerna William I. Thomas och Flo-
rian Znanecki i The Polish Peasant in Europe and America.39 Det gedigna verket 
består av två volymer varav den första presenterar breven, brevskrivarna och 
deras sociala sammanhang, medan den andra analyserar immigranternas soci-
ala dis- och reorganisation i Nordamerika utifrån de utvalada brevsamling-
arna. Thomas och Znanecki laborerar i strikt positivistisk anda med utarbe-
tade formler i syfte att räkna ut hur immigranternas attityd förändras i mötet 
med nya värderingar.40 I den empiriska delen av deras arbete framgår det dock 
inte tydligt hur dessa uträkningar fallit ut. I stället är det den genomgripande 
kontextualiseringen av breven som skapar mening och sammanhang. 

I den föreliggande studien fokuseras i första hand identitetsskapandet 
så som det framträder i breven och berättelserna. Kontextualisering, tema-
tisering och språklig analys utgör de redskap med vars hjälp jag närmat mig 
grundproblemet. I detta har jag beaktat nationalismforskarna Ruth Wodak et 
al. som menar att den nationella identiteten bland annat tar sig i uttryck i 
språkliga manifestationer som belyser likheter och olikheter i förhållande till 
värdlandet och till andra invandrargrupper. I deras framställning finns en 
schematiserad översikt över ett stort antal strategier som de anser belysa detta 
identitetsskapande. Här har jag företrädesvis tagit fasta på de konstruerande 
strategier som signalerar singularisering, det vill säga framhävandet av den egna 
gruppens fördelar gentemot andras, och inkludering, där individen tar fasta på 
likheterna. Jag har också på ett mer övergripande plan tagit fasta på strategier 
som ger uttryck för förändring. Även vid en undersökning av identitetss-

 
37 Erickson, Charlotte. Invisible Immigrants. The Adaptation of English and Scottish Immigrants in Nine-
teenth-Century America. Leicester University Press, Storbritannien 1972. (Se innehållsförteckning). 
38 Silverman, Eliane Leslau. The Last Best West. Women on the Alberta Frontier 1880–1930. Kanada 
1998. (Se innehållsförteckning). 
39 Thomas, William I. och Znanecki, Florian. The Polish Peasant in Europe and America. Volume 1and 
II. New York 1927. Se: “Methodological note, s 1ff. (David A. Gerber berör Thomas och Zna-
neckis inflytande framförallt inom sociologin i sin artikel “The Immigrant Letter between Positi-
vism and Populism. The Uses of Immigrant Personal Correspondence in Twentieth-Century 
American Scholarship”, i Journal of American Ethnic History. Summer 1997, Volume 16, Number 4, 
s 6. 
40 Thomas & Znanecki 1927, s 54ff. 
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kapandet hos en så pass ”etniskt osynlig” grupp som svenskarna blir dessa 
strategier tydliga. 

De tre övergripande teman som behandlas i framställningen nedan är 
1) männens och kvinnornas olika förutsättningar i immigrantmiljön, 2) 
kontaktytor och solidariteter och, slutligen 3) språk och språkförbistring. 
Det ska poängteras att de olika typerna av källmaterial som använts i denna 
delstudie uppmanar till tolkning på olika nivåer. Medan immigranternas egna 
beskrivningar kan analyseras på en mer diskursiv nivå, alltså ända ned på 
den språkliga nivån, måste tolkningen av berättelserna göras på ett ytligare 
plan utifrån beskrivna händelser och strategier. 

Skilda världar 

Historikern Lars Olsson menar att den tidigare immigrations- och etnicitets-
forskningen har fokuserat i hög grad på männens erfarenheter i det nya lan-
det, medan kvinnorna förts till marginalen. Männen har stått för vilja och 
aktivitet till skillnad från kvinnorna som möjligen betraktats som ett bihang 
till mannen.41 I såväl forskningen som det levda livet har därför etnicitet blivit 
synonymt med de manliga uttrycken av etnicitet.42 Det är dock uppenbart att 
män och kvinnor mötte olika verkligheter när de skulle slå sig ned i Kanada.43 
Detta avsnitt problematiserar de olika förutsättningarna för männen respek-
tive kvinnorna utifrån ett allmänt invandrarperspektiv och hur dessa kan ha 
styrt såväl relationer som identitetsskapande inom den svenska invandrar-
gruppen. I samband med detta aktualiseras också resonemanget kring struktu-
rell respektive kulturell integration. 

Medan många av männen arbetade på större arbetsplatser med skogs-, 
gruv- eller järnvägsarbete under vissa perioder, fick kvinnorna, om de inte var 
gifta, oftast anställning inom hushållet.44 Denna uppdelning av arbetsmark-
naden kunde i praktiken innebära att framförallt de ogifta svenska männen 

 
41 Olsson, Lars. ”Evelina Johansdotter, Textile Workers, and the Munsingwear Family. Class, 
Gender, and Ethnicity in the Political Economy of Minnesota at the End of the World War I”, i 
Swedes in the Twin Cities. Immigrant Life and Minnesota’s Urban Frontier. Philip J. Anderson & Dag 
Blanck (red). Minnesota Historical Society Press 2001, s 79. 
42 Om detta se: Barth, Fredrik. ”Enduring and emerging issues in the analysis of ethnicity”, i The 
Anthropolgy of Ethnicity. Beyond “Ethnic Groups and Boundaries”, Vermeulen, Hans & Cora Govers 
(red). Amsterdam 1996, s 25. 
43 Se till exempel: Silverman, Eliane Leslau. ”Women’s Perceptions of Marriage on the Alberta 
Frontier”, i Building Beyond the Homestead. David C. Jones & Ian MacPherson (red). The University 
of Calgary Press 1988, s 50. 
44 Åkerman. 2002, s 145. 
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och kvinnorna upprättade separata sociala nätverk i sitt nya land.45 Men inte 
ens inom äktenskapet, där kvinnor och män delade sin vardag med arbetet på 
gården, var upplevelsen av präriemiljön alltid densamma.  

Ur ett mer teoretiskt perspektiv anknyter avsnittet till mäns och kvin-
nors olika strategier i multietniska miljöer. Hur hanterade män respektive 
kvinnor det nya landets förutsättningar och hur anpassades könsrollerna i 
den nya miljön? Och hur förhöll de sig till varandra? Särskilt intressanta i 
sammanhanget blir begreppen strukturell och kulturell integration som har 
diskuterats av bland andra Milton Gordon och Wsewolod W. Isajiw och, i 
anknytning till detta, frågan om mannen respektive kvinnan som kulturbä-
rare eller gränsöverskridare.46  

De manliga miljöerna 
”Prairie madness”, präriens galenskap, drabbade både kvinnor och män. 
Mycket hårt utsatta var de ungkarlar som avskurna från regelbunden social 
kontakt tvingades ta hand om arbetet med farm och hem helt själva.47 I brev, 
berättelser och svensk-kanadensiska tidningar får man också gång på gång 
möta de svenska männens frustration över ensamheten. Wilhelm Bergsten, 
som själv skulle komma att återvända till Sverige och skaffa familj där, skriver:  

Ensamheten blev de många ungkarlarnas värste fiende och i synnerhet för den 
som inte hade något särskilt att ägna sig åt på fritiden. Att jaga, som en del 
gjorde både vinter och sommar, var en god avkoppling. Detsamma gällde 
slöjd. Bokstudier var naturligtvis förnämligt, förutsatt att det gick att komma 
över någon litteratur. För dem som inte tog tag i något sådant intresse gick det 
snett på ett eller annat sätt. Nerverna höll inte ihop när man märkte att livet 
gick förbi utan att det fick innehåll, det blev meningslöst och tomt.48 

Mest av allt var det dock frånvaron av kvinnor i det nya landet som upplevdes 
frusterande.49 Och att det fanns grund för männens envetna klagande bevisas 
till exempel av Adele Perry som visat att endast en knapp tredjedel av den 
totala befolkningen50 i British Colombia år 1901 var kvinnor.51 Även i prärie-

 
45 Jämför med erfarenheten hos kvinnliga hembiträden i USA: Beijbom, Ulf. ”Swedish-American 
Organizational Life”, i Scandinavia Overseas. Patterns of Cultural Transformation in North America and 
Australia. Harald Runblom & Dag Blanck (red). Uppsala 1990, s 48. 
46 Isajiw 1975, s 129; Gordon 1964, 67ff.; Scourby 1989, s 131; Bringa 1993. 
47 Danysk 1996, s 158–159; Åkerman 2002, s 146. 
48 Jan Bergsten, Wilhelm Bergsten, biografi, s 112–113. PAS. 
49 Se till exempel: St. Jean 2002, s 315ff.; Åkerman 2002, s 145ff. 
50 Här har Perry dock räknat bort First Nations. 
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provinserna fanns det ett överskott av män. En undersökning av områden i 
Saskatchewan och Alberta visar att det där var drygt dubbelt så många män 
som kvinnor under den tidiga kolonisationsfasen.52 

Cecilia Danysk hävdar att begreppet bachelor, motsvarigheten till svens-
kans ungkarl, i de kanadensiska präriesamhällen skulle komma att få en bety-
delse som var kopplad till hushållets sammansättning, snarare än till faktiskt 
civilstånd. En gift man som hade sin fru kvar i hemlandet och som bodde 
ensam eller tillsammans med andra män räknades som ungkarl, medan en 
ogift man som levde tillsammans med exempelvis sin syster inte fick det epi-
tetet.53 Det var kvinnans fysiska närvaro som gjorde skillnaden, kvinnan som 
bot mot ensamheten och, i minst lika hög grad, som arbetskraft på farmen 
och i hemmet.54 

Hur påverkade då det kanadensiska samhällets homosociala miljöer 
identitetsskapande kategorier som etnicitet och genus? Robert F. Harney, som 
undersökt en grupp italienska män i Kanada, menar att en mycket speciell typ 
av maskulinitet utvecklades i de immigrantsamhällen där italienska män levde 
och arbetade. Trots att många av dessa var gifta och planerade att åka tillbaka 
till sina familjer, utvecklade de en livsstil där det råbarkade ungkarlslivet ideali-
serades. Avsaknaden av den omedelbara kontakten med familjen och den en-
könade miljön gjorde att traditionella värden luckrades upp samtidigt som 
männen anammade en extrem form av stereotypiskt manligt beteende. För 
andra grupper i Kanada kom just denna livsstil att ses som typiskt italiensk. 55  

Även om de enkönade miljöer som Harney beskriver inte helt och fullt 
finner sin svensk-kanadensiska motsvarighet, finns det klara paralleller. En 
stor och svårfångad men inte desto mindre viktig grupp är alla de svenska 
unga män som åkte till Kanada för att arbeta i något eller några år och som 
också återvände till sitt hemland. Axel Nilsson från Lycksele lät sig lockas 
med till Kanada av sin bror Halvar första gången 1928. I en julhälsning till 
Halvar många år senare skriver han: 

 
51 Perry, Adele. “’Oh I’m Just Sick of The Faces of Men’ Gender Imbalance, Race, Sexuality, and 
Sociability in Nineteenth-Century British Colombia“, i BC Studies. No 105–106, 1995. 
52 Danysk 1996, s 161. 
53 Ibid., s 157–158. Jämför med: Forestell, Nancy M. “Bachelors, Boarding-Houses, and Blind 
Pigs. Gender Construction in Multi-Ethnic Mining Camp, 1909–1920”, i A Nation of Immigrants. 
Women, Workers, and Communities in Canadian History, 1840–1960s. Franca Iacovetta et al. (red). 
University of Toronto Press 1998, s 264. 
54 Se: St. Jean 2002, s 318; Rönnqvist 1999, s 109; Danysk 1996, s 157–158. 
55 Harney, Robert F. “Men without Women. Italian Migrants in Canada, 1885–1930”, i A Nation of 
Immigrants. Women, Workers, and Communities in Canadian History, 1840s–1960s. Franca Iacovetta et 
al. (red). Toronto 1998, s 206ff.  
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Ja, sedan tog du Gud i hågen å reste till Canada, first på Farm sedan blev det 
Gruvarbete ett par år, så kom du hem för en kort period, men åkte tillbaks 
igen till Gruvarbete med goda förtjänster. Jag ordnade med Emigrations-pap-
per å pass, Du sände mej pengar till resan och vi Möttes efter din hals-mandlar 
operation i Februari 1928 i Winnepeg. Sedan bar det iväg till gruvorna i Cen-
tral-Manitoba. (Wadhpoe) Där vi verkligen tjänade pengar, Du var borrare, jag 
blev lastare tillsammans med Eric Runehjälm. Sedan blev det många andra ar-
bets-platser Herb Lake, Sherrit-Gordon där vi låg i tält halva Vintern liksom 
många andra det var nybyggar liv å polar-klimat i sin prydno inga förkylningar 
hörde man talas om det var grädden av unga friska människor från alla värl-
dens hörn mellan 18-30årsåldern det var ett härligt liv som jag är glad att jag 
upplevat. 56 

Den rörlighet som beskrivs i brevet känns igen även i Norrbottensemi-
granten, tillika återvändaren, Torsten Darmalms berättelse.57 Även i Axels 
brev framstår både arbetsmiljö och förtjänst som de drivande krafterna. Av 
den jämförelse som Axel gör i en annan del av brevet framgår att han upp-
levde båda dessa förhållanden som betydligt mer problematiska i Sverige.58  
 
 

 
Här står de – ”grädden av unga friska människor från världens alla hörn”. Femte man från vänster är 
Axel Nilsson.59 
 

 
56 IngaMaj Nilsson, Axel Nilsson, brev 13/12 1984, PAS. 
57 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 4, Torsten Darmalm, NMA. 
58 IngaMaj Nilsson, Axel Nilsson, brev 13/12 1984, PAS. 
59 IngaMaj Nilsson, Halvar Nilsson, foto, PAS. 
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Axel Nilsson ger också uttryck för en samhörighet med de andra unga män-
nen som liksom han själv ofta var gäster i den kanadensiska verkligheten. 
Själva föreställningen om att de skulle åka tillbaka till sitt hemland gjorde dock 
att arbetsvandrarna inte hade samma behov av beständiga nätverk och nära 
relationer som de som hade för avsikt att stanna i det nya landet. Edwin 
Thomeus, själv bofast i Kanada skriver:  

In many areas and cities here in the west there are quite a few Scandinavians 
that have no ties with their own countrymen. They reason, today I am here 
and tomorrow I am on my way to another place, like some temporary camp.60 

Att söka sig till arbetsplatser som gav god ekonomisk utdelning var den över-
ordnade strategin för dessa arbetsvandrare. Men samtidigt som sådana som 
Torsten, Axel, Halvar, och andra i denna kategori av kortvariga invandrare, 
inte skulle komma att stanna livet ut i Kanada bidrog de ändå med sin blotta 
närvaro till att skapa de manliga arbetsmiljöer som har kommit att betraktas 
som typiska för det tidiga 1900-talets Kanada. 
 

 
Halvar Nilsson från Lycksele i Västerbotten reste till Kanada två gånger för att arbeta. Båda 
gångerna var det pengarna och äventyret som lockade.61 
 

 
60 Thomas Thomeus, Edwin Thomeus, brev 6/1 1907, PAK. 
61 IngaMaj Nilsson, Halvar Nilsson, pass, PAS.  
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På prärien levde det också många ogifta män som ensamma eller tillsammans 
med andra ungkarlar skötte sin farm och som under vissa säsonger arbetade 
på helt mansdominerade arbetsplatser.62 Så här beskriver Edwin Thomeus ett 
skogshuggarläger i västra Kanada: 

A lumberjack’s life here in Western Canada is anything but desirable: from 
camp to saloon and from saloon back to camp. All the missionaries that the 
big churches sent to foreign lands could well be sent here to these parts. Think 
of all these men who work at logging, mining, railway building and cowboying, 
they live their lives without hearing God´s words except by chance when they 
are stopped at a street corner by the Salvation Army in larger cities. The 
Swedes are not the worst; quite the opposite. They are only unruly when they 
got too much to drink.63 

Avskurna från annat samhällsliv sökte de arbetande männen av olika natio-
naliteter avkoppling så gott de kunde. Det hörde inte till ovanligheterna att 
kvällarna avslutades på ”saloonen”.64 I citatet antyds Edwins identitets-
kapandeprocess utifrån såväl genus och klass som etnicitet. Samtidigt framgår 
tydligt hans distanserande, betraktande perspektiv i själva formuleringarna. 
Han talar om skogshuggare i allmän och obestämd form och om männen och 
svenskarna som ”de”. Edwins påstående om de förhållandevis skötsamma 
svenskarna kan ses som ett uttryck av singularisering, en konstruerande strategi 
som enligt Wodak et al. kännetecknas av framhållandet av den egna 
nationalitetens förträfflighet.65 Detta är också något som återkommer i de 
flesta brev som Edwin skrev hem. 

Det kan förefalla vara en paradox, men samtidigt som männen på ovan 
beskrivna sätt gavs utrymme att utveckla ett mer råbarkat manligt uttryck utåt 
och tillsammans med andra män, blev de således också tvungna att på ett väl-
digt handgripligt sätt överskrida den tidigare knivskarpa könsgränsen till hem-
arbetets värld som traditionellt sett var kvinnans revir. Den stora bristen på 
kvinnor gjorde att det varken fanns fruar, systrar, mödrar eller andra kvinnor 
som kunde laga mat, städa, tvätta, sy och ta hand om djuren, varför detta of-
tast fick skötas av ungkarlarna själva.66 Jämfört med den forskning om de en-
könade miljöerna som riktat intresset mot maskuliniseringsprocessen, tycks 
männens könsöverskridande, den andra sidan av myntet, vara ett relativt för-
bisett fält. 

 
62 Se till exempel: Farm Women’s Union of Alberta. Centennial Book Committee (red). Pioneers 
who Blazed the Trails. A History of High Prairie District. Alberta 1968, s 177. 
63 Thomas Thomeus, Edwin Thomeus, brev 11/2 1906, PAK. 
64 Se till exempel: Forestell 1998, s 252. 
65 Wodak et al. 1999, s 38. 
66 Jämför: Åkerman 2002, s 147.  
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 Till sakens natur hör att de män som förblev ensamstående oftast inte 
lämnade några barn efter sig som kunde föra deras historia och etniska arv 
vidare. I de lokala historikerna från de kanadensiska invandrarmiljöerna finns 
det många och långa berättelser om olika familjers specifika historia, gärna 
kryddade med små anekdoter och utvikningar. En ganska typisk skildring av 
ett ungkarlsliv kan däremot se så ut här: 

Ollie Martinusen 

Ollie was a Swedish bachelor who came to Canada in 1909. He took the 
N.E. 1–34–47 W4th for his homestead that same year. 

His good neighbour Heary Zweivel come to his aid on many occasions, 
also the Gomer Davies across the road. 

Raising pigs took the better part of his time.67 
 

Ungkarlarna skildras vanligen i korta och koncisa ordalag som inte säger så 
mycket om personerna bakom namnet. Om Ollie får vi inte reda på mer än 
när han kom, var han bodde, att han hade två grannar (förmodligen ensam-
stående) som kunde bistå honom med hjälp vid behov och att han idkade 
grisuppfödning. Antagligen var det inte så många som kände till något mer 
personligt om honom. För att bli ihågkommen av eftervärlden krävdes att den 
ensamstående mannen i fråga hade gjort intryck inte bara på de jämnåriga i 
grannskapet, utan också på den yngre generationen, som så småningom skulle 
komma att nedteckna levnadshistorierna. Detta skedde framförallt i de fall där 
ungkarlen i det närmaste blev en del av familjen. Så här skriver till exempel 
norskättlingen Freda Olsen Dahl i Alberta: 

One very special friend of the family was our Swedish bachelor neighbor, 
Walter Carlson, who owned the land now farmed by Bob and Diane Paxman. 
He spent so much time with us, walking across the fields to visit, that he be-
came ‘Uncle Walter’ to us kids. No special occasion was complete without his 
presence.68 

Det är svårt att avgöra hur vanligt det var att familjerna också inkluderade de 
ensamstående männen i sin gemenskap, men denna typ av berättelser före-
kommer tillräckligt ofta i de kanadensiska lokala historikerna för att man ska 
kunna betrakta det som ett relativt allmänt fenomen. Detta bekräftas också av 
Cecilia Danysk som menar att det fanns flera anledningar till att familjerna tog 
sig an ungkarlarna i området. Ofta var det kvinnorna som ömmande för dem 
och som bjöd in dem på en bit mat. Men de fyllde också en social och eko-
nomisk funktion såväl i de mindre hushållen som i samhället som helhet.  

 
67 Campbell, Marie (red). Still God’s Country. The Early History of Byemoor and Area. Byemoor, 
Alberta. Byemoor History Committee, 1975, s 164. 
68 James, Jean (red). Hanna North. Hanna North Book Club, Alberta 1978, s 171. 
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Eftersom präriesamhällena var underbefolkade inkluderades alla i ge-
menskapen och ungkarlarna kunde bidra med både sitt arbete och sitt säll-
skap. De ställde lika gärna upp i samband med slåtter och annat krävande 
jordbruksarbete som de deltog i de festligheter som anordnades.69 Etta Lind-
seth, som också intervjuats av Mikael Setterdahl, skriver till exempel i en 
lokalhistorik över Stavely, Alberta om hur hennes mor samlade de skandi-
naviska ungkarlarna i området till ett traditionellt svenskt julfirande precis i 
samband med att familjen flyttat till ett homestead där i december 1905.70 
Materialet visar att det inte nödvändigtvis behövde vara ett ansvar för 
landsmän att värna om de ensamstående männen i området, men väldigt 
ofta var just så fallet.  

 

Utdrag ur Wilhelm Bergstens CANADA-berättelser, 1927–1938 
 
(…) Under julen –34 blev Dan och jag tillsammans med flera ungkarlar 

bjudna till Gust och Tekla Håkansson ute på BS-slätten, några engelska mil 
norrut från vår plats uppe i rena älgmarkerna.  

När vi anlände till Håkanssons hus, som låg ännu längre ut i vildmarken än 
vad vårt gjorde, stod Gust vid glöggrytan och kokade en brygd starkare än Val-
leyview "Moose-milk" men åtskilligt behagligare att smaka på. Den drycken var 
välkommen efter utevistelsen i den starka kylan och spred en god stämning i 
ungkarlsgänget. Denna förtätades ytterligare då vi sedan kom att se det julbord 
som Tekla bjöd oss på vilket var en uppvisning av det svenska julbordets fröjder 
och den kunnighet vår värdinna arbetade med. Efter denna goda mat, då snål-
vattnet blev tvingat att ge med sig även hos ungkarlar som sällan såg ordentligt 
lagad mat, och efter många koppar gott kaffe, tog vi det lungt för en stund. 
Mycket mat efter vistelse i stark kyla gör kroppen dåsig.  

Det dröjde emellertid inte så länge förrän berättandet kom i gång, mestadels 
med svenskt ursprung och med Gust som den flitigaste på området. Coyote-Jons-
son med sina vansinnigt tokroliga jakthistorier låg inte långt efter. (…)  

Vi sjöng också visor och sånger tillsammans och någon av oss sjöng även 
solo. Andreas Anderson var duktig på gamla slagdängor. Sådan sam- hörighet 
gör gott i vilsna själar och framförandet behöver nödvändigtvis inte göras med 
någon större finess eller konstfärdighet för att fylla ett behov. 

Bjudningen hos Håkanssons blev något som länge satt kvar i minnet hos 
mången ungkarl efter hemkomsten till ett ensamt hus. (…) 

Etnicitet och samhörighet. I den kanadensiska präriemiljön inkluderades ofta de 
ensamstående svenska landsmännen i traditionellt familje- och släktfirande.71  
 

69 Danysk 1996, s 160–161. 
70 Stavely Historical Book Society. The Butte Stands Guard. Stavely and District. Stavely, Alberta 1976, 
s 391ff. 
71 Jan Bergsten, Wilhelm Bergsten., biografi, s 126–127, PAS. 
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Under rubriken ”Axel Anderson another of those Scandinavian Bachelors!” 
gör Margaret Dragland följande reflektion: 

There must be something about the frosty air of northern countries, especially 
Scandinavia, as the men in these countries seem to remain bachelors longer 
than the males of any other race, and often for lifetime. Axel Anderson had a 
long apprenticeship as a bachelor. In fact his bachelorhood was to last for the 
whole of his farming experience in the Barby district.72 

Om de svenska männen tillhörde den invandrargrupp som längst förblev 
ungkarlar i Kanada återstår att utreda. Skandinaverna var förvisso en bland de 
invandrargrupper i Kanada som ökade minst i antal över tid, men detta kan 
också bero på en minskande invandring.73  

Det finns otaliga exempel på de svenska ungkarlarnas strävanden att 
finna en kvinna att dela sitt liv och sitt arbete med. Enligt Sandra Rollings-
Magnusson var svårigheterna att klara av lantbruksarbetet så stora att åtmin-
stone hälften av exempelvis Saskatchewans utdelade homesteads övergavs 
inom loppet av ett år från 1912 och framåt. Allra svårast var det för dem som 
inte hade någon fru.74  

Det är otvetydigt så att de svenska männen i Kanada oftare skulle ha gift 
sig inom den egna etniska gruppen om det bara hade funnits möjlighet. Att 
finna en svensk kvinna var idealet, men det var ingen lätt uppgift att ordna 
detta. Ett äktenskap med en amerikansk kvinna kunde betraktas som en verk-
lig kompromisslösning. Erik Nylund, själv ogift och en aning skeptisk till det 
kvinnliga könet, skriver: 

Jag tycker synd om mina bachelor kollegor som gifter sig i denna vedermödor-
nas tid, isynnerhet när de väljer sina magneter bland de kataloguppfostrade 
amerikanska kvinnorna vars livsideal är bil, bio och dans, och som sover till kl. 
11–12 på dagen, och tillbringar eftermiddagen med att ropa på någon tröttkörd 
och utarbetad karl och torka disken åt dem, bära ut askan och slasken [?], bära 
in vatten och ved, och kol, och fylla lamporna och mycket annat, så att de får 
sitta och hänga över någon katalog till kl. 12 på natten. Det sades en gång om 
kärleken att den är “härli härli men farli farli”, och giftermål med en modern 
amerikanska är nog i allt för många fall den icke minsta faran som en yngling 
utsättes för på livets knaggliga stig.75  

Om förväntningen var att kvinnan skulle kunna vara till hjälp på gården, var 
också hennes förmåga och vilja att arbeta på denna viktiga kriterier vid valet 

 
72 Dragland, Margaret. The Piegan Country. Alberta 1966, s 71. 
73 Richard 1991, s 78–79. Jämför också med Richards undersökning utifrån kanadensisk census 
för 1971 där antalet män per 100 kvinnor undersökts (s. 90.). Endast den italienska gruppen har 
här en större andel män än den svenska. Här inkluderas dock även den omfattande 
arbetsinvandringen efter det andra världskriget. 
74 Rollings-Magnusson 2000, s 225. 
75 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 6, Erik A. Nylund, brev 1/1 1932, NMA. 
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av partner. Edwins skepsis gentemot amerikanska kvinnor går också att känna 
igen hos Wilhelm Bergsten som skriver: ”De amerikanska kvinnorna hade 
och har fortfarande stora önskemål när det gäller prylar och uppmärksamhet 
från männens sida. För egen del skulle jag absolut inte velat gifta mig med en 
fullblodsamerikanska.”76 Men hur agerade då männen om de inte hittade en 
svensk kvinna att gifta sig med? 

Unge Carl Carlson , blott 17 år vid emigrationen, skrev brev efter brev 
hem till sina föräldrar i Sverige där han beskriver saknaden efter flickvännen 
Elna som han under flera års tid hoppades skulle komma efter honom till 
Kanada. Det är en hjärtskärande läsning. Men även i hans ständiga uttryck av 
längtan och kärlek finns arbetets dimension närvarande:  

Ni behöver inte tro att jag skall glömma eder om jag får Elna hit (…) det skall 
bliva så mycket lättare att arbeta och hjälpa eder. Men om jag inte får henne hit 
då stannar jag inte här för här kan jag inte finna ro. Mor försök göra allt för att 
få henne hit annars är jag rädd att jag går förlorad. Jag har ju en ganska bra 
börgan om jag bara kan få Elna hit att hjälpa mig men jag ser det går inte en-
sam att farma och koka då blir det ingenting gort.77 

När Elna efter flera års övertalning kom till Kanada ville det sig inte bättre än 
att hon ganska omgående övergav honom och började träffa andra män.78 Det 
tog tid för Carl att komma över detta, men så småningom gifte han sig med 
en annan kvinna. Så här beskriver han henne i ett brev till sina föräldrar: 

Väl som du vet är gumman min irländare men uppfostrad här i landet, hon kan 
inte tala svenska, men hon förstår en hel del. (…) Hon är liten till växten men 
lagom fet och god till att laga mat och arbeta.79 

Om de svensk-kanadensiska männen inte kunde finna en svensk eller skandi-
navisk kvinna att gifta sig med föll nästa val på de brittiska kvinnorna. Inte 
mindre än 25 procent av de svenska männen gifte sig med kvinnor med 
denna bakgrund.80 Även Eva St. Jean har skrivit om svenska män i Kanada 
och deras strategier vid sökandet efter en kvinna. Hon beskriver en liknande 
prioriteringsordning, där de svenska männen i första hand försökte gifta sig 
med en kvinna från hemlandet och i andra hand en anglo-kanadensisk kvinna. 
I sista hand föll valet på kvinnor från ursprungsbefolkningen.81 Modellen kan 
kompletteras ytterligare med lutheranerna i allmänhet och de övriga skandina-

 
76 Jan Bergsten, Wilhelm Bergsten., biografi, s 116, PAS. 
77 Linda Carlson, Carl Carlson, brev 21/6 1913, PAK. 
78 Linda Carlson, Carl Carlson, brev 2/8 1916, PAK. 
79 Linda Carlson, Carl Carlson, brev 9/1 1921, PAK. 
80 Lindström 1995, s 42. 
81 St. Jean 2002, s 321. 
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viska nationaliteterna i synnerhet. Framförallt var det kvinnor med norsk bak-
grund som de svensk-kanadensiska männen föredrog.82  

Det förefaller som om de irländska kvinnorna som näst efter de skandi-
naviska kvinnorna låg närmast det svenska idealet. När Carl inte kunde hitta 
en svensk kvinna att gifta sig med föll valet på en partner som kunde bidra till 
hushållet på samma sätt. Hans irländska fru kunde både arbeta och laga mat, 
vilket var de viktiga kompetenser som de svenska männen vanligen tillskrev 
sina landsmaninnor. Om den irländska hustrun dessutom kunde lära sig 
svenska var hon närmast ett fullgott alternativ till en kvinna från hemlandet.  

Giftermålsmönstret hos svenskarna i Kanada vittnar över lag om ett 
starkt inslag av blandäktenskap. Redan vid början av 1920-talet hade närmare 
hälften av såväl kvinnor som män valt att gifta sig med en partner utanför den 
svenska gruppen.83 Detta kan exempelvis jämföras med Sture Lindmarks stu-
die av äktenskapsmönstret i Wright County i Minnesota 1930 där hela 61,8 
procent av de svenska männen och 69,4 procent av kvinnorna hade gift sig 
inom den egna etniska gruppen.84 Med tanke på den begränsade invandringen 
av kvinnor och det stora utbudet av svenska män i Kanada som letade med 
ljus och lykta efter en kvinna från hemlandet att dela sitt liv med är det intres-
sant att notera att inte de svenska kvinnorna i högre utsträckning valde att 
gifta sig med män av samma nationella ursprung. 

Det ovanligaste förslaget om hur man skulle kunna avhjälpa den påtag-
liga bristen på kvinnor var det som framfördes av Frälsningsarmén något de-
cennium in på 1900-talet. Enligt en insändare av Ed Erickson i Svenska Ca-
nada Tidningen, hade detta trossamfund långt framskridna planer på att skicka 
en hjälpsändning från Sverige bestående av fula, åldrande eller “fallna”85 kvin-
nor som ej kunde hoppas på att finna sig en make i hemlandet. Detta var en 
insats som ansågs vara till gagn både för de överblivna kvinnorna och för de 
trängtande svenska ungkarlarna i Kanada. Om hur denna hjälpsändning skulle 
komma att tas emot skriver Erickson vidare: 

 
82 Lindström 1995, s 42. Om relationer till andra etniska grupper på ett allmänt plan, se även 
Åkerman 2002, s 140ff.  
83 Lindström 1995, s 42. Särskild uppmärksamhet kan riktas mot den höga andelen 
blandäktenskap bland kvinnorna, som endast representerade ca 30 procent av det totala antalet 
svenska immigranter. 
84 Lindmark 1971, s 55. 
85 Till de fallna kvinnorna räknades de som hade fått barn utanför äktenskapet. 
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Det beräknas att ungkarlarne här i västern skola, som följd af lång isolation 
från det feminina könet blifva så glada vid åsynen af en, att de utan vidare, vilja 
taga ut en “licence“. Det kan ej nekas till att detta är en mycket slugt uträknad 
idé och många skola säkerligen prisa det som det allra visaste företag som 
gjorts sedan Noaks tid, ty många drömmar om en hydda och ett hjärta kom-
mer nog att gå i fullborna. Men en annan del – vi hoppas blott en ringa del – 
kommer kanhända till den slutsatsen att de köpt grisen i säcken.86 

Huruvida Sveriges överblivna kvinnor, och för den delen, de svenska männen 
i Kanada, drabbades av detta öde framkommer inte tydligt i källmaterialet. 
Initiativet att på detta organiserade sätt söka främja såväl tvåsamheten som 
svenskheten framstår kanske så pass radikalt att man först vill betvivla dess 
äkthet, men av allt att döma var stöd till emigration av kvinnor utan större 
utsikter att bli gifta något som praktiserades med viss framgång av andra fri-
villigorganisationer i exempelvis Storbritannien. Även Frälsningsarmén i Stor-
britannien strävade efter att utjämna den ojämna könsfördelningen genom att 
skicka krigsänkor till Kanada 87  

Även fenomenet ”post order brides” finns dokumenterat. Detta innebar 
helt enkelt att den ensamstående mannen endera satte ut en annons eller 
skrev till vänner och bekanta i hemlandet och frågade om de kände till någon 
kvinna som skulle kunna tänka sig att åka till Kanada för att gifta sig.88 Det 
sistnämnda var också precis vad den inbitne gamle ungkarlen Erik Nylund 
gjorde. I ett brev till Ture Person skriver han: 

Och vet du om någon – hopplös “old maid” på överblivna kartan, lagom 
gammal och mild till sinnet som en morgonmjölk så säg till henne att hon 
uppmuntrar en förskingrad Svea son i främmande land med ett brev så skall 
hon få en uppmuntran iställe!89  

Någon utdelning på sitt brev fick inte Erik, och om han var bekymrad över 
detta faktum framgår det i vilket fall inte i något av hans följande brev. Peter 
Johnson, en annan svensk, lyckades locka såväl blivande brud som svärmor 
till sitt hem i Alberta. Han fick dock finna sig i att bli ratad efter en kritisk 
inspektion av honom och ägorna.90 Uppenbarligen kunde såväl kvinnor som 
män ta hänsyn till ekonomiska aspekter i valet av livspartner.  

 
 

 
86 SCT, ”Edmonton-bref”, 15/1 1912. 
87 Langfield, Michelle. ”’A Chance to Bloom’. Female Migration and Salvationists in Australia and 
Canada, 1890s to 1939”, i Australian Feminist Studies, Vol 17, No 39, 2002, s 289 och s 295. 
88 Se till exempel: St. Jean 2002, s 318–319; Broadfoot 1976, s 207. 
89 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 6 Erik Nylund, brev till Ture Person 29/12 1935, 
NMA. 
90 Collins, Ruth Johanna. Winnifred. Our Trails and Memories. Alberta 1965, s 112. 
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Svenska nätverk, tydliga uttryck för en svensk etnisk identitet, så även 
singulariserande strategier där den svenska förträffligheten framhävs i förhål-
lande till andra grupperna är väl igenkännbara i denna undersökning av män-
nens verklighet i Kanada. Det är tydligt att de kanadensiska invandrar- och 
farmarmiljöerna och den sneda könsfördelningen begränsade de svenska 
männens möjligheter att gifta sig inom den etniska gruppen trots att detta var 
ett önskemål hos många. Ytterst var denna strävan snarare ett resultat av eko-
nomiska ställningstaganden än en konsekvens av andra orsaker. Vid valet av 
hustru ur en annan etnisk grupp blev därför hennes förmåga att bidra med sitt 
arbete tämligen centralt.  

På ett mer generellt plan kan man hävda att de ogifta svenska männen 
också blev ofrivilliga etniska gränsöverskridare när de på grund av omständig-
heterna gifte sig utom den egna etniska gruppen. Därmed bidrog de redan i 
ett tidigt skede till svenskarnas strukturella integration. Kulturgeografen Wil-
liam Wonders har hävdat att det väldigt sällan finns en andra generation 
svenskar i Kanada.91 Detta kan lika gärna tolkas bokstavligt som bildligt. Den 
stora andelen svenska män som aldrig gifte sig, var under sin livstid en viktig 
del i svenska nätverk men eftersom de inte fick några barn skulle dessa nät-
verk tunnas ut märkbart med tiden. 

Kvinnans sfär 
För de invandrarkvinnor som kom till Kanada var det vanligen hemarbete 
som gällde, oavsett om det var det egna hemmet eller någon annans som 
skulle skötas.92 Klart står att efterfrågan på kvinnor i Kanada, både som 
arbetskraft och blivande hustrur, var mycket stor.93 I marknadsföringen av 
Edmonton som invandrarstad år 1901 lade man betydande vikt vid möjlig-
heten till giftermål för kvinnorna: 

Female servants are in the higher demand, and the average wage is $9 per 
month. In towns good service girls need not long be out of a place; and there 
are bachelor farmers throughout the whole country in need of wives.94 

De invandrade kvinnorna i Kanada hade alltså i stort sett två karriärvägar att 
välja mellan, äktenskapet eller arbetet som hembiträde. Kvinnor med högre 
utbildning eller yrkesstatus var ingen eftertraktad kategori av den kanaden-
siska staten vilket också skulle komma att få genomslag i såväl invandring som 

 
91 Wonders 1983, s  151. 
92 Se till exempel: St. Jean 1996–1997, s 30.  
93 Se till exempel: Rollings-Magnusson 2000, s 225. Jämför också med situationen i USA: Flå 1996, 
s 171–172.  
94 Cowie, Isaac. The Agricultural & Mineral Resources of the Edmonton Country, Alberta, Canada. Winni-
peg, Manitoba 1901, s 16. 
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arbetsmarknad över tid.95 Sean Purdy menar att staten ytterst såg kvinnan som 
ett redskap i kanadiseringen av den invandrade underklassen. Inom hemmets 
fyra väggar skulle kvinnan uppfostra och nära den nya generationens kana-
densiska medborgare.96 Rasistiska urvalskriterier styrde invandringspolitiken 
och rekryteringen av hembiträden, Kanadas blivande mödrar. I första hand 
försökte man uppmuntra brittiska kvinnor till detta yrke, då dessa ansågs ide-
aliska som kulturbärare, men även andra vita kvinnor med västeuropeiskt 
ursprung rankades högt.97 

Även C.P.R. gjorde ansträngningar att rekrytera kvinnliga hembiträden 
från Europa. Järnvägsbolagets syn på och behandling av dessa kvinnor var 
strikt affärsmässig. Fagra löften om anständig lön och ledig tid uppfylldes inte 
alltid.98 Det gjordes även statistiska uträkningar utifrån antal omplaceringar 
som skulle ge en fingervisning om vilka nationaliteter som var bäst lämpade 
som hembiträden, så att järnvägsbolaget skulle kunna bedriva mer riktade 
värvningskampanjer och urval.99  

I USA hade ”det svenska hembiträdet” etablerats som stereotyp under 
tidigt 1900-tal. En undersökning har också visat att svenskorna tillhörde de 
nationaliteter som rankades högst av de amerikanska arbetsgivarna.100 Denna 
höga status i grannlandet torde ha bidragit till den stora efterfrågan på svenska 
hembiträden även i Kanada. I Svenska Canada Tidningen skriver man 1923 
att ”Svenskorna är de mest efterfrågade tjänarinnorna” och att deras trivsel i 
yrket beror på arbetet i Nordamerika ”är mera systematiserat” och att ”varje 
dag har sitt särskilda, påförhand givna program”.101 Sverige skulle inte komma 

 
95 St. Jean 1996–1997, s 30ff. 
96 Purdy, Sean. “Building Homes, Building Citizens. Housing Reform and Nation Formation 
1900–20”, i The Canadian Historical Review, Volume 79, No 3, September 1998, s 493. 
97 Arat-Koc, Sedef. “From ‘Mothers of the Nation’, to Migrant Workers. Immigration Policies and 
Domestic Workers in Canadian History”, i Rethinking Canada. The Promise of Women’s History. Ve-
ronica Strong-Boag et al. (red). Oxford University Press 2002, s 285. 
98 Jämför till exempel: Canadian Pacific Railway Land Settlement and Development fonds. Central 
Women's Colonization Board – Recruitment of Domestic Servants 1929–1930. M–2269–1480. 
“Report of the Central Women's Colonization Board” brev september 1929, samt övrig korre-
spondens, GA. Materialet finns också tillgängligt på denna webbadress: 
 http://asalive.archivesalberta.org:8080/access/asa/documents/display/GLEN–27  
[2004–04–09]. 
99 Ibid. Se till exempel: brev 23/7 1930 ställt till Mr C.R. Bradford, Mr. Ja. Williams, Mr. H.S. Kent 
och Mr. J. Miller, samt “memorandum for Mr. Kent”. 
100 Harzig, Christiane & Hoerder, Dick. ”European Immigrant Women in Chicago at the Turn of 
the Century. A Comparative Approach”, i Swedes in America. New Perspectives. Ulf Beijbom (red), 
Växjö 1993, s 101.  
101 SCT, 1/2 1923. 
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att bidra med något överväldigande antal till denna näringsgren, trots att den 
kanadensiska regeringen hade genomfört vissa förändringar för att underlätta 
de skandinaviska kvinnornas invandring.102 Ändå var det många av de ensam-
stående unga kvinnorna som valde denna karriärväg. År 1921 var 20 procent 
av det totala antalet arbetande kvinnor i Kanada anställda inom tjänste-
sektorn. Av de skandinaviska invandrarkvinnor som valde att arbeta, skulle 
det stora flertalet komma att hamna inom just denna sektor.103  

Eva St. Jean har i en artikel återgivit några svenska kvinnors tankar och 
erfarenheter kring livet som invandrare och hembiträde i Kanada. Artikelns 
titel, ”Never, Never Sorry – Always Glad”, syftar på en intervju i Canadian 
Magazine 1906 med ett svenskt hembiträde som uppenbarligen ville ge en 
bild av att hon trivdes med sin uppgift.104 St. Jean menar att de svenska hem-
biträdena lärde sig engelska relativt snabbt, då själva yrket till sin karaktär 
var både socialt (vilket uppmanade till kommunikation) och konkret (vilket 
underlättade kommunikationen innan de hade hunnit bygga upp ett ordför-
råd). Dessutom hävdar St. Jean att dessa svenska kvinnor inte var särskilt 
intresserade av sitt etniska ursprung.105 Sigrid Brevik Wangsness har dragit 
liknande slutsatser beträffande språkövergången utifrån en undersökning av 
Kvinden og Hjemmet, en tidskrift för skandinaviska kvinnor i såväl USA som 
Kanada. Dock lägger Brevik Wangsness större vikt vid de formella och in-
formella skandinaviska nätverk för kvinnor inom tjänstesektorn som hon 
också menar blev ett stöd i anpassningen till det nya samhället.106  

De svenska invandrarkvinnorna försökte att optimera sin livssituation 
utifrån de möjligheter som gavs. I en artikel som andas immigrationspropa-
gande berättar en svensk kvinna om hur hon bytte arbetsplats från en familj 
där hon förvisso trivdes men där hon inte kunde få så hög lön. Istället bör-
jade hon som tredje tvätterska i en miljonärsfamilj och kunde där klättra 
ganska snabbt i tjänstefolkets hierarki.107 Även om detta inte beskriver en 

 
102 Jämför: St. Jean 1996–1997, s 31.  
103 Lindström, Varpu. “’I Won’t Be a Slave!’ Finnish Domestics in Canada, 1911–1930”, i A 
Nation of Immigrants. Women, Workers and Communities in Canadian History, 1840s–1960s. Franca 
Iacovetta et al. (red). University of Toronto Press 1998, s 168.  
104 St. Jean 1996–1997, s 31.; Jämför: Beijbom, Ulf. ”The Promised Land for Swedish Maids”, i 
Swedes in America. New Perspectives. Ulf Beijbom (red). Växjö 1993, s 112–113. 
105 St. Jean 1996–1997, s 30ff. För en diskussion kring de invandrade hembiträdenas möjligheter 
och drivkrafter att assimileras in i det amerikanska samhället, se även: Daniels, Roger. Coming to 
America. A History of Immigration and Ethnicity in American Life. HarperCollins Publishers 1990, s 150. 
106 Brevik Wangsness, Sigrid. “’Kvinden og Hjemmet’. A Magazine for Scandinavian Immigrant 
Women, 1901–1910”, i Norse Heritage – 1989 Yearbook. Einar Berg et al. (red). Stavanger, Norge 
1989, s 105ff. 
107 SCT, 1/2 1923. 
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generell upplevelse visar det ända på att det måste ha funnits ett intresse hos 
de svenska invandrarkvinnorna att stärka sin ekonomiska position.  

Som noterades redan i kapitel III, hade många av de ensamstående 
kvinnorna som kom till Kanada åkt på så kallade pre-paid tickets, vilket innebar 
att de hade fått biljetten betald av någon i Kanada. Ibland var det släktingar 
eller vänner som hade ombesörjt resekostnaderna, men det kunde också vara 
en arbetsgivare eller kanske en förhoppningsfull ungkarl som betalat biljetten 
till en ”post order bride”. Ur en självständighetssynpunkt blev detta ett di-
lemma, inte minst för dem som fått biljetten betald av arbetsgivaren. Att be-
tala av biljetten från lönen kunde vara ett sätt för kvinnan att komma undan 
en sådan skuld som annars skulle ha tyngt henne.108 Problemet blev desto 
större om det var en blivande make som betalt biljetten. I C.P.R:s material 
finns det belägg för att i alla fall några av dessa kvinnor fick ”kalla fötter” och 
försökte att komma undan det stundande äktenskapet.109 Detta var dock inte 
fallet för Lisa Janson från Kalmar som emigrerade till Kanada 1912 efter att 
ha svarat på en äktenskapsannons. I ett brev till de förra arbetsgivarna skriver 
hon: 

jag kom hit den 18 augusti, så mötte min festman, mig i Winnipeg. jag kom 
fram klockan 9 på morgonen. ock 8 på qvellen var vi gifta. det går fotare än i 
Sverige.110 

Att Lisa inte hade träffat sin blivande man innan de möttes i Winnipeg fram-
går till exempel när hon skriver att han ”förefaller så välditt snäll och förstån-
dig”.111 Men trots att det bara passerat några veckor mellan bröllopet och det 
tillfälle då hon skrev brevet, var hon inte helt tillfredsställd med sin situation. 
Som så många andra män, var hennes nyblivne make ute på arbete under 
veckorna, vilket gjorde att hon fick tillbringa många långa dagar ensam i 
hemmet. I brevet antyds dock ett skandinaviskt/svenskt nätverk av vänner 
och släktingar till hennes man som hon hade börjat lära känna lite.  

På frågan om de ogifta svenska kvinnornas invandring till Kanada var 
ett uttryck för emancipation eller beroende måste nog svaret bli både och. För 
många var av allt att döma emigrationen en frihetshandling, men det var en 

 
108 Rasmussen, Janet E. “Women and Domestic Service. An Oral History Report from the Pacific 
North West”, i Norse Heritage – 1989 Yearbook. Einar Berg et al. (red). Stavanger, Norge 1989, s 90. 
109 Jämför till exempel: Canadian Pacific Railway Land Settlement and Development fonds. Cen-
tral Women's Colonization Board – Recruitment of Domestic Servants 1929–1930. M–2269–
1480, brev från Elsa Wares, 24/1 1930, GA.  
Tillgängligt på: http://asalive.archivesalberta.org:8080/access/asa/documents/display/GLEN-27  
[2004–04–09].  
110 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 6, Lisa Jansson, brev 2/9 1912, NMA. 
111 Ibid. 
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sådan typ av frihet som vanligen endast kunde realiseras genom ett ekono-
miskt stöd, kanske från någon släkting eller från en blivande make. Kvinnorna 
kände till de ekonomiska fördelar som Kanada kunde erbjuda, men var lika 
väl medvetna om arbetsmarknadens begränsningar. Brevik Wangsness hävdar 
emellertid att själva arbetet som hembiträde i Nordamerika stärkte känslan av 
oberoende och självständighet.112 

Det bör tilläggas att hushållsarbetet främst var den unga kvinnans för-
sörjningsmöjlighet och karriär. På sikt var det så gott som alltid äktenskapet 
som hägrade. Monda Halpern beskriver hur tanken på kvinnlig självständighet 
och ett liv utanför äktenskapets ramar fortvarande var mycket kontroversiell i 
Kanada under de två till tre första årtiondena av 1900-talet.113 I den lokala 
historiken Treasured Memories, under rubriken ”Brother loses housekeeper as 
bride to S.A. Anderson”, finner vi berättelsen om unga Emma Carlson som 
först hade flyttat från Borås till Olso, men som sedan vände blicken mot Ka-
nada eftersom hon i Norge ”tvingades arbeta så mycket för så lite pengar”.114 
I Kanada välkomnades hon av sin bror Swanta115 som hade sett fram emot att 
få systerns hjälp som hembiträde. Berättaren framställer Emma som både 
framåt och äventyrlig, ändå slog hon sig till ro och gifte sig med August An-
derson, en av grannarna i området, efter endast fem månader i det nya landet. 
Därmed hade hon sin framtid säkrad. Eftersom August redan hade hunnit 
bryta jorden och byggt ett hus på sin mark var han ett förhållandevis gott 
kap.116 

Emmas liv blev av alllt döma inte lika påfrestande som det kunde bli för 
andra kvinnor som kom att leva på landsbygden. Få sociala kategorier har 
skildrats så enstämmigt som den gifta kvinnan i Kanadas präriemiljöer.117 
Hennes liv stavas ”uppoffring” i de allra flesta beskrivningar, och här och var 
i den tidiga feministiska retoriken framhålls hennes arbetssituation som rent 
slaveri.118 Om ungkarlarna i präriemiljön hade drivits till vansinne av ensam-

 
112 Brevik Wangsness 1989, s 111. 
113 Halpern, Monda. And on that Farm He had a Wife. Ontario Farm Women and Feminism, 1900–1970. 
McGill-Queens University Press 2001, s 43. 
114 Ibid., s 28. 
115 Namnet verkar kanske en aning besynnerligt utfrån såväl svenska som nordamerikanska namn-
givningsnormer men eftersom skribenten konsekvent stavat det på detta sätt har jag utgått från att 
han verkligen kallades Swanta. 
116 Gwynne Historical Society. Treasured Memories. Gwynne and District. Gwynne, Alberta 1977, 
s 365. 
117 Se till exempel: Fairbanks, Carol. Prairie Women. Images in American and Canadian Fiction. Yale 
University Press, s 5. 
118 Se till exempel: Marchildon, R.G. “Improving Rural Life in Saskatchewan. Some Activities of 
the Women’s Section of the Saskatchewan Grain Growers, 1913–1920”, i Building Beyond the Home-
stead. David C. Jones & Ian MacPherson (red). The University of Calgary Press 1988, s 95. 
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heten, skulle många gifta farmarkvinnor komma att drabbas av psykiska be-
svär på grund av tvåsamheten och arbetsbelastningen. Just denna kategori 
ansågs vara vida överrepresenterad åtminstone på Ontarios mentalsjukhus.119  

Enligt Sandra Myres, Sandra Rollings-Magnusson med flera kom de 
traditionella könsrollerna att förändras under pionjärtiden. Detta var emeller-
tid inte i första hand en förändring i riktning mot jämställdhet, även om kvin-
nor och män nu fick ett gemensamt intresse i jordbrukets skötsel. Istället 
började kvinnorna nu att utföra typiskt manliga sysslor, som att ploga, så och 
skörda,120 medan männens förpliktelser såg ut ungefär som tidigare.121  

I landsbygdsmiljön förväntades således de gifta kvinnorna att delta i ar-
betet med gården samtidigt som de skulle ta fullt ansvar för hem och barn. 
Om männen slet hårt med jordbruket, fick kvinnorna göra sitt till. Sett ur 
detta perspektiv hade de flesta invandrargrupper i Kanadas prärieprovinser 
liknande erfarenheter. Irene Parlby, kvinnlig styrelsemedlem i UFA (United 
Farmers of Alberta), menade år 1925 att kvinnorna i prärieområdena arbetade 
hårdare än någon annanstans, utan att få rättmätig juridisk och ekonomisk 
kompensation. ”Self made man”-myten var förmodligen lika förankrad i Ka-
nada som i USA, men för kvinnorna kunde den upplevas som en provokation 
eftersom den på ett påtagligt sätt inte bara marginaliserade, utan också exklu-
derade deras bidrag till framgången. I tidningen Farm and Diary år 1911 skri-
ver en kvinna: 

”I’m a self made man.” How often we hear this assertion now-a-days made 
with pride and satisfaction by men who in a comparatively few years and with 
few opportunities haved raised themselves from poverty to affluence. … The 
self-made farmer – and we have many of them in this country – boys who 
came here with nothing at all and now have splendid farms well stocked and 
paid for, owe more to their wives than to any other class of self-made men. … 
These self-made men make me tired. Why cannot they tell the whole truth and 
give the women in the case her due credit?122 

Kvinnan kanske inte var den enda anledningen till att mannen lyckades med 
sitt jordbruk, men hon var trots allt en oundgänglig förutsättning. Halpern 
menar att även kvinnorna själva undervärderade sitt arbete och att just detta 
kan ses som en av anledningarna till att det uppenbarligen finns förhål-

 
119 Halpern 2001, s 28. 
120 Om arbetsfördelningen mellan kvinnor och män i det svenska jordbruket se till exempel: Ejde-
stam, Julius. Mannen och kvinnan i svensk folktradition. Uddevalla 1980, s 41ff. & 53ff. 
121 Se citat i Silverman 1988, s 51; Rollings-Magnusson 2000, s 225–232. Jämför: Harzig & Ho-
erder 1993, s 92; Kinette Club of Didsbury. Echoes of an Era History of Didsbury and District. Dids-
bury, Alberta 1969, s 40; Broadfoot 1976, s 199, s 209–211, s 213. 
122 Citat hämtat ur Farm and Diary. Third Annual Special Magazine Household Number, 5 October 1911, 
s 8, i Halpern 2001, s 31. 
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landevis få primärkällor som behandlar farmlivet ur ett kvinnligt perspektiv. 
En annan av orsakerna till att kvinnorna inte nedtecknade sina erfarenheter 
på samma sätt som många män har gjort var enligt Halpern helt enkelt att de 
inte hade någon ledig tid att skriva på.123 
 

Prairie Mother – av Herbert Kaufman 
 
She Came to Rock The Cradle Of The New Empire. 
Adventure Calls to Men, But Duty Summons Women. And so, when the time was ripe to breed 

new stars for the flag, she set forth from Maine and Ohio and Killarney’s loveliness, and her Swedish 
village, and her fjord home, to mother the wilderness. 

Only God new [sic!] the fullness of her giving to the young Northwest. She lived in sod houses 
and hay-roofed huts, with the nearest neighbour often a day’s trudge away. 

She had no decencies. She did not even know the luxury of floor or fireplace. Her meal was 
ground in hand mill and her baking range was makeshift oven in the yard. 

She helped in the fields – at ploughing and sowing, and she helped to scythe the crop and bind 
the sheaves. 

She watered the stock and spun and knitted and tailored. She made a garden and preserved the 
winter food, – milked her cows and nursed her children. The sleepy-eyed sun found her already at 
her tasks, and the mid-moon heard her croon the baby to rest. 

Her “beauty sleep” began at ten and ended at four. Year in and year out she never had an 
orange, a box of sweets, or a gift of remembrance.  

She fought drought and dearth and savages – , and savager loneliness.  
Her ”Sunday bests” were calico and linsey woolsey. She grew old at the rate of twenty-four 

months a year at the grubbing hoe and the wash tub and the churn. 
She bore her bairns and buried them on the frozen prairies. But she asked no pity for her 

broken arches, her aching back, her poor gnarled –, or for the wishful memories of a fairer youth in 
sweeter lands. She gave America the great Northwest, and was too proud to quibble at the cost of the 
stalwart sons to whom she willed it. She mothered MEN.  

Präriemodern – Kvinnan eller Myten? Invandrarkvinnas liv och martyrskap, i tolkning av 
Herbert Kaufman.124 

 
 

123 Halpern 2001, s 22. Om Halperns och mina egna iakttagelser angående bristen på brev från, 
och berättelser av, farmarkvinnor i Kanada kan sägas vara ett generellt fenomen står detta i sådana 
fall i kontrast mot den amerikanska erfarenheten. Enligt Anne Lisbeth Olson var de flesta av de 
bevarade immigrantbreven från danska invandrare i USA skrivna av kvinnor. Olsons tolkning är 
att kvinnorna inte arbetade lika mycket utomhus och därför hade möjlighet att sätta sig ned och 
skriva. Se Olsen, Anne Lisbeth. ”The Immigrant Family on the Prairies as Seen through Personal 
Letters”, i From Scandinavia to America. Proceedings from a Conference held at Gl. Holtegaard. Steffen 
Elmer Jørgensen et al. (red). Odense University Press 1988, s 199. 
124 Beiseker Historical Society. Beiseker's Golden Heritage. Beiseker, Alberta 1977, s 116.  
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Det kunde med andra ord vara stor skillnad mellan att ha en fru och att vara 
en fru ute på prärien. Trots att kvinnans arbetsdag oftast fortsatte ännu några 
timmar efter det att mannen tagit en välbehövlig vila efter ett hårt dagsverke, 
hade hon endast begränsad rätt till den gemensamma egendomen. Hennes 
arbete betraktades som ”labor of love” utan något egentligt ekonomiskt 
värde.125 Paradoxalt nog förefaller det emellertid som om detta så kallade 
kärlekens arbete i de flesta fall utfördes utan just kärlek, eller i vilket fall utan 
kärlek till maken.  

Som gifta levde förvisso mannen och kvinnan under samma tak, men de 
delade inte självklart samma verklighet, menar Elaine Leslau Silverman, som 
intervjuat 130 invandrarkvinnor av olika ursprung och deras ättlingar i Al-
berta.126 Silverman hävdar att kärlek länge var något som kvinnorna i 
präriesamhället överhuvudtaget inte kunde kosta på sig att ha som en över-
ordnad urvalsprincip i valet av make.127 Detta är i sig ingen ny och banbry-
tande hypotes utan något som också iakttagits av exempelvis Suzanne Sinke 
och Stephen Gross i deras undersökning av den internationella äktenskaps-
marknaden i det sena 1800-talets Nordamerika utifrån de tyska kvinnornas 
perspektiv.128 Silvermans informanter såg kärleken som en bonus i de fall den 
funnits där, men de allra flesta beskriver äktenskapet som ett gemensamt ar-
betsprojekt där i bästa fall en nära vänskap kunde utvecklas.129 De såg i första 
hand äktenskapet som en ekonomisk lösning och jordbruket som ett affärs-

 
125 Strong-Boag. Veronica. “Pulling in Double Harness or Hauling a Double Load. Women, Work 
and Feminism on the Canadian Prairie”, i The Prairie West. Historical Readings. R. Douglas Francis & 
Howard Palmer (red). The University of Alberta Press 1992. (andra utgåvan), s 404–405; Marchil-
don, R.G. “Improving Rural Life in Saskatchewan. Some Activities of the Women’s Section of the 
Saskatchewan Grain Growers, 1913–1920”, i Building Beyond the Homestead. David C. Jones & Ian 
MacPherson (red). The University of Calgary Press 1988, s 94–95. 
126 Silverman, Eliane Leslau. ”Women’s Perceptions of Marriage on the Alberta Frontier”, i Build-
ing Beyond the Homestead. David C. Jones & Ian MacPherson (red). The University of Calgary Press 
1988, s 49. 
127 Ibid., s 58. 
128 Sinke, Suzanne & Gross, Stephen. “The International Marriage Market and the Sphere of 
Social Reproduction. A German Case Study”, i Seeking Common Ground. Multidisciplinary Studies for 
Immigrant Women in the United States. Praeger, Westport, Conneticut 1992, s 75. Jämför också med 
Denyse Baillargeons studie över kvinnors tankar kring äktenskapet i mellankrigstidens Montreal. I 
denna visar Baillargeon hur ekonomiska ställningstaganden ofta blev avgörande för valet av part-
ner. Se: Baillargeon, Denyse. ”Beyond Romance. Courtship and Marriage in Montreal between the 
Wars”, i Rethinking Canada. The Promise of Women’s History. Oxford University Press 2002, s 217. 
129 Silverman 1988, s 58. 
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samarbete.130 Eftersom det fanns synnerligen få andra karriärvägar för 
kvinnor, framförallt under den tidiga bosättningsfasen, hade de flesta av 
Silvermans informanter inte sett något annat alternativ än att gifta sig unga, 
även om äktenskapet i praktiken ”både födde och svälte dem”. Mannen var 
den som hade både rätt till och kontroll över inkomsterna.131  

Svenskättade Esther (Wallsten) Mellemstrand ger sin bild av hur livet för 
kvinnorna på den kanadensiska prärien kunde te sig: 

My Mom and Aunt Nellie worked long hours to provide the necessities for 
their families. Sometimes as many as fourteen cows were milked. Butter was 
made and sold. As soon as the girls were old enough to hold a pail between 
their knees and balance on a stool made from a stout cab of wood, they milked 
the “easy strippers”. It was ours [döttrarnas] responsibility to keep the 
smudges going to drive away the mosquitoes from the cattle. We fed skim milk 
to the calves. The nicest animal would be fed an egg, so that he would sport a 
shiny coat of hair when we exhibited at the School fair in the fall. In the winter 
it was our duty to carry the lighted kerosene lantern to guide Mother as the 
carried the heavy pails of milk to the house for separating. Often the bitterly 
cold wind would extinguish the flame before we reached the house.132  

I Esthers beskrivning ansvarade hennes mor Emma och fastern Nellie för 
traditionellt kvinnliga sysslor som skötsel av djuren, mjölkning och framställ-
ning av mejeriprodukter, både för egen konsumtion och till försäljning. De 
sydde också kläder till sina familjer. Barnens uppfostran låg på modern, och 
med en stor familj och synnerligen begränsad ledig tid fanns det inte mycket 
utrymme för vare sig flexibilitet eller lyhördhet. Emma och hennes man hade 
fem egna flickor. Dessutom hade de tagit över ansvaret för två föräldralösa 
pojkar. Esther berättar att det enda som behövdes för att barnen skulle upp-
föra sig när de gick till kyrkan om söndagarna var att mamman sa på svenska: 
”Du maa hveta hut. Her kommer presten.”133  

 
130 Ibid., s 58. 
131 Ibid., 1988, s 53ff. Fritt översatt citat från s 60. Det skall i detta sammanhang påpekas att änkor 
hade möjlighet att skaffa ett eget homestead. I Lokens bok finns en bild på två norska kvinnor, 
Sabrine Jacobson och Josephine Solberg, i Square Deal i Alberta som valt denna väg. Det finns 
också en berättelse om den ukrainska änkan Anna som tog ett homestead. Finlandssvenskan Anna 
Marsch, däremot, försökte skaffa ett homestead i Saskatchewan men blev nekad eftersom hon 
inte var änka. I övrigt förefaller det inte som om detta var en särskilt vanlig strategi i Kanada. I 
Minnesota, USA, hade däremot inte mindre än 2400 kvinnor mellan åren 1863 och 1889 skaffat 
ett eget homestead. Se: Webb, Anne B. “Minnesota Women Homesteaders. 1863–1889”, i Journal 
of Social History, Fall 1989, Vol 23, Issue 1; Loken, Gulbrand. From Fjord to Frontier. A History of the 
Norwegians in Canada. McLelland and Steward limited, Kanada 1980, Bildbilaga mellan s 136 och 
137; Ewanchuck, Michael. Pioneer Settlers. Ukranians in the Dauphin Area, 1896–1926. Winnipeg, 
Manitoba 1988. Town of Naicam. Gleaning Along the Way. A History of Naicam, Lac Vert and 
Surrounding Districts. Inter-Collegiate Press, Winnipeg, Manitoba 1980, s 439.  
132 Mellemstrand, Esther (Wallsten). ”The Wallstens”, i The Lantern Years. Buffalo Park to Neutral 
Hills. Mary Burpee (red). Inter-Collegiate Press, Winnipeg 1967, s 263. 
133 Ibid., s 263. 
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Emma fick också rycka in som barnmorska i distriktet. Vid sådana tillfäl-
len stannade hon i tio dagar och tog hand om såväl nybliven mor som nyfött 
barn, samtidigt som hon skötte barnfamiljens dagliga sysslor som tvätt och 
matlagning. Att detta överhuvudtaget var genomförbart med tanke på de egna 
förpliktelserna därhemma berodde förmodligen på att Nellie kunde ta över en 
del av Emmas arbete under tiden.  

Historikern och kvinnoforskaren Nanci Langford menar att just barna-
födandet var ett mikrokosmos som, för att använda en kliché, speglade ett 
makrokosmos – den enskilda händelse som fångade själva essensen i de kana-
densiska pionjärkvinnornas liv och förutsättningar i präriesamhället.134 Samti-
digt som den kanadensiska staten, kvinnoorganisationer och medicinsk ex-
pertis under många år debatterade om den bästa lösningen för mödravården 
ute i präriesamhällena, lämnades kvinnorna i många fall att ta hand om den 
helt själva,135 vilket också var fallet i det område i Alberta där Emma bodde. 
Här sattes systerskapet, granngemenskapen och omtanken om andra på prov. 
Kvinnor förväntades hjälpa varandra, oavsett vem som behövde hjälp, eller 
om de ens kände sig mogna för uppgiften.136 Och att föda barn var ett riskfyllt 
företag. Langford skriver: 

Homesteading was indeed a different experience for women than it was for 
men. Women literally risked their lives to establish their families and a future 
for their children in the Canadian West. In a contradictory social context in 
which women were indispensable to successful settlement yet treated as dis-
pensable by negligent and irresponsible governments, homestead women re-
sponded to each others needs, sometimes with hesitation and fear, but they 
always responded.137 

Langford ser således en tydlig diskrepans mellan präriekvinnornas faktiska 
insatser och regeringens handlande, eller snarare brist på handlande. Intres-
sant att notera är dock att etnicitet eller nationalitet tycks ha varit mer eller 
mindre oväsentliga kategorier i dessa sammanhang. Varken källmaterial eller 
sekundärlitteratur uppvisar några tydliga etniska strategier i beskrivningarna av 
turerna kring barnafödandet, om man bortser från de fall där de havande 
kvinnorna sökte hjälp av släktingar eller nära vänner.138 Snarare förefaller det 
som om det var de praktiska möjligheterna och/eller den eventuella barn-

 
134 Langford, Nanci. “Childbirth on the Canadian Prairies, 1880–1930”, i Journal of Historical Sociol-
ogy. Vol 8, No 3, September 1995, s 279. 
135 Ibid., s 298. Om denna diskussion, se även Marchildon 1988, s 100–101. Jämför: Broadfoot 
1976, s 202–203.  
136 Ibid., s 284. 
137 Ibid., s 298–299. 
138 Ibid., s 294. 
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morskekompetensen som var avgörande för vem som skulle hjälpa till om 
någon av kvinnorna i grannskapet skulle föda barn.  

Något tillspetsat bidrog med andra ord barnafödandet och den kanaden-
siska statens oförmåga att hitta goda lösningar att ta hand om mödravården, 
sannolikt till ett ökat utbyte mellan de olika invandrargrupperna i allmänhet, 
och mellan kvinnorna i synnerhet. I Silvermans bok om kvinnor i den kana-
densiska präriemiljön återfinns till exempel en berättelse om svenska fru Lind 
som tog hand om fru Homestead, en nybliven mor, och hennes för tidigt 
födda gossebarn i hela sex veckor, allt under stora umbäranden. Bland annat 
lät hon bygga en ugn utomhus för brödbak, så att hon kunde använda den 
vanliga ugnen till att hålla jämn värme inomhus för barnet.139  

I likhet med Tone Bringas studie över Bosnien, uppvisar även den kana-
densiska invandrarmiljön prov på ett kvinnligt gränsöverskridande för det 
gemensamma bästa.140 Kvinnorna valde här en inkluderande strategi genom 
att inte sluta sina gränser mot behövande av andra nationaliteter. I det kana-
densiska fallet var det förmodligen ett val utan andra realistiska alternativ. 
Endast med det egna välbefinnandet som insats kunde invandrarkvinnorna 
välja bort varandras omsorg och omtanke. 

Däremot torde det stå klart att det var kvinnorna som i hög grad bidrog 
till upprätthållandet av svensk kultur och svenska traditioner i det nya landet, 
på samma sätt som i fallet med de grekiska kvinnorna som Scourby har 
beskrivit. Detta är ofrånkomligt då svensk kultur på individnivå i Kanada i 
mångt och mycket blev synonymt med traditionellt firande och svensk kok-
konst. När hemmet och barnents uppfostran ingår i kvinnans sfär och mat-
lagningen är hennes uppgift blir i själva verket begreppet kultur synonymt 
med kvinnans kultur. Även om alla, såväl män och kvinnor som barn, ställde 
upp på firandet av gamla traditioner och inte gärna skulle ha varit utan dem, 
förutsattes det att det var kvinnan som skulle vara den som lagade maten och 
organiserade festligheterna. 

Kontaktytor och solidariteter 

I kulturkrockar och kulturmöten, i mötet mellan det gamla och det nya skapas 
det enligt Barth utrymme för nya identiteter och solidariteter. Här finns det 
egentligen tre strategier att välja mellan – att exkludera, att negligera eller att 
inkludera. Att ta steget att på ett annat plan inkludera någon i en gemenskap 
innebär inte med nödvändighet att göra avkall på den nationella/etniska iden-

 
139 Silverman 1998, s 90. Och vad hände då med barnet? Jo, ”by jingo”, som informanten 
uttrycker sig, han överlevde och blev både stor och stark.  
140 Bringa 1993. 
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titeten. Istället visar undersökningar av integrationsprocesser att den etniska 
identiteten inte alls behöver vara överordnad andra sociala identiteter. Hur 
förhöll sig de svenska invandrarna till varandra, till de andra invandrar-
grupperna och till det kanandensiska värdsamhället? Och hur såg relationen 
till hemlandet och svenskarna i Amerika? 

Etniska nätverk och mötet med andra  
Att börja ett nytt liv i ett nytt land är definitivt inte en tabula rasa-situation. 
Även om det land man flyttar till fortfarande är under uppbyggnad, så som 
fallet var med Kanada under det tidiga 1900-talet, har immigranterna som 
befolkar det en bakgrund, en social och kulturell identitet baserad på person-
liga erfarenheter från det gamla landet. Historikern Sune Åkerman har i en 
artikel åskådliggjort det etniska landskapet i Valleyview, Alberta, genom två 
svenska bröders möten och kontakter med både landsmän och andra nationa-
liteter.141  

Kontakten med landsmän och de informella svenska nätverken har 
också en framträdande plats i de flesta individbaserade material som under-
sökts i denna studie av svensk-kanadensiskt identitetsskapande. Det finns 
naturligtvis en slags logik i detta, och man skulle kunna misstänka att dessa 
kontakter tar större utrymme i själva källmaterialet än vad de gjorde i den 
upplevda verkligheten. I brev till hemlandet ville man ofta redogöra för hur 
andra svenska vänner hade det i det nya landet. I berättelserna vill författarna 
visa att den individ de beskriver också var en del i ett större sammanhang, och 
i de intervjuer som jag tagit del av har just svenskheten och de svenska nät-
verken stått i fokus snarare än svenskarnas kontakter med andra nationali-
teter.  

De svenska invandrarna verkar ha tytt sig till varandra i det nya landet. 
Så här skriver till exempel ungkarlen Gus Carlson i ett brev hem till sina 
föräldrar den 6 februari 1915: 

Jag har varit och gästat en svensk familj, som bor 5 sv. mil härifrån, i 5 veckor. 
Jag var hos dom i 2 veckor i November också. Jag blef bekant med dom för 12 
år sedan i Staterna, men viste ej att de bodde så nära här förrän i höst när jag 
träffade mannen i staden.142 

I så gott som varje brev till Sverige återger Gus möten med svenskar utanför 
den egna vänkretsen, som när han har deltagit i svenska fester och danstill-
ställningar, ett nöje som han fortsätter att uppskatta ända fram till sitt olyck-

 
141 Åkerman 2002, s 137ff. 
142 Linda Carlson, Gus Carlson, brev 6/2 1915, PAK. 
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liga frånfälle. Särskilt mycket tycks Gus ha värdesatt svenska uppträdanden av 
olika slag, som till exempel när Gunnar Boman från Sverige skulle sjunga på 
en fest. ”Där blir det nog roligt”,143 skriver han till sin syster.  

Många av de unga män som emigrerade till Kanada för att starta ett litet 
jordbruk arbetade säsongvis med exempelvis skogs-, gruv- och järnvägsarbete 
för att klara sin försörjning. På dessa arbetsplatser möttes män från världens 
alla hörn, vilket inbjöd till jämförelser mellan de olika nationaliteterna. Från 
ett skogsarbetarläger i British Colombia, dagen före julafton 1905, skriver 
Edwin till sina systrar: 

Next week I will have a better job as I will be falling together with a boy from 
Dalcarlia. Of the six fallers in camp four are Swedes, one is Norwegian and the 
other is Russian. (…) There is a steady exchange of men here; they come and 
go every day. Only Scandinavians and few others stay at any lenth of time. The 
American temperment demand more variety than is found in a camp such as 
this.144 

I det tidiga 1900-talets Nordamerika tycks själva titeln skogsarbetare ha varit 
synonym med att vara svensk. Svenskarna hade också fått rykte om sig att 
vara starka och dugliga arbetare.145 Detta var en myt som de själva bidrog till 
att odla. Edwins brev ger ytterligare ett bevis på att så var fallet; med en kol-
lega från Dalarna skulle arbetet underlättas. På samma sätt hyllar han svens-
karnas uthållighet i jämförelse med amerikanernas. 

Men svenskarna och skandinaverna var trots allt invandrare med allt vad 
det innebar. Det var i förhållande till andra invandrargrupper som de rankades 
relativt högt, inte i förhållande till britterna eller amerikanerna. Därför är det 
intressant att deras kultur också i vissa särskilt svenskdominerade samhällen 
anammades av kanadensarna själva. Så här skriver John Hawkes år 1922: 

There has been a great deal of talk in the past about the necessity of ”assimi-
lating” the settler from Europe. In the case of the Stockholm and Percival 
Swedes it looks rather as if the Swedes are assimilating us.146 

I det svenskdominerade präriesamhälle som Hawkes beskriver blev det trots 
allt naturligt för de andra folkgrupperna att närma sig den större svenska ge-
menskapen. Ingenting tyder heller på att svenskarna skulle ha haft något som 
helst emot detta. Lizette Gradén har i sin avhandling från 2003 visat på en 
liknande utveckling i svenskamerikanska Lindsborg.147 Men till skillnad från 
den utveckling mot en total svenskhet som Gradén beskriver, tycks det som 

 
143 Linda Carlson, Gus Carlson, brev 2/1 1924, PAK. 
144 Thomas Thomeus, Edwin Thomeus, brev 23/12 1905, PAK. 
145 St. Jean 1997, s 14ff. 
146 Hawkes, John. Saskatchewan and its People. Volume II. The S.J. Clarke Publishing Company. Chi-
cago/Regina 1924, s 707. 
147 Gradén, Lizette. On Parade. Making Heritage in Lindsborg. Kansas, Uppsala 2003 (diss), s 74. 
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om de inledningsvis relativt segregerade svenska kolonierna i Stockholm och 
Percival ganska snart luckrades upp genom inflyttningen av andra etniska 
grupper. Hawkes menar dock att samhället 1922 fortfarande var starkt influe-
rat av svenskarna.148 

Den nationalitet som stod svenskarna närmast i den kanadensiska emi-
grantmiljön var under alla omständigheter norrmännen, även om svenskarna 
också hade vissa kontakter med invandrare från de övriga nordiska länderna 
och då, som det förefaller, framförallt med finnarna.149 Gulbrand Loken, som 
skrivit en bok om norrmännen i Kanada, konstaterar att många norska män 
skulle komma att gifta sig med svenska kvinnor.150 Men enligt Etta Lindseth 
från Stavely, Alberta, var det trots att svenskarna och norrmännen bodde i 
samma samhälle inte så vanligt med äktenskap mellan de två skandinaviska 
nationaliteterna.151 

På ett mer vänskapligt och praktiskt plan verkar dock relationen mellan 
svenskar och norrmän ha varit nära, trots vissa små skärmytslingar då och då. 
En konsekvens av den allmänna språkförbistringen var helt enkelt att många 
sökte sig till människor som kom från samma del av världen och talade ett 
språk som de förstod oavsett nationellt ursprung. Edwin Thomeus skriver i 
ett brev till sina systrar: 

Here we care less about your quarrel with Norway. A Norwegian is as much 
countryman as a Swede. What matters here is where one comes from. A Rus-
sian and a Galician view each other as the same as they speak the same lan-
guage, same with a Swede or a Norwegian or a Finn. If an Englishman and 
Yankee come together it is a different story!152 

I detta uttalande, som har sitt ursprung i konflikten kring unionsupp-
lösningen, visar Edwin sin starka identifikation med invandrare från Norge. 
Genom att framhålla likheterna mellan de olika nationaliteterna försöker han 
också skapa en bild av etnisk gemenskap utanför den nationella solidariteten, 
en konstruktiv strategi realiserad genom den inkluderande argumentationen. 

Litteraturvetaren Werner Sollors visar i en undersökning av emigrant-
brev från Nordamerika hur uttryck av etnisk identitet kan blottläggas i mötet 

 
148 Hawkes 1924, s 706. 
149 Det finns få belägg i det individbaserade källmaterialet för nära kontakter mellan svenskar och 
danskar eller islänningar. 
150 Loken 1980, s 95. 
151 Mikael Setterdahl, Intervju med Etta Lindseth, MS 011, SEV. En annan av Setterdahls 
kanadensiska informanter, Ada Taranger i Camrose, Alberta, var själv gift med en norrman. Hen-
nes make hade dock bott i Sverige ett antal år. Se: Mikael Setterdahl, Intervju med Ada Taranger, 
MS 014, SEV. 
152 Thomas Thomeus, Edwin Thomeus, brev 23/12 1905, PAK. 
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mellan olika människor och grupper.153 Utifrån ett konkret exempel, mötet 
mellan två individer med olika etniskt ursprung, kastar han ljus över den et-
niska identitetens komplexitet. 

Den svenske USA-immigranten Axel anställer vid ett tillfälle ”Jake”, en 
fransk-kanadensisk man med indianskt påbrå. Trots att ingen av dem förstår 
ett ord av vad den andre säger, uppstår ett varmt kamratskap. Sollors menar 
att Axel i sitt agerande gentemot Jake på en och samma gång demonstrerar tre 
olika nationella och etniska identiteter. Han är amerikan, eftersom han identi-
fierar sig med den så kallade WASP-gruppen och har anammat de ameri-
kanska fördomarna. Han är icke-amerikan, eftersom han på samma sätt som 
Jake inte är helt assimilerad i det amerikanska samhället, och slutligen, han är 
svensk eftersom han i motsats till Jake saknar multietniskt påbrå. Den gemen-
skap de känner bottnar följaktligen i en slags ”icke-identitet”, i den icke-ame-
rikanska identiteten. 

Ungefär samma problematik går att känna igen i andra berättelser om 
möten mellan individer av olika etnisk härkomst. Genom att hela tiden rela-
tera sig både till sin egen etniska grupp och till andra, genom att anamma de 
myter och fördomar som kommit att etableras, konstrueras, enligt Sollors, 
den etniska medvetenheten, såväl på ett individuellt, som på ett kollektivt 
plan.154 På detta sätt ansluter han också tydligt till Barths kulturgränsteori. 

Mötet med andra etniska grupper kan således spela en framskjutande 
roll i skapandet av den individuella och kollektiva etniska identiteten. Redan 
under båtresan över till Nordamerika fick de svenska utvandrarna komma i 
kontakt med andra nationaliteter. Då Sverige under de första decennierna av 
1900-talet var ett förhållandevis etniskt homogent land kunde andra etniska 
grupper te sig främmande och annorlunda i svenskarnas ögon. Vega Eklöv 
skriver: 

Olika nationer fick vara tillsammans [under båtresan till Kanada 1902, förf. 
anm.]. Bland andra så var det några som dom kalla för ”pälsgubbar”. De var 
klädda i en lång särk ock över denna en lång päls. Min mor sa: Nu ser ni vad 
det finns för folk i det nya landet som vi kommer till. Vi såg dem aldrig någon 
mer gång.155 

I Vegas brev är det yttre och lätt identifierbara attribut som klädseln som får 
karaktärisera en etnisk grupp. De så kallade pälsgubbarnas klädsel tycks ha 
givit upphov till oro hos Vegas mor, inte minst på grund av den vaga för-
aningen av vad som väntade henne i Kanada. Kontrasten mot Vegas egen 

 
153 Werner Sollors. ”Polyethnic Panorama. Life Stories of Undistinguished Americans as Told by 
Themselves”, i Swedes in America. New Perspectives. Ulf Beijbom (red). Växjö 1993, s 214ff. 
154 Sollors 1993, s 215. 
155 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 4, Vega Eklöv, berättelse, NMA. 
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upplevelse av den etniska mångfalden efter några år i Kanada blir ganska på-
taglig:  

I Sverige var vi rädda för farliga människor och här är det vilda djur. Under de 
8 år vi bodde i Canada hade vi aldrig varit ofredade av människor och ändå 
fanns det många olika nationer. Det gick att gå var som helst, inget hände oss 
eller andra. Vi kunde gå genom kineskvarteren vad dag när vi gick till skolan. 
156 

Å ena sidan visar Vega en slags medvetenhet om fördomar och rasism genom 
att hon överhuvudtaget nämner att de kunde gå igenom kineskvarteren utan 
att något hände. Å andra sidan sätter hon sig över dessa fördomar och verkar 
i själva verket mena att människor i Kanada, oavsett ursprunglig nationalitet, 
överlag var mer pålitliga än människorna i Sverige.  

Av de brevskrivare och berättare som återger mötet med andra nationa-
liteter efter det andra världskriget är det framförallt TorstenDarmalm som 
utmärker sig. Genom sitt arbete kommer han ideligen i kontakt med nya 
människor. Att nationaliteten var en viktig särskiljande kategori för honom 
under hans tid i Kanada framgår tydligt i hans berättelse:  

I den nya Campen behövde jag ej vara mer än en vecka på järnvägsbygget an-
tagligen arbetade jag så hårt att jag blev befodrad till det bättre arbete. Där på 
bygget arbetade Serber, Italienare, Polacker, Ryssar och många fler nationer. 
Då jag varit där i två dagar frågade de andra mej om jag hade ack, det upp-
märksammades antagligen av den allestädes närvarande förmannen, så jag blev 
satt som hantlangare åt en Finne som var Campens hajrigger det är den bäst 
betalde mannen i en skogscamp. Jag fick 1.25 dollar mer om dagen, så fick jag 
samtidigt lära mej splitsa [?] å det var ju en bra början mot högre förtjänster. 
Denne Finländare hade varit i landet så länge att han förstod hur mycket han 
kunde utnyttja oss nykomna och naturligtvis slippa att göra det själv och det 
gjorde han.157 

Det är symptomatiskt att samtliga personer utom chefen beskrivs utifrån sin 
nationella tillhörighet. Oftast lägger dock inte Torsten in några större värde-
ringar i detta. Snarare handlar det om att ge en bild av den mångfald av män-
niskor som arbetade i lägren. Den slipade finländaren som utnyttjade de ny-
tillkomna gjorde det i kraft av sin långa vistelse i det nya landet, inte i kraft av 
sin nationalitet.  

Liksom i de flesta andra invandrarländer fanns det även i Kanada en 
slags etnisk hierarki som kom till uttryck på olika sätt. I Torstens uttryckliga 
kommentarer om andra nationaliteter kan man mellan raderna ana deras sta-
tus i det nya landet. Det är ett känt faktum att östeuropéer och ryssar inte 
hade så hög status i Kanada.158 Torsten är därför noga med att lyfta fram de 

 
156 Ibid. 
157 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 4, Torsten Darmalm, berättelse, NMA. 
158 Se till exempel: Palmer & Palmer 1990, s 95. 
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positiva egenskaper som går emot den gängse föreställningen hos de personer 
som han mött och respekterat. Han skriver till exempel att han vid ett tillfälle 
”till kamrat fick en Polack [som var] en mycket bra människa” och i samband 
med att han arbetade i par med en ryss att denne ”var en förstklassig timmer-
huggare och en överdängare på att arbeta”, samtidigt som han var ”stursk och 
ej det minsta lat”.159  

Det brukar hävdas att indianerna var den grupp som svenskarna i Ka-
nada hade minst kontakt med.160 Med tanke på det antal berättelser som be-
handlar vänskapliga möten och kontakter med ursprungsbefolkningen finns 
det dock anledning att om inte betvivla, så åtminstone relativisera en sådan 
föreställning. Mötet mellan de två kulturerna förefaller i själva verket ofta ha 
skapat en ömsesidig fascination som det i sin tur gick att bygga en vänskap på. 
Om trevliga möten med indianer i området skriver Vega: 

Jag hade många upplevelser där ute i Canada bland svenskar, och även bland 
andra folkslag inte minst då vi var och hälsade på indianerna. Då hade vi mo-
torbåtar och åkte över till andra sidan där de bodde. De var mycket glada om 
de blev bjudna på snus, som gubbarna bjöd på. Damerna bjöd på cake det 
dugde också, ock ice cream.161 

Det framgår inte av brevet hur de först kommit i kontakt med indianerna, 
men enligt Vega var det uppenbarligen en relation som uppskattades av båda 
parter. Även Edwin Thomeus tycks ha haft en förhållandevis god relation till 
ursprungsbefolkningen: 

When I was in Lac Ste. Anne last, two half breeds came from Smokey River 
with their squaws and horses. They had a pack pony with a load of skins taken 
last winter which they sold for $1 500! Another man, swift, a Yankee married 
to a squaw, how lives up near the Yellowhead Pass, sold his pelts when I was 
there for $400. His pack was only half the size that I could carry under one 
arm. These people are getting alot of money in Lac. Ste. Anne while we poor 
homesteaders, how are struggling with our land and living frugally, look upon 
the Indians and half breeds as inferior people. However I am on very good 
terms with our neighbour Pierre Grey and all the Indians we meet are friendly 
and helpful.162 

Med lika delar avund och respekt redogör Edwin för ”halvblodsindianernas” 
affärer. Han berör och ifrågasätter också föreställningen om indianer som 

 
159 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 4, Torsten Darmalm, berättelse, NMA. 
160 Om detta förhållande berättar exempelvis författaren Sven Delblanc från sin barndom i Saskat-
chewan: Grannsämjan var god, man gick man ur hus i hus i en vänlig och utåtriktad gemenskap, som inte var 
vanlig i Sverige. När kvinnor ställde till storbak sändes alltid smaklimpor till grannarna. Ingen ”kom och störde”, 
alla var välkomna att sitta ner och ta för sig av den enkla kosten. Indianerna var dock inte med i denna gemen-
skap. Man såg dem inte, jag tror man förträngde deras existens. Jag blev själv förvånad när jag återkom i femtio-
årsåldern och fann dem överallt. Som barn och yngling hade jag inte sett dem. Se: Delblanc, Sven. Livets Ax. 
Falun 1992, s 16. 
161 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 4, Vega Eklöv, berättelse, NMA. 
162 Thomas Thomeus, Edwin Thomeus, brev 22/7 1906, PAK. 
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lägre stående. Det framgår tydligt att han vill visa dem där hemma att han inte 
bara är positivt inställd till de indianer han har träffat, utan också att en viss 
vänskap har utvecklats.  
 
 

 
”Indianer och invandrare” – en ömsesidig relation i Alberta? Här syns Peter Gray med fru i Lac Ste. 
Anne tillsammans med två okända damer i hatt.163 

Svenskamerika, Sverige och svenskarna i Kanada 
För de släktingar och vänner som hade stannat kvar i Sverige var de båda 
invandrarländerna USA och Kanada kort och gott Amerika. Inte heller de 
som utvandrade tycks ha gjort någon större skillnad mellan länderna. I Ka-
pitel II beskrevs hur svenskamerikanskt församlings- och föreningsliv i vissa 
fall blev en angelägenhet för både svenskarna i Sverige och det svenska Ka-
nada. Men hur förhöll sig egentligen individen till dessa olika referens-

 
163 Bild: Mr. and Mrs. Peter Gray, Lac Ste. Anne, Alberta, NA–3187–22, GA. Den flerspråkiga 
kanadensiska immigrantmiljön mer eller mindre omöjliggjorde en språk- och stavningskonsekvent 
användning av ursprungliga person- och efternamn. Förmodligen är ’Peter Gray’ synonym med 
’Pierre Grey’, Edwin Thomeus granne och vän.  
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punkter? Frågan aktualiserar synen på etnisk sammanhållning som storfamilj 
och/eller en föreställd gemenskap, samtidigt som den berör föreställningen 
om diasporan. 

Själva valet av immigrationsdestination var ofta en konsekvens av re-
dan etablerade sociala nätverk i det nya landet. Så här berättar Martin Eng-
ström i Wetaskiwin, Alberta, om sin emigration till Kanada:  

Jag hade två bröder i Staterna. en av bröderna kom hem till Sverige 1907 äfter 
en månads vistelse i Sverige reste han tillbaka, då jag och mina föräldrar och en 
syster, följde med honnom. […] Min broder steg av i Winnipeg och reste till 
Staterna. En syster och en svåger reste hit ett år förut. Vi hörde man kunde få 
Homestead för 10 Dållar.164 

Martins sociala nätverk var sedan tidigare utspritt på båda sidor om den nord-
amerikanska gränsen vilket bidrog till att han kunde låta ekonomin styra valet. 
För många skulle detta första val av immigrationsland inte vara ett val för 
livet, även om de inte hade för avsikt att återvända till Sverige. Det finns åt-
skilliga belägg för att många kom att röra sig över gränsen mellan USA och 
Kanada en eller flera gånger under en livstid.165 Detta var i första hand ett 
manligt fenomen, även om det också finns några kvinnliga exempel. Genom 
att flytta till de platser där man trodde sig kunna få bäst inkomst, försökte 
man att optimera sin ekonomiska situation.  

Det är otvetydigt så att det på ett personligt plan fanns ett tätt svensk-
amerikanskt nätverk mellan svenskar på båda sidorna om gränsen och, för 
den delen, på båda sidor om Atlanten. Släkt och vänner hade av olika anled-
ningar spridits åt olika håll men kontakten var ofta lika viktig som självklar. 
Esther Mellemstrand berättar också om när hennes far skaffade ett homes-
tead i i Kanada. När tiden sedan var mogen flyttade hela familjen. Esthers far, 
George Wallsten, då bosatt i Harvey, North Dakota, började redan sommaren 
1906 med att bryta mark på ett homestead i Amisk, Alberta. Under vintrarna 
åkte han tillbaka till familjen i North Dakota och först tre år senare kunde han 
tillsammans med sin fru Emma och sina tre barn flytta till Amisk.166 

I en brevsamling av Gus Carlson, tidigare nämnde Carl Carlsons bror, 
framgår hur en släkt utspridd i Sverige, USA och Kanada gemensamt strävade 
efter att hålla kontakten levande. I breven meddelar Gus för det mesta var 
och när han sist såg, eller hörde ifrån Carl eller sin andre bror Hugo Carlson 
som också rörde sig i den nordamerikanska miljön.167 Med tanke på familjens 
relativa migrationsbenägenhet var det inte ett helt lätt företag. Av allt att 

 
164 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 5, Martin Engström, NMA. 
165 Se till exempel: Multiculturalism Directorate. Department of the Secretary of the State. The 
Canadian Family Tree. Canada’s Peoples. Kanada 1982, s 3.  
166 Mellemstrand 1967, s 262. 
167 Linda Carlson, Gus Carlson, brev 6/2 1915–22/1 1991, PAK. 
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döma hamnade Gus till att börja med i USA,168 men hans först kända adress 
var i Kanada. Tre gånger flyttade han inom Kanada och återvände därefter till 
USA, där han skulle komma att byta ort och adress elva gånger fram till 1934, 
som var det sista året som någon hade kontakt med honom.169 

Men även om det således fanns en närhet på ett mer personligt plan 
mellan svenskamerikanerna och svenskarna i Kanada verkar det också ha 
funnits en slags distans dem emellan, som möjligen kan karaktäriseras som ett 
lillebrorskomplex för de senares del.170 När svenskarna hade börjat anlända till 
Kanada var Svensk-Amerika redan ett etablerat koncept. I svensk-kanaden-
sarnas ögon sågs svenskarna på andra sidan gränsen på ett mer generellt plan 
som amerikaniserade och rent av lite märkvärdiga. Vid jämförelser var Ame-
rika över huvudtaget en tacksam referenspunkt. Den första januari 1932, un-
der rådande konjunkturnedgång, skriver Erik A. Nylund till Ture Person: 

I staterna är det vist mycket hemskare än här i Canada, isynnerhet i industri-
distrikten där svälten och nöden är fruktansvärd, såg nyligen en uppgift från ett 
kolgruvedistrikt där det heter att 8-10 barn svälter ihjäl varje vecka bara i ett 
County. Biggest in the world i allting till och med när det gäller svält och ar-
betslöshet.171 

Trots det nära sambandet mellan svenskarna i USA och Kanada fanns det 
således tecken på att svenskarna i Kanada definierade sig mot Svensk-Ame-
rika och även började utveckla en unikt kanadensisk identitet. En hypotes 
framförd av sociologen Richard Ogmondson, som sedan har vidareutvecklats 
av David G. Delafenetre, är att skandinaverna i Kanada var angelägna om att 
vara med i skapandet av just denna nya kanadensiska nationalidentitet.172 

Att en individ flyttar till ett nytt land innebär sällan att hon eller han 
väljer bort det gamla hemlandet. Banden kan vara starkare eller svagare, de 
kan vara känslomässiga och/eller mer konkreta, men oftast finns där en 
koppling. Själva korrespondensen mellan emigranterna och deras nära och 
kära i hemlandet är i sig ett bevis på denna koppling. Kommunikationen med 

 
168 Linda Carlson, Gus Carlson, brev 6/2 1915, PAK. 
169 Anledningen till att Gus Carlson slutade höra av sig till familjen i Sverige är inte helt fastställd 
men det finns dokument som tyder på att han kan ha dött i en tragisk drunkningsolycka. Se: Linda 
Carlson, Gus Carlson, Coroner’s register, Klamath County, Oregon, PAK; Linda Carlson, Gus 
Carlson, artikel: ”Two lives lost in log drive early monday, PAK; För Gus Carlsons förflyttningar i 
Nordamerika se: Linda Carlson, Gus Carlson, brev 6/2 1915–22/1 1931, PAK; Linda Carlson, 
Vital statistics: Karlsson, Gustaf Ragnar, PAK 
170 Ljungmark 1994, s 203. 
171 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 6, Erik A. Nylund, brev till Ture Person 1/1 1932, 
NMA. 
172 Delafenetre, David G. “Scandinavian Presence in Canada. Emerging Perspectives”, i Canadian 
Ethnic Studies, Vol 27, Issue 2, 1995.  
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släkten och vännerna i Sverige var helt central för många svenska invandrare i 
Kanada. Genom att både de som utvandrade och de som stannade kvar de-
lade med sig av sina respektive sammanhang utvidgades i någon mån släkt- 
och vänskapen till en föreställd gemenskap. Erik Nylund var i hög grad del-
aktig och engagerad i utvecklingen i Överhogdal trots att han levde i Kanada. 
I de flesta brev ställer han frågor om allt från privata händelser och förenings-
liv, till det svenska folkets förhållningssätt i vissa politiska frågor på ett mer 
allmänt plan. Lika ofta kommenterar han de uppgifter han fått om bygden i 
det senast skickade brevet: 

Tack för det sista brevet och tack för de deri förekommande upplysningarna 
om nykterhets, och arbetarrörelsen der hemma i hogdal, de voro ju inte upp-
byggliga precis, åtminstone vad arbetarrörelsen angår, men man får väl finna 
sig uti om nyheterna inte alltid är så goda.173 

Att Erik har hela Atlanten mellan sig och Överhogdal bekommer honom inte 
nämnvärt i dessa dialoger med sin gamle vän Per. I sin tanke var han alltid på 
väg hem igen och vad kunde då vara mer angeläget än att hålla sig à jour med 
händelsernas utveckling i hemlandet? Howard Palmer menar att denna typ av 
engagemang för utvecklingen i hemlandet, även på ett mer politiskt plan, 
främst rörde den första generationens invandrare.174 Och även om många 
föräldrar försökte att föra över sitt intresse till den kommande generationen, 
blev det under alla omständigheter inte så i Eriks fall eftersom han inte fick 
några barn. I ett annat brev till Per daterat den femte augusti 1930 skriver 
Erik: 

Ja, man skulle egentligen ha besökt eder Stockholmsutställning i sommar, men 
när man läser i de svenska tidningarna hur Stockholmarna passar på och klår 
den besökande allmänheten så är man glad att våra vägar inte ledde till Stock-
holm i år, få se om det blir nästa år, om man får en bra dragningslista!175 

I citatet, som innehåller vissa ironimarkörer, är det Sverige som representerar 
laglösheten, medan Kanada underförstått står för trygghet och stabilitet. Den 
dubbelhet som Erik känner inför sitt gamla hemland framgår tydligt. Han ger 
uttryck för både hemlängtan och skepsis. Vad höll på att hända med kära 
gamla Sverige?  

Den föreställda gemenskapen tog sig också uttryck i utbyte och prenu-
merationer av tidningar, där svenskar i Kanada, USA och Sverige kunde dela 
varandras vardag och verklighet. Albert Ferdinand Schersten menade redan 
1935 att de svenskamerikanska tidningarna utgjorde en försenande faktor för 

 
173 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 6, Erik. A. Nylund, brev till Per Sjulson 28/7 1925, 
NMA. 
174 Palmer, Howard. Ethnicity and Politics in Canada since Confederation. Ottawa 1991, s 3. 
175 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 6, Erik. A. Nylund, brev 5/8 1930, NMA. 
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assimilation genom att de underblåste nationalistiska tankegångar från hem-
landet och stimulerade intresset för det svenska språket och kulturen.176 Oscar 
och Svea Andersson, som kommit till Alberta via Illinois och Minnesota, pre-
numererade på tidningar från såväl USA, som Kanada och Sverige både för 
innehållet och för språket.177 Även i Gus Carlsons, Edwin Thomeus och Erik 
A. Nylunds brevsamlingar finns referenser till tidningar som de endera blivit 
tillsända av sina respektive släktingar och vänner i Sverige och Svensk-Ame-
rika eller som de själva prenumererade på och skickade till Sverige.178 
Thomeus skriver:  

Thank Hedda for the papers she sends. She has been wonderfully conscien-
tious about providing me with newspapers and they have certainly been wel-
come. After I have read everything in them, they make the rounds through the 
whole settlement.179 

De tidningar som sändes från Sverige kunde med andra ord också bli en 
angelägenhet för andra svenska invandrare i området. Immigrationshisto-
riken Gulbrand Loken har visat hur även de norska invandrarna i Kanada 
kom att hålla kontakten levande med hemlandet och USA på detta sätt.180 
Varken Lokens studie eller min egen ger däremot stöd åt en försiktigt fram-
förd hypotes år 1986 av Lars Furuland. Enligt denna skulle de skandinaviska 
utvandrarna ha prenumererat på svenska tidningar av plikt gentemot släk-
tingarna i hemlandet.181 I föreliggande undersökning förefaller tidningarna 
tvärtom ha spelat en viktig roll för alla parter inte minst i upprätthållandet 
av gemensamma referensramar över tid. 
 

 

 

 
176 Schersten, Albert Ferdinand. The Relation of the Swedish-American Newspaper to the Assimilation of the 
Swedish Immigrants. Rock Island, Illinois 1935, s 96–97. 
177 Anderson, Olga. “The Oscar Anderson Family”, i KIK Country. K.I.K. Historical Committee 
(red). Keoma, Alta 1974, s 62. 
178 Se till exempel ett brev från Erik A. Nylund där han skriver att ”[tidningen]Härjedalen är ju liv 
och husorganet för härjedalningar i Amerika, som studeras mycket noga, utom en sida som man 
aldrig ens tittar åt och det är där radiokungörelserna tillfinnades”. Se: Året Runt Tävling 1960, 
Amerikabrev, Vol 6, Erik Nylund, brev till Per Sjulsson, 3/5 1955, NMA. 
179 Thomeus, Edwin. (Översättning Harold Anderson) Letters From a Swedish Homesteader. Library & 
Archives Committee of the Multicultural Heritage Centre 1983, Alberta, s 50–51. 
180 Loken 1980, s 168. 
181 Furuland, Lars. ”The Swedish-American Press as a Literary Institution of the Immigrants”, i 
Scandinavia Overseas. Patterns of Cultural Transformation in North America and Australia. Harald Run-
blom & Dag Blanck (red). Uppsala 1986, s 128. 
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Hemlandet i värdlandet 
Två blomkrukor i det nya hemmet i Alberta – det var för Svea Andersson 
länken till Sverige. De båda växterna knöt henne till hemlandet på två sätt, 
dels genom den starka svenska traditionen att dekorera hemmet med blom-
mor och gröna växter, dels genom att hon fått dem av sina föräldrar och sin 
syster hemma i Sverige.182  

Harald Runblom ger i en artikel från år 2002 exempel på hur svenska, 
polska och tyska invandrare i USA förhållit sig till hemlandet.183 Han beskri-
ver den dubbelhet som ofta präglar förhållandet till det nya och det gamla 
landet som i vissa fall ”en slags dialektik mellan två idealbilder”.184 Samtidigt 
pekar han också på de båda hemländernas kompletterande funktioner.185 

Föreställningen om att både det gamla och det nya hemlandet på olika 
sätt skulle hedras hade måhända befästs redan före emigrationen från Sve-
rige, inte minst för dem som emigrerade efter första världskriget. I den All-
männa Svenska Prästföreningens emigrationsbroschyr fick också de svenska 
utvandrarna vägledning i hur de skulle förhålla sig till det gamla respektive 
nya landet.186 Vid en jämförelse mellan den första och sjätte upplagan går 
den främsta skillnaden att finna i attityden till mottagarlandet. Medan man i 
den tidiga utgåvan enbart fokuserade på kärleken till hemlandet i sina upp-
maningar,187 framhöll man i den sjätte också värnandet om det nya landet: 

– Sök det landets bästa, i vars folk du tagits upp. Men låt ej det nya landet 
tränga ut fosterlandet ur ditt hjärta. ‘Älska det nya landet som din brud men 
hemlandet som din gamla mor’, har en av Amerikasvenskarnes främste män en 
gång sagt. – Du ämnar dig åter till fäderneslandet, när du slagit dig fram i det 
fjärran landet. Som ett äkta barn av den svenska fosterjorden vill du vila däri 
till sist bland dina fäder. – Välkommen åter med ny erfarenhet och duglighet 
till ett verksamt och gagnande liv i ditt gamla hemland!”188 

Livet i det nya landet skulle ge nyttiga erfarenheter som också på sikt skulle 
kunna gagna Sverige. Därför var det viktigt att de svenska utvandrarna 
också var goda medborgare i sitt nya land. Det bildspråk som används i 
samtliga punkter i broschyren kan nästan helt och hållet hänföras till katego-
rin familjesymbolik med stark koppling till nationalistiska föreställningar om 

 
182 Anderson, Olga. “The Oscar Anderson Family”, i KIK Country. K.I.K. Historical Committee 
(red). Keoma, Alta 1974, s 61. 
183 Runblom, Harald. ”Migranterna och hemlandet”, i Hembygden & Världen. Festskrift till Ulf Beij-
bom. Lars Olsson & Sune Åkerman (red). Växjö 2002, s 359ff. 
184 Runblom 2002, s 363. 
185 Ibid., s 363. 
186 Pehrsson 1912. 
187 Ibid. 
188 Pehrsson 1924, s 6. 
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blod och land. Med ordval som son, dotter, moder, brud, fosterland och dotter-
kyrka skulle bilden av gemenskap och närhet med det lämnade landet för-
stärkas.189 

Detta språkbruk som i första hand känns igen i den officiella svensk-
kanadensiska retoriken kan identifieras i några av Erik A. Nylunds brev. Här 
är det ”moderlandet” Sverige som han anknyter till när han skriver om sig 
själv som en ”Svea son”.190 Oftast gick dock brevskrivarna utanför denna 
retorik och kopplingen till hemlandet tog sig de enkla och konkreta former 
som Michael Billig skulle kalla banal nationalism.191 Firandet av minnet av Sve-
rige genom upprätthållandet av gamla traditioner och traditionella högtider är 
ett återkommande tema i immigrantbreven och berättelserna. Så här skriver 
Erik i ett brev till Per Sjulson daterat den 27 juni 1924:  

så ska jag skriva lite om vår midsommar här ute i den – babeloniska fången-
skapen och då börjar jag väl med rubriken som jag svarvar till så här: 

Ett midsommarminne från förskingringen i Canada-land år 1924 (…) Vi hade 
nämligen ännu en gång föresatt oss att bryta mot landets sed och fira mid-
sommardagen som högtidsdag (….) En gumma från Hälsingland kokade flöt-
gröt och bjöd över lag, så att nu har man ätit flötgröt vid – babels älvar.192 

Erik kontrasterar här det gamla och kända (den svenska midsommaren, flöt-
gröten, gumman) mot det nya och okända (Kanada, dess seder, dess språk-
förbistring). Det är ett midsommarfirande som egentligen är en omöjlighet – 
ett brott mot det land de lever i och ett hyllande av det gamla. Enligt Mari-
anne Winther Jørgensen och Louise Phillips är denna typ av polarisering 
mellan det nya landet och det gamla en vanlig strategi för invandraren att 
förstå och hantera sin nya situation: 

den nationella diskursen är så väl installerad att det ligger nära till hands att 
använda just den som matris för förståelsen när man har korsat en nationell 
gräns.193  

 
189 Jämför: Runblom 2002, s 362; Hall 2000, s 41; Tornbjer 2002, s 74; Sundbärg 1911. Möjligen är 
det Amerikaemigranten, tillika kyrkoledaren David Nyvall, vars liv och gärning analyseras i en 
studie av religionsvetaren Scott E. Erickson som åsyftas som ”en av Amerikasvenskarnes främste 
män”. Metaforen om hemlandet som den gamla modern och det nya landet som den unga bruden 
sägs ha använts av honom. Jämför: Runblom 2002, s 363: Erickson, Scott E. David Nyvall and the 
Shape of an Immigrant Church. Ethnic, Denominational and Educational Priorities among Swedes in America. 
Almqvist & Wiksell 1996. 
190 Se till exempel: Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 6, Erik A. Nylund, brev till Ture 
Persson 29/12 1935. Jämför Tornbjer 2002, s 71ff.  
191 Billig, Michael. Banal Nationalism. Sage Publications 1995, s 74ff. 
192 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 6, Erik. A. Nylund, brev 27/6 1924, NMA. 
193 Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. Lund 2000, s 
166–167. 
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Liksom flera andra använder Erik det bibliska Babylon som metafor för 
Kanada, en metafor som frammanar tankar om landsförvisning och främ-
lingskap. I detta främlingskap blir midsommarfirandet en länk till och en 
symbol för det gamla och trygga. I det övriga undersökta brev- och berättel-
sematerialet är dessa jämförelser mellan Sverige och Kanada inte så fre-
kventa, men visst förekommer de. ”[M]aten är inte als lik den svenske. 
Svenskana laga mycke betre mat”,194 skriver Lisa Jansson i ett brev till sin 
gamla arbetsgivare i Sverige i samband med att hon ska ha en bjudning för 
några familjer i grannskapet. Man får förmoda att hon efter sina tre veckor i 
landet inte hade så mycket att underbygga denna slutsats på. Lisas uttalande 
visar istället på en polarisering och ett tydliggörande av ett ”vi och ett 
dom”.195  

De flesta av de undersökta breven och berättelserna återspeglar också 
hemlängtan i högre och lägre grad. Detta är också något som immigranttid-
ningarna tog fasta på, framförallt i sitt urval av dikter.196 Sigrid Brevik Wangs-
ness lägger fram hypotesen att de beskrivningar av hemlängtan som skildras i 
immigrantlitteraturen ger en svartare bild av invandrarnas sinnestillstånd än 
vad som var fallet i realiteten. Det måste helt enkelt ha funnits goda anled-
ningar att lämna det gamla landet och varför skulle de då vilja resa tillbaka? 
resonerar hon.197 Tanken på hemlandet skapade ofta en mer eller mindre stark 
längtan tillbaka, även om det inte alltid var aktuellt för immigranten att vända 
hem igen. Till sin familj skriver Edwin: 

To do anything else such as settling down in any other place in Sweden is 
something I will never think about. I do long for home at times but do think 
I am suffering from that common ailment – homesickness. Such a sickness 
exists all right for I am seeing many examples on it. I like it here very much 
and if I only had all of you over here, Sweden would not have very strong 
attraction to me.198 

Edwin såg med andra ord sin hemlängtan som en sjukdom och inte som ett 
känslotillstånd. Flera andra av Edwins brev präglas av svensk nationalism; han 
skriver om den svensk-norska unionen i nationalistiska termer,199 han värnar 

 
194 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 6, Lisa Jansson, NMA. 
195 Jämför: Winther & Philips 2000, s 166–167. I etnicitetssammanhang, såväl i forskningen som i 
det levda livet, brukar för övrigt just maten få en framskjuten position. Detta fenomen har bland 
andra Carl-Erik Måwe grundligt utrett. I Lisas uttalande framstår dock maten mer som en vana än 
en medveten kultur. Jämför: Måwe, Carl-Erik. Värmlänningar i Nordamerika. Sociologiska studier i en 
anpassningsprocess. Säffle 1971, s 280ff. 
196 Se till exempel: Niemi 2002, s 164–165.  
197 Brevik Wangsness 1989, s 109. 
198 Thomas Thomeus, Edwin Thomeus, brev 22/9 1907, PAK. 
199 Thomas Thomeus, Edwin Thomeus, brev 8/5 1905 och 16/7 1905, PAK.  
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om drömmen om en svensk koloni i Kanada,200 och han värderar svenska 
kvaliteter högre än andra nationaliteters.201 Dock framgår det att det inte är 
landet i sig, utan snarare människorna som Edwin längtar hem till. Kanske är 
det symptomatiskt att han hade med sig en svensk fru tillbaka till Kanada 
efter ett besök i Sverige nio år efter emigrationen.202  

Första världskriget och solidariteten 
Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal hade svenskarna varit önskade immi-
granter i Kanada. Fram till första världskrigets utbrott hade de inte behövt 
sätta sin nationella solidaritet på prov i någon större utsträckning, men med 
kriget kom såväl kraven som misstänksamheten från värdsamhället.203 Orm 
Øverland menar att det första världskriget satte de invandrade grupperna i 
USA på prov eftersom de nu blev tvungna att visa sin solidaritet till sitt nya 
hemland.204  

Trycket på svensk-kanadensarna att delta i kriget var emellertid inte 
störst från den kanadensiska statens sida. Enligt Eva St. Jean finns det inte 
några påtagliga bevis för att den skulle ha betraktat skandinaverna särskilt 
opålitliga. I den mån det förekommit anklagelser och uttryck av xenofobi 
var det något som kom från enskilda ämbetsmän.205 Kraven kom därför lika 
ofta, eller kanske i ännu högre grad, från den egna invandrargruppen som 
månade om sin status i det nya landet. För skandinavernas del var oron över 
att bli betraktade som ”pro-German” som gjorde att man ville markera sin 
solidaritet gentemot det nya landet.206 I de svensk-kanadensiska tidningarna 
fördes också en livlig debatt om hur svenskarna i Kanada borde förhålla sig 
till kriget.207 Hur resonerade då de enskilda individerna kring detta? 

Ellen Danielssons far emigrerade två gånger till Nordamerika, båda 
gångerna i syfte att stanna för alltid.208 För henne har han berättat om det 
dilemma som uppstod i samband med att han blev kanadensisk medborgare: 

 
200 Se till exempel: Thomas Thomeus, Edwin Thomeus, brev 6/10 1905, PAK. 
201 Se till exempel: Thomas Thomeus, Edwin Thomeus, brev 2/1 1904, PAK. 
202 Thomas Thomeus, Entwistle, Alberta, Kanada, intervju 22/11 1998, PAK. 
203 Ljungmark 1994, s 168ff.  
204 Øverland, Orm. Immigrant Minds, American Identities, Making the United States Home 1870–1930. 
University of Illinois Press 2000, s 87. 
205 St. Jean 2002 (b), s 62. 
206 MacArtney 1982, s 73 ff. 
207 Se: St Jean 2002 (b); MacArtney 1982; Ljungmark 1994. 
208 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 4. Ellen Danielssons, Mora, berättelse om Ellens far, 
NMA. 
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Ett år innan kriget bröt ut fick jag liksom många andra svenskar anställning 
som järnvägsbyggare i Camlops väster [om] Edmonton. Strax före krigsut-
brottet 1914 blev jag canadensisk medborgare. Vid krigsutbrottet togs först 
alla frivilliga ut. Samtidigt var järnvägsbyggandet färdigt och det var då 
många rallare som tidigare gett krogen sina slantar och som nu för att inte 
svälta ihjäl frivilligt anmälde sig till krigstjänst.209  

När kriget kom kunde således krigstjänsten bli ett arbetstillfälle som vilket 
som helst annat för en del immigranter i Kanada. Steget från att bygga järn-
väg till att dra ut i krig behövde inte vara längre än så.  
 

 
”Ge mig några tusen svenskar, ge mig snus och 
brännvin, och jag ska bygga en järnväg till 
helvetet.”210 

 
209 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 4. Ellen Danielssons, Mora, berättelse om Ellens far, 
NMA. 
210 Bild: Rallare på dressin, Alberta, Kanada, Oscar Mattson, 10:5:10/7–9, SEV (Bilden är tagen år 
1915. Oscar Mattson sitter längst fram till vänster i ljus skjorta.); Citat: Vennerström, Ivar. Kanada. 
Tidens förlag, Stockholm 1926, s 138. Jämför också med Helge Nelson som har ett liknande citat 
men där ”brännvinet” bytts ut mot mulåsnor. Hans skriver angående detta att: ”Utan att gå in på 
järnvägsplanens möjlighet, kan man taga yttrandet som ganska allvarligt menad.” Se: Nelson, 
Helge. Natur, bygd och svenskbygd. Stockholm 1926, s 366. 
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Men för Ellens far, liksom för många andra, var inte detta något alternativ. 
Till slut blev han inkallad. Han berättar: 

Att fara ut i kriget var för mig något alldeles overkligt och främmande och att 
ut och kriga för ett annat land än Sverige, det kunde jag inte så jag beslöt mig 
för att hålla mig undan. Detta var jag inte ensam om – under de följande åren 
sammanträffade jag med folk av alla nationaliteter som liksom jag höll sig un-
dan. Jag bodde under denna tid i skogen och levde av det jag med metkrok och 
bössa kunde skaffa, blev inte klippt eller rakad.211 

Kriget gjorde att den nationella tillhörigheten ställdes på sin spets. Valet att bli 
kanadensisk medborgare var av allt att döma inte i första hand en nationalis-
tisk markör, utan hade förmodligen mer med praktiska, demokratiska, juri-
diska och/eller ekonomiska fördelar att göra. Kenneth Neil MacArtney 
beskriver den kluvenhet som många skandinaver i Kanada kände inför att 
delta i kriget: ”They could not help but react with uncertainty, as their hearts 
and minds not yet fully made the transitions from the old world to the 
New.”212 Att gå ut i krig var illa nog, men att göra det för ett land som man 
inte kände att man tillhörde mer än på papperet blev, som Ellens far beskri-
ver, för många en omöjlig ekvation. Hellre levde de på flykt. I denna situation, 
menar Runblom, valde några också att återvända till hemlandet.213 
 

 

 
”Skandinaver. Visen eder lojalitet till edert adoptiv-
land och skrif in eder i the 197th Scandinavian Over-
seas Battilion ’The Vikings of Canada’ under kom-
mando af överstelöjtnant A.G. Foscenca. Godt 
kvarter och god mat. Fri resa till Winnipeg.”214 
 

 

 

 

 
 

 
 

211 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 4, Ellen Danielssons, Mora, berättelse om Ellens far, 
NMA. 
212 MacArtney 1982, s 67. 
213 Runblom 1977, s 222. 
214 Annons i Canada Härold, 15/3 1916. 
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Alla immigranter betraktade dock inte krigstjänsten utifrån ett nationalistiskt 
perspektiv. I slutet av 1917 fick Carl Carlson en inkallelseorder. I ett brev till 
sin syster skriver han:  

Väl nu är jag färdig att gå i kriget jag har fått bref att jag må gå om jag går ige-
nom docktorsundersökningen. Jag har inte sett Hugo  [brodern] på några dagar 
så jag vet inte hur det gick med honom om han må gå eller inte men jag har 
inte skrifvit hem om det ännu för de blir bara rädda.215 

Carl förefaller här mer bekymrad över hur föräldrarna ska ta beskedet att de-
ras söner eventuellt ska ut i kriget än över sin egen situation. Det är kriget i sig 
som är problemet – inte vilket land han ska försvara. Något halvår senare, i 
juni 1918, skriver han till sina föräldrar: 

Hugo arbetar på farm i sommar han har varit och blit undersögt men de sende 
honom tillbaka till farmen vi vet inte när vi vill bli kallade men som det ser ut 
så kommer vi nog att bli tagna till hösten om inte förr. Jag vill inte att ni ska gå 
och vara rädda för vår skull för hade det inte varit för er då hade jag varit der 
for länge sedan.216 

Fortfarande fanns risken att de båda bröderna skulle behöva gå ut i krig, men 
i brevet visar Carl att han själv inte heller var helt främmande för ett sådant 
scenario. Livet i Kanada hade inte varit helt okomplicerat för den unge in-
vandraren – kärleksbekymmer och svårigheter att sköta gården hade tyngt 
hans tillvaro – och kriget kunde kanske bli en flykt från hans vardagsproblem. 
Det var av allt att döma inte ett nationalistiskt ställningstagande att han höll 
sig hemma på farmen istället för att göra krigstjänst, utan snarare en omtanke 
om föräldrarna hemma i Sverige.  

Språk och språkförbistring 

Det brukar ofta hävdas att övergivandet av modersmålet till förmån för det 
nya språket indikerar graden av assimilation hos en immigrantgrupp. En 
övergång till engelska behöver dock inte nödvändigtvis bero på att gruppen 
skulle ha övergivit den gamla kulturen. Snarare framhåller exempelvis Ro-
bert C. Ostergren att det inte finns någon konflikt mellan att anta värdlan-
dets språk och samtidigt behålla sin gamla kultur och sina gamla värderingar:  

 
215 Linda Carlson, Carl Carlson, brev till systern 18/11 1917, PAK. 
216 Linda Carlson, Carl Carlson, brev 9/6 1918, PAK. Lägg också märke till hur det engelska språ-
ket har börjat lämna tydliga avtryck i Carls brev, såväl grammatiskt som lexikalt:. men de sende honom 
tillbaka till farmen vi vet inte när vi vill bli kallade… 
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It is doubtful that the transition from Swedish to English usage in business, 
institutional, and eventually every-day life, can be seen as a serious diminu-
tion of the ethnic identity of the community. (…) Language was an internal 
matter. Acceptance and increased use of the English language was simply a 
part of a long-standing trend in America by which immigrant groups 
achieved a degree of cultural assimilation with their host societies. (…) The 
acceptance of the English language was an outward-looking accommodation 
with the larger world, but for these people was never a denial of the inner 
world.217 

Inte desto mindre kan språket utgöra en viktig identitetsskapande variabel i 
detta sammanhang. När man hos en etnisk grupp kan konstatera att mo-
dersmålet på detta sätt byts ut framstår det relativt klart att gruppen erhållit 
ett av de viktigaste verktygen för ett inlemmande i det nya värdlandet. Detta 
oavsett om själva språkbytet i första hand är en kulturell markör eller ej. 
Einar Haugen menar att immigranten steg för steg måste fatta tre olika val 
vid mötet med ett nytt språk. För det första måste han/hon bestämma sig 
för om hon/han ska lära sig det nya språket överhuvudtaget. Om så är fallet 
måste immigranten ta ställning till om hon/han ska försöka hålla det gamla 
språket vid liv. Om hon/han väljer att använda båda språken blir det tredje 
valet att ta ställning till på vilket sätt och i vilka situationer dessa ska använ-
das.218  

Skolans roll 
I det tidiga 1900-talets Kanada var skolan den sociala arena där sambandet 
mellan klass och etnicitet tydligast konkretiserades. Av de totalt 1833 elever 
som gick vidare till Secondary school i Manitoba år 1908 var hela 91 procent 
födda i Kanada. På tredje plats av immigrantgrupperna, efter både britterna 
och amerikanerna, kom skandinaverna med en andel av blygsamma 0,9 pro-
cent.219 Samtidigt hade den kanadensiska staten insett att det var just genom 
skolan som den bäst kunde påverka sina nya medborgare. På grund av natio-
nalistiska enhetssträvanden var trycket på de nykomna invandrarna att lära sig 
engelska mycket stort och framförallt var det skolans uppgift att se till detta. 
Howard Palmer beskriver hur även tidningar, protestantiska präster, patrio-
tiska organisationer och kvinnoföreningar aktivt stöttade skolans arbete i rikt-

 
217 Ostergren. s. 278 ff. 
218 Haugen, Einar. Blessings of Babel. Bilingualism and Language Planning. Mounton de Gruyter, Ber-
lin/New York/Amsterdam 1987, s 42. 
219 Gregor, Alexander & Wilson, Kieth. The Development of Education in Manitoba. Kendall/Hunt 
Publishing Company 1984, s 88. 
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ning mot engelsk enspråkighet.220 Redan 1903 uttalade sig en skolinspektör i 
norra Alberta: 

 The quickest and surest method of assimilation of foreign elements is 
through school. Here is seen the ready adaptation of dress, language, man-
ners and customs.221  

Den kanadensiska statens inställning i detta avseende tycks inte ha förändrats 
mycket över tid. I ett verk över Manitoba utgivet av det kanadensiska inrikes-
departementet år 1931 skriver Ferdinand Hugo Kitto:  

It is not to be expected that much can be accomplished with the older people 
who come from the backward districts of European countries. They cannot 
readily break away from fixed habits, traditional customs and hereditary beliefs, 
and adapt themselves to new conditions. But in the rising generation, assimila-
tion must be sought and that through the medium of the school-room. Here 
children are taught, not merely the elements of letters, but the real meaning of 
citizenship. They learn to read and write and speak English, they receive in-
struction of sanitation, domestic science, agricultural and manual training. But 
they also learn to love and appreciate the country that is lifting them above the 
conditions in which their fathers lived, and to realize the advantages and re-
sponsibilities of citizenship and the privilege that is theirs to be good Cana-
dians.222  

Kitto framställer här den första generationens invandrare som i någon mån 
förlorad, men ser istället en framtid i den kommande generationen som i sann 
bemärkelse skulle bli goda kanadensare. Stephan Stephansson, en isländsk 
poet i Markersville framhåller att skolornas arbete i denna riktning också fick 
genomslag. ”De försöker att få oss att tänka och agera som de och de tar inte 
hänsyn till vårt ursprung”, beklagade han sig.223  

Med lärarna som språkrör förde således den kanadensiska staten en indi-
rekt dialog med landets alla etniska grupper. För dem som arbetade ute i sko-
lorna, och som därmed var direkt ansvariga för invandrarbarnens kana-
densiska fostran, kunde en hel del svårlösta problem uppstå. Eftersom det var 
det egna skoldistriktet som ansvarade för både tjänstetillsättning och eko-
nomi, försökte de flesta skolor att hålla kostnaderna nere genom att anställa 
oerfarna lärare.224 De lärare som skickades ut till skolorna i präriemiljöerna var 

 
220 Palmer & Palmer 1990, s 113–114. 
221 Ibid., s 113. 
222 Kitto, Franklin Hugo. Manitoba, Canada. Its Resources and Development. National Development 
Bureau. Ottawa 1931, s 40. 
223 MacKracken, Jane W. Stephan G. Stephansson. The Poet of the Rocky Mountains. Alberta 1982, s 86. 
(fri översättning från engelskan) 
224 Burpee, Mary et al. (Hughenden Women's Institute. Book Committee) The Lantern Years. Buffalo 
Park to Neutral Hills. Inter-Collegiate Press, Winnipeg, 1967, s 217; Jensen, Bodil J., Alberta's County 
of Mountain View. A History. Didsbury, Alberta 1982, s 100ff. 
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därför ofta ensamstående unga kvinnor som skulle komma att möta fattigdom 
och multikulturell komplexitet.225 

Det berättas om en ung kvinnlig kanadensisk lärare, som kom till en 
skola i Dalen distrikt i Alberta, förmodligen någon gång mellan 1911 och 
1916, och där råkade ut för en klass där större delen av eleverna var skandi-
naver. Språkförbistringen i detta sammanhang blev ett auktoritetsminskande 
faktum. Det blev helt enkelt omöjligt för läraren att förstå och gripa in i de 
hätska diskussioner som hela tiden uppstod mellan de norska och de svenska 
ungdomarna. Vid ett tillfälle hade de också låst in henne för att kunna fort-
sätta sina interna gräl på modersmålet.226  

Ur elevernas perspektiv handlade den beskrivna situationen troligen i 
första hand om att det i stridens hetta var mest naturligt att tala det språk som 
de var uppvuxna med. Samtidigt kan man också se ungdomarnas val av språk 
i denna situation som en mer eller mindre medveten strategi för att exkludera 
den engelskspråkiga läraren. Något paradoxalt manifesteras även den nära 
gemenskapen mellan svenskar och norrmän i dessa meningsutbyten på 
skandinaviska tungomål. Striderna hade sin bakgrund i de konflikter mellan 
svenskar och norrmän som föräldragenerationen gav näring åt där hemma, 
och det som utspelade sig i skolan var bara en förlängning av detta.227 Grälen 
blev således det yttersta beviset på de båda immigrantgruppernas fysiska när-
het i det kanadensiska samhället, såväl som på den språkliga och kulturella 
skandinaviska gemenskapen.  

Ett språkbyte kunde också skapa språkförbistring inom familjen. Det 
var inte helt ovanligt att barnen var de första i familjen att lära sig engelska. 
Vega Eklöv beskriver detta i en skildring om barndomen i Kanada mellan 
åren 1902 och 1910: 

Min bror fick börja skolan. Han börjar prata engelska, som han också lärde 
mig. Min mor förstod inte vad jag sade men då förklarade jag att det var det 
engelska språket som jag hade lärt mig.228 

Skolan hade med andra ord inte bara direkt påverkan – den kunde också på-
verka indirekt. Genom sin bror som gick i skolan lärde sig Vega det nya språ-
ket. I landsbygdsmiljöerna kunde det vara lättare för barnen att skapa nära 
kontakter med engelsktalande än det ibland var för deras föräldrar. 

 
225 Palmer & Palmer 1990, s 112. Se även: Archer, John H. Saskatchewan. A History. Saskatoon 
1980, s 144. 
226 Burpee et al. 1967, s 264. 
227 Ibid., s 264. 
228 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 4, Vega Eklöv, NMA. 
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De barn och ungdomar med olika invandrarbakgrund som gick i samma 
skola kunde även influeras av varandras respektive modersmål. Denna pro-
cess kan mycket väl jämföras med språkutvecklingen i nutida invandrar-
samhällen. I sin forskning om Rinkebysvenskan visar Ulla Kotsinas att även 
ungdomar med rikssvenskt ursprung talar samma dialektala varietet som 
invandrarungdomarna.229 Bill Shalansky, själv med ukrainskt ursprung, berät-
tar om hur det blev när han började skolan 1912 och fick gå tillsammans med 
både ukrainska och svenska barn. Trots att även läraren var ifrån Ukraina 
började Bill att tala engelska med så stark svensk brytning att han fortfarande 
1977 fick det påpekat för sig. Dessutom hade han lärt sig svordomar på både 
svenska och franska.230 Denna berättelse visar att möjligheten till kommunika-
tion och samhörigheten med andra klasskamrater kunde vara betydligt vikti-
gare än både den kanadensiska statens nationalistiska strävanden och beva-
randet av det egna språket och den egna etniciteten. 

Skolans verksamhet riktade sig emellertid inte bara till barn och ung-
domar. Hauges synod och United Norwegian Lutheran Church tog år 1910 
initiativ till ett lutherskt college i Camrose, Alberta.231 Skolan vände sig i 
synnerhet till invandrade norrmän men tog även emot elever från andra skan-
dinaviska grupper.232 Många vuxna skulle komma att vända sig till skolan, då 
den hade särskild undervisning för nyanlända invandrare och andra förbere-
dande kurser.233  

Från den korrespondens och de anteckningar som finns bevarade från 
de första åren kan man konstatera att det fanns betydligt fler förfrågningar 
från presumtiva studenter som ville lära sig engelska än från dem som ville 
vidareutveckla sitt modersmål.234 De flesta av breven kom från norrmän, men 

 
229 Se: Kotsinas, Ulla. ”Rinkebysvenska – ett ungdomsspråk”, i Alla vi svenskar. Åke Daun & Bar-
bro Klein (red). Stockholm 1996. 
230 Porcupine Plain & District Historical Society. Cordwood Days to Modern Ways. Porcupine Plain, 
Saskatchewan 1978, s 229. 
231 Loken 1980, s 146ff. 
232Camrose Lutheran College, brev 30/3 1914 av J.R. Lavik: ”Til norske lutheranere, der intresse-
rer sig for sit folk og sin kirke!”, M2047, file 15 A, GA. Redan vid denna tid fanns ett önskemål 
om att den svenskamerikanska Augustanasynoden så småningom skulle involveras i 
verksamheten. Se: Camrose Lutheran College, “Silver anniversary… ” The Camrose Canadian. College 
Supplement, 1/3, 1961, M2047, file 12, GA. 
233 Loken 1980, s 154. Även de danska invandrarna i Kanada organiserade skolor för nyanlända 
invandrare. I så kallade folk schools kunde nyanlända unga vuxna danskar från 1920-talet och 
framåt få undervisning i engelska för att på så sätt lättare kunna komma in i det kanadensiska 
samhället. I Alberta fanns åtminstone fyra sådana danska skolor. Se: Buschardt Christensen. ”Da-
nish Folk Schools in Canada”, i Danish Emigration to Canada. Henning Bender & Birgit Fleming 
Larsen (red). Danmark 1991, s 107.  
234 Camrose Lutheran College, “Correspondance reg. students”, M2047, file 12, GA. 
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några enstaka svenskar dyker också upp i materialet. Ch. Kobdock, en nyan-
länd svensk invandrare, skriver: 

Mr Lavik,  

Jag skulle villja veta om Jag kunde gå i skolan efter jul. Jag är en nykommare 
och skulle vilja gå en par månader i den kursen, där Jag finge lära litet Eng-
elska, för Jag har icke mycke pengar att lägga ut men som en par tre månader. 
Jag är Svensk jag hoppas att ni kan läsa det här.235 

I sin önskan att lära sig engelska ger Kobdock uttryck för en vilja till föränd-
ring. Wodak et al. menar att en sådan strategi bland annat kan markera ett 
uppbrott från det gamla.236 Detta sätt att hantera situationen belyser skillnaden 
mellan då och nu, mellan den nya och den gamla livsvärldens krav och utma-
ningar. För att kunna hävda sig på arbetsmarknaden var det helt enkelt en 
nödvändighet att kunna åtminstone några fraser på det nya språket. Samma 
inställning går att känna igen i många brev och berättelser. ”Yes, I was a 
tough guy. Sure, I could speak English and everything else”,237 yttrade sig till 
exempel den före detta skåningen Andrew Anderson om den första tiden i 
Kanada i samband med att han blivit utnämnd till ”Master Farmer”.  

Även en institution som Camrose Lutheran College vars uppgift var be-
främja den skandinaviska sammanhållningen och säkra det lutherska arvet i ett 
främmande land, fick således hjälpa till att lära nykomlingarna engelska. I 
detta sammanhang förefaller det som om det inte fanns någon direkt mot-
sättning mellan inställningen till språket som redskap och som kulturell mar-
kör. I den instrumentella syn på språket som framgått ovan finns det också en 
slags reciprocitet, ett givande och tagande, som inte går att känna igen i ett 
uttalat nationalistiskt förhållningssätt.  

Från 1920-talet och framåt var det inte säkert att den andra generatio-
nens invandrare, som vuxit upp och gått skola i Kanada, självklart behärskade 
föräldrarnas modersmål, ett faktum som fick genomslag såväl inom den pri-
vata som inom den offentliga sfären. Den stora majoriteten av både den för-
sta och den andra generationens svenska invandrare i Kanada hade relativt 
snabbt lärt sig att tala engelska.238 I svenska kyrkor och föreningar började 

 
235 Camrose Lutheran College, “Correspondance reg. students”, brev 13/12 1916, Ch. Kobdock, 
Lundemo Alberta, M2047, file 12, GA.  
236 Se: Wodak et al. 1999, s 33 & s 40.  
237 Knut Magnusson, “Here is a Master Farmer”. Artikel ur oidentifierbar tidning: … News-Chro-
nicle 25/1 1929, M802, Box 4, file 4, GA.  
238 Om skandinavernas språkliga anpassning i den kanadensiska skolan se: Dahlie, Jorgen. ”No 
Fixed Boundaries. Scandinavian Responses to Schooling in Western Canada”, i Emerging Ethnic 
Boundaries. Canadian Ethnic Studies Association, Vol VII. Danielle Jutea Lee (red). Ottawa, Kanada 
1979, s 127. 
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man allt mer att överge svenskan till förmån för engelskan.239 Men att också 
hävda att det svenska språket helt hade slutat användas är en överdrift. Enligt 
James Frieders hade hela 6,7 procent av Albertas totala befolkning något av 
de skandinaviska språken som modersmål 1921.240 År 1941 var motsvarande 
andel 5,1 procent. Flera berättelser och brev vittnar även under denna period 
om svårigheterna att börja i den kanadensiska skolan utan att behärska det 
engelska språket. Doris Gradin, född i Hendon, Saskatchewan, berättar om 
rädslan de första dagarna i skolan, så sent som 1936: 

You can only imagine how exasperated our teacher, Miss Clark, must have 
been with this new, very shy blonde kid. After a week she asked me if I could 
only say Ya and Nay. “Don’t you know how to say yes and no?”, she asked. I 
timidly shook my head, and I think it was then and there I decided to learn 
English and fast. In the process I refused to speak Swedish.241 

Doris far hade kommit till Kanada från Ånge i Medelpad år 1911 
tillsammans med sin mor och sina syskon. Hans far hade då redan bott i 
landet i sex år. Doris mor hade svenskamerikanskt påbrå; hon var uppvuxen 
i Minnesota som barn till svenska invandrare. Släkten Gradin blev med åren 
ganska stor och de flesta tycks ha stannat kvar i samma område som deras 
föräldrar en gång hade flyttat till. Trots den långa vistelsetiden i 
engelskspråkig miljö förefaller det som om det talades enbart svenska i 
Doris familj fram till den dag hon började skolan.242 Detta säger mycket, 
både om det samhälle som de levde i, och om barnets vilja och behov att 
göra sig förstådd och att inte vara annorlunda. Av allt att döma hade det 
fungerat relativt smärtfritt att enbart kunna svenska i Kanada i hela 25 år. 
Det kanske mest intressanta är hur skolan som genom ett trollslag lyckades 
påverka en hel familj att börja tala engelska med varandra, vilket också 
skedde i Doris familj.  

 
239 Se till exempel: Wesley Pettinger, Roger. The Peace Movement of the Augustana Lutheran Church as 
Catalyst in the Americanization Process. Washington State University 1987 (diss), s 23; Mecca Glen 
Centennial Committee. Mecca Glen Memories. Ponoka, Alberta 1968, s 71. 
240 Frieders utgår här ifrån den kanadensiska censusen som detta år endast ställde denna fråga för 
individer över tio år. Se: Frieders, James. ”Language in Alberta. Uniligualism in Practice”, i Lan-
guage in Canada, John Edwards (red). Cambridge University Press 1998, s 447.  
241 Hendon and District Historical Association. Hendon Highlights. Oxen ways to Now-a-Days. The 
History of Hendon and District. Saskatchewan. 1982, s 13. Svenska invandrares berättelser om språk-
problemen den första tiden i skolan är för övrigt inte helt ovanliga. För ett amerikanskt exempel, 
se: Rutberg, Carl. ”They Ought to Have an Island in the Middle of the Ocean for the Swedes”, i 
Utvandrare och invandrare i Sveriges historia 1846–1946. Olov Isaksson (red). Stockholm 1997, s 189.  
242 Hendon and District Historical Association 1982, s 133ff. 
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Generationsdilemmat 
Ett ofta diskuterat tema i immigrationsforskningen är generationskonflikterna. 
Hylland Eriksen lyfter fram några till synes allmänna drag hos den 
andra/tredje generationens invandrare. Han menar att dessa invandrargenera-
tioner ofta har anammat det nya landets kultur, att de växlar mellan de olika 
nationella/etniska identiteterna beroende av situation och att de ofta upplever 
konflikter med sina föräldrar i fråga om detta.243 Därmed ansluter sig Hylland 
Eriksen delvis till den hypotes som presenterades redan under 1900-talets 
förra del av historikern Marcus Lee Hansen.244 Under alla omständigheter 
framstår det klart att kraven på den yngre generationen att på ett eller annat 
sätt förhålla sig till den svenska härkomsten kunde vara höga. Så här skriver 
Gerda Eriksson från Czar, Alberta, i ett fotoalbum om namngivningen av sin 
son: 

How did I [sonen] get my name? Mamma will tell you. First it is a family name. 
You are Gustav the 3d in your fathers [sic!] relation. You have a grand uncle 
Gustav, your father is another Gustav and so of course yours had to be Gus-
tav. Your mother has one cousin named Gustav and you have one cousin 
named Luther. Secondly it is an historical name and your mamma and papa 
wanted to give their oldest son a worthy name. Luther is of course a great 
name and in all your life you ought to be proud of that name. Gustav Eriksson 
Vasa is a great name for any Swede and there are lots of Erikssons in the 
Swedish history. May you live to honour your name Luther Gustav Eriks-
son.245 

Namngivningen av Luther Gustav Eriksson var en tydlig manifestation av 
svenskheten i dess mest uttalade 
etniskt-religiösa tappning. Med så 
symboltyngda namn som ’Luther’ 
och ’Gustav’, syftande på den 
svenska protestantismens främste 
förgrundsgestalt och landsfadern 
Gustav Vasa, skulle ingen behöva 
undra över hans etniska ursprung.  

Luthers äldre syster Louise 
berättar i en lokalhistorik över Czar 
om familjen Erikssons liv. Lille Luther var son till Gerda och Gustav 

 
243 Hylland Eriksen, s 138. 
244 Hansen 1996 (1938), s 202ff. 
245 Luther Ericksson’s fonds, M8292, GA. Namnet på Luther Erickssons mor är hämtat från: 
Palm, Louise. “Gustav Eriksson Family”, i Echoes Along the Ribstone. Grassland Pioneer Historical 
Society (red). Alberta 1978–1979, s 44. Efternamnet förekommer med två olika stavningar i olika 
material: Ericksson och Eriksson.  
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Magnus Eriksson i Czar, Alberta. Gerda, född Hansson, var uppvuxen i Vil-
helmina, men emigrerade till East Hay Lakes år 1905 tillsammans med sina 
föräldrar. Ödet slog hårt mot den unga Västerbottensflickan. Redan 1907 
hade båda hennes föräldrar dött, varför hon togs om hand av den norska 
familjen Waldum som hade sin affärsverksamhet (”Lundemo store” och 
postkontoret) på familjens ägor. Kärleken mötte hon i den 34-årige 
svenskamerikanen Gustav Magnus på ett lutherskt kyrkokonvent för unga år 
1919.246  

Barnen i familjen Eriksson tycks ha blivit lika kyrkliga som sina föräld-
rar. Uppenbarligen försökte också föräldrarna uppmuntra sina barn att lära sig 
det svenska språket. I ett brev daterat den 15 januari 1936, förmodligen till 
farföräldrarna i Evansville, Minnesota, på deras 57:e bröllopsdag,247 skriver 
Luther på engelska att han försöker att läsa svenska och att han just läst om 
Bed och arbeta. Louise skriver att hon börjat bibelskola i Camrose.248 I kontak-
ten med farföräldrarna blev det viktigt för barnen, och kanske i lika hög grad 
för deras föräldrar, att de markerade det gemensamma ursprunget. Genom 
detta visade de också att de försökte bevara, stödja och stärka den svenska 
identiteten, vilket på ett mer övergripande plan kan ses som en konstruerande 
strategi, som enligt Wodak et al. används när den nationella identiteten på ett 
eller annat sätt hotas.249 

Ungefär samma generationsdilemma går att känna igen hos Doris som 
presenterades ovan. I hennes fall hade språkbytesprocessen gått så långt att 
både hon och hennes syskon mer eller mindre glömt bort svenskan. Detta 
blev problematiskt när de skulle träffa mor- eller farföräldrarna: 

There was no way we could ever disappoint them by not being able to con-
verse with them in Swedish. Not speaking Swedish was the worst thing imag-
inable in our view! My sisters Edna and Inez would gather Dennis and myself 
in the bedroom for a quick lesson of Swedish before they arrived.250  

För syskonen Gradin uppstod det således en uppenbar solidaritetskonflikt 
mellan de två gemenskaper som de ville vara en del av: den svenska och den 
kanadensiska. Deras val att övergå från svenska till engelska när skolan så 
hade krävt, hade förvisso inkluderat dem i den kanadensiska gemenskapen, 

 
246 Palm 1978, s 44. 
247 Brevet är skrivet på engelska, vilket gör att det enbart utifrån detta är svårt att avgöra vilken 
gren ordet ”grandparents” syftar på. Men eftersom det i samma arkiv finns ett antal 
födelsdagskort till Luther, varibland ett är från ”grand ma Eriksson i Evansville, Minnesota och 
det andra från grand ma Lindgren, verkar det troligare att brevet var skickat till gamla paret 
Eriksson som inte bodde i samma samhälle. Att de biologiska morföräldrarna var döda tyder 
också på att den senare hade en annan relation till Luther. 
248 Luther Ericksson’s fonds, brev 1/15 1936, M8292, GA. 
249 Wodak et al. 1999, s 33 och 149ff. 
250 Hendon and District Historical Association. 1982, s 133ff. 
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men samtidigt också delvis uteslutit dem från den svensktalande släkten. Att 
inte längre kunna morföräldrarnas språk var ett stort nederlag.  

Samhörigheten inom en etnisk grupp eller släktgemenskap har, enligt 
Eugeen Roosens, förmodligen en större påverkan på identitetsskapandet än 
själva mötet med andra kulturer.251 Att Doris, Edna, Inez och Dennis ändå 
valde att övergå från att vara svensktalande till att bli helt engelsktalande är 
inte nödvändigtvis ett bevis för assimilationssträvanden. På samma sätt som 
Ostergren föreslår, såg barnen förmodligen ingen egentlig etnicitetskonflikt i 
att lära sig det språk som talades i det land som de befann sig i. Det var en 
förändringsstrategi av högst praktisk natur, vars inverkan på kultur och värde-
ringar kan ha varit marginella. Men som framgår av citatet fick språkbytet 
ändå stora konsekvenser. 

I den generationskonflikt som uppstod i familjerna Gradin och Eriksson 
förefaller det som om Joshua A. Fishmans och Vladimir C. Nahirnys mot-
hypotes till Marcus Lee Hansens teori utgör den mest applicerbara 
förklaringsmodellen. I båda dessa fall var det själva möjligheten till kommuni-
kation med mor- och farföräldrarna som utgjorde problemet, inte en uttalad 
önskan att revoltera mot föräldrarnas etniska vägval. Doris far tycks i själva 
verket ha stöttat syskonen i det språkliga val som de en gång gjort. När han så 
småningom märkte att barnen for illa av att inte kunna kommunicera med 
sina mor- eller farföräldrar på det sätt de hade önskat, tog han ett samtal med 
de gamla för att de skulle förstå.252  

Fishman och Nahirny beskrev också hur andra etniska markörer blev 
viktigare i samband med språkbytesprocessen,253 något som kan kännas igen i 
Doris berättelse. Där finns närmast romantiserade beskrivningar av de 
svenska maträtter som lagades i familjen:  

my mouth still waters when I think of these Swedish dishes. Messmor, skorpa, 
tatmjolk and kottbullar. And who could forget lutefisk?254  

Även Herbert J. Gans går på Fishmans och Nahirnys linje, om än han betonar 
att den etniska identiteten hos de senare generationernas invandrare inte nöd-
vändigtvis behöver bottna i en etnisk vardagskultur. Han går så långt som till 
att hävda att det så kallade etniska uppvaknandet kan vara uttryck för en slags 
symbolisk identitet, som i själva verket ska ses som ytterligare ett led i assimila-
tionsprocessen: 

 
251 Roosens 1996, s 91. 
252 Hendon and District Historical Association 1982, s 133ff. 
253 Nahirny & Fishman 1996 (1965), s 266.  
254 Hendon and District Historical Association 1982, s 133ff. 
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The visibility of symbolic ethnicity provides further support for the existence 
of an ethnic survival, but what appears to be a revival is probably the emer-
gence of a new form of acculturation and assimilation that is taking place un-
der the gaze of rest of the society.255 

Symboliskt eller ej, för den isländske diktaren Stephansson, och förmodligen 
också för andra invandrare av den äldre generationen, var det ändå smärtsamt 
att se hur det vackra gamla språket inte längre var brukbart, utan istället ”låg 
på marken som ett trasigt instrument”.256  

Språket som nationalistisk markör 257 
En tacksam infallsvinkel är att undersöka attityden till det svenska språket. 
Åtminstone i de gamla immigrantbygderna i USA hade man i stor utsträck-
ning värnat om det gamla modersmålet.258 Även om valet av språk i den 
kanadensiska invandrarverkligheten ofta ’til syvende og sist’ blev ett praktiskt 
ställningstagande, går det inte att bortse från språket som en nationell markör. 
Hur såg då den nationalistiska språkretoriken ut i Sverige vid tiden för Kana-
dautvandringen? Enligt Leigh Oakes hade svenskarnas attityd till det egna 
språket förändrats i slutet av 1800-talet. Från att ha varit ett statsspråk, ett 
språk av pragmatisk eller instrumentell natur, blev det nu ett nationsspråk med 
nationalistiska förtecken.259 Det var framförallt påverkan från de romantiska 
strömningar, som gjorde sig gällande i hela Europa, som också kom att ändra 
svenskarnas inställning till språket. Redan 1817 hade Tegnér i diktens form 
beskrivit det svenska språket som ”starkt”, ”manligt” och ”ädelt”.260 I den 

 
255 Gans, Herbert. ”Symbolic Ethnicity. The Future of Ethnic Groups and Cultures in America 
(1979)”, i Theories in Ethnicity. A Classical Reader. Werner Sollors (red). New York University Press, 
New York 1996, s 449ff. 
256 Även om det ofta brukar framhållas att islänningarna bevarade sitt etniska ursprung i långt 
högre grad än de övriga skandinaverna genomgick även denna grupp en genomgripande språk-
bytesprocess. Se: MacKracken, Jane W. Stephan G. Stephansson. The Poet of the Rocky Mountains. Al-
berta 1982, s 85–86. (fri översättning från engelskan). 
257 Se även: Rönnqvist, Carina. ”Scattered Swedes and Single Settlers”, i Swedishness Reconsidered. 
Three Centuries of Swedish-American Identities. Daniel Lindmark (red). Umeå 1999, s 100ff.  
258 Se t.ex. Barton, H. Arnold. ”Cultural Interplay Between Sweden and Swedish America”, i 
Swedes in America. New perspectives. Ulf Beijbom (red). Växjö 1993, s 134. 
259 Oakes menar exempelvis att den förändrade inställningen till språket var en starkt bidragande 
orsak till den svenska statens assimilationssträvanden som konkretiserades i försöken att för-
svenska den tornedalska befolkningen, medan försvenskningen av samerna snarast hade sin bak-
grund i ett nationaldarwinistiskt tänkande. Se: Oakes, Leigh. Language and National Identity. Compar-
ing France and Sweden. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2001, s 107.  
260 Diktstrofen lyder: Ärans och hjältarnas språk! Hur ädelt och manligt du rör dig! Ren är din klang, säker 
som solens din gång. Vistas på höjderna du, där åskan och stormarna tala, Dalarnas lägre behag äro ej gjorda för 
dig. Spegla ditt anlet i sjön, och friskt från de manliga dragen. Tvätta det främmande smink, kanske det snart är 
för sent. Tegnér, Esaias, ”Språken”, i Samlade Skrifter. Världslitteraturens Förlag, Malmö 1928. 
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språkliga purismens anda sågs inslag av främmande ord som oönskade svag-
hetsbevis.261  

Det förefaller som om det svenska språkets symbolvärde höjdes ytter-
ligare när det inte längre var ett självklart redskap i kommunikationen i det 
nya landet. I denna fråga går att skönja en tydlig konflikt mellan kraven från 
hemlandet och den kanadensiska statens strävanden.  

Från 1912 gav Den allmänna svenska prästföreningen ut en broschyr 
med råd och anvisningar till de svenska utvandrarna. I den första upplagan 
betonas i två punkter vikten av att använda det svenska språket. Den första 
punkten lyder: 

Den Sveriges son eller dotter som blyges för sin härstamning och språk, som 
i tal och skrift nedsätter sitt land eller med sitt leverne drar skam över det 
svenska namnet, vanhedrar sitt fädernesland och främst sig själf.262 

Och den andra lyder:  
Kom ihåg ditt modersmål! Tala alltid svenska bland landsmän. Språket är 
starkaste bandet mellan barnen av samma folk. Och blir du bofast därute, sätt 
en heder i att lära dina barn att älska sina fäders land och deras tungomål.263 

I den upplaga av emigrationsbroschyren som trycktes 1924 hade vissa föränd-
ringar skett. Den punkt som inleddes med ”Den son eller dotter…” var i 
stort sett oförändrad men hade flyttats ned från andra till sjunde plats.264 Men 
i uppmaningen att behålla modersmålet hade man gjort mer genomgripande 
omformuleringar:  

Sätt en heder i att tala svenska i ditt hem och med dina barn. De ha rätt att 
få lära sina förfäders språk och detta språk har rätt till dem. Tala svenska 
ibland dina landsmän. Språket är det starkaste bandet mellan barnen av samma 
folk, de må bo hemma eller ute.265 

Två viktiga begreppsförändringar, vars ursprung vi förmodligen får söka i den 
samlade erfarenheten och i de förändrade levnadsvillkoren, kan iakttas: ordet 
modersmål har bytts ut mot svenska, och fäders land och deras tungomål har ersatts 
av förfäders språk. Det är lätt att tolka det som om utgivarna av skriften, ge-
nom sitt nya ordval, ville markera invandrarens plikt att bevara språket och 
med detta svenskheten i generationer framåt. Kanske hade man uppmärk-

 
261 Oakes 2001, s 67. 
262 Pehrsson, Per. Råd och anvisningar för utvandrare till Amerika. Utgiven af Allmänna svenska präst-
föreningen under samverkan med Nationalföreningen mot emigrationen. Gävle 1912, s 3. 
263 Pehrsson 1912, s 3. 
264 Pehrsson, Per. Råd och anvisningar för utvandrare till Amerika. Utgiven af Allmänna svenska präst-
föreningen under samverkan med Nationalföreningen mot emigrationen. Göteborg 1924, s 6. 
265 Pehrsson. 1924, s 6. 
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sammat hur det svenska språket tenderade att ge vika för engelskan i det 
nordamerikanska församlingslivet. I en punkt som behandlar kyrkan finns det 
nämligen ytterligare ett tillägg jämfört med den första upplagan. Här står 
bland annat: ”Tag del i de svenskes kyrkliga och nationella högtider, men kom 
ihåg att ingen fäst har rätt att kallas svensk, om icke det svenska språket ljuder 
här.”266  

I den svenska retoriken blir språket både ett redskap för bibehållandet 
av svenskheten och ett nationalistiskt självändamål.267 Hur resonerade då de 
svenska invandrarna i Kanada om detta? Den unge pastorssonen Edwin 
Thomeus, som kom till Calgary 1905, skrev ett stort antal brev mellan 1905 
och 1912 som belyser språkfrågan i immigrantmiljön utifrån ett politiskt kon-
servativt perspektiv. Trots att den flitige brevskrivaren själv behärskade det 
engelska språket redan innan han emigrerade, var han djupt bekymrad över 
den svenska språksituationen i Kanada. I sin polemik är han stundom prag-
matisk, stundom ideologisk. Å ena sidan talar han om nödvändigheten för alla 
svenska invandrare att lära sig det engelska språket för att de ska nå framgång 
i det nya landet.268 Å andra sidan framhåller han vikten av att bevara det 
svenska språket även i främmande land, uttalanden som i stora delar påmin-
ner om den svenska prästföreningens uppmaningar trots att dessa inte var 
utgivna vid den tid som Edwin skrev sina brev. Han beklagar sig inte bara 
över den första generationens invandrare som enligt honom talade inkorrekt 
svenska, utan också över den andra generationens invandrare som enbart 
undantagsvis lärde sig sina föräldrars språk.269  

En väsentlig anledning till Edwins språkbryderier var oron för fortlev-
naden av den lutherska tron. I ett brev hem hade han skickat statistik över de 
olika religiösa inriktningarna i USA och enligt hans egna beräkningar fanns 
närmare 50 miljoner ”hedningar” i USA, ett öde som skulle kunna drabba 
även de lutherska grupperna i Kanada, om man inte såg upp. Han frågar sig:  

How will it go for the German and Scandinavian Lutheran churches when the 
next generation grows up? Children born in America from German and espe-
cially Scandinavian parents seldom learn their mother tongue.270  

För Edwin var således den etniska gemenskapen snarast synonym med en 
etniskt religiös gemenskap. Språket och religionen förutsatte varandra. Och 

 
266 Ibid. 
267 Jämför ovan: … och detta språk har rätt till dem. 
268 Thomas Thomeus, Edwin Thomeus, brev 6/12 1908, PAK. Brevsamlingen är översatt från 
svenska till engelska av arkivhållaren Thomas Thomeus, Entwistle, Alberta, Kanada.  
269 Thomas Thomeus, Edwin Thomeus, brev 14/6 1903, PAK. 
270 Thomas Thomeus, Edwin Thomeus, brev 12/02 1905, PAK. 
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ännu hade inte de svenska lutherska kyrkorna i Kanada övervägt att övergå till 
engelskan.  

Även om Edwin befann sig förhållandevis långt till höger på den poli-
tiska skalan, hindrar det inte att mer politiskt radikala invandrare uttryckte 
liknande åsikter och förhållningssätt. Erik A. Nylund, som nämndes redan 
inledningsvis, och som har lämnat efter sig två omfattade brevsamlingar,271 
upprätthöll sitt politiska engagemang även i Kanada. Men i språkfrågan var 
han åtminstone i något sammanhang om möjligt ännu mer konservativ än 
Edwin – om man var svensk skulle man också kunna tala perfekt svenska, 
oavsett var man bodde. För Erik var språket inte bara ett redskap för kom-
munikation. Det var i själva verket en symbol för svenskheten och det 
svenska arvet. Han uttalar också en tydlig önskan att hans gamla modersmål 
ska överleva i generationer i Kanada. I ett brev till sin gamle vän Per Sjulson i 
Överhogdal klagar Erik: 

Din systerdotter Mia eller Mary som hon väl kallas nu, och hennes gubbe Mr. 
Stagg var hit och hälsade på i sommar, ett välkommet besök. Hon är nu full-
ständigt avsvenskat och kan icke förmås till att tala ett enda svenskt ord. Hen-
nes gubbe, fastän engelsman, säger sig dock icke skulle ha något emot att lära 
sig, åtminstone en del svenska om han blott hade tillfälle därtill.272 

Pers systerdotter hade alltså inte bara amerikaniserat sitt namn utan vägrade 
också att tala svenska. Att däremot den engelske maken inte var en sämre karl 
än att han kunde tänka sig att lära sig sin frus modersmål, uppskattades av 
Erik. Det svenska språket var således inte förbehållet svenskarna allena – 
andra nationaliteter var också välkomna in i den gemenskapen om de så öns-
kade. I detta sammanhang använder sig Erik således av en inkluderande stra-
tegi, utan att fästa uppmärksamheten vid det egentliga nationella ursprunget. I 
sin korrespondens försöker han också slå ett slag för en skärpning i använ-
dandet av det svenska språket i hemlandet Sverige: 

Om jag nu briljerar med några engelska ord emellanåt så kan väl Paul tyda 
dem. Och förresten kan vi väl engelska alla nu i Sverige. Ni måste väl för att 
kunna läsa edra svenska tidningar så fulla med engelska ord som de äro. När så 
enkla svenska ord som stark måste ersättas med strong, och prövningen med 
testing eller test så kan man misstänka att avsvenskningen inom den svenska 
tidningspressen gått synnerligen långt.273 

 
271 Dessa brevsamlingar täcker upp åren mellan 1924 och 1958. Se: Året Runt Tävling 1960, 
Amerikabrev, Vol 6, Erik A. Nylund, brev till Per Sjulson 24/6 1924 – 25/9 1958, NMA; Året 
Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 6, Erik A. Nylund, brev till Thure Persson 19/7 1931 – 9/11 
1939, NMA. 
272 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 6, Erik A. Nylund, brev till Per Sjulson 1/8 1937, 
NMA. 
273 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 6, Erik A. Nylund, brev till Per Sjulson 4/6 1950, 
NMA. 
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Det skulle vara lätt att anta att det framförallt låg i de kvarvarande svenskar-
nas intresse att utvandrade familjemedlemmar och vänner bibehöll sitt språk, 
inte minst för att underlätta den framtida kommunikationen. Dialogen mellan 
Erik och hans svenska vänner visar att det också kunde vara ett ömsesidigt 
flöde av nationalistiska krav och förväntningar mellan det svenska Kanada 
och hemlandet. Till skillnad från Edwin är det inte oron över det lutherska 
arvet som gör det svenska språket till en angelägenhet för Erik, utan snarare 
den svenska gemenskapen över nationsgränserna. Det tycks istället som om 
det var det politiska engagemanget, oavsett de olika ideologiska utgångs-
punkterna, som var den gemensamma nämnaren för Edwin och Erik i språk-
frågan. Språk var kort sagt politik, även ute på den kanadensiska prärien, och 
oavsett av vilken anledning dessa båda svenskar ville bevara det, tog sig ut-
trycken ganska lika ut. 

Missförstånd och möjligheter 
Även om den kanadensiska staten hade identifierat problemet med att leva i 
enslighet ute på prärien och försökt att åtgärda detta genom att uppmuntra 
etniska gruppbosättningar, skulle de allra flesta nybyggare komma att leva i 
mer eller mindre flerspråkiga miljöer.274 I det undersökta källmaterialet förefal-
ler det som om medvetenheten om språkets betydelse, och komplikationerna 
med att inte behärska det nya landets modersmål, tar sig ungefär likartade 
uttryck över tid. Fenomenet har bland annat tagits upp av Jan Harold Brun-
vand som gjort en studie över de norska immigranterna i Alberta.275  

Många av breven och berättelserna i amatörhistoriska översikter och 
immigrantskildringar vittnar om de missförstånd, den frustration, och den 
ensamhet som de svenska invandrarna kunde uppleva på grund av språkför-
bistringen. En av berättelserna handlar om 19-åriga Ida Carolina Karlsson 
som på grund av språkliga problem vid ett restaurangbesök till slut ansåg sig 
nödsakad att gå ut i köket och visa vad hon ville ha.276 Det beskrivs också hur 
August A. Johnson, som efter ett språkligt missförstånd råkade hamna i Mon-
tana istället för South Dakota, slutligen plockades upp av en svensk som tog 
med honom till Stavely, Alberta.277  

Om de glest bebyggda kanadensiska immigrantmiljöerna gav upphov till 
känslor av ensamhet hos dem som behärskade engelskan blev det ännu mer 

 
274 Rees 1988, s 68ff. 
275 Brunvand, Jan Harold. Norwegian Settlers in Alberta. Canadian Centre for Folk Culture Studies 
Paper No 8. Ottawa 1974, s 33ff. 
276 Hambly, J.R. Stan (red). The Battle River Country. An Historical Sketch of Duhamel and District. The 
Duhamel Historical Society. New Norway, Alberta 1974, s 106. 
277 Stavely Historical Book Society. The Butte Stands Guard. Stavely, Alta 1976, s 264.  
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påfrestande för dem som inte gjorde det. I materialet framkommer tydligt hur 
språket hos vissa av immigranterna sågs som ett viktigt redskap för att klara 
av vardagen i det nya landet. Hembiträdet Lisa Jansson svarade på en 
äktenskapsannons och emigrerade därefter till Kanada för att gifta sig.278 I ett 
brev till sina förra arbetsgivare skriver hon att ”det svåresta det är att man inte 
förstå språket här, men man får ju lära sig så småningom”.279 I Lisas ord fram-
kommer själva nödvändigheten av förändring. Att hon inte kan tala engelska 
är ett hinder för henne, en klyfta som bara kan överbryggas genom att hon lär 
sig språket. 

Carl Carlson280 var bara 17 år när han emigrerade till Kanada för att 
skaffa sig ett homestead. Förutom alla andra vedermödor beskriver han hur 
den första tiden präglats av språksvårigheter: 

Jag har ju nu varit här öfver ett år tiden går fort det är lite bättre nu än det var 
första jag kom hit för då varken förstod jag eller kunde jag tala till de här eng-
elsmännen men nu mera för står jag alt och kan tala så att jag kan reda mig 
själf.281 

Även i Carls skildring är således den instrumentella synen på språket uppen-
bar. Symptomatiskt är också att språkbehärskningen ges en så framträdande 
roll i anpassningsprocessen. För att kunna ”reda sig själv” i det nya landet 
måste han kunna tala engelska. Denna strategi var i grunden inget etniskt 
ställningstagande, utan snarare en förändringsstrategi av högst praktisk be-
tydelse. Behovet av att lära sig värdlandets språk var av allt att döma ännu 
större i Kanada där de svenska invandrarna både var färre och mer spridda 
än vad som var fallet i USA.282  

De flerspråkiga miljöerna kunde mötas av en viss uppgivenhet hos im-
migranterna. I en berättelse av Einar Olson från British Colombia står att 
läsa: 

I matsalen fanns det ett långt bord med bänkar från båda sidor och maten 
langades in från ena ändan av vagnen. När skålarna kom till den ena ändan på 
bordet var de mestadels tomma. Och så ropade man för mer var och en på sitt 
språk. Situationen kunde inte ha blivit värre när man byggde Babels Torn ty 
när man hör folk ropa ”potatis” på tio olika språk börjar man undra om det 
inte är en elak dröm.283 

 
278 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 6, Gullan Sterner, Kalmar, följebrev, brevskrivare 
Lisa Jansson, Austin, Manitoba, NMA. 
279 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 6, Lisa Jansson, brev 2/9 1912, NMA. 
280 Anm: ”Carl Carlson” är en amerikaniserad variant av det svenska namnet ”Karl Karlsson”. 
281 Linda Carlson, Carl Carlson, brev 17/12 1911, PAK. 
282 Runblom 1977. 
283 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 10, Einar Olson, North Surrey, BC, berättelse 25/2 
1960, NMA. 
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Den anspelning på Babels torn som Einar gör är inte helt ovanlig bland de 
svensk-kanadensiska männen. De svenska män som emigrerat till Kanada fick 
i hög utsträckning både leva och arbete jämsides med andra nationaliteter. 
Men istället för att skapa vänskap och förbrödring kunde denna uppenbara 
närhet tillsammans med språkförbistringen snarare bidra till att tydliggöra det 
kulturella avståndet. 
 

 
Ett Babels torn i fickformat och det kanadensiska invandrarsamhället i koncentrat. Detta identitetskort 
från 1914 är skrivet på engelska, tjeckiska, ryska, slovakiska, tyska, franska, holländska, ungerska, 
svenska, polska, italienska och jiddish.284  

 
I helt skandinaviska bosättningar var det inte säkert att barnen ens fick möj-
lighet att lära sig engelska. Så här skriver Martin Engström från Wetaskiwin, 
Alberta om sina första år i Kanada: 

 
284 Immigration identification card, NA–2181–2, GA. 
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Jag kunde icke språka mycket Engelska, för det var bara skandinaver der mina 
föräldrar hade homestäd. Det kom ett äldre fruntimmer ut, och jag frågade så 
godt jag kunde på Engelska efter vägen till den farmare vi skulle tröska för 
först. Hon hörde på mig en stund. Så sa hon, vad är det för rotvälska du språ-
kar. Kan du inte tala ordentlig svenska, jag blev så glad så tårarna kom i ansik-
tet på mig.285 

Martins berättelse ger ett bra exempel på de praktiska svårigheter som de 
svenska invandrarna kunde stöta på när de inte behärskade landets språk, 
samtidigt som den beskriver en stark känslomässig bindning till modersmålet.  

Även i gränslandet mellan normalitet och galenskap aktualiserades 
språkförbistringen. Ekonomiska, sociala och kulturella påfrestningar kunde 
ibland bli för mycket, och för vissa lurade sammanbrott och förlorad verklig-
hetskontakt runt hörnet. En svensk man som råkade ut för svårartat religiöst 
grubbel under sin tid i Kanada skriver i en berättelse avsedd för Årets Runts 
tävling om hur han försökte få vägledning i livet genom att åkalla ’anden i 
glaset’ när han befann sig på ett skogsarbetarläger. Så här skriver han om ut-
fallet: 

jag var ensam i kampen, då försökte jag bordet igen, men jag fick icke svenska, 
utan finnländska eller något annat språk som jag ej förstod.286 

Inte ens anden kunde hålla sig till ett begripligt tungomål. Oturligt nog hade 
en finländsk ande förvillat sig till lägret, och vägledningen blev om intet.  

Sammanfattning 

Detta kapitel har behandlat tre olika aspekter av invandrarerfarenheten på 
individnivå: mannens och kvinnans förutsättningar, de svenska invandrarnas 
kontaktytor och språket som hinder och möjlighet. Det har tydligt framgått 
att männen och kvinnorna mötte olika verkligheter i den kanadensiska immi-
grantmiljön. På grund av såväl ojämn könsfördelning som delad arbets-
marknad skulle ett flertal av de svenska männen, liksom män av andra natio-
naliteter oavsett civilstånd, komma att mötas av mansdominerade miljöer. 
Den ojämna könsfördelningen gjorde också att många män aldrig skulle 
komma att gifta sig, vilket upplevdes som ett stort problem framförallt för de 
män som hade ett lantbruk att ta hand om. Eftersom många svenska män 
förblev ungkarlar skulle de inte heller lämna efter sig någon andra generation 
att föra vidare det svenska arvet.  

 
285 Året Runt Tävling 1960, Amerikabrev, Vol 5, Martin Engström, Wetaskiwin, berättelse, NMA. 
286 Observera att ”kampen” i detta sammanhang förmodligen inte har med de själsliga våndorna 
att göra, utan snarare med den skogskamp där Algot arbetade. Året Runt Tävling 1960, 
Amerikabrev, Vol 6, Algot Matson, berättelse, NMA. 
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Undersökningen vittnar om de svenska männens längtan att få någon att 
dela sitt liv och sitt arbete med. Där framgår också deras önskan att finna en 
kvinna av sin egen nationalitet. Den främsta anledningen till valet av denna 
etniska strategi tycks ha varit att de svenska kvinnorna var vana vid hårt jord-
bruksarbete hemifrån, medan exempelvis de amerikanska och de brittiska 
kvinnorna hade utvecklat en mer modern och urbaniserad livsstil och därför 
föreställdes vara mindre benägna att delta i arbetet med farmen. 

Kvinnorna, å sin sida, förväntades endera att arbeta som hembiträden 
eller att gifta sig. I jobbet som hembiträde kunde de svenska kvinnorna 
snabbt lära sig det engelska språket och på så sätt få tillträde till det kanaden-
siska samhället. För de kvinnor som gifte sig och levde i präriemiljö blev livet 
ofta hårt. I många fall fick kvinnorna utföra både sina traditionella sysslor i 
hemmet och på gården, samtidigt som de skulle göra en del av de typiskt 
manliga sysslorna. Silverman har framfört hypotesen att kvinnorna såg äkten-
skapet som en karriärväg och därför accepterade såväl hårt arbete som en 
kärlekslös relation.  

Det har inte framgått tydligt om de svenska kvinnorna hade några sär-
skilda etniska preferenser vid valet av make, men det skulle eventuellt gå att 
argumentera för att de, i den mån det gick, valde livspartner utifrån strikt 
ekonomiska ställningstaganden. Hårdraget: Om de svenska männen valde 
kvinna efter arbetsförmåga för att optimera sin situation, bör kvinnorna ha 
haft en liknande strategi, särskilt om inte kärleken var en faktor att ta hänsyn 
till. I Kanadas etniska hierarki rankades britterna och amerikanerna högst och 
det var också dessa som många av de svenska kvinnorna gifte sig med, i de 
fall där de inte funnit sin livspartner i en svensk eller en annan skandinav. 

På prärien blev barnafödandet något som kunde föra kvinnor av olika 
nationaliteter samman. Då terrängen var svårframkomlig, bosättningarna glesa 
och mödravård och annan läkarvård oftast långt bort, fick kvinnorna hjälpa 
varandra med detta. 

På grund av sina olika roller i samhället blev under alla omständigheter 
männen och kvinnorna också tvungna att utveckla olika etniska strategier. 
Samtidigt som de svenska männen utifrån sina särskilda praktiska behov sökte 
en partner inom den egna etniska gruppen, utgjorde de, på grund av den 
framtid som väntade, inte alltid det mest lockande valet för de svenska kvin-
norna.  

Granskningen av de svenska invandrarnas kontaktytor och solidariteter 
visar att kontakter och samvaro med individer av den egna nationaliteten var 
mycket frekventa och till synes viktiga. Den nära gemenskapen med norr-
männen i den kanadensiska immigrantmiljön har diskuterats, på samma sätt 
som relationer till andra etniska grupper. Mötet med andra nationaliteter 
gjorde att många av svenskarna också kom att reflektera kring sin egen iden-
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titet, och det framgår tydligt att nationell härkomst och etnisk tillhörighet var 
något som man hela tiden förhöll sig till.  

Kontakterna mellan det gamla hemlandet och med släkt och vänner i 
USA skapade en slags föreställd gemenskap över gränserna, där svenskarna i 
de olika länderna delgav varandra sina respektive verkligheter. Tankar om en 
framtida återförening tycks ofta ha varit den drivande kraften i denna kom-
munikation.  

Men även om svenskarna i Kanada hade goda relationer med svensk-
amerikaner på ett mer personligt plan, framkommer ändå en viss distans gent-
emot USA och Svensk-Amerika som framförallt under den senare delen av 
undersökningsperioden speglar det pågående kanadensiska identitetsskapan-
det. Detta visar att svenskarna i Kanada hade börjat identifiera sig med det 
specifikt kanadensiska och därmed utvecklade dubbla nationella identiteter. 

Hemlandet var på flera sätt närvarande i det svenska Kanada. Framför-
allt var det genom matkulturen och det gemensamma firandet av traditioner 
som jul och midsommar som detta manifesterades. Männen och kvinnorna 
verkar ha haft lika stort intresse för att hålla dessa traditioner levande, men på 
grund av könsrollsfördelningen var det kvinnorna som stod för matlagning 
och arrangerandet av fester. På detta sätt blev de svenska kvinnorna kultur-
bärare som också förde över traditionerna till nästa generation. Samtidigt fö-
refaller de på ett mer strukturellt plan ha integrerats snabbare än de svenska 
männen. Enligt Milton Gordon hypotes skulle med andra ord de svenska 
kvinnorna i högre grad än männen fört gruppen mot en strukturell assimila-
tion med etnisk integration som konsekvens i ett längre tidsperspektiv. 

Relationen till det nya landet ställdes på sin spets i samband med det 
första världskriget. Hur långt sträckte sig den svensk-kanadensiska solidarite-
ten? Här går beskrivningarna isär. Att gå ut i krig för ett annat land än Sverige 
var för någon helt otänkbart medan en annan kunde uppfatta det som en för-
sörjningsmöjlighet bland andra. Ytterligare någon såg inkallelseordern som en 
flykt från den tunga tillvaron på gården. Utifrån dessa vittnesmål är det svårt 
att uttala sig generellt om svenskarnas känsla för sitt nya hemland ned på 
individnivå, men samtidigt har undersökningen visat att den nationella identi-
teten inte alltid behöver vara överordnad. 

Att de allra flesta invandrare i Kanada så småningom kom att lära sig det 
engelska språket var av allt att döma en konsekvens av såväl kraven från det 
omgivande samhället som det egna behovet att kunna göra sig förstådd. Den 
kanadensiska regeringen försökte genom skolorna att göra invandrarna till 
goda kanadensare genom överföring av såväl landets kultur och värderingar 
som det engelska språket. Av allt att döma lyckades den ganska väl med de 
svenska invandrarna, därmed inte sagt att det var en okomplicerad process.  
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Både från hemlandet och från den äldre generationen i Kanada och 
USA fanns kravet på den kommande generationen att den skulle hålla det 
svenska språket levande. Det är i diskussion kring språk- och språkövergång 
som generationskonflikten mellan äldre och yngre invandare framträder som 
tydligast. Marcus Lee Hansens teori om generationsskiftena i immigrantsam-
hällena har i denna studie fått ge vika för Nahirnys och Fishmans mer prag-
amtiska syn på språkbytesprocessen. I de samhällen där det bodde många 
svenskar behövde det inte vara ett stort problem att bevara det gamla mo-
dersmålet. Men där svenskarna var få och spridda var det desto svårare att 
upprätthålla den språkliga kompetensen. Det var uppenbarligen snarare pro-
blemen med att klara sig utan engelska, än en medveten strategi att bryta med 
det svenska arvet som gjorde att svenskarna i Kanada så småningom skulle 
komma att bli helt engelskspråkiga. 

 
 

 



 

  

 

V FÖRSAMLINGS- OCH FÖRENINGSLIV 

När politikern och missionspastorn James S. Woodsworth under tidigt 1900-
tal kartlade sociala samlingspunkter i Winnipeg, fick han ett resultat som pe-
kar på att de flesta inrättningar av detta slag haft ensamstående män som sin 
främsta målgrupp. På en kyrka gick det inte mindre än cirka sex nöjesställen 
såsom pubar, bordeller och biljardhallar.1 Även i Alberta tycks nöjesutbudet 
för de ensamstående arbetande männen ofta ha varit ett minst lika stort drag-
plåster som kyrkoverksamheten.2 Claes H. Swanson som emigrerade till Weta-
skiwin, Alberta, i april 1893 tillsammans med 22 andra svenskar, ”de flesta 
[…] på Jesus troende”,3 skriver 1905:  

I staden Wetaskiwin var blott en handelsbod, några skjul, ett hotell och sta-
tionshuset. Nu finns där åtta hotell, öfver ett dussin handelsbodar af alla slag, 
tre banker, skolor (en skola som kostat 30,000 dollars), sju kyrkor, men ty värr 
äfven sju krogar. En del ägas av svenskar.4  

Församlings- och föreningslivet i Kanadas prärieprovinser för de olika in-
vandrargrupperna var av allt att döma inte lika livligt som det var i USA. 
Oländig terräng och gles bosättning försvårade för de inflyttande att söka 

 
 
 
1 Woodsworth, James S. My Neighbor. Toronto 1972, s 91ff. Se också: Foran, Maxwell. Calgary. An 
Illustrated History. Toronto, Kanada 1978, s 64ff. 
2 Se till exempel: Gray, James H. Red Lights on the Prairies. Calgary, Kanada 1996, s 120ff.och s 
175ff. 
3 Waldenström 1905, s 84. 
4 Citat av Claes O. Swanson i Waldenström 1905, s 86. 
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varandras sällskap.5 Enligt Mark A. Granquist, som skrivit en doktorsavhand-
ling om det svenska församlingslivet i USA, bidrog också såväl invandringens 
könsstruktur som sekulariseringsprocessen till att de svenska invandrare som 
anlände från ca 1880 och framåt inte alltid skulle komma att självmant ansluta 
sig till en svensk församling. Här ser vi således ett liknande mönster som i 
Kanada. Skillnaden var dock att det i USA redan fanns en stabil församlings-
verksamhet att bygga vidare på där även mer vilsna själar kunde fångas in.6 

Men även om kyrkorna var förhållandevis få i Kanada var de ändå vik-
tiga. Kyrkornas och församlingarnas historia i Alberta sammanfaller av natur-
liga skäl nästan helt och hållet med den stora immigrationsvågen under sent 
1800-tal och tidigt 1900-tal. I exempelvis Calgary var det kyrkan som stod för 
ekonomisk och social säkerhet under den tiden. Den hjälpte fattiga immi-
granter och människor i nöd, och försökte också att utgöra en motkraft mot 
superiet och, som man såg det, den allmänna dekadansen.7 

De flesta skandinaver i Kanada skulle komma att välja en luthersk kyrka, 
men de anslöt sig även till olika andra samfund: Jehovas vittnen, presbyte-
rianska kyrkan, baptistsamfundet, missionsförbundet med flera.8 I flera fall var 
det förmodligen ett medvetet och genomtänkt val att inte ansluta sig till den 
lutherska kyrkan, men minst lika ofta torde de långa avstånden ha spelat en 
avgörande roll. De flesta församlingar förefaller ha varit generöst välkom-
nande till alla trosinriktningar: 

By birth Mr. Magnusson is a Lutheran, but as no Lutheran church is in the 
vicinity of home, he worships in the Anglican Church where he is a vestryman 
and delegate to the Synod.9 

Elaine Leslau Silverman, som genomfört intervjuer med kvinnliga invandrare, 
menar att religionen kunde fungera som en enande faktor bland Albertas olika 
etniska grupper: ”The presens of a church, any church, was all that mattered 
to Protestants”,10 skriver hon, och hävdar vidare att protestantismen i detta 
sammanhang var en sekulariserad religion och att kyrkan i första hand tjänade 
som social samlingspunkt. Denna sociala funktion tycks ha varit extra viktig 
för kvinnor och barn.11  

 
5 Se till exempel: Olson, Oscar N. & Wickström, George W. (red). A Century of Life and Growth. 
Augustana 1848–1948/ Augustana Evangelical Lutheran Church. Rock Island, Illinois 1948, s 74. 
6 Granquist 1992, s 25ff. 
7 Foran 1978, s 64ff. 
8 Palmer 1979, s 171; Jämför med svenskarna i USA: Granquist 1992, s 3ff.; Granquist 2002, s 270. 
9 Magnusson, Anderson Family Fonds, M802, Box 5, File 74, “Knut Magnusson, Presentation 
från 1957” GA. 
10 Silverman 1998, s 200–201. 
11 Ibid., s 205. 
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De svenska sekulära föreningarna och organisationerna började växa 
fram med kraft under 1920-talet. Det som hade hänt sedan sekelskiftet var i 
korthet ett världskrig som, förutom att det medfört vissa ekonomiska och 
politiska konsekvenser, också hade bidragit till ett ökat nationellt och etniskt 
medvetande. Enligt Jensen hade de olika etniska eller nationella organisatio-
nerna ofta sitt ursprung i någon av USA:s invandrarstater, snarare än i hem-
landet. Församlingar och föreningar förefaller således ha varit importvaror i 
Kanada, där varje invandrargrupp var bidragande.12 I Alberta, liksom i de öv-
riga prärieprovinserna, var det den svenskamerikanska Vasa Orden som skulle 
komma att få det starkaste fästet. 

Det är ingen slump att många historiker, som studerat de nordameri-
kanska immigrantmiljöerna, valt att lyfta fram de kollektiva uttrycken för 
etnisk medvetenhet. Studie efter studie talar alla sitt tydliga språk: På nära 
nog alla nivåer i samhället har kollektiva manifestationer av etnisk med-
vetenhet varit mer regel än undantag. Utan tvivel har också dessa undersök-
ningar av etnisk gruppbildning genererat många intressanta slutsatser, inte 
minst beträffande mekanismerna bakom etnisk kraftsamling som reaktion 
mot ett yttre tryck. I detta kapitel problematiseras på ett övergripande plan de 
båda svenskamerikanska organisationernas ambitioner att utvidga och upp-
rätthålla en diaspora i Nordamerika genom inklusionen av svenskarna i Ka-
nada i förhållande till svensk-kanadensarnas egna strävanden och möjligheter 
att bidra till i denna utveckling. Robin Cohens teoribildning inom detta fält 
blir därför intressant för förståelsen av dialogen mellan själva organisationerna 
och de svensk-kanadensiska invandrarna. 

Med utgångspunkt i hypotesen att män och kvinnor genom sina olika 
roller i samhället också får funktioner i identitetsskapandeprocessen, ägnas i 
detta sammanhang också ett visst intresse åt de specifikt kvinnliga insatserna 
inom den organiserade svenskheten.  

Tidig Augustanamission i Kanada och Alberta 

I och med att Canadian Pacific Railway (C.P.R.) började färdigställas i mitten 
av 1880-talet, kunde immigrationen till prärieprovinserna på allvar ta fart. År 
1883, det vill säga samma år som järnvägen nådde Calgary, bestämde sig 
pastor T. N. Hasselquist i Minnesota för att göra en missionsinsats för svens-
karna i Kanada. Enligt John R. Nyberg och Ferdinand Baglo kan företaget ha 
initierats av en Mrs. Tobias B. Nelsen i Winnipeg som hade tillskrivit Minne-

 
12 Jensen 1982, s 57. 
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sota-konferensens pastor Peter Sjoblom i ärendet.13 Något större genomslag 
för Augustanasynoden vare sig i Alberta, eller i resten av Kanada, blev det 
emellertid inte i detta skede.14  

Några år senare, 1889, påbörjade Augustana de så kallade ”skyttelguds-
tjänsterna”15 där präster och studerande från Minnesota fick tjänstgöra en 
vecka eller en månad i Kanada. Konkurrensen med Missionsförbundet om 
svenskarna i Kanada, och det lika stora hotet att de skulle ansluta sig perma-
nent till värdlandets missionärer, gjorde att ärendet prioriterades, men att 
finna någon stadigvarande pastor tycktes först omöjligt.16 Till slut accepterade 
dock en viss pastor J. S. Ryding uppdraget och den 3 oktober 1889 bildades 
den första församlingen i Kanada, vid ett möte hemma hos E. Hammarstrom 
i Nya Stockholm-kolonin i Assiniboia, i de Nordvästra territorierna.17 Det var 
förmodligen ingen slump att Augustanasynoden skulle etablera sin verksam-
het just där. Enligt geografen Helge Nelson var Nya Stockholm-kolonin en av 
de allra första svenska kolonierna i Kanada. Den hade uppkommit genom 
direktinvandring från Sverige och bestod företrädesvis av norrlänningar med 
den tidigare nämnde Emanuel Öhlén som den drivande kraften.18  

Ända fram till 1890-talet skulle det kyrkliga inslaget i Alberta främst 
komma att bestå av missionerande metodistpräster som sett det som sin upp-
gift att frälsa och utbilda indianerna i provinsen.19 Trots att en och annan för-
samling etablerades i Kanada efter 1889, såg det länge ut som ett tämligen 
ogörligt företag för Augustana att få gehör för sin mission. Men i samband 
med den stora invandringen 1893 uppstod ett behov av en mer stabil kyrklig 
verksamhet som riktade sig till de invandrade svenskarna. 

 
13 Nyberg, John R. This is My Church. Augustana Book Concern 1960, s 13; Baglo, Ferdinand 
Eugeen. The Story of Augustana Lutherans in Canada. The Canada Conference of the Augustana Lutheran 
Church 1962, s 5ff. 
14 Baglo 1962, s 5ff. 
15 Fri översättning av engelskans ”shuttle service”. 
16 Baglo 1962, s 11, s 19. Om konflikterna mellan de olika religiösa riktningarna bland svenskarna i 
Nordamerika, se också Kvist, Roger. “Religious Perfectionism, Early Swedish Immigrant Political 
Identification, and T. N. Hasselquist“, i Swedishness Reconsidered. Three Centuries of Swedish-American 
Identities. Daniel Lindmark (red). Umeå 1999, s 49ff.; Vennerström 1929. Om allmänna konflikter 
mellan lutherska samfund se: Smille B.G. & Threinen, N.J. “Protestants Prairie Visionaries of the 
New Jerusalem. The United and Lutheran Churches in Western Canada“, i Visions of the New Jeru-
salem. Religious Settlement on the Prairies. Benjamin G. Smille (red). Alberta 1983, s 84. 
17 Baglo 1962, s 9ff.; Ljungmark 1994, s 45ff. Nya Stockholm var en koloni bestående av cirka 12 
townships. När pastor Waldenström förärade församlingen med ett besök år 1904, bodde där 
närmast uteslutande svenskar, varav de flesta var jämtlänningar. Se: Waldenström 1905, s 76–77. 
18 Nelson, Helge. Natur, bygd och svenskbygd. Stockholm 1926, s 368. Se även: Ljungmark 1988, 
s 220ff. 
19 Reynolds, A. Bert. ”Siding 16”. An Early History of Wetaskiwin to 1930. Wetaskiwin, Alberta, R.C 
M.P. Centennial Committee, 1975, s 90. 
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Under en femårsperiod skickade den svenskamerikanska Augustana-
synoden, utan några vidare framgångar, ut mer eller mindre ovilliga studen-
ter till Alberta för att uppmuntra till skapandet av nya församlingar. Och 
efter sex år av mödosamt missionsarbete skrev pastor Svante Uddén en bok, 
Från Canada, där han bland annat försöker beskriva och förklara synodens 
tillkortakommanden.20 Som en ödets ironi bildades så de två första 
församlingarna i provinsen 1898, samma år som Uddén publicerade sin 
bok.21 De två församlingarna, Svea Evangelical Lutheran Church i Water 
Glen och Bethlehem Lutheran Church i Wetaskiwin, bildades båda med 
stöd och hjälp av pastor B. Westerlund.22 Vid det laget bodde det cirka 200 
svenska familjer i området.23 (För karta över området, se Bilaga 4.) 

I sin historik över södra Alberta påpekar Howard Palmer att de skan-
dinaviska lutherska kyrkorna sällan blev särskilt långvariga.24 Enligt honom 
skulle endast 20 procent av de norska lutherska kyrkorna överleva någon 
längre tid. Det var framförallt missväxtåren under det tidiga 1930-talet som 
gjorde att många av de skandinaviska jordbrukarna flyttade norrut och över-
gav sina församlingar. Gulbrand Loken, som undersökt norrmännens 
invandrarerfarenhet i Kanada, menar dock att förflyttningarna i landskapet 
snarare bidrog till att det bildades fler norska församlingar, då de nya bosätt-
ningarna också skulle ha en egen kyrka.25  

Augustanasynodens församlingar i Alberta drabbades inte i samma ut-
sträckning av den församlingsdöd som Palmer beskriver. Förutsatt att Baglos 
historik över synoden är riktig, bildades 25 Augustanaförsamlingar i Alberta 
under perioden 1898–1952 (Se Bilaga 3.). Av dessa var det tretton som fort-
farande var aktiva 1956. Inte desto mindre tycks kyrkligheten ha varit betyd-
ligt lägre bland svensk-kanadensarna än bland norsk-kanadensarna. År 1941 
hade Augustana 4 733 medlemmar utspridda i 54 församlingar i hela Kanada. 
Detta kan ställas mot den norska lutherska kyrkan som hade 13 251 med-

 
20 Uddén, Svante. Från Canada. 1898 (ingen angiven utgivningsort eller förläggare); Baglo 1962, 
s 18. Om Uddén se också: Vennerström 1929, s 2. 
21 Baglo 1962, s 18. 
22 Ibid., s 17–18. 
23 Ibid. 
24 Palmer 1972, s 171. 
25 Enligt Loken var norrmännen i Kanada splittrade i sex olika trossamfund: Norwegian synod, 
Hauge Synod, United Norwegian Lutheran Church, The Lutheran Free Church, Lutheran 
Brethren Church och senare även den norska stadskyrkan. Vissa hade också valt att ansluta sig till 
de större anglo-kanadensiska kyrkorna för att, som Loken skriver, slippa undan det omgivande 
samhällets fördomar. Se Loken 1980, s 134–137. 
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lemmar och 240 församlingar.26 Med utgångspunkt i uppgifterna i 1941 års 
census, och med stark reservation för uträkningens exakthet, hade således 
Augustanasynoden i Kanada vid 1940-talets början en anslutning om motsva-
rande ca 5,5 procent av det totala antalet individer med svenskt ursprung, 
medan den norska lutherska kyrkan hade lyckats fånga upp drygt 13 procent 
av den totala invandrargruppen.27  

Jämfört med anslutningen till Augustana i USA fram till 1920-talet kan 
man konstatera att kyrkligheten i Kanada i vart fall inte var överdriven. En-
ligt Dag Blanck hade Augustanasynoden ett medlemsantal som motsvarade 
mellan 19,4 och 38,4 procent av det totala antalet svenskamerikaner under 
perioden 1860–1920. Blanck menar vidare att Augustanasynoden i USA också 
lockade till sig svenskamerikaner som inte var medlemmar, utan endast deltog 
i verksamheten som man där hade byggt upp.28 Samtidigt visar Anita R. Olson 
att kyrkligheten i en stadsmiljö som Chicago låg nere på sammanlagt 17,3 
procent år 1920. Till denna siffra bidrog Augustanasynoden med 9,1 procent-
enheter. Olson förklarar den sviktande anslutningen som en konsekvens av 
den fortgående sekulariseringen.29  

 
26 Det framgår tyvärr inte tydligt om Eylands räknade in ett eller flera trossamfund under beteck-
ningen ”Norwegian Lutheran Church of America”. Se Eylands, Valdimar J. Lutherans in Canada. 
Winnipeg, Kanada 1945, s 327. Det bör också kommenteras att det enligt Baglos sammanställning 
fanns 60 aktiva Augustanaförsamlingar detta år. Det är svårt att avgöra vilken av källorna som är 
mest trovärdig i detta fall. Det som skulle kunna tala för att Eylands uppgifter ligger närmare 
verkligheten i detta fall är närheten i tid. Hans bok gavs ut 1945, medan Baglo gjorde sina 
undersökningar under tidigt 1960-tal. Eventuellt kan Eylands ha räknat bort de församlingar som 
förvisso existerade på papperet men som inte upprätthöll någon verksamhet, vilket kan ha varit 
svårt för Baglo att rekonstruera i efterhand. Detta var till exempel fallet med Bethlehem Lutheran 
Church i Wetaskiwin som enligt Baglos uppgifter var aktiv 1955, men som enligt församlingens 
egna uppgifter var nedlagd under denna tid. 
27 Totalt fanns det 85 396 individer av svenskt ursprung och 100 718 individer av norskt ursprung 
i Kanada år 1941. Se Loken 1980, s 245. 
28 Blanck 1997, s 44. Denna hypotes stöds även av Mark A. Granquist. Se: Granquist, Mark A. 
“As Others Saw Them. Swedes and American Religion in the Twin Cities”, i Swedes in the Twin 
Cities. Immigrant Life and Minnesota’s Urban Frontier. Philip J. Anderson & Dag Blanck (red). 
Minnesota Historical Society Press 2001, s 270–271.  
29 Olson, Anita R. “Church Growth in Swedish Chicago: Extension and Transition in an Immi-
grant Community, 1880–1920”, i Swedish American Life in American Cities. Dag Blanck & Harald 
Runblom (red). Uppsala 1991, s 93.  
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Kanada-konferensen  

Att Herrens vägar kan vara minst sagt outgrundliga hade Eric Norelius, tidi-
gare ledare för Augustanasynoden, fått erfara.30 I sitt verk om de svenska lut-
herska församlingarnas och svenskarnas historia i Nordamerika citerade han 
följande bibelvers om Paulus tal på Areopagen i Aten:  

Gud ha gjort hela människosläktet af ett och samma blod för att bo på hela 
jordens yta och på bestämt fastställda tider och gränserna för deras bonings-
platser, på det att de ska söka Herren om de måtte kunna fatta och finna ho-
nom; ändå han icke är långt från hvar och en av oss.31 

Om det fanns en högre mening med immigrationen av svenskar till Kanada, 
var den höljd i dunkel för Norelius. I Kanada, med dess glesa bosättningar, 
kunde man inte vara annat än långt från Gud. Nog borde väl svenskarna veta 
bättre än att sprida sig över hela Nordamerika? ”Detta har gjort det kyrkliga 
arbetet mycket svårt och besvärligt, och mycket af vårt svenska folks andliga 
fostran har gått förloradt”,32 skriver han uppgivet år 1916. 

Men några ljusglimtar skymtade även i det kanadensiska missionsarbetet. 
Som ett första led i arbetet mot en självständig verksamhet, införde Augus-
tana en så kallad ”missionsledartjänst” i Kanada till vilken pastor L. P. Berg-
ström kallades år 1907. Beslutet fattades 1908, och 1909 hade Bergström och 
hans familj flyttat till Winnipeg.33 Att flyttningen kom att dröja berodde enligt 
pastor Emil Lund på Bergströms popularitet inom den församling i USA som 
han hade tjänat i tjugo år.34 Norelius skriver: ”De regler som verkställande 
kommittéen uppsatte rörande hans arbete, bära vittne om nitälskan för svens-
karnas i Kanada både andliga och lekamliga väl.”35 Förmodligen var pastor 
Bergström rätt person att leva upp till dessa regler. Vittnesmål säger att han 
var lojal och övertygande. Han arbetade hårt för att få nya församlingar till 

 
30 För mer information om Eric Norelius se: Johnson, Emory. Eric Norelius. Pioneer Midwest Pastor 
and Churchman. Rock Island 1954; Arden, Everett. Augustana Heritage. History of the Augustana Lu-
theran Church. Rock Island 1963. 
31 Norelius, Eric. De svenska lutherska församlingarnas och svenskarnas historia i Amerika. Andra bandet 
innehållande Augustana-Synodens historia. Rock Island Illinois 1916, s 504. Norelius citerar ”Apostla-
gärningarna 17: 26–27” ur Bibeln. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Lund, Emil. Lutherdomen i Amerika eller huru svenskarna började i Minnesota. Stockholm 1926, s 93. 
35 Norelius 1916, s 504. 
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stånd, i förvissningen att inget samhälle skulle kunna överleva utan den 
kristna gemenskapen.36 

Det var ingen lätt uppgift som pastor Bergström hade blivit ålagd. Vid 
Minnesotakonferensen 1910 berättade han att det endast fanns sex pastorer 
och en resande missionär som ansvarade för verksamheten i tolv församlingar 
utspridda mellan Edmonton i Alberta och Port Arthur i Ontario. Själv hade 
han färdats 12 093 miles med tåg, 1000 miles till häst och oräkneligt långa 
sträckor till fots med sin ryggsäck, allt å ämbetets vägnar.37 Det var dock inte 
bara för pastorn själv som vägen kunde bli lång. Enligt en historia från den 
numera bortglömda och dåligt dokumenterade församlingsverksamheten i 
Norris Lake, Manitoba, förväntades det att några av de svenska nybyggarna 
skulle komma och möta honom med oxar vid de tillfällen han anlände med 
tåget till Teulon. För att det inte skulle ta så lång tid att ta sig från stationen till 
skolan där församlingen höll till, köpte man efter en tid i stället en ponny och 
en vagn. Dessvärre var Bergström så storvuxen att det inte fanns någon plats 
över i vagnen för den som egentligen skulle hålla i tömmarna, vilket innebar 
att den senare istället fick gå.38 

Så småningom skulle intresset för en fristående Kanada-konferens växa 
sig allt starkare, framförallt hos de ledande inom den svenskamerikanska 
Minnesota-konferensen. Norelius noterar att förslaget om konferensbildning 
således inte kom från ”någon” i Kanada. Detta var en sanning med modifika-
tion. Enligt Baglo gav förslaget i själva verket upphov till en kraftig spricka 
mellan Minnesota-konferensen å ena sidan och Bergström å den andra. På 
grund av det fortfarande instabila kyrkliga läget hade 24 av 31 församlingar i 
Kanada hälsat med superintendent Bergström att de ville fortsätta att vara 
knutna till Minnesota-konferensen, ett önskemål som inte vann något gehör.39  

Förslaget om en Kanada-konferens drevs således igenom med ett visst 
mått av tvång från svenskamerikanskt håll. För att underlätta det initiala ar-
betet ville Minnesota-konferensen bidra med 5000 dollar, förmodligen en 
ansenlig summa 1912. Bergström, å sin sida, utsågs till ordförande både för 
Kanada-konferensen och för synodens kolonisationskommitté.40 År 1913 

 
36 Quickfall, Robert Addison (Rockwood-Woodlands Historical Society). Rockwood Echoes. 90 years 
of Progress, 1870–1960. A History of the Men and the Women who Pioneered the Rockwood Municipality. 
Manitoba 1960, s 307. 
37 Baglo 1962, s 26. 
38 Quickfall 1960, s 307–308. 
39 Baglo 1962, s 29. 
40 Hedges 1939, s 286; Olson & Wickström 1948, s 74. 
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hölls det konstituerande mötet för Kanada-konferensen i moderförsam-
lingen i New Stockholm, Saskatchewan.41  
 

 

 
 
 

Konferensens funktion för församlingarna i Kanada beskriver Norelius i 
metaforiska termer genom att likna den vid en byggställning för ett hus – 
ställningen i sig är inget självändamål, utan ska snarare ses som en mycket 
god förutsättning för uppbyggnaden. Genom att föra samman församling-
arna till en egen konferens skulle svenskarna i Kanada kunna representeras 
av ombud vid synodens möten och i övrigt sköta sina egna angelägenheter.42 
Sedermera delades Kanada-konferensen in i tre olika distrikt: Manitoba-
/Ontario-distriktet, Saskatchewan-distriktet och Alberta-distriktet. British 
Colombia hade valt att fortsätta tillhöra Minnesota-konferensen.43 En gång 
per år skulle varje distrikt samlas för möte. Det finns dock inte mycket som 
talar för att missionsarbetet gynnades i någon större utsträckning av bildan-
det av en självständig verksamhet i Kanada. I maj 1915 står följande att läsa 
i Kanada-konferensens eget språkrör Canada Härold:  

Vår kolonisations- och tidningsbyrå med dess ofantligt vidsträckta område, där 
vårt arbete ännu är i sin begynnelse och där jämförelsevis ännu få svenska ny-
byggare av någon omfattning hunnit utbilda sig, står vårt invandrade folk i fara 
att genom landagenter, järnvägsbolag och annonseringar från alla olika håll 
spridas åt olika håll, hvari genom de beröfvas förmåner som ordnad kyrklig 
verksamhet.44 

 
41 Norelius 1916, s 505ff. Notera att området nu inte längre är ett territorium utan en provins. 
42 Ibid., s 508ff. 
43 Ibid. 
44 Canada Härold, 15/5 1915. 
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Den i citatet framställda oron för den framtida verksamheten visade sig vara 
befogad. Men att församlingsverksamheten bland svenskarna i Kanada i 
själva verket inte skulle komma att utökas i någon utsträckning över tid vare 
sig kunde eller ville tidningen veta då. Under perioden 1920–1922 nådde 
Augustana sin högsta topp i Kanada. Det fanns då 63 aktiva Augustana-
församlingar.45  
 
Figur 7. Aktiva Augustanaförsamlingar i Kanada, 1889-1956  
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Källa: Baglo 1962, s 89–90. I detta diagram inkluderas samtliga Augustanaförsamlingar i 
Kanada, även en i Quebec och de sju församlingar i British Columbia som tillhörde Minne-
sota-konferensen. 
 
Figur 7 antyder att verksamheten stabiliserades under 1930-talet efter en liten 
svacka vid mitten av 1920-talet. Hur stämmer då detta med de lutherska för-
samlingarnas påstådda kortvarighet? Verkligheten var helt enkelt mer kom-
plex än vad som framgår av det enkla diagrammet ovan. När man närmare 
betraktar statistiken över antalet församlingar, förefaller det som om Canada 
Härolds farhågor över svenskarnas ständiga förflyttningar blivit besannade. I 
Figur 8 framgår antalet bildade och upplösta församlingar mellan 1889 och 
1956.  

 
 

45 Denna uträkning utgår ifrån Baglos sammanställning av svenska församlingar i Kanada (s 89–
90). I litteraturen i övrigt framkommer här och var spridda uppgifter om församlingsantal som 
inte helt överensstämmer med Baglos resultat. Men eftersom Baglo har gjort den mest 
genomgripande undersökningen av synodens verksamhet i Kanada av den litteratur jag tagit del 
av, har jag hållit mig till denna. 
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Figur 8. Organisering och upplösning/sammanslagning av Augustana-
församlingar i Kanada, 1889–1956 
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Källa: Baglo 1962, s 89–90. (I detta diagram inkluderas samtliga Augustanaförsamlingar i 
Kanada, även en i Quebec och de sju församlingar i British Columbia som tillhörde 
Minnesota-konferensen.) 

 
Nya Augustanaförsamlingar bildades under hela den granskade perioden, men 
det var mellan 1889 och 1920, den tid som Baglo kallar ”de turbulenta ton-
åren”,46 som den mest expansiva perioden i detta avseende inföll. Figur 8 visar 
hur antalet församlingar bildades och lades ned över tid. Men det är inte en-
bart en bild av successiv utveckling och senare stagnation, även om det växte 
fram fler församlingar fram till 1920 än det lades ned. Efter denna tid visar 
diagrammet snarare en dynamisk och ständigt pågående process av nybildning 
och upplösning.  

När tidningen Canada Nyheter den 25 mars 1920 rapporterade från Ka-
nada-konferensens årsmöte i Kinisto-Melfort fanns det inte mycket i fram-
ställningen som vittnade om någon större oro för den framtida verksamheten, 
även om den ständiga frågan om missionsverksamheten diskuterades.47 Åren 

 
46 Baglo 1962, s 42. 
47 Canada Nyheter, ”Den Ev. Luth. Canada-konferensens årsmöte i Kinisto-Melfort”, i, 25/3 1920, 
MF 12:39:24, SEV. 
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efter det första världskrigets slut upplöstes många församlingar, samtidigt som 
det inte skedde någon nybildning på flera år.  

Enligt Baglo fanns det flera orsaker till de uppenbara svårigheterna med 
Augustanasynodens kanadensiska verksamhet. Bristen på utbildade pastorer 
som kunde tänka sig att arbeta i Kanada var förödande stor, men ännu större 
var bristen på pastorer som kunde predika på engelska. Om man får tro 
pastor Anton Nelson, var det närmare bestämt två inom hela konferensen 
som behärskade det engelska språket, varav en var Nelson själv. Denna 
språkliga begränsning, menar Baglo, gjorde att det var svårt att få med sig den 
yngre generationen till kyrkan.48 Dessutom lägger han viss vikt vid problemen 
att få styrka och kontinuitet i själva ledarskapet, sedan den uppskattade Berg-
ström år 1916 hade lämnat posten som ordförande för konferensen.49 

Det kan tyckas paradoxalt att Augustanasynodens påtagliga nedgång un-
der 1920-talet sammanföll med den stora direktinvandringen av svenskar, 
men uppenbarligen var det inte kyrkans verksamhet som lockade mest när 
nykomlingarna sökte sociala samlingspunkter i det nya hemlandet. Invand-
ringen från Sverige under denna tid bestod, som tidigare framgått, av före-
trädesvis unga män med arbetarbakgrund. Exemplet Norrbotten, om än för-
modligen inte till fullo representativt för Sverige som helhet, antyder också 
denna utvandrings radikala karaktär. Den nya svenska immigranttypen var 
under alla omständigheter mer sekulariserad och individualiserad än vad de 
tidigare immigranterna hade varit.  

Provinsiella skillnader 
Enligt Ferdinand Baglo var Alberta Augustanasynodens starkaste fäste i Ka-
nada.50 Detta kan möjligen vara med sanningen överrensstämmande sett till 
den andliga dimensionen. Men när det gäller mer världsliga parametrar som 
antal församlingar eller medlemsantal var det istället i Saskatchewan som Au-
gustana nådde sina främsta framgångar. Under perioden 1889–1955 bildades 
34 församlingar i Saskatchewan. Av dessa skulle emellertid hela 20 komma att 
upplösas eller, i något fall, slås samman med en annan församling. Figur 9 
visar fördelningen av bildade och upplösta församlingar i hela Kanada, alltså 
inte bara i Kanada-konferensens intresseområde. 
 

 

 

 
48 Baglo 1962, s 43. 
49 Ibid., s 41ff. 
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Figur 9. Bildade och upplösta Augustanaförsamlingar 1889–1962. Jämförelse mellan 
Kanadas provinser.  
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Källa: Baglo 1962, s 89–90. 
 
Som framgår av Figur 9 kom Alberta först på andra plats, med 25 bildade och 
tolv nedlagda församlingar. En fingervisning om hur medlemsantalet kan ha 
fördelats ges i Valdimar J. Eylands bok om lutheranerna i Kanada. Eylands, 
som själv var pastor i den isländska församlingen First Lutheran Church i 
Winnipeg, räknade år 1941 Augustanasynodens medlemmar till 1 659 i 
Saskatchewan, 1 173 i Alberta och 700 i Manitoba. Trots att Ontario hade 
förhållandevis få församlingar över tid hade denna provins hela 1 035 Augus-
tanamedlemmar.51  

Av prärieprovinserna är det Manitoba som utmärker sig mest. Av de 
totalt elva Augustanaförsamlingar som bildades under den aktuella perioden, 
var det endast församlingarna i Winnipeg och Erickson som fortfarande var 
aktiva när Baglos bok publicerades 1962.52 Utvecklingen kan bara delvis 
förklaras av flytten av svenskar från prärien till British Colombia under 1940-

 
50 Ibid., s 17. 
51 Eylands, Valdimar J. Lutherans in Canada. Winnipeg, Kanada 1945, s 327. 
52 Hela fyra församlingar i Manitoba lades ned under 1950-talet. Se Baglo 1962, s 89. 
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talet som bland annat har beskrivits av Lars Ljungmark.53 Av de totalt nio 
upplösta församlingarna var det fyra som upplöstes efter 1923.54 För Erick-
sons del var det med mycket god vilja och kreativa lösningar som försam-
lingen kunde hållas levande. I ett tidigt skede hade församlingen delats upp i 
en norsk och en svensk kyrka.55  

I de flesta av församlingarna i Manitoba var det näst intill omöjligt att 
hålla verksamheten vid liv. Den främsta anledningen till detta var enligt pastor 
Emil Lund att dessa församlingar till att börja med inte kunde få någon pastor 
inom Kanada-konferensen, utan var helt beroende av Minnesota-konferen-
sens tjänster i detta avseende. En församling i Tyndall lades ned innan ens 
verksamheten hade startat på allvar. En annan i Whitemouth hade bara sex 
familjer ”som gillade luthersk verksamhet”.56 

Manitobas höga medlemsantal i förhållande till antal församlingar kan 
sannolikt förklaras av anslutningen till församlingen i Winnipeg, den stad 
som enligt Ljungmark var det svenska Kanadas centralort ända fram 1940-
talet.57 Ljungmark hävdar dock att det var svårt för Augustanasynoden att få 
något gehör för sin tidiga mission i området. Under hotet av att 
Missionsförbundet skulle fånga in de nyanlända svenskarna, eller än värre 
den anglikanska kyrkan, lyckades emellertid synoden år 1890 bilda en för-
samling, Svea Lutherska Zionförsamlingen, i Winnipeg. Tidigare nämnde 
Svante Uddén fick äran att ta hand om församlingen och blev därmed 
Kanadas förste fast anställde präst.58 Uddén skulle komma att arbeta i 
Manitoba fram till 1898.59 Av allt att döma var församlingen, som senare 
kom att byta namn till St. Mark’s Lutheran Church,60 förhållandevis stabil 
och livaktig under hela 1900-talet. 

 
53 Multiculturalism Directorate. Department of the Secretary of the State 1982, s 214. 
54 Augustanasynoden fick heller inget större uppsving i British Columbia efter inflyttningen av 
svenskar under 1940-talet. Här bildades en ny församling 1948 och en 1951. 
55 Granquist, Mark A. Swedish Ethnic Denominations in the United States. Their Development and Relation-
ships, 1880–1920. Chicago, Illinois 1992. (opublicerad doktorsavhandling), s 167.  
56 Lund 1926, s 94–95. 
57 Ljungmark 1994, s 231. 
58 Ibid., s 42. 
59 Bergendoff, Conrad. The Augustana Ministerium. A Study of the Careers of the 2,504 Pastors of the 
Augustana Evangelical Lutheran Synod/Church 1850–1962. Augustana Historical Society. Rock Island, 
Illinois 1980, s 35. 
60 Baglo 1962, s 85. 
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Augustana i Alberta 

Den etniska och/eller den nationella identiteten konkurrerar nästan alltid med 
andra sociala identiteter. En vanlig utveckling i immigrantförsamlingar tycks 
vara den successiva övergången från en etniskt religiös gemenskap till en religiös 
gemenskap, som har diskuterats av bland andra sociologen Herbert Gans, 
historikern John Higham samt sociologerna Fenggang Yang och Helen Rose 
Ebaugh.61 Hur såg utvecklingen ut i avseende på detta i de svensk-kanaden-
siska församlingarna?  

Källmaterialet och församlingarna 
År 1955 skickade Kanada-konferensen ut en enkät, The American Mission 
Study, till församlingarna i Alberta. Syftet med den var att kartlägga de 
svenska lutherska kyrkorna i provinsen framförallt i avseende på förändring 
av medlemsprofil, storlek och svenskhet från 1920 till 1955.62 Enkätmateria-
let ger på flera sätt en unik inblick i församlingslivet i Alberta över tid, inte 
minst eftersom flera av frågorna också krävde fylligare svar. Dock finns det 
vissa brister.  

Ett problem med enkäten som källmaterial är att de som fyllde i den 
ibland inte hade tillgång till vare sig kyrkoboken eller kyrkogångstatistiken. 
Det är också ett faktum att församlingarna i Kanada inte förde in personupp-
gifter i kyrkoböckerna med det nit som vi är vana med från Sverige och, för 
den delen, Svensk-Amerika. Detta gör att alla sammanställningar bakåt i tiden 
blir mycket bristfälliga. Att det, med ett eller två undantag, endast är de för-
samlingar som fortfarande existerar år 1955 som svarat på enkäten, gör också 
att vi inte får någon information om de tio eller elva församlingar som redan 
hunnit lägga ned sin verksamhet före enkätens utskickande.  

 
 
 
 

61 Gans 1994, s 577–592; Higham 1997; Yang & Ebaugh 2000, s 367–378. Även historikern 
Daniel Lindmark har behandlat denna process i sin artikel om svenska lutheraner i det koloniala 
Amerika. I Lindmarks undersökning framträder en tydlig förskjutning från svensk lutherdom till 
amerikansk protestantism. Se: Lindmark 2002, s 261ff.; Lindmark 2002, s 7–31. 
62 Canada Conference American Mission Study, Congregation Questionnaire, Acc No 80.25/54, 
PPA.  



SVEA FOLK I BABELS LAND 

 

   
 
202 

 
 
 
Som komplement till enkätmaterialet har jag använt ett antal andra se-

kundär- och primärkällor. Augustanaprästernas, och då framförallt Baglos, 
egna framställningar och analyser av händelseutvecklingen utgör här en viktig 
grund för förståelsen av de större sammanhangen. I vissa fall ligger dessa 
skildringar tillräckligt nära den undersökta perioden i tid för att kunna be-
handlas som primärkällor. Andra viktiga källor som använts är församlings-
protokoll, prästernas årsrapporter om Sveaförsamlingen i Water Glen insända 
till Kanada-konferensen samt en historik över Ladies Aid i samma församling. 
Dessutom har lokalhistoriska skildringar använts. Dessa källor är var för sig 
på intet sätt självbärande eller heltäckande och kan därför inte läggas till grund 
för mer systematiserande undersökningar. Däremot ger de tillsammans en 
relativt sammanhållen bild av församlingslivet i Alberta.  

Som en introduktion till den kommande undersökningen ges här en 
kort presentation av församlingarna. Av de fjorton församlingar som Baglo 
menar var aktiva 1955, var det tolv som svarade.63 Åtta av de församlingar 
som svarat på enkäten grundades mellan åren 1898 och 1919, med Svea-
församlingen i Water Glen först ut. De resterande fyra grundades mellan 
1929 och 1952.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
63 Enligt Baglo var Bethlehem Lutheran Church i Wetaskiwin aktiv 1955. Ändå hade de inte be-
svarat och lämnat in Kanada-konferensens enkät. I protokollsböckerna och i jubileumsskriften för 
Bethlehemförsamlingen låter man dock påskina att verksamheten var mer eller mindre nedlagd 
mellan åren 1952 och 1971 på grund av sviktande medlemsunderlag. Se: Bethlehem Lutheran 
Church. Seventy-Fifth Anniversaries. Bethlehem Lutheran Church. Wetaskiwin, Alberta, June 24, 
1973, s 6, MF 1170, SEV. Se också Bilaga 3. för förteckning över det totala antalet församlingar 
under perioden 1889–1956. 
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Tabell 2. Augustanaförsamlingar i Alberta efter år för grundande, ort, samhällets karak-
tär, språk och sammansättning  

FÖRSAMLINGENS  
NR* OCH NAMN 

ÅR  ORT SAMHÄLLETS 
KARAKTÄR 

SPRÅK 
1955 

SAMMAN-
SÄTTNING64

1955  
9. Svea 
 

1898 Water Glen landsbygd engelska delvis  
svensk 

11. First 
 

1900 Calgary  storstad/förort engelska delvis  
skandinavisk 

15. Fridhem  
 

1901/1902 Camrose  landsbygd engelska delvis  
skandinavisk 

26.Emmanuel 
 

1906 Meeting 
Creek  

småstad/by vanligen 
engelska 

delvis svensk 

31. Wilhelmina  1908 P.O. Hay 
Lakes 

landsbygd vanligen 
engelska 

svensk/ 
skandinavisk 

39. Bethania 1910 Hughenden 
(Amisk)  

småstad/by engelska skandinavisk 

40. Emanuel 1910 Czar  småstad/by engelska delvis 
 skandinavisk 

64. Salem 1919 Scandia  landsbygd engelska delvis 
skandinavisk 

72. Augustana  
 

1929 Edmonton storstad – stort 
upptagnings-
område 

engelska sex  
nationaliteter 

74. Bethesda  
 

1931 Valleyview  småstad/by – – 

83. Faith 
 

1942 Rolling 
Hills  

landsbygd/by engelska skandinavisk 

87. Bethel  1952 Camrose  stad vanligen 
engelska 

sex 
nationaliteter 

Källa: Lutheran Church, Canada Conference, American Mission Study, Acc No 80.25/54, 
PAA. 
* Numret anger i vilken ordning de olika församlingarna i Kanada bildades. Se Baglo 1962.  
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Särskild uppmärksamhet kan i detta sammanhang ägnas åt Edmonton, som 
trots sitt relativt stora invånarantal inte lyckades etablera en beständig 
Augustanaförsamling förrän år 1929. Mellan åren 1913 och 1920 arbetade 
distriktsmissionärerna aktivt för att etablera församlingar i sina respektive 
distrikt. I Edmonton, Alberta, bildades på detta sätt en församling 1914, som 
skulle komma att upplösas redan 1924. Befolkningen minskade betänkligt 
under denna period. Det första världskriget kan ha spelat en viss roll i detta 
skeende. Enligt Baglo var det många män inom Augustanasynoden som del-
tog i kriget och som aldrig kom tillbaka.65  

Kanske var också spanska sjukan, den stora influensaepidemin vintern 
1918–1919, en bidragande orsak till att församlingen inte längre kunde fort-
sätta sin verksamhet på sikt. Inte mindre än 550 personer dog av influensa 
detta år enbart i Edmonton. Dessutom förbjöd man under samma tid för-
samlingsverksamhet och andra gruppbaserade verksamheter för att försöka 
undvika smittspridning.66 Till detta kom det allmänna motståndet mot kyrkan 
hos de svenska invandrarna som hade börjat göra sig gällande.67 Under alla 
omständigheter var det flera andra församlingar som etablerades under 
samma period som också skulle komma att upplösas relativt snart.68  

År 1929, bara några månader före börskraschen, bildades First Swedish 
Evangelical Lutheran Church i Edmonton,69 med ”kuteket” Carl Wick som 
stadsmissionär.70 Åtta månader senare välkomnade församlingen pastor G.A. 
Engström till denna befattning. Enligt en notis i Svenska Canada Tidningen var 
denne rätt person på rätt plats: 

Pastor Engström vann redan vid sitt första uppträdande i Edmonton alla våra 
landsmäns hjärtan genom sitt öppna och redbara sätt samt för sin äkta svensk-
het.71 

 
64 Dessa uppgifter bygger på församlingsföreträdares egen värdering av sammansättningen. Frågan 
löd: ”Is the congregation characterized as Scandianvian in its makeup and approach?”.  
65 Baglo 1962, s 40. 
66 Ibid., s 42. 
67 Ibid., s 26. 
68 Ibid., s 39. 
69 Bildandet av First Swedish Lutheran Church, eller ”Svenska Luth. församlingen” var egentligen 
en omorganisering av den församling som man hade tvingats lägga ned 1924. År 1941 bytte för-
samlingen namn till Augustana Lutheran Church. Baglo 1962, s 79. 
70 SCT, “Edmonton-nytt”, 12/9 1929; Baglo 1962, s 79. Carl Wick var född i Varbergs församling 
i Hallands län 1902, och skrevs in i Bethlehemförsamlingen i Wetaskiwin som ”Fil. Stud.” år 1926. 
Hans efternamn förekommer i åtminstone tre olika stavningar: Wriek, Wrick och Wick. Se: 
Bethlehem Lutheran Church, MF 1170, SEV; Brev angående O.R. Landelius föredragsturné ge-
nom Kanadas svenskbygder våren 1929, ”Från Kateket Carl Wrick till bäste Red. Rydberg”, 
10:8:15A, SEV. 
71 SCT, “Edmonton-nytt”, 12/9 1929. 
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Citatet antyder att församlingen bildats i svenskhetens tecken och att för-
hoppningar fanns möjligheter att vidareutveckla detta. Det är ett intressant 
faktum att dessa ord förmedlas genom svenskhetens främsta språkrör i Ka-
nada. I andra källor lyser nämligen denna typ av utsagor som konkret relaterar 
till svenskheten i Augustanaförsamlingarna främst med sin frånvaro. I notisen 
beskrivs dock Engström vidare som en god talare med ”gedigen kunskap om 
Guds ord”. Redan två år senare, 1931, skulle han komma att lämna försam-
lingen.72 
 

 
Johnson, Stromberg och Södergren – idel svenska efternamn. Detta är den första gruppen konfirmander i 
Edmontons Augustanaförsamling.73 

 
 

 
72 Baglo 1962, s 92. Pastor Alfield E. Franzen, som tog över efter Engström, stannade med 
församlingen till 1936. 
73 The First Confirmation Class of the First Swedish Lutheran Church 1934, Edmonton, Alberta. 
ND–3–6857, GA. 
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Medlemsanslutning 
Efter 1930 avstannade den svenska emigrationen till Kanada nästan helt. 
Samtidigt började de tidiga invandrarna att assimileras in i det kanadensiska 
samhället. Hur visade sig denna utveckling i anslutningen till den svensk-
kanadensiska Augustanasynoden i Alberta? Något överraskande sker en 
betydande ökning fram till 1955. Eventuell sekularing avspeglar sig med 
andra ord inte särskilt tydligt i denna utveckling. Enligt isländske pastor Ey-
lands hade Augustanasynoden 1 173 församlingsmedlemmar i Alberta år 
1941. År 1955 beräknas medlemsantalet i samma provins vara 1 679, en 
övertygande ökning med närmare 70 procent förutsatt att källorna ger rik-
tiga uppgifter.74 
 

Tabell 3. Antal medlemmar i Albertas Augustanaförsamlingar över tid  
FÖRSAMLING ÅR 1920 1930 1940 1950 1955 

9. Svea 
 

1898 * * * 106 132 

11. First 
 

1900 50 119 51 195 356 

15. Fridhem  
 

1901/1902 * * * 118 118 

26.Emmanuel 
 

1906 * * * 199 204 

31.Wilhelmina  1908 * * * 144 176 

39. Bethania 1910 * * * 29 41 

40. Emanuel 1910 * * * 40 53 

64. Salem 1919 * * 127 121 127 

72. Augustana  
 

1929 – 38 175 302 342 

74. Bethesda  
 

1931 – * * * 0 

83. Faith 
 

1942 – – * 35 37 

87. Bethel  1952 – – – – 93 

Källa: Lutheran Church, Canada Conference, American Mission Study, Acc No 80.25/54, 
PAA. 

 
 

74 Eylands, Valdimar J. Lutherans in Canada. Winnipeg, Kanada 1945, s 327; Canada Conference 
American Mission Study, Congregation Questionnaire, Acc No 80.25/54, PPA. 
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Sammanställningen av enkäten visar på en generell ökning i samtliga för-
samlingar över tid. Inte mindre sju församlingar av tolv säger sig under peri-
oden 1950-1955 ha mer än hundra medlemmar.75 Det kan vara intressant att 
notera att landsbygdsförsamlingar med ett relativt starkt skandinaviskt inslag 
som Svea i Water Glen och Wilhelmina i Hay Lakes och Salem i Scandia 
hade så god medlemsanslutning. Framförallt är det dock stadskyrkorna med 
First Lutheran Church i Calgary i täten som visar på den största ökningen 
(Se: Tabell 3.).  

Det är inte helt okomplicerat att förklara Augustanas ökning i med-
lemsantal över hela Alberta mellan 1948 och 1955. Till att börja med får 
man förmoda att själva utgångsläget var lågt. Man vet att det andra världs-
kriget hämmade medlemstillväxten inom församlingarna på grund att många 
av männen gick ut i kriget, samtidigt som kvinnorna började arbeta i fabri-
kerna. Det blev också svårare än någonsin att få präster till församlingarna.76 
Men något måste också ha tillkommit som gjorde att församlingarna inte 
bara dog ut. Förvisso tilltog utvandringen från Sverige till Kanada under det 
sena 1940-talet fram till ca 1960, men dessa svenskar tillhörde ytterligare en 
ny kategori av företrädesvis tjänstemän som skulle komma att bosätta sig i 
städerna i Ontario och British Columbia.77 Tillskottet av nya svenska 
invandrare till landsbygdsförsamlingarna i Alberta torde ha varit försumbart. 
Däremot kan både Calgary och Edmonton ha fått några nya svenska med-
lemmar tack vare den nya emigrationsvågen.  

I en nutida församlingshistorik tillskrivs den stora uppgången i First 
Lutheran Church mellan 1940 och 1955 först och främst den unge och en-
tusiastiske pastorn Luverne Tengbom som tillträdde sin tjänst i Calgary 
1946.78 År 1940 hade medlemsantalet varit nere i 51 medlemmar. Innan 
Tengbom lämnade församlingen och Calgary var detta antal uppe i 356. På 
samma sätt visar enkäten en lika övertygande ökning i deltagandet vid guds-
tjänster. Under Tengboms avslutande år var antalet deltagare i snitt 148, till 
skillnad från de 33 personer som deltog i gudstjänsterna 1940.79  

Tengbom var också församlingens förste pastor som utnyttjade radi-
ons möjligheter i sin mission, vilket förfaller ha lockat fler till församlings-

 
75 Detta är ett resultat som torde motsäga Olson och Wickströms tidigare beräkningar. Enligt dem 
hade endast fem Augustanaförsamlingar av totalt de då 46 i Kanada år 1948 en anslutning som 
översteg 100 medlemmar. Olson & Wickström 1948, s 74. 
76 Baglo 1962, s 57. 
77 Richard 1991, s 69. 
78 http://www.first-lutheran-calgary.org [2004–04–09]. 
79 Canada Conference American Mission Study, Congregation Questionnaire, Acc No 80.25/54, 
PPA. 
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verksamheten.80 På söndagsmorgnarna sändes hans gudstjänster ut i etern 
via radiostationen CKXL till alla dem som inte hade möjlighet att komma 
till kyrkan på grund av för långa avstånd eller av andra liknande anled-
ningar.81 Den stora återhämtningen för First Lutheran Church under pastor 
Tengboms tid indikerar kanhända den etniska potentialen hos svenskarna i 
Kanada under kompetent ledarskap och gynnsamma förhållanden. 

Inställning till det svenska och det skandinaviska 
Så länge norrmännen och svenskarna förenades i samma trossamfund i det 
unga invandrarlandet USA fanns det vissa uttalade amerikaniserings-
strävanden, men i och med att separationen mellan svenskar och norrmän 
och bildandet av den svenska Augustanasynoden blev ett faktum kom verk-
samheten att bli betydligt mer inriktad på svenskarna och svenskheten.82 
Uppenbarligen bar den tidiga verksamheten prägel av en slags svensk kultur-
imperialism där tanken var att ”de svenske [skulle] få lämna ett värdefullt till-
skott för utformandet af den framtida amerikanska nationalkaraktären”.83 Men 
vad hände egentligen med svenskheten över tid i Albertas Augustanaför-
samlingar?  

På frågan om den egna församlingen kan karaktäriseras som skandina-
visk i sin sammansättning och profil var det fyra av tolv församlingar som år 
1955 gav ett jakande svar: First Evangelical Church (1900) i Calgary, Betha-
niaförsamlingen (1910) i Hughenden, Wilhelminaförsamlingen (1908) i P.O. 
Hay Lakes, och Faith Church (1942) i Rolling Hills. För de två förstnämnda 
församlingarna framstår begreppet skandinav synonymt med svensk. ”Yes. The 
congregation is made up of Swedes with only one Norwegian family”,84 svarar 
företrädaren för Bethania Church på den frågan. First Evangelical Church be-
skriver hur deras ”all-English program” har lockat andra än svenskar till för-
samlingen, men framhåller också att skandinaverna fortfarande dominerar: 

Though the vast majority of our people are Scandinavian or of Scandinavian 
background, and of that we are not ashamed, yet other nationalities know they 
are welcome, and feel much at home.85 

 
80 Ibid. 
81 http://www.first-lutheran-calgary.org [2004–04–09]. 
82 Arden, G. Everett. Augustana Heritage. History of the Augustana Lutheran Church. Augustana Press, 
Rock Island 1963, s 239; Jämför: Erickson 1996, s 78. 
83 Pehrsson, Per. Hälsning från Augustanasynoden. Framförd vid Allmänna Svenska Prästföreningens möte i 
Jönköping den 31 aug. 1910. Gävle 1911, s 14. 
84 Canada Conference American Mission Study, Congregation Questionnaire, Acc No 80.25/54, 
PPA.  
85Ibid. 
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Man kan enbart spekulera i vad detta uttalande egentligen säger om skandina-
vernas status vid den tiden. Att företrädaren för kyrkan reserverar sig genom 
att skriva att församlingen inte skäms över sin sammansättning och bakgrund, 
skulle dock kunna tyda på en viss kluvenhet inför det skandinaviska arvet. 
Enligt historikern Gulbrand Loken undvek många norrmän de norska lut-
herska församlingarna eftersom de betraktades som invandrarkyrkor och 
därmed ansågs ha lägre status än de kanadensiska.86 I det tidigare har det 
också framgått att den kanadensiska synen på de skandinaviska lutheranerna 
inte var odelat positiv.  

Fyra församlingar kan karaktäriseras som delvis skandinaviska i sam-
mansättning och profil. Dessa var: Svea församling (1898) i Water Glen, 
Salemförsamlingen (1919) i Scandia, Emmanuelförsamlingen (1906) i Meeting 
Creek87 samt Bethelförsamlingen (1952) i Camrose. Församlings-
medlemmarna i Svea församling bestod vid denna tid i huvudsak av gammal-
svenskar,88 varav vissa hade gift sig med tyskar. Församlingen hade därför 
övergivit en del av de typiskt svenska traditionerna.89 Salemförsamlingen hade 
för övrigt i ett tidigt skede slagits samman med den norska kyrkan i området.90 
Företrädaren för församlingen skildrar den krassa verkligheten för det skandi-
naviska arvet i Alberta i sin beskrivning av hur folket börjat inse att försam-
lingen har att välja mellan att rikta sig till alla grupper, eller dö ut.91 En annan 
församling, Wilhelmina, låter meddela att man tidigare haft en mer skandi-
navisk profil, men att läget delvis förändrats då den nuvarande pastorn inte 
behärskade det svenska språket.92  

 
86 Loken 1980, s 134–137.  
87 Så sent som 1938 förefaller Emmanuelförsamlingen ha varit mer eller mindre helsvensk. Enligt 
en artikel i Stockholmstidningen står följande att läsa: ”Augustanaförsamlingens svenskar i Meeting 
Creek, en stor svensk farmarkoloni på Albertas prärie i Kanada (…) invidge nyligen med ett om-
fattande festprogram, som för övrigt varade i dagarna två, sin nya, vackra kyrka.” Församlingens 
föreningar och 200 familjer bidragit till färdigställandet av kyrkan. Stockholmstidningen, ”Östgöte, 
farmare, vicebisp.” 30/7 1938. 
88 Begreppet “gammalsvenskar” syftar på de gammalsvenskbybor som emigrerade från Ukraina till 
Kanada. Det finns flera olika beteckningar för denna grupp, men jag har i denna avhandling valt 
att använda gruppens eget ord ”gammalsvenskar”. Se: Hedblom, s 32. 
89 Canada Conference American Mission Study, Congregation Questionnaire, Acc No 80.25/54, 
PPA. 
90 Palmer 1972, s 170. 
91 Canada Conference American Mission Study, Congregation Questionnaire, Acc No 80.25/54, 
PPA. Kanske berodde dessa svårigheter också på att svenskarna i området inte var särskilt kyrkliga 
av sig. Många av dessa var enligt pastor Otto Eklund norrlänningar utan någon kyrkotradition och 
som därför i bästa fall besökte kyrkan ungefär var femte år. Se: Baglo, s 77. 
92 Canada Conference American Mission Study, Congregation Questionnaire, Acc No 80.25/54, 
PPA. 
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De resterande fyra församlingarna räknade sig inte längre som skandina-
viska. En närmare granskning visar dock att det inte är någon av dessa som 
enligt enkätsvaren i egentlig mening kan sägas ha övergått från att vara en 
etniskt religiös gemenskap till att bli en enbart religiös gemenskap. Augustana-
församlingen i Edmonton säger sig helt visst ha sex olika nationaliteter som 
medlemmar, men nämner på ett annat ställe i enkäten att det är den svenska 
profileringen som hämmat tillväxten, ett resonemang som också går att känna 
igen i Bethelförsamlingen i Camrose.93 Vid sitt första jubileum 1939 fick 
Augustana församling i Edmonton för övrigt ett pris bestående av en natt-
vardskalk och en tunn silverbricka av Riksföreningen för svenskhetens beva-
rande i utlandet, vilket tyder på att församlingen fram till dess hade en ut-
präglat svensk profil. 94 

Det är också en öppen fråga om Emanuelförsamlingen i Czar, som en-
ligt egen utsago knappast kunde karaktäriseras som skandinavisk 1955, egent-
ligen genomgick någon större förändring över tid i avseende på etnisk sam-
mansättning. Det framgår av enkäten att den är den enda protestantiska för-
samlingen i ett mindre landsbygdsområde med en samhällskärna om endast ca 
120 invånare. Församlingen hade upplevt problem med både omflyttning av 
folk och brist på pastorer men när det väl hölls gudstjänster tycks de ha varit 
välbesökta.95 På grund av sin ställning som enda protestantiska kyrka i om-
rådet hade dock församlingen ändå från begynnelsen lockat till sig medlem-
mar av andra nationaliteter. En lokalhistorik över Czar berättar att det i den 
rådande etniska mångfalden nästan var omöjligt för prästen att enbart genom-
föra gudstjänsten på det svenska språket. Ändå skulle det dröja till 1930 innan 
församlingen successivt började övergå till engelska.96  

Den sista av de församlingar som svarade nekande på frågan om skan-
dinavisk sammansättning och profil är Bethesda (1931) i Valleyview, som 
medger att den egentligen aldrig någonsin varit skandinavisk. I själva verket 
hade församlingen dött nästan samtidigt som den grundades:  

 
93 Ibid. 
94 Baglo 1962, s 42. 
95 Canada Conference American Mission Study, Congregation Questionnaire, Acc No 80.25/54, 
PPA. 
96 Lawrason, Helena. “Emanuel Lutheran Church, Czar” i Echoes Along the Ribstone. Grassland 
Pioneer Historical Society (red). Alberta 1978–1979, s 205. 
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I understand through conversations with one former member that this congre-
gation had gathered lumber for a new church building in the community. One 
evening (s). a Bolshevist spoke in the village hall and apparently persuaded so 
many of the people to accept bolshevism that enthusiasm for the building pro-
gram died right there. And as far as I know, there was no pastoral care for this 
infant church. Since it was the concern for only a few laymen – maybe, only 
the care of the one with whom I spoke – this congregation died near birth 
many years ago.97 

Denna beskrivning av Bethesdas grundande och fall, som även bestyrks av 
Baglo,98 antyder att såväl initiativtagarna som församlingsmedlemmarna kan 
ha använt kyrkan mer som en ursäkt för att skapa en samlingspunkt för sina 
landsmän. Om de så lätt kunde bli övertalade att överge kyrkbygget till för-
mån för ”bolsjevismen”, kan man anta att den lutherska tron inte varit så 
djupt rotad att den utgjort den enda drivkraften. Att den politiska samlings-
lokalen kunde bli en samlingspunkt för etniska grupper även på andra ställen i 
Alberta framhålls av Howard och Tamara Palmer. Framförallt var det hos de 
invandrade finländarna som socialistlokalen stod för det etniska samhällets 
sammanhållning och aktiviteter.99 Liknande slutsatser drar även Alan B 
Anderson och Brenda Niskala, liksom den finländska historikern Arja Pilli.100  

Wilhelm Bergsten, som själv under vissa umbäranden varit med om att 
dra ihop timret till det aldrig fullföljda kyrkbygget, ger i sin självbiografi ytter-
ligare perspektiv på händelserna i Valleyview. Han beskriver hur julottan fira-
des i skolbyggnaden, medan kyrktimret bara låg och förstördes. Han antyder 
också att det var slitningarna mellan representanter för Augustanasynoden 
och Missionsförbundet, samt missnöjet med lekmannaprästen Andrew Lind-
quist, som låg bakom den allmänna oviljan att ta tag i kyrkbygget. Ryktet sade 
att denne Lindquist var en gammal pokerspelare även om ingen ville tro på 
det.101 ”En tyvärr mindre passande representant som till stor del passade egna 
intressen”,102 menar Bergsten. Själva samhället beskriver han som statt i visst 
moraliskt förfall. Exempelvis hade söndagsskolläraren i den skandinaviska 
evangeliskt lutherska församlingen blivit anmäld ”för sedlighetssårande bete-

 
97 Canada Conference American Mission Study, Congregation Questionnaire, Acc No 80.25/54, 
PPA. 
98 Baglo 1962, s 48. 
99 Palmer & Palmer 1985, s 15. 
100 Anderson, B. Alan & Brenda Niskala. ”Finnish Settlements in Saskatchewan. Their Develop-
ment and Perpetuation”, i Finnish Diaspora in Canada, South America, Africa, Australia and Sweden. 
Michael G. Karni (red). Toronto 1981, s 170; Pilli, Arja. The Finnish-Language Press in Canada, 1901–
1939. A Study in the History of Ethnic Journalism. Helsingfors 1982, s 32ff.  
101 Wilhelm Bergsten, biografi, s 100, s 115, PAS; Åkerman 2002, s 140ff. 
102 Jan Bergsten, Wilhelm Bergsten, biografi, s 59, PAS. 
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ende mot minderåriga flickor”,103 och de som gick till gudstjänsten på sönda-
garna tycks inte, enligt Bergsten, ha levt upp till de lutherska dygderna resten 
av veckan.104 

Bethesdaförsamlingen upprätthöll trots omständigheterna en viss akti-
vitet under en tid. Både Bergsten och Baglo bekräftar att det hölls gudtjänster 
trots att kyrkbygget aldrig blev av. Dessutom fortsatte kvinnoföreningen med 
sitt arbete.105 Så småningom tycks dock församlingen ha bytt både medlems-
underlag och profil. Samhället Valleyview bestod år 1955 framförallt av tyskar 
och skandinaver. Under några år hade församlingen haft en tysk baptistisk 
profil, men räknades nu till the Inter-Denominational Church.106 

Övergången till engelska  
Språket brukar ofta ses som en tydlig etnisk markör. Enligt detta synsätt 
skulle en övergång till engelska hos en invandrargrupp som svenskarna kunna 
tolkas som ett övergivande av den egna etniska identiteten. Men var det 
egentligen så det blev i det svenska Kanada? I kapitel IV diskuterades språk-
övergången som en pragmatisk strategi på ett mer allmänt plan för de svenska 
invandrarna. Här belyses språkövergången mer specifikt i relation till svens-
karnas religionsutövande. Redan 1896 skrev David Nyvall, ledare för svensk-
amerikanska Covenant Church en artikel ur vilken följande rader är hämtade: 

Learn English. And do not forget Swedish! It is therefore no danger if friends 
of Swedish learn English. English will save Swedish.107 

Nyvalls retorik visar snarast en syn på engelskan som ett redskap för att 
hålla den svenska gemenskapen och det svenska språket vid liv. Språkbytet 
kan således betraktas som en tämligen rationell strategi för att kunna klara 
sig i det nya landet.108 Kyrkohistorikern G. Everett Arden menar att över-
gången till engelska i Augustanasynoden generellt förvisso speglade den 
pågående amerikaniseringsprocessen men att detta inte betraktades som ett 
problem innan andra lutherska församlingar började konkurrera med 

 
103 Jan Bergsten, Wilhelm Bergsten, biografi, s 110, PAS. 
104 Jan Bergsten, Wilhelm Bergsten, biografi, s 109, PAS. 
105 Baglo 1962, s 48. 
106 Canada Conference American Mission Study, Congregation Questionnaire, Acc No 80.25/54, 
PPA.  
107 Citat ur David Nyvalls artikel ”Att amerikaniseras”, mars 1896, i Erickson 1996, s 96. 
108 Se till exempel: Lindahl, Elder M. ”The Troublesome Language Question”, i Aspects of Augus-
tana and Swedish America. Essays in Honor of Dr. Conrad Bergendoff on His 100th Year. Raymond Yarvi 
(red). USA 1995, s 72–73. Jämför: Erickson, Scott E. “Ethnicity and Religion in the Twin Cities. 
Community Identity through Gospel, Music and Education”, i Swedes in the Twin Cities. Immigrant 
Life and Minnesota’s Urban Frontier. Philip J. Anderson & Dag Blanck (red). Minnesota Historical 
Society Press 2001 , s 295. 
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Augustana om de svenskamerikanska själarna.109 År 1922 kan man läsa i 
Svenska Canada Tidningen att Augustana å ena sidan uppskattade ”de lyckliga 
ansträngningar som göras för att möta det ständigt växande behovet av eng-
elska som mötesspråk”. Å andra sidan ville man betona att det: 

[ä]nnu invandra immigranter från våra fäders land och att det var vår synods 
första uppgift att för sådana predika Kristi evangelium samt att i våra försam-
lingar och på våra hemmissionsfält finnas sådana som bäst betjänas i kyrkligt 
hänseende genom svensk verksamhet.110 

I citatet framställs närmast det svenska språket som ett redskap för att fånga 
in de svenska invandrarna. När de väl hade anslutit sig till Augustana var det 
upp till församlingen att byta språk. Dock framhåller också tidningen att 
Augustana ville bevara åtminstone någon svensktalande församling i varje 
stad. 

För de olika församlingarna i Alberta hade det med tiden blivit svårare 
och svårare att hålla predikningarna på modersmålet. En sammanställning av 
enkäten visar att nio församlingar av tolv helt och hållet hade slutat att an-
vända något av de skandinaviska språken år 1955. De tre resterande försam-
lingarna, Wilhelmina Church i Hay Lakes, Emmanuel Evangelical Lutheran i 
Meeting Creek, och Bethel Church i Camrose, skriver att de endast vid något 
enstaka tillfälle per år håller delar av gudstjänsten på svenska. 

Baglo vill relatera övergången till det engelska språket till bildandet av 
Kanada-konferensen. Enligt honom hade svenskan varit det enda språket i de 
svensk-kanadensiska kyrkorna fram till konferensens bildande, men efter 
tjugo år var språkbytet ett faktum.111 Med tanke på att språkbytesprocessen 
tycks ha pågått över hela Nordamerika i alla invandrargrupper under samma 
period, verkar det dock rimligare att anta att det var andra, mer generella 
krafter som verkade. En viktig bidragande anledning var det första världs-
kriget och dess efterverkningar i form av ett ökat tryck på invandrar-
grupperna. Detta fick genomslag på alla nivåer. 

Nordisten Nils Hasselmo har gjort en undersökning av språkutveck-
lingen hos svenskarna i Nordamerika, där han jämfört hur många 
verk/tidningar som publicerades på svenska respektive engelska under en 
längre tidsperiod.112 Utifrån sammanställningar av skönlitteratur, religiösa tid-
ningar och profana tidskrifter kan han i samtliga fall notera en kraftig nedgång 
i användandet av det svenska språket år 1915, samtidigt som antalet publika-

 
109 Arden, G. Everett. Augustana Heritage. History of the Augustana Lutheran Church. Augustana Press, 
Rock Island 1963, s 239. 
110 SCT, ”Svenskan hos Augustana”, 10/8 1922. 
111 Baglo 1962, s 39. 
112 Hasselmo, Nils. Amerikasvenska. En bok om språkutvecklingen i Svensk-Amerika. Lund 1974. 
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tioner på engelska steg. Denna nedgång i den svenska språkanvändningen är 
enligt Hasselmo en följd av första världskriget.113 Bengt Kummel återger 
också hur ”guvernören” i Lindsborg, Kansas, vid ett årsmöte hade uppmanat 
Augustanasynodens medlemmar att ”upphöra med svenska språket vid guds-
tjänsterna.”114 Även Arden hävdar att såväl föreningar och församlingar som 
individer i USA var tvungna att överge det egna modersmålet under denna tid 
för att inte betraktas som ”pro-German” eller ”yellow-belly”.115  

En annan viktig anledning till språkbytet var generationsskiftet.116 First 
Lutheran Church i Calgary förklarar i en nutida historik tankarna bakom det 
successiva språkbytet från 1924: 

Young people found fellowship, courtship and marriage with people who did 
not speak Swedish. The church had a mandate to preach the gospel to all peo-
ple, therefore a difficult decision had to be made if the church was to continue 
to minister to all Christians.117 

För att få behålla den yngre generationens medlemmar valde församlingen 
med viss tveksamhet att övergå till det engelska språket. Det hela föll väl ut. 
Under perioden 1920 till 1930, det vill säga under den period som Baglo kallar 
Augustanas ”tragiska år”118 ökade antalet medlemmar i First Lutheran Church 
från 50 till 119 (se Bilaga 3). Kanske var det också pastor Anton A. Nilssons 
klangfulla stämma och hans hörsamhet för församlingsmedlemmarnas öns-
kemål att få sova på söndagsmorgnarna som bidrog till denna utveckling. Ge-
nom att kalla till kvällsgudstjänster lockade pastor Nilsson fler medlemmar till 
kyrkan.119 Ytterligare perspektiv på språkfrågan ges av pastor Nilsson vid öpp-
nande av Kanada-konferensens konvent 1931: 

 
113 Ibid., s 63ff. 
114 Kummel 1994, s 239. 
115 Arden, G. Everett. Augustana Heritage. History of the Augustana Lutheran Church. Augustana Press, 
Rock Island 1963, s 246. Jämför även med den norskamerikanska erfarenheten: Strickon, Arnold. 
“The Forms of Ethnicity in a Norwegian-American Farm Community”, i From Scandinavia to 
America. Proceedings from a Conference held at Gl. Holtegaard. Steffen Elmer Jørgensen et al. (red). 
Odense University Press 1988, s 258.  
116 Arden 1963, s 239. 
117 Historik sammanställd av kyrkohistoriker Herb Olson.  
Se: http://www.first-lutheran-calgary.org [2004–04–09]. 
118 Baglo 1962, s 42. 
119 Historik sammanställd av kyrkohistoriker Herb Olson.  
Se: http://www.first-lutheran-calgary.org [2004–04–09]. 
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The cities are the principal centres for our home mission work because many 
of our countrymen settle either in places remote from our congregations or 
spread themselves out as individual families or as groups among other nation-
alities where there is little prospect of Lutheran activity. In this way our church 
suffers loss. Our only prospect for the future in these areas is the use of the 
language of the land.120 

Nilsson lägger här stor vikt vid städernas betydelse för Augustanasynodens 
utveckling i Kanada och menar samtidigt att det är genom språkbytet som 
den lutherska läran skulle kunna föras vidare. Detta var emellertid inte något 
som anammades på ett mer generellt plan. I den relativt sent bildade försam-
lingen i Edmonton skulle gudstjänsterna komma att hållas på svenska ända 
fram till 1939. Då införde man engelsk gudstjänst varannan söndag. Helt eng-
elskspråkig blev inte församlingen förrän i mitten av 1940-talet.121 

Kvinnornas arbete 
”[H]atten af för det svensk-amerikanska folkets kvinnor!”122 skriver den 
svenska kyrkoherden Per Pehrsson år 1911 i en redogörelse för Augustana-
synodens verksamhet i Nordamerika. Pehrsson hade gjort iakttagelsen att 
kvinnorna inom Augustanasynoden genom sitt arbete lyckades bära upp en 
stor del av såväl hem- som hednamissionen, och han var uppriktigt indignerad 
över dem som hade något nedlåtande att säga om dessa kvinnor.123 Den roll 
som kvinnorna fick i det svenskamerikanska församlingslivet var inte helt olik 
den svenska situationen. Idéhistorikern Stefan Gelfgren hävdar att kvinnans 
roll i det svenska församlingslivet fann sin näring i det borgerliga kvinnoide-
alet ”som uppfostrare och moraliskt föredöme”.124  

Inom det norskamerikanska forskningsfältet har Jon Gjerde berört de ti-
diga skandinaviskt lutherska kvinnoföreningarna i Minnesota i From Peasants 
to Farmers. Om än många män intog ett föraktfullt förhållningssätt gentemot 
dessa föreningar, bedömer Gjerde att kvinnorna genom detta gemensamma 
arbete började utveckla en ny och mer utåtriktad roll i samhället. Inom dessa 
föreningar träffades kvinnorna ibland hela dagar och framställde handarbeten 
som de sedan sålde till bönderna och lantbruksarbetarna i trakten. Vinsten 

 
120 Baglo 1962, s 48. 
121 Ibid., s 42. 
122 Pehrsson 1911, s 21. 
123 Ibid., s 21. 
124 Gelfgren, Stefan. Ett utvalt släkte. Väckelse och sekularisering – Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 
1856–1910. Skellefteå 2003 (diss), s 128. 
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kunde användas både till mission eller till den egna församlingen.125 Även Ulf 
Beijbom har i sin studie över svenskarna i Chicago uppmärksammat kvinnor-
nas ekonomiska bidrag till verksamheten, om än han kategoriserar syförening-
ens arbete som ”fritidsaktiviteter”.126  

Vid en granskning av lokalhistoriska, oftast kortfattade, skildringar av 
kvinnornas hjälpverksamhet inom de svensk-kanadensiska församlingarna står 
det klart att problemen för Kanada-konferensen att etablera nya församlingar 
inte enbart berodde på svenskarnas utspriddhet eller på bristande intresse. 
Lika ofta var det nybyggarnas ansträngda ekonomi som gjorde att det blev 
svårt att organisera och upprätthålla en församlingsverksamhet. Trots att 
prästerna fick nöja sig med mycket låga löner, som dessutom ofta betalades in 
natura i form av till exempel kläder, mat och annat som församlingsmedlem-
marna ansåg sig ha råd att bidra med, var ekonomin ett påtagligt bekymmer.127  

Det må ha varit männen som uppförde upp själva kyrkobyggnaden, 
men när det gäller det ständigt fortgående arbetet på gräsrotsnivå, var det 
kvinnorna som drog det tyngsta lasset. I Kanada förefaller kvinnornas roll 
ha varit central även vid organiserandet av nya församlingar.128 Det var inte 
helt ovanligt att det ute i immigrantsamhällena bildades kvinnoföreningar 
med vars ekonomiska hjälp man på sikt skulle kunna organisera en 
församling. År 1896, två år innan Svea församling etablerades, bildades en 
kvinnoförening för att skapa förutsättningar för en 
församlingsverksamhet.129 President för föreningen var Mrs. Per Jönsson130 
och några av de övriga chartermedlemmarna var ”Grandma” Kallman, Mrs. 

 
125 Gjerde, Jon. From Peasants to Farmers. The Migration from Balestrand, Norway, to the Upper Middle 
West. Cambridge University Press 1985, s 228. Se också: Gjerde, Jon. Norwegians in Minnesota. Min-
nesota Historical Society Press 2002, s 35. 
126 Beijbom 1971, s 258– 259.  
127 Se till exempel: Lacombe and District Chamber of Commerce. Lacombe. The First Century. La-
combe, Alberta 1982, s 190; Reynolds 1975, s 95. 
128 Se till exempel en notis om Mrs. Albin Erickson som var drivande i bildandet av Amisks 
lutherska församling: The Lantern Years. Buffalo Park to Neutral Hills. Winnipeg, Inter-Collegiate 
Press 1967, s 292. 
129 Mecca Glen Centennial Committee. Mecca Glen. Memories. Ponoka, Alberta 1968, s 72. 
130 Det finns också uppgifter om att Sveas Ladies Aid första president ska ha varit en Mrs. Peter 
Johnson. Då de svenska namnen tenderade att få nya stavningar och uttal över tid har jag här 
utgått ifrån att Mrs. Peter Johnson och Mrs. Per Jönsson i själva verket är samma person. Jämför: 
Mecca Glen Centennial Committee 1968, s 70; Ladies Aid History, ”Report given at 50th anniver-
sary celebration Aug 18–19, 1948”, Acc No 75.59/44, PPA. 
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Svenson, Mrs. Olof Save och Mrs. Aug. Hedlund.131 Några församlingar 
föregicks också med många års marginal av en aktiv kvinnoverksamhet. Etta 
Lindseth skriver 

My parents worked ardently for years, trying to organize a Lutheran Congre-
gation at Stavely. Pastors came to hold services at our home, and also at the 
homes of Emil Swanson, Martin Olson and Andrew Nordlund. A Ladies Aid 
was organized, but a church was never built during their time. It was from 
these services that an interest in establishing a Lutheran church was started, 
the building being completed in Stavely 1958.132  

Tyvärr framgår det inte av Lindseths berättelse vid vilken tid som den kvinn-
liga verksamheten påbörjades, men i en motsvarande berättelse om en norsk-
kanadensisk församlings tillkomst i Sharon, hade kvinnorna startat sin hjälp-
verksamhet år 1910 för att arbeta in pengar till en kyrka. Trots deras an-
strängningar byggdes inte kyrkan förrän 1933.133  

Även om det inte har skrivits så mycket om den kvinnliga verksamhe-
ten, är det tydligt att kvinnornas arbete generellt kan lyftas fram som mycket 
viktigt. Bert Reynolds går så långt som till att hävda att det var tack vare 
Ladies Aid som exempelvis Bethlehem Lutheran Church i Wetaskiwin, Al-
berta, över huvud taget kunde överleva. Det var med de pengar som de ak-
tiva kvinnorna tjänade in på bland annat handarbete, fikaförsäljning och 
liknade som prästens lön och andra utgifter skulle betalas.134 En närmare 
granskning av församlingens finanser visar att så av allt att döma var fallet. 
En typisk årsredovisning av församlingens inkomster kunde se ut så här: 
 

 

 

 

 

 
131 Ladies Aid History, ”Report given at 50th anniversary celebration Aug 18–19, 1948”., Acc No 
75.59/44, PPA. Lägg märke till att inte ens kvinnorna i kvinnoföreningen får stå under sina egna 
namn utan efter sin makes. Denna för tiden vanliga norm säger en del om synen på kvinnan som 
beroende av mannen. Det kan för övrigt i detta sammanhang vara intressant att notera att 
Brotherhood, den manliga motsvarigheten till Ladies Aid, inte bildades i Svea församling förrän 
1940. Se: Lutheran Canada Conference Reports, “The annual pastoral report 1941, Acc No 
75.59/4.  
132 Lindseth, Etta. ”Sundquist story”, i The Butte Stands Guard. Stavely and District. Stavely Historical 
Book Society (red). Stavely, Alberta 1976, s 392. Jämför: Mikael Setterdahls intervju med Etta 
Lindseth, MS 011, SEV.  
133 The Times of Irma, 1912–1972. A History of Irma & District. Wainwright Star Chronicle, Alberta, 
1972, s 23–24. 
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Inkomster upp till Jan. 12te 1912 
Igenom Syföreningarna. de äldre fruntimren  $ 128.35 
”  ”   ”      yngre   ”      93.75 
”  hyra for bruk af kyrkan af Norska förs.    27.00 
” ”       ”      ”     ”  ”      ”    Tyska   ”     29.00 
” Medlems afgifter for år 1910     38.90 
” ”  ”  ” ”  1911       60.00 
” Gåfva av icke forsamlings medlemar        13.00 
” Kollekter          40.45 
” Mrs. Almgrens insamling till hednamissionen    3.00 
”    Vid en söndagsskola fäst       1.60 
” Insamling af sondagsskolan för barnhemmet i Vasa    14.70 
” Kollekt for Alta Disel! Reskassa       8.25 
” Dalby. Forsamlingar i Falun for kom: vin      25   
 Total inkomster     $       458.25 
Kassabehelning Jan 19th 1911       3.09  
          461.25 

Källa: Bethlehem Lutheran Church. Protokoll, 12/1 1912. MF 1170. SEV. 
 

 
 
År 1912 hade kvinnorna i Bethlehemförsamlingen således bidragit med nästan 
hälften av församlingens totala inkomst. Att församlingen var tämligen bero-
ende av detta stöd framgår inte minst av den lilla ”kassabehelningen” från 
1911 som endast var tre dollar. Över tid skulle förvisso dessa proportioner 
förskjutas något, inte minst på grund av ökande medlemsavgifter, men intäk-
terna från kvinnornas arbete var alltjämt en viktig inkomstkälla.135 C.M. Cher-
land har dragit liknande slutsatser om kvinnornas ekonomiska stöd till First 
Lutheran Church i Calgary.136 

Kvinnornas ekonomiska bidrag till församlingsverksamheten verkar för 
övrigt ha varit betydelsefullt även i de andra invandrargruppernas försam-
lingar i Kanada på samma sätt som i Sverige i såväl församlings- som före-

 
134 Reynolds 1975, s 96. 
135 Bethlehem Lutheran Church, Protokoll 1928, s 189, MF 1170, SEV. 
136 Cherland menar att Ladies Aid, tillsammans med organisationer som Women’s Missionary 
Society, Luther League och Brotherhood, blev särskilt viktiga för församlingens ekonomiska 
överlevnad under depressionsåren. Se: Cherland 1975, s 96. 
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ningsliv.137 Idéhistorikern Karin Nordberg vill se syföreningen som ”en slags 
livmoder” som skulle stå för ”försörjning, tillväxt och omsorg”.138 Detta är en 
talande beskrivning även av kvinnornas verksamhet i det svenska försam-
lingslivet i Kanada.  

Det var dock inte alltid som kvinnorna fick den uppskattning som de 
kanske hade önskat. I en historik från 1948 över Sveas Ladies Aid i Water 
Glen, berättar Annie Johnson om hur närmare 250 dollar som de hade sparat 
ihop till ett kyrktorn förskingrades av den manlige kassören. Kvinnorna upp-
levde vidare att deras arbete inte ansågs lika värdefullt som männens. Annie 
Johnson skriver: 

Some-one has said, that wealth is merely boppled labour; it is evident that en-
terprise of whatever kind, whether it be in construction of a rail-road, building 
of a church, or what you will requires wealth or capital of some kind to carry it 
out; the only wealth that the pioneers in Svea had when the first homes and 
our church was built was labour, and the women contributed with full share 
towards the building of both; they worked valiantly side by side with men for 
their spiritual home as well as their temporal one. Therefore it hurts when we 
were told once by a pastor that the church and what belongs to it, “is not your 
property”. the pastor was speaking of course to us wimmen.139  

Kyrkan och församlingsverksamheten var uppenbarligen ett manligt projekt 
för den omskrivna pastorn. Kvinnornas ansträngningar för kyrka och verk-
samhet var för honom osynliga trots att de hade finansierat både mat, inred-
ning, utsmyckning av kyrkan och ett nytt tak.140 Arden menar att kvinnorna 
alltid bidragit till de svenskamerikanska församlingarna med ”prayers, toil and 
sacrificial giving”, 141 men att deras insatser i någon mån hade tagits för givna. 
Kvinnorna tycks dock även ha haft en del att säga till om i själva församlings-
arbetet. Pastor Otto Eklund var kluven till kvinnornas inflytande över Svea 
församling. I den årliga rapporten till Kanada-konferensen 1932 skriver han: 

 
137 Se till exempel: Admiral History Book Club. Admiral. Prairie to Wheatfields. Saskatchewan 1978, 
s 402; Forestburg & District Historical Book Committee. Yesterday and Years Ago. A History of 
Forestburg and District. Forestburg, Alberta 1983, s 208–209; Gwynne Historical Society. Treasured 
Memories. Gwynne and District. Gwynne, Alberta 1977, s 528; Marwayne Farm Women’s Union of 
Alberta. Pioneering the Parklands. Marwayne, Alberta 1967, s 204. Camrose Historical Society. Early 
History of Camrose, Alberta and District. Camrose, Alberta 1947, s 32; Rasmussen, Margaret. (Dalum 
History Book Committee) Reflections. Dalum and Area. Drumheller, Alberta 1990, s 43; Nordberg, 
Karin. Askungen i Holmsund. Sagan om Selma, Gerda & Lilly. Umeå 1990, s 32. 
138 Nordberg 1990, s 32.  
139 Ladies Aid History, ”Report given at 50th anniversary celebration Aug 18–19, 1948”, Acc No 
75.59/44, PPA. 
140 Ibid. 
141 Arden 1963, s 211. 
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Vi ha blott en kyrklig förening, Kvinnoföreningen. Ingenting annat än gott kan 
sägas om dess arbete. Det synes dock som om församlingen har överlåtit näs-
tan allt till kvinnoföreningen att bestämma. Vänner, Kvinnoföreningen är god 
och välsignelse bringande, men hon är blott en del av kyrkan, Ej Kyrkan. Hon 
bör därför ej bestämma över Kyrkan, utan Kyrkan över föreningen. Så långt 
jag känner förhållandet är där enighet & samförstånd medlemmarna emellan 
både i Kyrka och Förening. Föreningen har offrat av sina medel för Kyrkan. 
Vi böra tacka därför.142 

Eklund ger här uttryck för sin uppskattning för kvinnornas arbete och deras 
ekonomiska bidrag. Att kvinnorna också skulle få bestämma över församling-
ens verksamhet var emellertid att dra det hela för långt. Samtidigt kan man 
också se Eklunds rapport som en indirekt klagan på männen i församlingen 
som inte tog tillräckligt mycket ansvar för verksamheten.  

Enligt Elisabeth Gillian Muir och Marilyn Färdig Whiteley, som 
sammanställt en bok om kvinnornas förändrade roll inom den kristna kyrkan i 
Kanada, var det mycket svårt för både män och kvinnor i församlingslivet att 
frigöra sig från föreställningar om den svaga men moderliga kvinnliga stereo-
typen. Om kvinnorna utförde arbeten som låg utanför ramarna för denna 
stereotyp, kunde männen uppleva detta som ett hot, menar Muir och White-
ley.143 Även för kvinnorna var det svårt att tänka och agera utanför de invanda 
könsmönstren. Det tycks dock som om det var de kvinnor som levt en tid i 
USA, eller hade nära amerikanska kontakter, som lättare kunde hävda sina 
individuella rättigheter och strävanden i förhållande till den traditionella kvin-
norollen.144  

Under alla omständigheter verkar inte männen i Svea församling ha haft 
allt för mycket emot att lämna över ansvaret till kvinnorna. Om något hade 
förändrats, vet vi inte, men 1933, i nästa årsrapport, har Eklund endast lovord 
om Ladies Aid.145 I kvinnoföreningens historik från 1948 är Eklund en av fyra 
pastorer som särskilt tackas för sina insatser.146 Det ska tilläggas att Svea La-

 
142 Lutheran Church Reports, Rapport till Kanada-konferensen från Otto Eklund, Svea 1932, 
Acc No 72.59/3, PAA. 
143 Muir, Elisabeth Gillian & Whiteley, Marilyn Färdig. ”Introduction. Putting Together the Puzzle 
of Canadian Women’s Christian Work”, i Changing Roles of Women within the Christian Church in Can-
ada. Elisabeth Gillian Muir & Marilyn Färdig Whiteley (red). University of Toronto Press 1995, 
s 8. 
144 Ibid., s 14. 
145 Lutheran Church Reports, Rapport till Kanada-konferensen från Otto Eklund, Svea 1933, 
Acc No 72.59/3, PAA. 
146 De tre övriga nämnda pastorerna var: O.H. Miller, J.J. Frodeen och pastor Almgren. Ladies Aid 
History, “Report given at 50th anniversary celebration Aug 18–19, 1948”, Acc No 75.59/44, PPA. 
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dies Aid också finansierade en stor del av barn- och ungdomsverksamheten 
som var en prioriterad satsning av pastor Eklund med församling.147 

 I andra församlingar förefaller inte kvinnornas medverkan ha upplevts 
lika hotande. År 1910 anlände John Long, Axel Eriksson, Olof Walin, Victor 
Lindgren och pastor Olof Lindgren med familjer till Czar, Alberta. Redan före 
ankomsten hade de diskuterat möjligheten att bilda en församling. När det 
blev dags att finna en lämplig plats för den kyrka som senare skulle bli Ema-
nuel församling, var det pastor Lindgren och ”kvinnorna” som utsågs till 
detta uppdrag.148 Det är tydligt att kvinnornas arbete låg i församlingens in-
tresse. Vid det första, konstituerande mötet uppmanades kvinnorna att bilda 
en Ladies Aid ”to work for the benefit of the congregation financially and 
spiritually”,149 en uppmaning som de också anammade. Som mest fanns det 34 
medlemmar i Ladies Aid. Detta var 1932. Under depressionsåren hade med-
lemsantalet varit nere i endast sju aktiva kvinnor som dock, enligt Olivia Her-
ron, hade kämpat så gott de kunde efter omständigheterna.150  

Den andliga utmaningen för Ladies Aid, i den svenska lutherska för-
samlingen i Czar, bestod i att utarbeta kristna program och sociala evene-
mang. Den finansiella innebar att arbeta in pengar genom till exempel de upp-
skattade ”kyckling-middagarna”. På grund av de långa köerna fick damerna 
ibland laga mat och servera fram till 23-tiden på kvällen. Fantasin flödade när 
det gällde försäljning av mat och bakverk. Förutom att de gjorde i ordning 
utflyktskorgar, anordnade de ”Lefsa-middagar”, ”glassträffar” och ”jord-
gubbste-träffar”. De sydde också lapptäcken, vävde mattor och framställde 
andra mindre handarbeten som de sedan sålde på auktion.151 Uppenbarligen 
fick Ladies Aid bra utdelning på sina finansiella ansträngningar. Tack vare 
kvinnornas arbete kunde så småningom kyrkobyggnaden flyttas och ett nytt 
uppvärmningssystem installeras. År 1955 hade de också arbetat in 1100 dollar 
till en personalbostad för pastorn.152 

De yttre omständigheterna för den kvinnliga hjälpverksamheten i Al-
berta var generellt sett inte alltid de bästa. Framförallt var det de svenska in-

 
147 Lutheran Church Reports, Acc No 72.79/3, PPA. Anteckningar om kvinnoföreningens stora 
ekonomiska bidrag finns med i de flesta årsrapporter från 1934. 
148 Grassland Pioneers Historical Society 1978–1979, Utdrag ur ej titelgiven bok från 1960 om den 
svenska lutherska Emmanuelförsamlingens 50-årsjubileum. 
149 Herron, Olivia. “Lutheran Ladies Aid”, i Echoes Along the Ribstone. Grassland Pioneer Historical 
Society (red). Alberta 1978–1979, s 212. Herron var själv medlem i den svenska lutherska Emma-
nuelförsamlingen när hon skrev sin artikel. 
150 Ibid., s 212. 
151 Ibid. 
152 Herron 1978–1979, s 213. 
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vandrarnas spridning över området som komplicerade det hela. För att så 
många som möjligt skulle kunna komma, höll exempelvis Bethlehemförsam-
lingens kvinnoförening alltid sina handarbetsauktioner vid fullmåne. Därmed 
kunde också inkomsterna optimeras.153 Att det inte fanns några vägar och att 
terrängen ofta var svårframkomlig var ett problem i sig, men att färdas en 
längre sträcka, utan att ens ha ledning av månens sken, var helt enkelt ogör-
ligt.  

Om innehållet i och utfallet av kvinnornas andliga arbete ges inte så 
mycket information i källmaterialet, men Muir och Whiteley menar att kvin-
norna i det kanadensiska församlingslivet inte heller tilläts göra några större 
utsvävningar i detta avseende. Att deras andliga arbete oftast handlade om 
kvinno- och barnverksamhet var emellertid både en begränsning och en öpp-
ning till karriärvägar där männen inte hade tillträde.154 Framförallt gällde detta 
missionsverksamheten. I Czar bildades år 1916 Women’s Home & Foreign 
Missionary Society som hade till uppgift att stödja missionsverksamheten, 
såväl inom Kanada som utomlands.155 Ursprunget till den kvinnliga missionen 
går enligt Arden att finna i 1890-talets USA, med pastorsdottern Emmy Evald 
som drivande kraft.156 Emellertid skulle denna typ av verksamhet aldrig få 
något riktigt fäste i det svenska Kanada. En jämförelse med Minnesota för år 
1936 visar att de svensk-kanadensiska kvinnornas engagemang i föreningar 
som Women’s Missionary Society och Young Women’s Missionary Society157 
var synnerligen svagt. År 1936 fanns i Minnesota sammanlagt 265 kvinnliga 
missionsföreningar under Augustanasynoden, medan det i hela Kanada-
konferensen endast fanns femton.158 

 
153 Reynolds 1975, s 96. Det finns flera exempel på att det kunde vara svårt att ta sig fram i 
Albertamörket. Exempelvis berättas det om en norsk ”Ladies’ Aid”-basar, där några av männen 
fått till uppgift att åka och lämna kvinnornas varor, men kom alldeles fel på grund av att hästarna 
helt enkelt gick på känn hem till sin förra ägare. Se: Huse, A. ”Huse Family”, i As the Wheel Turns. 
A History of Merna and District. Pottage, Bessie (red). Sedgewick, Alberta, Community Press, 1971. 
(ej sidnumrerad)  
154 Muir & Whiteley 1995, s 9. 
155 Herron 1978–1978, s 213. 
156 Arden 1963, s 211ff.; Spong, Doris Hedeen. “Led by the Spirit. The Women’s Missionary 
Society and the Augustana Lutheran Church Women”, i The Augustana Heritage. Recollections, Perspec-
tives, and Prospects. Arland J. Hultgren et al. Chicago, Illinios 1999, s 251–253.  
157 Om Augustanas Women’s Missionary Society och Young Women’s Missionary Society mer 
generellt se: Carlson Evald, Emmy. “Women’s Missionary Societies”, i The Missionary Spirit in the 
Augustana Church. Augustana Historical Society Publication No 32. Rock Island, Illinois 1984, s 15–18.  
158 Forty-Sixth Annual Convention of the Women’s Missionary Society. Evangelical Lutheran Augustana Synod 
of North America at Immanuel Deaconess Institute. June 15–19, 1937. Reports for 1936. Recommended Reso-
lutions for 1938. Woman’s Missionary Society, Chicago, Illinois 1937. 
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Framtiden och hoppet till de unga 
”The Lutheran Church is an Educational Church. She believes in the Chris-
tian training of the young, for childhood and youth are the most plastic and 
impressionable periods in life”,159 skriver psykologiprofessorn Olaf Morgan 
Norlie år 1925 i sin historik över det norska folket i Amerika. Det är dock 
utan tvekan så att det är den högre utbildningen, inom såväl Augustanasyno-
den som andra samfund, som har kommit att få större uppmärksamhet i litte-
raturen än barn- och ungdomsverksamheten.160 Kanske beror detta på att det i 
första hand var kvinnorna som ansvarade för denna verksamhet och att den 
därför inte har intresserat de skrivande männen, för med få eller inga undan-
tag är det just män som har skrivit Augustanasynodens historia. En annan 
orsak är att denna verksamhet generellt är dåligt dokumenterad. Inte desto 
mindre är det uppenbart att barnen och ungdomarna i samtiden sågs som 
synodens och svenskhetens framtid. Detta behov blev mycket påtagligt i det 
svenska församlingslivet i Nordamerika. Mest intressant i sammanhanget är 
söndagsskoleverksamheten som tidigt fångade upp barnen och vars syfte, till 
skillnad från ungdomsverksamheten, låg helt utanför ekonomiska intressen.161 

Den kanadensiska staten hade redan i ett tidigt skede deklarerat stånd-
punkten att den unga invandrargenerationen skulle kanadiseras med skolans 
hjälp. Från Augustanas sida såg man både detta och den bristande anslut-
ningen av nyanlända svenskar som ett hot mot den framtida verksamheten. 
Om barnen och ungdomarna övergav det svenska lutherska arvet till förmån 
för den kanadensiska kulturen, vad skulle då hända med församlingens fram-
tid? En tydlig strategi från synodens sida blev därför att försöka att starta 
söndagsskolor och ungdomsverksamhet för att på så sätt säkra den svenska 
lutherdomens framtid i Kanada.  

 
 

 
159 Norlie, Olaf Morgan. History of the Norwegian People in America. Minneapolis, Minnesota 1925, 
s 383. 
160 Se till exempel: Blanck 1997; Lindberg, Paul M. “The Academies of the Augustana Lutheran 
Church”, i The Swedish Immigrant Community in Transition. Essays in Honor of Dr. Conrad Bergendoff. J. 
Iverna Dowie & Ernest M. Espelie (red). Augustana Historical Society, Rock Island, Illinois 1963; 
Flatt, Donald Cecil. “The School of Missions, Lutheran School of Theology at Chicago”, i The 
Missionary Spirit in the Augustana Church. Augustana Historical Society, Rock Island, Illinois 1984; 
Eklund, Emmet E. “Lutheran Higher Education. The Augustana Tradition”, i The Augustana Heri-
tage. Recollections, Perspectives, and Prospects. Chicago, Illinois 1999, s 265 ff. 
161 Augustanasynodens ungdomsverksamhet, Luther League, bidrog ofta i hög grad till att hjälpa 
upp församlingarnas ekonomi. 
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Söndagsskolans ursprung går att spåra till det sena 1700-talets Eng-
land.162 Förvisso etablerades två söndagsskolor i Riseberga, Skåne, år 1813 av 
herrnhutaren Christian Schönbeck,163 men det var först vid mitten av 1800-
talet som söndagsskoleverksamheten kunde anses etablerad i Sverige som en 
angelägenhet för frikyrkorna.164 Statskyrkan var däremot länge avogt inställd 
till den riktade barnverksamheten, men i takt med den fortgående sekularise-
ringen ändrades denna inställning.165 Enligt Ulf Beijbom bedrev Missions-
förbundet i Nordamerika söndagsskoleverksamhet redan 1846,166 och i Pehrs-
sons skrift om Augustanasynoden från 1911 framgår det angående verksam-
heten i Nordamerika att ”[s]öndagsskoleväsendet är ett ytterligt betydelsefullt 
led i församlingsvården”.167  

Diskussionen kring söndagsskolans aktiviteter i Kanada kan främst föl-
jas genom kortfattade kommentarer i församlingsprotokollen samt i de års-
rapporter som prästerna skickade in till Kanada-konferensen. Baglo berättar 
också om en första ansats till söndagsskola i Beda Hannas barndomshem i 
Wetaskiwin 1905. Bedas mor hade bedrivit katekes- och bibelstudier, medan 
hennes far hade hållit predikan och sjungit psalmer.168 Dock tycks den stora 
kraftsamlingen beträffande barn- och ungdomsverksamheten ha skett först 
under 1920-talet.169 

En del av förklaringen till detta ökande intresse för barnen var förmod-
ligen församlingsdöden under detta årtionde. Samtidigt stod det mer än nå-
gonsin klart att de nyanlända svenskarna inte skulle komma att ansluta sig till 
synodens församlingar i någon större utsträckning. Ett annat problem var att 
församlingsmedlemmarna inte lyckades motivera sina barn att vara med i de 
kyrkliga aktiviteterna. Arbetet med söndagsskolan och ungdomsverksam-
heten, Luther League, skulle med andra ord trygga Augustanaförsamlingarnas 

 
162 Se till exempel: Laqueur, Thomas Walter. Religion and Respectability. Sunday Schools and Working 
Class Culture, 1780–1850. Yale University Press 1976; Sidebäck, Göran. Kampen om barnets själ. Barn- 
och ungdomsorganisationer för fostran och normbildning 1850–1980. Hälsingborg 1992, s 27ff. Jämför 
också med E.P. Thompson. som behandlat indoktrineringen i de tidiga engelska söndagsskolorna 
utifrån ett marxistiskt perspektiv: Thompson 1981 (1963), s 412–416. 
163 Lindmark, Daniel. Pennan, Plikten, Prestigen och Plogen. Den folkliga skrivkunnighetens spridning och 
funktion före folkskolan. Umeå 1994 (diss), s 140. 
164 Sidebäck, Göran. Kampen om barnets själ. Barn- och ungdomsorganisationer för fostran och normbildning 
1850–1980. Hälsingborg 1992, s 27ff. 
165 Ibid., s 30 och s 33. 
166 Beijbom 1971, s 256. 
167 Pehrsson 1911, s 20. 
168 Baglo 1962, s 22. 
169 Ibid., s 44; Jämför med Skandinaviska Missionsförbundet i Canada som bildade en 
söndagsskoleförening 1924. Se: Skandinaviska Missionsförbundet i Canada. Minnesskrift jämte 
årsberättelse 1928–1929. 1904–1929. Swedish Canadian Publ. Co. Ltd, Winnipeg, Kanada 1929, s 3.  
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fortlevnad genom att stimulera de ungas intresse för den lutherska läran. Att 
det också vid samma tid kan skönjas ett ökat intresse för söndagsskoleverk-
samheten i Sverige, bidrog sannolikt även till det ökande intresset i Nordame-
rika. År 1925 bildades exempelvis Svenska Söndagsskolerådet som inneslöt 
såväl frikyrkosamfund som statskyrka.170 I sin studie över Evangeliska Foster-
landsstiftelsen i Sverige framhåller Gelfgren att söndagsskoleverksamheten 
skulle stärka moralen och bidra till församlingens fortlevnad,171 tankar som går 
att känna igen även i det kanadensiska materialet. 

Det är tydligt att det endast var med stora ansträngningar som man 
skulle kunna få de unga att praktisera den svenska lutherska läran.172 Till detta 
krävdes både personal, ekonomi, stöttande föräldrar och engagerade barn. 
Söndagsskoleverksamheten i Svea församling finns dokumenterad i de års-
rapporter som församlingens pastor skickade in till Kanada-konferensen. 
Pastor O.H. Miller i redogör i en årsrapport från 1927 för svårigheterna med 
att få igång barnverksamheten.173 Fem år senare, 1932, tycks dock verksam-
heten vara i full gång, och det är med viss entusiasm som pastor Otto Eklund 
skriver: 

I vårt omdöme är Söndagsskolans arbete ett av de aldra viktigaste i försam-
lingen. Under 8 a 9 månader har S.skola hållits. En del under denna tid hölls 
S.skola varje söndag. Vi förorda detta. Vi äro mycket tacksamma till Mrs. A.G. 
Johnson som så troget och målmedvetet lett S.skolans arbete. Även äro vi tack 
skyldiga till de lärare som arbetar i S.skolan.174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
170 Sidebäck 1992, s 33. 
171 Gelfgren 2003, s 175. 
172 Stephenson, George M. “Religion”, i Swedes in America 1638–1938. Adolph B. Benson & 
Naboth Hedin (red). Yale University Press 1938, s 138. 
173 Lutheran Church Reports, “Församlings raport”, Acc No 72.79/3, PPA. 
174 Lutheran Church Reports, “Pastoralrapport över verksamheten i Svea 1932”, Acc No 72.79/3, 
PPA. 
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Att söndagsskolan hade ett ambitiöst program står klart. Försök gjordes också 
att integrera konfirmationsundervisningen inom söndagsskolans ramar, även 
om Eklund uppenbarligen inte var nöjd med föräldrastödet för denna verk-
samhet.175 Året därpå, 1933, skärpte Eklund sin kritik gentemot de föräldrar 
som inte uppmuntrade sina barn att delta i den särskilda bibelklassen sam-
tidigt som han återigen berömde ledare och lärare för deras strävan att ”upp-
muntra varje barn och ungdom i samhället att delta i söndagsskolan”.176 Detta 
år hade söndagsskolan inte mindre än 33 barn uppdelade i fyra klasser, och 
enligt Annie Johnson som ledde verksamheten var deltagandet mycket gott.177 
Men det skulle bli en kortvarig uppgång. Redan nästa år stod söndagsskolan 
utan ledning när den driftiga Annie Johnson drabbades av sjukdom och inte 
kunde fortsätta sitt uppdrag.178 Denna förlust gjorde att antalet deltagande 
barn sjönk påtagligt, trots att andra personer försökte ta vid.179  

Det är inte desto mindre uppenbart att satsningen på söndagsskolan och 
barnverksamheten var av högsta prioritet, åtminstone för Otto Eklund och 
Svea församling.180 Även om man inte lyckades få upp själva söndagsskoledel-
tagandet till samma nivå som under Johnsons ledning, försökte man med 
olika andra medel att knyta barnen och ungdomarna till församlingen. Som-
maren 1935 anordnades exempelvis en tre veckor lång ”religionsskola” med 
ekonomiskt stöd av Ladies Aid. Det ligger nära till hands att misstänka att 
Johnson hade ett finger med i spelet även i detta då hon också var djupt enga-
gerad i denna kvinnoförening.181 Av de 27 barn som var anmälda till religions-
skolan, deltog 20 regelbundet i undervisningen.182 

 

 
175 Ibid. 
176 Lutheran Church Reports, “The annual Report of the work in the Svea Lutheran Congregation 
1933”, Acc No 72.79/3, PPA. Citatet är fritt översatt från engelska till svenska. Notera över-
gången från svenska till engelska från den föregående årsrapporten. 
177 Lutheran Church Reports, “Sunday School Superintendents report for 1933”, Acc No 72.79/3, 
PPA. Miss K. Bolstad undervisade “the tiny tots” medan Evelyn Johnson tog hand om klass 4, 
miss Adeline Tinnis klass 5, samt Annie Johnson seniorklassen. Otto Eklund ansvarade för bibel-
klassen.  
178 Lutheran Church Reports, “Report over the work in Svea Luth. Congregation 1935”, Acc No 
72.79/3, PPA. 
179 Lutheran Church Reports, “Pastoral report for 1934”, Acc No 72.79/3, PPA. 
180 Även svenskhetens förkämpar utanför kyrkan såg barnverksamheten som ett absolut måste för 
svenskhetens bevarande. I en artikel i SCT av J.R. Linderholm får Augustanaprästerna i Kanada 
kritik för att de inte lyckats förstärka barnverksamheten. Se: SCT, ”Språk och kultur”, 7/5, 1931.  
181 Ladies Aid History, “Report given at 50th anniversary celebration Aug 18–19, 1948”, Acc No 
75.59/44, PPA. 
182 Lutheran Church Reports, “Report over the work in Svea Luth. Congregation 1935”, Acc No 
72.79/3, PPA. 
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Den största konflikten i fråga om barn- och ungdomsverksamheten i 

Svea församling ända från dess begynnelse tycks ha varit föräldrarnas stöd, 
eller kanske snarare brist på stöd, i barnens religiösa fostran. Redan innan 
söndagsskoleverksamheten helt hade etablerats inom den svenska statskyrkan 
ventilerades problemet med de föräldrar som ”sakna de rätta förutsättning-
arna för att i hemmen gifva söndagen dess rätta helgd”.183 Denna diskussion 
går att känna igen även i det svenska Kanada. Eklund menade att föräldarna 
inte längre gav barnen en religiös uppfostran vilket lade hela den bördan på 
församlingen och dess medarbetare.184 Dessutom hävdade han att föräldrarna 
inte uppmuntrade barnens deltagande i den verksamhet som anordnades. År 
1941 rapporterar Eklund till Kanada-konferensen: 

Mrs Philips has instructed the junior Bible Class and the undersegued the Sen-
ior B. Class. The teaching is an important task. But what we need to consider 
is the necessary co-operation between the homes and the Church. Irregularity 
in attendance is very discouraging and makes it difficult to teach. We plead for 
a whole hearted support from the home.185 

Föräldrarnas bristande intresse för ungdomsverksamheten behandlas i flera 
av årsrapporterna. Överlag verkar det som om svårigheten snarare var att få 
barnen att delta i själva söndagsskoleverksamheten än att få inskriva dem 
som medlemmar. Detta borde tyda på att det inte fanns någon egentlig aver-
sion mot kyrkan, varför andra förklaringar till det låga deltagandet måste 
sökas. 

I Kanada-konferensens enkät ställdes det en fråga om söndagsskole-
verksamheten. Även om uppgifterna är mycket ofullständiga kan det ändå 
vara intressant att se hur många barn som deltog i söndagskoleverksamheten 
i Alberta över tid. 
 
 
 
 
 
 
 

 
183 Ekström, Gunnar. Är tiden inne för den svenska kyrkan att på sitt program uppta Söndagsskoleverksam-
het? En blick på söndagsskoleverksamheten i England. Föredrag vid Prästmötet i Västerås den 27 Juni 1906. 
Västerås 1907, s 29. 
184 Lutheran Church Reports, Årsrapport utan överskrift daterad 5/1 1937, Acc No 72.79/3, PPA. 
185 Lutheran Canada Conference, “Reports”, Acc No 75.59/4, PPA. 
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Tabell 4: Antal söndagsskoleelever i Augustanaförsamlingar i Alberta 1920-1955 

FÖRSAMLING ÅR 1920 1930 1940 1950 1955 

9. Svea 

 

1898 * * * 15 21 

11. First 
 

1900 23 32 39 48 120 

15. Fridhem  
 

1901/ 
1902 

* * * * 16 

26. Emmanuel 
 

1906 * * * 46 45 

31. Wlhelmina  1908 * * * 32 25 

39. Bethania 1910 * * * 0 6 

40. Emanuel 1910 * * * 28 17 

64. Salem 1919 * * 60 42 54 

72. Augustana  
 

1929 – 0 45 54 66 

74. Bethesda  
 

1931 – – * * 0 

83. Faith 
 

1942 – – – 26 14 

87. Bethel  1952 – – – * 25 

Källa: Canada Conference American Mission Study, Congregation Questionnaire, Acc No 
80.25/54, PPA. 
* Ingen uppgift 

 
På samma sätt som med uppgifterna om antal församlingsmedlemmar och 
deltagande vid gudstjänster är även denna statistik ofullständig. Det kan 
dock vara intressant att notera att samtidigt som medlemsantalet ökade i de 
flesta av Albertas Augustanaförsamlingar (Se Tabell 2) visar Tabell 4 på 
sjunkande söndagsskoledeltagande i fyra av de åtta församlingar som kan 
redovisa uppgifter även för 1950. Det förefaller rimligt att tolka detta som 
ett tecken på ett minskande antal barn och ett ökande antal vuxna bland 
församlingsmedlemmarna. 

Återigen urskiljer sig First Lutheran Church i Calgary. Söndagsskole-
deltagandet ökade från 39 elever år 1940 till motsvarande 120 elever 1955. I 
de övriga församlingarna skedde inga dramatiska förändringar över tid mer 
än att man kan se hur stadskyrkorna ökar sitt söndagsskoledeltagande något. 
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Det är lätt att dra slutsatsen att den engagerade pastor Tengbom låg bakom 
denna utveckling. Men trots att söndagsskolebarnen blivit allt fler med åren 
var församlingen inte helt nöjd. Företrädaren menade att det på grund av 
det stora upptagningsområdet var svårare att få en sammanhållen grupp 
barn i en storstad än i ett medelstort samhälle. I framtiden tänkte man sig att 
eventuellt kunna erbjuda busshämtning för de barn som hade svårt att 
komma till söndagsskolan.186 

Även fallet med Svea församling och uppslutningen kring söndagsskolan 
i samband med Annie Johnsons ledarskap talar för att svenskarnas svaga del-
tagande i församlingslivet lika gärna kunde sitta i den kyrkliga personalens 
bristande kompetens och oförmåga att entusiasmera sina medlemmar som i 
en uttalad ovilja mot religionen.  

Sidebäck resonerar i Kampen om barnets själ kring skillnaden i framgång 
för olika organisationers barnverksamhet utifrån materiella, personella och 
ekonomiska resurser.187 I Svea församling stod de personella resurserna defini-
tivt för en del av framgången. När Johnson återigen var tillbaka i verksam-
heten 1937 efter tre års frånvaro lyckades hon direkt organisera en förening 
för ungdomsmission, Junior Mission Society, förmodligen med de ungdomar 
som hon tidigare hade undervisat i söndagsskolan.188 Samtidigt framgår det 
starka ekonomiska stöd Ladies Aid gav till barn- och ungdomsverksamheten i 
nära nog varje årsrapport. Det kan vara intressant att notera att hela detta 
högprioriterade projekt, en gång sjösatt för församlingens fortlevnad, lades i 
kvinnornas händer, både sett till ekonomi och till undervisning. Om de mate-
riella resurserna ger däremot inte källmaterialet några självklara svar. 

Bethlehem i Wetaskiwin – En fallstudie 

Ursprunget till Bethlehemförsamlingen går tillbaka till massinvandringens 
årtal, 1893, då två lutherska präster från Minnesota var ute på en missions-
resa.189 I Wetaskiwin mötte de båda prästerna nyligen invandrade svenskar av 
olika nationaliteter: svenskamerikaner, gammalsvenskar och direktinvandrade 
svenskar. De två prästerna samlade dessa till ett möte och kunde därmed ge 
en första predikan i Alberta på det svenska språket. Sedan försökte man att 

 
186 Canada Conference American Mission Study, Congregation Questionnaire, Acc No 80.25/54, 
PPA. 
187 Sidebäck 1992, s 352. 
188 Lutheran Church Reports, “Report 1937”, Acc No 72.79/3, PPA. 
189 Cronmiller, Carl Raymond. A History of the Lutheran Church in Canada. Toronto 1961, s 247.  



SVEA FOLK I BABELS LAND 

 

   
 
230 

hålla möten hemma hos varandra.190 Men det var inte förrän i maj år 1898 
som Bethlehems församling slutligen grundlades191 som den tionde 
Augustanaförsamlingen i Kanada.192 Trots att den inte var den första av de 
sammanlagt fem svensk-kanadensiska kyrkorna i området, kom den under 
åren att bli den starkaste. Protokollet från det konstituerande mötet inleddes 
med orden:  

Efter hållen predikan av Pastor Lundgren samspråkades om nödvändigheten 
af stiftandet af en Svensk Evangelisk Luthersk församling och efter en kort öf-
verläggning enades man om förverkligandet af detta goda företag.193 

Chartermedlemmar var A.P. Engblom, S.J. Olin, A. Rotvik, A. Sigalet, H. 
Utas, Chas. H. Olin, Jon Edlund, J. Malmas, John Utas och Mrs H. Näs-
lund. Det svenska namnet på församlingen var Bethlehems församling af 
Wetaskiwin och det var också den beteckning som församlingsmedlem-
marna själva skulle använda under en lång tid framåt.194  
 

Augustanamedlemmarna var ansågs gärna som en aning 
präktiga av utomstående. Är detta någon som kan anas i 
bilden på familjen Olin? Charles och Mathilda med dottern 
Olga Davida tillhörde chartermedlemmarna i Bethlehem-
församlingen i Wetaskiwin, Alberta.195 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
190 Bethlehem Lutheran Church, Seventy–Fifth Anniversary. Wetaskiwin, Alberta. June 24, 1973, 
MF 1170, SEV. 
191 Reynolds 1975, s 95ff.; Bethlehem Lutheran Church, Protokoll 1898, MF 1170, SEV. 
192 Uppgifterna går isär när det gäller vilket nummer i ordningen Bethlehemförsamlingen hade 
bland Augustanaförsamlingarna i Kanada. I församlingens egen jubileumsskrift står det att det var 
den nionde, medan det i Baglos historik står att det är den tionde. I detta fall har jag valt att utgå 
ifrån Baglo eftersom församlingen säger sig i första hand ha använt sig av hans bok vid sitt 
framställande av jubileumsskriften. Se: Baglo 1962, s 89; Bethlehem Lutheran Church. Seventy-
Fifth Anniversary Wetaskiwin Alberta, June 24, 1973, MF 1170, SEV. 
193 Bethlehem Lutheran Church, Protokoll, 1898, MF 1170, SEV. 
194 Ibid. 
195 Mr. and Mrs. Charles H. Olin, Wetaskiwin, Alberta, NA–1968–1, CWA. För namnuppgifter på 
Mrs Olin och dottern se: Bethlehem Lutheran Church, MF 1170, SEV. 
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Denna fallstudie över utvecklingen i Bethlehems församling syftar till 

att belysa den etniska identiteten hos de svensktalande invandrargrupperna i 
samhället, en ansats som konkret innebär att fokus läggs på undersökningar 
av inom- och utometniska relationer och kontaktytor.  

Samhället Wetaskiwin 
Wetaskiwin är ett landsbygdsdistrikt i centrala Alberta som började kolo-
niseras under tidigt 1890-tal, som lockade många invandrare av svenskt ur-
sprung. Den svensktalande immigrantgruppen skulle så småningom komma 
att bestå av inte mindre än fyra olika nationaliteter: direktinvandrade svens-
kar, svenskamerikaner, finlandssvenskar och gammalsvenskar från Ukraina. 
Dessa grupper tillsammans utgjorde cirka 30 procent av den totala befolk-
ningen i området.196  

Tillsammans med Scandia blev Wetaskiwin den första svenska kolonin 
i Alberta.197 År 1893 utdelades de första homesteadjordarna i området till ett 
antal av 309 fjärdedels sektioner.198 Det har visat sig att de flesta som köpte 
järnvägsbolagets mark hade levt i USA under ett antal år, där de haft möjlig-
het att ackumulera ett visst kapital. De som kom direkt från hemlandet fick 
däremot hålla sig till de billigare och ofta sämre placerade homestead-jor-
darna.199 Och placeringen kunde vara minst sagt avgörande för den allmänna 
livskvaliteten. Claes H. Swanson berättar bland annat om problemet med 
den besvärliga terrängen och avsaknaden av vägar och broar som gjort att 
många ”dränkte både sig och hästar i försök att vada över”.200 

Den stora invandringen av skandinaver till området kring Wetaskiwin 
brukar vanligen tillskrivas immigrationsagenten C.O. Swanson som lockat 
stora grupper från såväl USA som de skandinaviska hemländerna.201 Ända 
fram till 1920-talet var inflyttningen till området relativt omfattande. Det 
faktum att skandinaverna i området ofta hade immigrerat i grupp från USA 
gjorde att de också haft möjlighet att bosätta sig i närheten av sina lands-

 
196 Wonders 1983, s 147. 
197 Jansen 1979, s 2. 
198 Wonders 1983, s 137.  
199 Molin 1913, s 82ff. 
200 Citat av Claes H. Swanson i Waldenström 1905, s 86. 
201 Se till exempel: Canada Congregational Missionary Society. Our Scandinavian Missions. Sher-
brooke, Quebec 1904. (Okänd författare) s 2. och Reynolds 1975, s 52. 
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män.202 Följaktligen ser vi ett bosättningsmönster som kan kännas igen även 
i de amerikanska immigrantmiljöerna.  

Man skulle också kunna se den skandinavdominerande bosättningen i 
Wetaskiwin som en konsekvens av en alldeles vanlig postmästares främlings-
rädsla. I en biografi om Dr. Edward Montrose Sharpe, Alberta, står att läsa 
om postmästaren Dalmage i näraliggande Lacombe som försökte förmå alla 
utlänningar att bosätta sig i Wetaskiwin: 

There was, at that time, [tiden före sekelskiftet] a postmaster at Lacombe 
named Dalmage who was very much against having foreigners settling around 
Lacombe. He got the schedules of foreigners coming through the C.P.R. rail-
road and if any of them stopped at Lacombe he tell them that there were many 
people of their own nationality living at Wetaskiwin (…) On the other hand, if 
English speaking settlers arrived at Lacombe he would do everything he could 
to persuade them to stay.203 

Att döma av bosättningsmönstret verkar postmästarens strategi ha varit 
lyckad, även om man naturligtvis inte kan tillskriva honom all påverkan på 
skandinaverna. Flertalet av dem som sedermera blev ”pionjärer på prärien” 
hade varit anställda som järnvägsarbetare och därmed fått möjlighet att be-
kanta sig med omgivningen.204  

Söndagen den 21 augusti 1905 besökte pastor Paul Peter Waldenström 
svenskarna Wetaskiwin för att hålla två predikningar för det svenska Mis-
sionsförbundet.205 I samband med denna visit berättar han om befolkningen 
i området att: 

[s]omliga hade invandrat dit från Sverige, andra från Förenta Staterna]. En stor 
del af dem voro norrländingar. Somliga hade förut varit landtbrukare, andra 
hade varit arbetare. Nu voro de alla lantbrukare.206 

Det är intressant att notera att Waldenström nämner just norrlänningarnas 
närvaro i denna miljö. I Bethlehemförsamlingens kyrkobok lyser nämligen 
dessa med sin frånvaro. Här framgår också hur före detta arbetare började 
med jordbruk i Kanada. År 1913 bekräftar Adrian Molin bilden av den påtag-
liga skandinaviska dominansen i Wetaskiwinområdet: 

 
202 Wonders 1983, s 145ff.  
203 Early days in Wetaskiwin and Lacombe. Biography by Dr. Edward Montrose Sharpe, 
Lacombe, Alberta, [194–]. Alberta Folklore and Local History Collection,  
Acc No 96–93–581, GA.  
Även tillgängligt på webbadress:  
http://folklore.library.ualberta.ca/dspImage.cfm?ID=181&Current=1 [2004–04–09]. 
204 Jansen 1979, s 2. 
205 Missionsförbundet hade grundlagt en svensk församling i Wetaskiwin redan 1893. Se Walden-
ström 1905, s 82 och s 84. 
206 Waldenström 1905, s 82. 
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Långt borta i vestra Alberta, nära klippiga bergens fot, vid järnvägen mellan 
de båda viktigaste städerna i provinsen, Calgary i söder och Edmonton, huf-
vudstaden i norr, ligger en liten, nästan rent svensk stad på omkring 2,000 
invånare med det indianskt klingande namnet Wetaskiwin, äfven den cent-
rum för en betydande jordbruksbygd, till mycket afsevärd del bruten och be-
byggd af svenskar.207 

Under tidigt 1940-tal presenterade också Helge Nelson en geografisk studie 
av kolonisationen i Camrose, ett till Wetaskiwin närliggande samhälle.208 
Denna studie har geografen William Wonders utvidgat till att också bland 
annat innefatta Wetaskiwin, Malmo, Edberg, New Norway och andra orter 
där skandinaverna fanns representerade.209 Områdets utbredning kan närmare 
studeras i Bilaga 4. Eftersom den tidiga kolonisationen därmed är kartlagd, 
finns det stora fördelar med att låta föreliggande undersökning utgå ifrån en 
församling i det aktuella området. I det av Wonders undersökta området ut-
gjorde den totala andelen skandinaver en dryg tredjedel. Stora variationer 
inom området kan dock noteras. I vissa sektioner var andelen inte mer än tre 
procent, medan den kunde vara närmare 100 procent i andra.210  

Men trots att skandinaverna utgjorde en mycket stor del av det totala 
antalet immigranter i det undersökta området, och att de till en början tycks 
ha sökt sig till varandra, menar Wonders att integrationen närmast varit to-
tal: ”From the viewpoint of culture, there is, strictly speaking, very seldom 
any second Scandinavian generation”.211 Enligt Wonders har alltså närapå 
samtliga spår av skandinaviskt etniskt medvetande suddats ut under en 
hundraårsperiod. 
 

 
207 Molin 1913, s 51. 
208 Nelson, Helge. The Swedes and the Swedish Settlements in North America. Del I och II. Lund 1943.  
209 Wonders 1983. Ortnamnen förtjänar några korta rader, då det är uppenbart att de också kan 
säga något om det svenska ursprunget. Det var uppsvenskar som grundlade samhällen som Falun 
och Westerose, medan sydsvenskarna hade valt namn som till exempel Malmo. Se: Nelson, Helge. 
Nordamerika. Natur, bygd och svenskbygd. Stockholm 1926, s 372. 
210 Wonders 1983, s 146ff. Medlemmar utanför den svenska gruppen var försvinnande få i Bethle-
hemförsamlingen. Däremot fanns det flera andra invandrargrupper i omgivningarna. I den etniska 
sfär som låg den svensktalande närmast, återfanns invandrare från de övriga nordiska länderna, 
där norrmännen och danskarna låg de svensktalande grupperna så nära i språkligt hänseende att 
skillnaderna mer är att betrakta som dialektala. Den norska immigrantgruppen i Wetaskiwin var 
nästan lika stor som den svensktalande och kontakterna mellan grupperna synes ha varit flitiga.  
211 Wonders 1983, s 151. 
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Wetaskiwins centrum. I bildens mitt skymtar Bethlehemförsamlingens kyrkobyggnad.212 

Svenska subnationer 
I de allra flesta utomskandinaviska studier över Nordamerikas immigrant-
samhällen sammanförs de olika skandinaviska grupperna till en gemensam 
kategori, eller etnisk grupp om man så vill. I Kanadas fall ligger en del av för-
klaringen i det faktum att dessa grupper ända fram till år 1891 inte ens hålls 
isär i invandringsstatistiken.213 Med undantag möjligen för den finska 
invandrargruppen, är också de språkliga och kulturella likheterna så pass på-
fallande att det kanske inte har funnits någon anledning att behandla de olika 
nationaliteterna för sig. I den mån svenskarna har särskilts från de övriga 
skandinaverna har de i tidigare studier oftast behandlats som en homogen och 
sammanhållen etnisk grupp.214 Ulf Beijbom skriver: 

 
212 Carl Walin fonds, Swedish Lutheran Church Conference, Wetaskiwin, Alberta, WET–98.37–
27–63.2. CWA. 
213 Se Ljungmark 1994, s 13.  
214 Ett av få undantag utgörs av geografen Robert C. Ostergrens studie över Isanti County, Minne-
sota, där han beskriver hur bosättningsmönstret i det nya landet tydligt styrts av den svenska regi-
onala och lokala tillhörigheten. Se: Ostergren 1988. 



V   FÖRSAMLINGS- OCH FÖRENINGSLIV 

 

 
  

235
 

De svenska invandrarna i USA tycks uppfylla flertalet av de kriterier som bru-
kar ställas på begreppet etnisk grupp. De talade samma språk, var genetiskt sett 
relativt homogena, omfattade samma religion, hade aldrig utsatts för nationella 
slitningar och hade präglats av likartade sociala och kulturella normer.215  

I den invandrarmiljö i Kanada som är aktuell i denna undersökning blir det 
dock nödvändigt att utgå ifrån andra identifikationsgrunder. En av de om-
ständigheter som gör Wetaskiwin till ett intressant undersökningsområde är 
den nationella spridningen också inom den grupp som betraktade sig som 
svenskar.  

Som redan ovan nämnts direktinvandrade svenskar, svenskamerikaner, 
gammalsvenskar och ett fåtal finlandssvenskar. Den svensktalande etniska 
gruppen utgörs således av fyra olika nationaliteter, eller subnationer, med 
modersmålet, och till viss del också den gemensamma historien, som minsta 
gemensamma nämnare. Richard Jenkins, liksom många andra, framhåller 
vikten av inre och yttre definition.216 Konkret innebär detta att vi dels måste 
ställa oss frågan hur man inom varje subnation identifierat sig med det 
svenska arvet, dels hur man har definierat de andra svensktalande subnatio-
nerna i förhållande till sin egen etniska identitet.  

Den minst problematiska etniska identiteten torde kunna tillföras de 
direktinvandrade svenskarna. De både kände sig, och betraktades, som 
svenskar. Men hur var det då med de andra grupperna? Studie efter studie 
visar hur de svenskar som blivit amerikanska medborgare fortsatt att identi-
fiera sig med Sverige och det svenska kulturarvet. Likafullt hade de knappast 
undgått att förändras under sin tid i USA.217 Många av dem som emigrerade 
till Kanada från USA var också andra generationens invandrare. Det före-
faller dock rimligt att anta att de svenskamerikaner som flyttande vidare till 
Kanada betraktades som svenskar, både inom och utom gruppen även om 
man kan förvänta sig ett visst kulturellt försprång gentemot de andra, di-
rektinvandrade svensktalande grupperna. 218 

 
 

 
215 Beijbom, Ulf. Svenskamerikanskt. Människor och förhållanden i Svensk-Amerika. Växjö 1990, s 137. 
216 Jenkins 1996, s 81. 
217 Det kan i sammanhanget vara värt att notera att dessa immigranter ofta härstammade från de 
mellansvenska och södra länen. 
218 I de intervjuer med svensk-kanadensare som jag direkt och indirekt tagit del av, förekommer 
sällan någon uttalad distinktion mellan svensk amerikanerna och de direktinvandrade svenskarna. 
Se till exempel: Mikael Setterdahls intervjuer med svenska immigranter i Alberta 1976, MS011–
MS017, SEV; Runwall, Anders och Hagert, Bertil. Svenskarna från Ukraina. Ett reportage om Svenskby-
borna. Vällingby 1981; Nilsson, Gunnar. De sista svenska rösterna. Resa bland emigranter i Kanada. 
Malmö 1995. 
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Av de fyra nämnda svenska subnationerna är det framförallt gammal-
svenskarna som i detta sammanhang bör ges en närmare presentation. Deras 
historia sträcker sig åtminstone ända tillbaka till 1300-talet då det finns be-
lägg för att en grupp självägande svenska bönder och fiskare levde på Dagö. 
Där skulle de bli kvar ända till 1781 då de blev av med sin jord och under 
svåra umbäranden tvingades flytta till Ukraina. Under hela tiden hade de 
upprätthållit täta kontakter med Sverige och de skulle också komma att be-
vara det gamla svenska språket under alla dessa år.219 Det blev jordbristen 
som slutligen drev gammalsvenskarna från Ukraina. Gammalsvensken Gus-
tav Kotz berättar: 

Ja, han Kotzes Gostof från Vall, vill tåla mä jar om kå som sked öte gamelbien 
tå vår gamelsvänskar birja reis ut från vår han gamelsvänskbien. Han birja rej e 
slute av artahondra-tale bli fär lite mä jord. Bien hav väkst så mike såsj än 
gjorde änt mäjer slo fere. Tå birja vår gamelsvänskar de reis ut - somlar åt Kan-
ada, arar åt Sibir. He sitsta har Teodor Motas så bra tåla om fere oss hösj he 
var. Åt Kanada reist tom fäsjta rej åre 1888. Sän dreid he åt 1896 å sän fortsatt 
he 1897, 1899, 1904, 1910, (1911 reist en Petter Buskas åt Argentina, av miss-
tag, sas he, han skilt å åt Kanada), 1913 å tom sitsta 1926 (Andesj Utas å Bir-
gitta Rath). Nö va tom terive e Kanada dehop tju familjar, öte tessar dehop tfå-
hondra sjölar.220 

Av de gammalsvenskar som emigrerade till Kanada i detta tidiga skede, 
flyttade en stor andel till Wetaskiwinområdet.221 Vid 1930-talet skulle dessa 
utgöra så stor andel som 20 procent av den svenska invandrargruppen i om-
rådet.222 Om den etniska identiteten kan tyckas vara i högre eller lägre grad 
odiskutabel när det gäller de svenska och svenskamerikanska subnationerna, 
kan den ses som något mer komplicerad hos gammalsvenskarna, den 
svensktalande gruppen från Ukraina. Det råder inget större tvivel om att 
gammalsvenskarna själva identifierade sig som svenskar. Däremot kan de ha 
betraktats som ryssar av de övriga svenskarna.223 Till detta kommer det fak-
tum att gammalsvenskarna av tradition strävade efter sammanhållning.  

 
 
 
 

219 Hedblom, Folke. “The Gammalsvenskby People. Swedish-Canadian Immigrants from South 
Russia”, i The Swedish-American Historical Quarterly, Vol XXXIV, January 1983, No 1, s 33ff. 
220 Kotz, Gustav. ”Nåat från tom gamlsvänskes historia” Svenskbyborna. 60 år i Sverige 1929–1889. 
Föreningen Svenskbyborna (red). Visby 1989, s 138. 
221 Hedman & Åhlander, s 136. 
222 Hedblom, Folke. “The Gammalsvenskby People. Swedish-Canadian Immigrants from South 
Russia”, i The Swedish-American Historical Quarterly, Vol XXXIV, January 1983, No 1, s 40. 
223 Se till exempel: Runwall & Hagert 1981, s 82.  
Jämför med citat ur svenska tidningar i: Hedman Jörgen & Åhlander Lars. Gammalsvenskby. Histo-
rien om svenskarna i Ukraina. Norstedts förlag 1993, s 146. 
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Enligt Folke Hedblom var dessa svenskar mer måna om att bevara sin 

etniska identitet än de övriga svenska grupperna. I Kanada skulle det dock 
bli svårare att hålla samman gruppen. Gammalsvensken, Johannes Hoas 
menar att det glesa bosättningsmönstret utgjorde ett hinder för en fortsatt 
gammalsvensk sammanhållning i Kanada och att de som valde att slå sig ned 
i Wetaskiwin också indirekt valde bort denna gemenskap: 

Här i Kanada fungerade det helt enkelt annorlunda. Här fick man köpa ho-
mesteads, små jordplättar som kanske inte alls hängde samman. Det gjorde 
att vi skulle spridas för all världens vindar. Men vad de äldre svenskbyborna 
ville ha, var en plats där de kunde leva tillsammans hela gruppen. Och det 
var omöjligt i Wetaskiwin.224  

I en av Hedbloms egna kollektivintervjuer med gammalsvenskarna i Me-
dows, Manitoba, antyder en informanterna att de gammalsvenskar som 
flyttat till Wetaskiwinområdet avsiktligt valt att låta sig spridas över området. 
”Dom tyckte dom skulle göra bättre för sig själv”, säger en person som kan 
vara John Hoas.225 Under alla omständigheter blev gammalsvenskarna i 
Wetaskiwinområdet splittrade redan vid valet av församling. Förutom 
Bethlehemförsamlingen i Wetaskiwin var det Svea församling i Water Glen 
som hade lockat till sig dessa svenskar.226 

Av allt att döma var de finlandssvenska invandrarna mycket få till an-
talet i Wetaskiwin. Beijbom tar i boken Svensk-amerikanskt upp problemet 
med att kategorisera finlandssvenskarna efter etnisk tillhörighet.227 Den fråga 
han ställer sig är om de finlandssvenska immigranterna skall räknas till den 
svenska etniska gruppen eller om de ska utgöra en egen etnisk grupp. Som 
ovan framgått har jag själv valt att betrakta finlandssvenskarna som en sub-
nation inom den svensktalande etniska gruppen.  

 
 
 

224 Citat av Johannes Hoas, 1980, i: Runwall, Anders och Hagert, Bertil. Svenskarna från Ukraina. 
Ett reportage om Svenskbyborna. Vällingby 1981, s 79. 
225 Folke Hedblom har bidragit med ett intervjumaterial från gammalsvenskbyborna i Kanada. I 
avsikt att skapa ett gott underlag för en språklig undersökning av den gammelsvenska dialekten 
genomförde han intervjuer som i stort sett endast syftade till att få de gamla immigranterna att tala 
så mycket som möjligt. Detta förfarande har gjort det inspelade materialet en aning svåröverskåd-
ligt ur ett innehållsligt tematiskt perspektiv, men inte desto mindre intressant och infallsrikt. 
Bandinspelningarna av dessa intervjuer finns tillgängliga på Dialekt- och folkminnesarkivet i Upp-
sala. Se: Folke Hedbloms intervjuer med Amerikasvenskar, Am 355, ULMA.  
226 Canada Conference American Mission Study, Congregation Questionnaire, Acc No 80.25/54, 
PAA. 
227 Beijbom 1990, s 137. 
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Hur såg då finlandssvenskarna själva på sin etniska identitet? Enligt 

Mika Roinila uppgav en stor andel av denna grupp att de var svenskar i den 
kanandensiska censusen, vilket också skulle kunna tyda på en starkare 
identifikation med den svenska immigrantgruppen än med den finska.228 Hur 
finlandssvenskarna uppfattades av de andra svensktalande subnationerna är 
svårt att uttala sig om. Dock har det gjorts iakttagelser att norrlänningarna, 
det vill säga företrädesvis de direktinvandrade svenskarna, kan ha känt en 
närmare gemenskap med dem, än vad de övriga svenskarna gjorde.229  

Olikheterna till trots, får man förmoda att de fyra svensktalande sub-
nationerna kände en etnisk samhörighet som gör att man kan räkna dem 
som en etnisk grupp. Att det funnits viss interaktion mellan individerna i de 
svensktalande subnationerna bekräftas bland annat av anslutningen till de 
svensk-kanadensiska kyrkorna i området.230 Men trots att dessa grupper valt 
att betrakta sig som svenskar, finns det mycket som tyder på att de kulturella 
skillnaderna var så pass stora att det funnits tydliga gränser inom den svenska 
gruppen. Genom att undersöka dessa inbördes relationer skulle vi också 
kunna få en indikation på vilka andra identitetsrelaterade faktorer, än de 
direkt etniska, som kan vara av betydelse vid en integrationsprocess.  

Församlingsprotokoll och medlemsförteckningar 
Det finns onekligen vissa problem vid användningen av det svensk-
kanadensiska kyrkoboksmaterialet. Även om kyrkoböckerna bygger på 
samma princip som de svenska, har noggrannheten vid nedskrivningen de-
finitivt inte varit densamma. Bethlehems församling i Wetaskiwin utgör inte 
något undantag. Kyrkoboken består av två olika delar med två olika system 
att föra in uppgifter om församlingsmedlemmarna. Den första delen täcker 
åren 1898–1908, och tar i idealfallet upp fullständigt namn, födelseår och -
datum, dop, konfirmation, vigsel, födelseort, intagning, uteslutning, död, 
och utflyttning. I de fall sådana uppgifter uppges förefaller de vara korrekt 

 
228 Roinila 2000, s 116–117 
229 Ljungmark 1993, s 75. 
230 Detta kan till exempel bekräftas av medlemsförteckningarna i: Bethlehem Lutheran Church, 
MF 1170, SEV. 
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införda – men för vissa personer saknas uppgifter om födelseår, födelseort 
och andra väsentliga data.231  

Ett inte försumbart problem med den första församlingsboken är att 
den inte anger från vilken ort medlemmarna flyttat innan de skrivits in i för-
samlingen. Detta gör att det inte med säkerhet går att fastställa om dessa per-
soner är direktinvandrade eller om de kommit via USA. Emellertid finns det 
faktorer som kan kasta ljus över denna problematik även om det inte anges 
explicit, nämligen barnens födelseort. Om ett par har barn som är födda i 
någon av USA:s delstater har även de svenskfödda föräldrarna räknats som 
svenskamerikaner.232 

Den andra församlingsboken sträcker sig från 1908 ända fram till 1970-
talet. Vissa personer har förts över från den gamla kyrkoboken, andra inte. 
Förutom att den nyare församlingsboken ger samma uppgifter som den 
gamla, finns också kolumner avsedda för uppgifter om när, och varifrån, 
medlemmarna anlänt till Amerika. Dessutom finns en kolumn för när de an-
länt till Wetaskiwin och var de då kommit ifrån. Om dessa uppgifter alltid 
hade varit korrekt ifyllda hade materialet kunnat utgöra en förträfflig källa för 
en studie över immigranternas migrationsbakgrund. Så är inte fallet. Här, lik-
som med den äldre församlingsboken, behövs andra metoder för att utläsa 
om en person har emigrerat direkt från hemlandet eller om han eller hon först 
levt i USA.  

Om man i den äldre kyrkoboken förefaller att ha fört in dödsfall och ut-
flyttningar med viss konsekvens, ser det något mer problematiskt ut i den 
nyare upplagan. Noteringarna är av sporadisk art och ofta har man endast 
skrivit ”died” eller ”dropped” under kolumnen för särskilda upplysningar, 

 
231 Eftersom det rör sig om en relativt kort tidsperiod är det svårt att uttala sig om hur samvets-
grant man fört in att någon har dött eller av annan orsak lämnat församlingen. Av de totalt 70 per-
soner som var inskrivna mellan 1898 och 1908 var det enligt församlingsboken fyra som dött och 
tre som flyttat. Detta torde kunna vara med sanningen överensstämmande, då de flesta av de per-
soner som var anslutna till församlingen var relativt unga. Dessutom var samhället i en uppbygg-
nadsfas – ingen behövde drivas iväg på grund av till exempel jordbrist. 
232 Amerikanisering av namn är ett annat fenomen som ibland ställer till det både i detta och i 
andra sammanhang. Det förefaller som om den person som skrev in uppgifterna i församlings-
böckerna ändrade namn och stavning tämligen godtyckligt. Några individer som finns omnämnda 
i båda församlingsböckerna benämns med amerikaniserat namn i den äldre boken, medan de står 
under sitt svenska namn i den nyare. Exempelvis återkommer en viss herr Charles Herman Olin, 
som Carl Herman Olin i den nya församlingsboken, trots att det logiskt sett borde ha varit 
tvärtom. Samme man kallas för övrigt Chas i församlingsprotokollen. Förändring i stavning och 
uttal av de svenska namnen var av allt att döma mer ett sätt att förenkla kommunikationen med 
det engelskspråkiga värdsamhället, än ett tecken på egentliga assimilationssträvanden. Ett amerika-
niserat namn förenklade kontakten med myndigheter och med den övriga omgivningen. Se till 
exempel: Dobbyn, Ed et al. Lasting Impressions. Historical Sketches of the Swan River Valley, Swan Val-
ley Historical Society, Manitoba 1984, s 118. 
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utan att ange vilket år detta skedde. Detta gör att det inte med visshet går att 
fastställa exakt hur många som var anslutna till församlingen vid en viss tid-
punkt. I den undersökning som jag i det nedanstående presenterar har jag 
räknat in alla som under den aktuella perioden skrivits in i församlingen.233  

Bethlehemförsamlingens sammansättning 
Att välja att vara medlem i svensk-kanadensisk kyrka kan i hög grad ses som 
ett etniskt ställningstagande i sig. För att ge en uppfattning om hur de svenska 
subnationerna fördelade sig i Bethlehemförsamlingen finns nedan en sam-
manställning som utgår från församlingsböckerna från år 1898, då försam-
lingen grundades, fram till år 1940.234 Denna relativt korta period har valts för 
i möjligaste mån undvika att föra in en tredje invandrargeneration i under-
sökningen. Hur fördelade sig då de medlemmar som skrevs in i församlingen 
under denna period när det gäller nationalitet, invandrargeneration och kön?  

Mest intressanta är första generationens invandrare eftersom de blev 
medvetna aktörer, på ett annat sätt än den andra generationens invandrare 
som i de flesta fall inte haft mycket annat att välja på än att följa med sina 
föräldrar. En reservation görs dock för den andra generationens svenskameri-
kaner, där många hunnit bli vuxna och själva tagit initiativ till flyttningen från 
USA till Kanada. Att göra en kategorisering beträffande ålder och kön möter 
inte några större svårigheter, eftersom födelseår och namn talar för sig själva. 
Däremot kan man tänka sig flera olika varianter när man kategoriserar en 
individ utifrån etnisk/nationell härkomst och invandrargeneration. Indel-
ningen har emellertid gjorts efter följande princip: 
 
Svensk, första generationen    (S1)  vuxen direktinvandrare från Sverige 
Svensk, andra generationen    (S2)  barn till S1, födda i Sverige eller Kanada  
Gammalsvensk, första generationen   (G1)  vuxen invandrare från Ukraina eller USA. 
Gammalsvensk, andra generationen   (G2)   barn till G1, födda i Sve., USA eller Kanada 
Finlandssvensk, första generationen   (F1)   vuxen finlandssvensk född i Finland 
Finlandssvensk, andra generationen   (F2)   barn till F1, födda i Finl., USA eller Kanada 
Svenskamerikan, första generationen   (SA1)   vuxen svenskamerikan 
Svenskamerikan, andra generationen   (SA2)   barn till SA1, födda i Sve., USA eller Kanada 
Övriga nationaliteter, första gen.   (Ö1) 
Övriga nationaliteter, andra gen.   (Ö2) 

 
233 En annan aspekt att ta hänsyn till är det faktum att framförallt den nyare församlingsboken 
uppenbarligen blivit granskad av en vän av ordning. På ett flertal ställen förekommer rättningar 
med en till synes modern handstil. Eftersom det inte har gått att avgöra vem som haft anledning 
att göra ändringar och tillägg, och det därmed inte går att ta ställning till i vilket syfte de gjorts, 
bygger undersökningen på de gamla noteringarna.  
234 Efter 1940 dröjde det ända till 1944 innan en ny församlingsmedlem skrevs in. 
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Verkligheten är dock mer komplex än vad denna kategorisering ger vid han-
den. Om exempelvis en andra generationens svenskamerikansk man gifter sig 
med en direktinvandrad norsk kvinna, får deras barn ett svensk-norskameri-
kanskt ursprung. För att inte göra framställningen mer invecklad än vad som 
är nödvändigt, har barnen tillräknats identitet och generation efter den föräl-
der som vistats längst i Nordamerika.  
 

Tabell 5. Antal medlemmar i Bethlehem Lutheran Church mottagna och 
inskrivna under åren 1898–1941: Könsfördelning efter nationalitet och in-
vandrargeneration 

 
 

MÄN
N 

(%)

KVINNOR
N 

(%)

TOTALT AV SAMTL.  
N  

(%) 
S1 33 

(62,3)
20 

(37,7)
53  

(22,9) 
S2 19 

(47,5)
21 

(52,5)
40  

(17,2) 
G1 5 

(45,5)
6 

(54,5)
11  

(4,7) 
G2 20 

(69,0)
9 

( 31,0)
29  

(12,5) 
F1 2 

(67,0)
1 

(33,0)
3  

(1,3) 
F2 2 

(28,6)
5 

(71,4)
7  

(3,0) 
SA1 8 

(61,5)
5 

(38,5)
13  

(5,6) 
SA2 22 

(45,8)
26 

(54,2)
48  

(20,7) 
Ö1 10 

(55,6)
8 

(44,4)
18  

(7,8) 
Ö2 5 

(50,0)
5 

(50,0)
10  

(4,3) 
Totalt 126 

(54,3)
106 

(45,7)
232  

(100) 
Källa: Bethlehem Lutheran Church. MF 1170. SEV.  
Förklaring: S1: Svensk, första generationen; S2: Svensk, andra generationen; G1: Gam-
malsvensk, första generationen; G2: Gammalsvensk, andra generationen; F1: Finlands-
svensk, första generationen; F2: Finlandssvensk, andra generationen; SA1: Svenskame-
rikan, första generationen; SA2: Svenskamerikan, andra generationen; Ö1: Övriga 
nationaliteter, första generationen; Ö2: Övriga nationaliteter, andra generationen. 
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Medlemmarna i Bethlehemförsamlingen kan inte betraktas som ett tvärsnitt 
av den svenska invandrargruppen i Wetaskiwinområdet, åtminstone inte i 
avseende på kön. Av de totalt 232 första och andra generationens invand-
rare som finns inskrivna som medlemmar mellan åren 1898 och 1942 visar 
det sig att den första generationens svenska invandrare utgör den största 
gruppen, dock tätt följd av andra generationens svenskamerikaner. Någon 
tydlig numerär dominans av svenskamerikaner kan således inte kännas igen i 
den undersökta församlingen. Att första generationens svenskamerikaner är 
förhållandevis få i denna sammanställning, kan bero på att det inte framgår 
tydligt av noteringarna i kyrkoboken när en individ hunnit leva en tid i USA. 
För att undvika spekulation har samtliga dessa räknats som direktinvandrare. 
Närmast försumbart få var de finlandssvenska immigranterna, även om yt-
terligare två finlandssvenskar anslöt sig till församlingen under den senare 
delen av 1940-talet. De gammalsvenska immigranterna var däremot fler till 
antalet, och tack vare hög nativitet i just denna grupp är den andra genera-
tionens gammalsvenskar nästan tre gånger så många som den första genera-
tionens.  

När det gäller andelen kvinnor och män bland församlingsmedlem-
marna, kan man även i kyrkomaterialet notera en ojämn könsfördelning till 
männens förmån; men fullt lika stor skillnad som i den kanadensiska 
invandrarstatistiken är det inte. Ett antagande är att många av de ensam-
stående männen inte anslutit sig till denna, eller, för den delen, någon annan 
kyrka. Församlingsmaterialet visar att andelen män var högst bland svenska 
direktinvandrare, något som också går att känna igen i immigrationsstatis-
tiken över Kanada i stort. Totalt under perioden hade församlingen 21 en-
samstående män och 17 ensamstående kvinnor som medlemmar. Den stora 
majoriteten av församlingen bestod således av gifta par och barnfamiljer. 

Under kategorin ”övriga nationaliteter” gömmer sig framförallt danskar 
och norrmän, men vi kan också lägga märke till en engelsk kvinna och en tysk 
man. Även om några av dessa är gifta med personer ur den svensktalande 
etniska gruppen, finner vi också, förutom några ensamstående norska kvin-
nor, ett gift par där mannen har tyskt ursprung och kvinnan danskt.  
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Äktenskapliga band 
Trots att skandinaverna är mest kända för sin snabba anpassning in i det kan-
adensiska samhället, menar Howard och Tamara Palmer att lutherdomen ut-
gjorde en hämmande faktor för dem i umgänget med andra nationaliteter. De 
hävdar att den pietistiska livsåskådningen gjorde att de lutherska skandina-
verna undvek tillställningar där nöjen som dans, kortspel och alkohol kunde 
erbjudas. Att de lutherska kyrkorna också initierade andra institutioner, som 
till exempel Camore Lutheran College, bidrog också till en högre grad av gif-
termål inom den etniska gruppen, vilket även detta innebar att assimilationen 
gick något långsammare.235  

I sin undersökning av äktenskap inom och utom den egna etniska grup-
pen i Kanada konstaterar Madeline Richard att de förhållandevis små etniska 
grupperna, såsom skandinaverna, oftare gift sig utanför den egna gruppen än 
de större, som till exempel den irländska. Liksom de tidigare nämnda Blanck 
och Kivisto fann hon även att tyska lutheraner hade valt en partner av annan 
etnisk och religiös tillhörighet än sin egen.236  

Om man vill undersöka blandäktenskap i den svensk-kanadensiska 
immigrantgruppen i Wetaskiwin för att skapa sig en bild av hur den integre-
rats i det kanadensiska storsamhället, utgör inte de valda församlings-
böckerna ett optimalt källmaterial. Det har i det ovanstående framgått att 
endast en mindre andel (ca 12 procent) av medlemmarna var av annat än 
svenskt etniskt/nationellt ursprung. Däremot kan materialet vara använd-
bart vid en undersökning av relationerna inom den svensktalande gruppen. 
Valde man helst en partner ur en av de andra svenska subnationerna eller 
gifte man sig lika gärna utanför den egna etniska gruppen? I det nedanstå-
ende följer en sammanställning över de äktenskapliga allianser som återfinns 
i församlingsmaterialet. 
 

 

 

 

 

 

 

 
235 Palmer & Palmer 1985, s 15. 
236 Richard 1991, s 120ff. 
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Tabell 6: Antal äktenskap mellan medlemmar i Bethlehem Lutheran Church, 1898–
1941, i avseende på kön, nationell härkomst och invandrargeneration. 

 KVINNOR TOTALT 

MÄN 
S 1 S 2 G 1 G 2 F 1 F 2 SA 1 SA2 Ö 1 Ö 2 

 
 

S
 1 15 2 1 2

20 

S 2 
3 1

4 

G 1 
4 

4 

G 2 0 

F 1 
1

1 

F 2 0 

SA 1 
4 3 1 1

9 

SA 2 
1 3

4 

Ö 1 
1 2 1

7 

Ö 2 
1

0 

Totalt 
16 3 7 0 1 0 6 8 3 3

49 

Källa: Bethlehem Lutheran Church, MF 1170, SEV. 
S1: Svensk, första generationen, S2: Svensk, andra generationen, G1: Gammalsvensk, första generationen, 
G2: Gammalsvensk, andra generationen, F1: Finlandssvensk, första generationen, F2: Finlandssvensk, andra 
generationen, SA1: Svenskamerikan, första generationen, SA2: Svenskamerikan, andra generationen, Ö1: 
Övriga nationaliteter, första generationen, Ö2: Övriga nationaliteter, andra generationen 
 
Antalet äktenskap inom församlingen är något för få för att möjliggöra några 
mer generella slutsatser utifrån sammanställningen i Tabell 6. Dock kan man 
försiktigtvis notera vissa framträdande tendenser. Inte helt oväntat hade de 
flesta valt en partner från samma subnation och invandrargeneration. Detta 
finner sin förklaring i att många av medlemmarna i Bethlehemförsamlingen 
var gifta redan före emigrationen. Den enda kategori som avviker är ”övriga 
nationaliteter”, där både män och kvinnor företrädesvis gift sig med en per-
son ur någon av de svenska subnationerna och därmed också utanför den 
egna etniska/nationella gruppen. I kyrkoboken förekommer exempelvis en 
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Carl Martin Törnquist som togs in församlingen år 1900.237 Törnquist hade 
redan innan emigrationen till Wetaskiwin gift sig med Lovisa Maria Larson, 
född i Faust, Norge. Carl Martin emigrerade till Wetaskiwin 1905, medan 
Louise Marie och parets tre barn Axel , Gustav  och Marie , kom året efter.238 
I Alberta fick de sedan barnen Anna Soffia  och Oscar Fredrik.  

Av de ovanstående kategorierna är det den andra generationens svensk-
amerikanska invandrare som väcker mest intresse. Här är det således inte 
fråga om giftermål före emigrationen, utan ett aktivt val av partner ur samma 
invandrargeneration och invandrargrupp. Av totalt nio äktenskap är det en-
dast i ett fall, där man valt en partner utanför den svenska gruppen. Här fin-
ner vi svenskamerikanskan Josefina Elisabeth, som gifte sig med norrmannen 
Louis Danielson Ramsum. I sju fall av nio har svenskamerikanerna valt att 
gifta sig med en annan svenskamerikan. Trots att det förefaller rimligt att anta 
att den andra generationens svenskamerikaner/-kanadensare oftare skulle 
kunna välja partner utanför den egna etniska gruppen, ser vi alltså även här en 
tendens till giftermål med en partner, inte bara ur den svenska gruppen utan 
också ur samma subnation.  

Vid ett betraktande av relationerna mellan de olika svenska subnatio-
nerna finner vi att den största interaktionen tycks ha skett mellan de svenska 
och de svenskamerikanska grupperna i både första och andra generationen. 
Då båda dessa grupper var relativt stora var förutsättningarna för en sådan 
utveckling gynnsamma. Detta kan jämföras med gammalsvenskarna där de 
flesta varit gifta redan före immigrationen. I källmaterialet förekommer endast 
ett äktenskap mellan en gammalsvensk och en svenskamerikan. 

Svenskhetens vara eller inte vara 
De första åren i Bethlemhemförsamlingens historia tycks ha varit ganska 
okomplicerade beträffande svenskheten. Under många år är protokollsböck-
erna fyllda av noteringar om ekonomiska lösningar och praktiska arrange-
mang som hade med kyrkbygget att göra. Församlingens lokaler hyrdes un-
der ett antal år ut till såväl tyskar som norrmän, men det verkar inte ha funnits 
någon önskan hos dessa grupper att göra gemensam sak och skapa en för-
samling över de etniska och nationella gränserna.239 Otto Eklund, som vid 
tidigt 1930-tal började arbeta som präst i Wetaskiwinområdet, menar i en in-
tervju av Mikael Setterdahl att han vid ett flertal olika tillfällen predikat i den 

 
237 Bethlehem Lutheran Church, MF 1170, SEV. 
238 Carl Martin Turnquist, Wetaskiwin, Alberta. CWA. Namnen har olika stavning i församlings-
bok och fotomaterialet, men det är uppenbart att det rör sig om samma personer. 
239 Se till exempel: Bethlehem Lutheran Church, Protokoll den 29/1 1913, MF 1170, SEV. 
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norska lutherska församlingen, men att bilda en gemensam församling blev 
det aldrig tal om. ”Det går inte”, säger han.240 

Vid 1925 blev det svenska arvet föremål för debatt. Vid ett extra möte 
diskuterades hotet från religiösa sekter. Så här lyder pastorns ord från detta 
möte: 

Skandinaver och Svenskar finnas i alla väderstrickt omkring Wetaskiwin. På de 
flästa af de platser dem jag besökt med ordets predikan så ha vi en gång haft 
församlingar. Men i brist på tillsyn, så ha de dött. Men vårt svenska folk äro 
kvar på dessa platser, utan söndags skola, utan kristendomsundervisning och 
utan gudstjenster. Under säkternas ledning och högtryck så har vårt lutherska 
folk blifvit andligen förskingrade hit och dit, som får utan herde. Dock finnas 
några kvar som äro trogna vår Lutherska kyrka och som längta efter bättre ti-
der.“241  

Den bristande anslutning av nyligt anlända svenskar som beskrivits ovan 
kan således också kännas igen i kyrkoboksprotokollen. För pastorn före-
faller religionen och nationaliteten vara så tätt sammanlänkade att ingen 
egentlig åtskillnad görs. Uttrycket ”vårt svenska folk” använder han som 
helt synonymt med ”vårt lutherska folk”. Oron över de förlorade svens-
karna skulle också fortsätta att vara ett stort ämne över åren. År 1927 be-
rättar protokollet om de strategier som skulle vidtas för att locka till sig de 
invandrare som kommit direkt från Sverige.242 Församlingens och prästens 
strävanden skulle dock vara förgäves. Enligt anteckningarna var inte dessa 
nyanlända svenskar särskilt intresserade av vare sig religionen eller 
församlingsverksamheten.243  

Ända fram till 1928 tycks alla kyrkliga ceremonier ha hållits på svenska, 
men i protokollet för den första januari 1929 kan man läsa följande rader.  

Be it understood that all morning services in Wetaskiwin be held on the Swed-
ish language and that all Evening services be held on the English language.244 

Budskapet om språkbytet förmedlades på två nivåer, dels genom det faktiska 
innehållet, dels genom användandet av det engelska språket. Om man bortser 
från några fraser och ord där sekreteraren använt engelska för att hon eller 
han förmodligen inte kommit på den svenska motsvarigheten, var detta den 
första gången i församlingens historia som det engelska språket på ett med-
vetet sätt användes i protokollet. Övergången till engelskan i församlings- och 
föreningsverksamheten i Nordamerika var som ovan framgått också en gene-

 
240 Mikael Setterdahl 1976, Otto Eklund, MS 016, SEV. Otto Eklund. 
241 Bethlehem Lutheran Church, Protokoll 26/4 1926, MF 1170, SEV. 
242 Under denna period var de flesta invandrare unga män som invandrade direkt från Sverige. 
243 Bethlehem Lutheran Church, Protokoll 1/1 1927, MF 1170, SEV. 
244 Bethlehem Lutheran Church, Protokoll 1/1 1929, MF 1170, SEV. 
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rell trend i alla etniska grupper.245 Framförallt var det ett sätt att stimulera 
deltagandet i församlingens verksamheter hos andra och tredje generationens 
invandrare. Om folket bara förstod vad som sades, skulle de vara mer be-
nägna att delta i församlingsverksamheten, tänkte man sig. Detta var inget 
unikt fenomen för 1900-talet utan kan kännas igen i invandrarsamhällen i alla 
tider.246 Övergången till engelska tycks emellertid inte ha hjälpt församlingen 
på något påtagligt sätt. De följande åren led den av ett ständigt minskande 
medlemsantal och 1952 var den så gott som död. 

Lutherdom med förhinder 

Vilka situationsspecifika variabler var det som påverkade den svensk-
kanadensiska församlingsverksamheten? Ovan har framgått att den svenska 
Augustanasynoden stötte på en hel del problem med sin Kanadamission. Att 
förklara dessa utifrån den fortgående sekulariseringsprocessen och möjligen 
utvandringens sekundärkaraktär är en helt logisk och riktig ansats, men inte 
desto mindre alltför förenklad. I själva verket var det flera andra faktorer, 
lika gärna kopplade till den konkreta fysiska verkligheten som till den 
andliga, som bidrog till utvecklingen i både ett kortare och ett längre 
tidsperspektiv. I detta avsnitt behandlas de mest framträdande av dessa 
hinder för Augustanas utveckling i Kanada.  

Bristen på utbildade pastorer var verkligen ett bekymmer för Augustana-
synodens församlingar i Kanada. Det har antytts att det var bristen på ledande 
personligheter som gjorde att svensk-kanadensarna inte slöt upp kring sina 
församlingar och etniska föreningar. När det gäller Augustanasynodens verk-
samhet är denna slutsats snarast att betrakta som en påfallande underdrift. 
Det var över huvud taget brist på personer, vilka som helst, som alls kunde 
tänka sig att arbeta med det kanadensiska fältet. Till att börja med hade de 
ledande inom Minnesota-konferensen med lindrigt tvång skickat sina unga 
präststuderande för tjänstgöring i Kanada men deras korta närvaro skapade 
aldrig någon kontinuitet. Endast några få ville stanna. Att detta också påver-
kade församlingsverksamheten är en självklarhet. Så sent som 1934 var det 
endast en församling i hela Kanada, Zionförsamlingen i Winnipeg, som un-

 
245 Se till exempel: Schultz 1994, s 11; Hedblom, Folke.  
246 Ett tidigt parallellexempel är övergången från svenska till engelska i Delawarekolonin under 
sent 1600-tal och tidigt 1700-tal. Se till exempel: Uppvall, Axel Johan. ”The Swedish Language in 
America”, i Swedes in America 1638–1938. Adolph B. Benson & Naboth Hedin (red). Yale Univer-
sity Press 1938, s 52ff. Lindmark, Daniel. “Educating Swedish Lutherans in Colonial America. 
The Interplay between Language and Religion in a Minority Culture”, i Religious Education in 
History. Confessional and Inter-Confessional Experiences. Umeå 2003, s 105ff. 
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derhöll en egen pastor. I övriga fall var det Minnesota-konferensen som fick 
gå in med ekonomiskt stöd.247 

Ibland var det inte heller Augustanasynodens främsta förmågor som fick 
åta sig uppdraget att ta hand om församlingarna i Kanadas prärieprovinser. 
Här och var i källmaterialet framkommer missnöjet gentemot outbildade och 
ibland allmänt olämpliga pastorer. Wilhelm Bergstens  beskrivning av hur en 
pokerspelande och en ”otuktig” präst hamnar i samma område pekar också i 
denna riktning. Det har också antytts att prästernas bristande behärskning av 
det engelska språket gjorde att de inte lyckades locka den yngre generationen 
till kyrkan. 

I de fall där församlingen verkligen fick en kompetent präst var det inte 
säkert att han stannade under någon längre tid. Prästernas vantrivsel i den kana-
densiska miljön är nämligen ett annat återkommande tema. Viss ryktessprid-
ning i anknytning till detta kan också ha bidragit till Kanadas låga status i 
prästernas ögon. Enligt Baglo betraktade amerikanerna Kanada som ett 
Nordamerikas Sibirien.248 I protokollet för en extrastämma den 20 april 1925 i 
Bethlehems församling, Wetaskiwin, framgår att pastorn sade:  

Nedslående mycket om verksamheten här uppe hade nått mig innan jag kom 
hit i våras och det gjorde mig mycket missmodig och undrade vad Gud verkli-
gen menade med att skicka mig mot norden särskilt då jag aldrig haft någon 
förkärlek för norden eller de kalla regionerna.249  

Detta med kylan var förstås ett faktum. Såväl prästerna och församlings-
medlemmarna som Augustanasynoden centralt anger de inbördes relaterade 
problemen med avstånden, klimatet och terrängen som hämmande för försam-
lingsverksamheten i Kanadas prärieprovinser. Problemet var inte i första hand 
att svenskarna blev utspridda över landet, även om också detta sågs som en 
begränsande faktor av de ledande inom synoden. Det var bosättningarnas 
spridning i själva landskapet som blev den egentliga stötestenen. Prärien var 
ett gränslöst, helt oöverskådligt landskap, och även om många svenskar verk-
ligen sökte sig till de områden där det fanns landsmän blev avstånden ändå 
mycket stora. Eftersom den kanadensiska staten ville garantera nybyggarna 
mer mark när de efter några år hade odlat upp sitt ursprungliga homestead, 
blev bosättningsmönstret glesare än det var i USA. Detta var med andra ord 
något som de svenska invandrarna själva inte kunde råda över i någon nämn-
värd utsträckning. 
 

 
247 SCT, “Svensk luthersk verksamhet i Canada”, 9/8 1934. 
248 Baglo 1962, s 50. 
249 Bethlehem Lutheran Church, Protokoll 20/4 1925, MF 1170, SEV. 
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Långt till närmsta granne. Detta är en bild på Erik Nylunds farm i Shaunavon, Saskatchewan.250 
 
Möjligheterna att samla dessa spridda bosättare till församlingsverksamheten 
begränsades i hög grad av den oländiga terrängen. Tidigare nämnde Otto Ek-
lund, av och till pastor i Alberta mellan 1916 och 1951,251 berättar i en intervju 
av Mikael Setterdahl om sina vedermödor i samband med resorna mellan 
församlingarna i provinsen. Sin första bil köpte han 1928, men på grund av 
dåliga eller för det mesta obefintliga vägar genomfördes bilresorna de första 
åren med fara för liv och lem.252 Baglo återger den amerikanske Dr. J.S. Sebe-
lius kamp att ta sig fram genom det leriga landskapet i Saskatchewan i sam-
band med deltagandet i några lutherska konvent. ”Inget för veklingar”, kon-
staterade Sebelius, som trots allt uppskattade själva församlingsverksamheten i 
provinsen.253  

 
 
 

 
250 Året Runt tävling, Amerikabrev, Vol 6, Erik A. Nylund till Ture Persson, foton inlämnade av 
Milly Jacobsson, NMA.  
251 Baglo 1962, s 91–92. 
252 Mikael Setterdahls intervju med Otto A. Eklund, MS016, SEV. Jämför: Lacombe and District 
Chamber of Commerce. Lacombe. the First Century. Lacombe, Alberta 1982, s 190. Om de långa 
avstånden se även: Edström, Sylvia & Lundstrom, Florence. Memories of the Edberg Pioneers. Edberg, 
Alberta 1955, s 35. 
253 Baglo 1962, s 50. 
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Terrängens svårframkomlighet har också beskrivits i mycket konkreta 

ordalag av Wilhelm Bergsten. ”Eftersom ingen bro ännu blivit lagd över ån, 
måste bilarna ta sig över det gamla vadstället och sedan vidare upp för 
åbanken, som var tvärbrant och lång, upp till den nybyggda bilvägen på 
andra sidan ån”, delger han läsaren i en av sina många och ingående be-
skrivningar av väglaget.254  
 

 
Innan det byggdes broar kunde det vara närmast omöjligt att ta sig fram i prärielandskapet. Denna bro i 
närheten av Wetaskiwin var dock inte till hjälp för vare sig hästekipage eller bilar.255 
 

Klimatet underlättade inte heller. ”Den 1ste Dec. 1908 kl. 7 på aftonen rådde 
för kallt väder för att mädlemmarna som bo på landet kunde vara mäd”, be-
rättar exempelvis protokollsboken från Bethlehemförsamlingen i Wetaski-
win.256 Kyla, snö, regn och stormar var i sig självt besvärligt nog, och när den 
redan knappt framkomliga terrängen blev än mer svårforcerad kunde gud-

 
254 Jan Bergsten, Wilhelm Bergsten, biografi, s 100, PAS. 
255 Foot-bridge over creek, Wetaskiwin area, Alberta, NA–4178–3, GA. Bron byggdes av Ole 
Olson, förmodligen år 1903. 
256 Bethlehem Lutheran Church, Protokoll, 4/2 1908, MF 1170, SEV. 
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tjänsten helt gå om intet. I en årsrapport för Svea församling till Kanada-kon-
ferensen skriver Eklund:  

We have had 21 regular Sunday services. Snowstorms and rainstorms have in-
terfered with regular attendence. How this is true both as to the Pastors and 
the Congregations attitude to the services when the roads are bad.257 

I en annan rapport från 1939 menar Eklund att vädret och väglaget i kom-
bination gjort att man inte fått till stånd så många gudstjänster men att de som 
de trots allt haft har varit någorlunda välbesökta.258 Det var med andra ord 
inte enbart i viljan som det satt när inte församlingmedlemmarna slöt upp. 
Klimatet fick också än mer långtgående konsekvenser då många nybyggare 
tvingades överge sina homesteads i samband med missväxt och svagår. Detta 
bidrog i hög grad till den mobilitet som är kännetecknande för de kanaden-
siska präriemiljöerna.  

I flera beskrivna fall fanns det trots allt en god vilja bland svenskarna att 
etablera en församling, men där deras ekonomiska begränsningar försvårade eller 
förhindade detta. Prästerna i Augustaförsamlingarna fann sig ofta i under-
betalning men de ställde i alla fall krav på någon slags ersättning. Emil Lund 
berättar exempelvis om 19 svenskar i Saskatchewan som först bildat en egen 
församling men som för att kunna få betjäning tvingades ansluta sig till Per-
cevals församling. Eftersom de inte kunde få ihop pengar till sin andel av 
verksamheten fick de på förslag av superintentent Bergström tillgång till en av 
Augustanasynodens jordplättar som de skulle bruka. All avkastning av jorden 
fick sedan gå till församlingsverksamheten.259 I andra områden gjorde ekono-
min att inga församlingar ens kunde bildas. 

Men som redan tidigare antytts spelade naturligtvis även invandringens 
karaktär en stor roll för de motgångar som Augustanasynoden stötte på i Ka-
nada. Blandäktenskapen framförallt bland de invandrade svenskamerikanerna 
gjorde att valet av kyrka inte alltid var en självklarhet. De direktinvandrade 
från 1910-talet och framåt tillhörde också en ny och mer sekulariserad genera-
tion svenskar och även om det givetvis var en lång process var det många som 
vid denna tid inte såg församlingen som ett självklart centrum. Eventuellt kan 
även radikaliseringen och en viss avoghet mot Sverige ha spelat en roll i detta 
sammanhang.260 

 
257 Lutheran Canada Conference, ”Reports”, Rapport från pastor Otto Eklund, 1941, PPA.  
258 Ibid. 
259 Lund 1926, s 95. 
260 Se till exempel: Baglo 1962, s 39. Om den svenska invandringens radikala karaktär, se också: 
Ljungmark, Lars. ”The Northern Neighbor. Winnipeg, the Swedish Service Station in ‘the Last 
Best West’ 1890–1950”, i Swedes in the Twin Cities. Immigrant Life and Minnesota’s Urban Frontier. 
Philip J. Anderson & Dag Blanck (red). Minnesota Historical Society Press 2001, s 97–98.  



SVEA FOLK I BABELS LAND 

 

   
 
252 

En annan faktor som bidrog till den procentuellt sett relativt låga an-
slutningen av svenska invandrare till Augustanasynoden var 1920-talsinvand-
ringens karaktär av arbetsvandring. Unga svenska män anlände i stor omfatt-
ning, vilket också blev väldigt påtagligt för de tidigare invandrarna. Inom för-
samlingarna klagades det på att dessa tycktes ointresserade av kyrkans verk-
samhet. I själva verket hade många av dessa män inte alls för avsikt att stanna, 
varför behovet av att bygga upp ett fungerande socialt kontakt- och skyddsnät 
inom ramen för lokalsamhället också blev litet eller ringa.  

Arbetsvandrarna var svenskar på väg hem och deras främsta mål var 
att hitta strategier för att klara sig fram på de olika arbetsplatserna. Inte ens 
de som skaffade sig ett eget homestead var självklara stannare.261 På detta 
sätt var många unga svenska män i högre grad ett slags ”ekonomiska 
turister” med både äventyr och kassaförstärkning som drivkrafter, än 
blivande kanadensiska medborgare som skulle kunna bidra till den svensk-
kanadensiska sammanhållningen. Dessa migranter var väl medvetna om att 
de endast skulle stanna i några månader på ett och samma ställe. Och även 
om vissa av olika anledningar trots allt kom att stanna kvar, var de länge 
”mentala återvändare”.262 Den höga andelen arbetsvandring gav med andra 
ord sken av en större grupp permanenta svenska invandrare än vad som 
egentligen var fallet. 
 

 
De hade inte kommit för att stanna. Här ses bröderna Wilhelm och Dan Bergsten med 
sällskap på väg hem till Sverige efter ett tiotal  år i Kanada.263  
 

261 Jämför till exempel Jan Bergsten, Wilhelm Bergsten, biografi, PAS. 
262 Jämför med Harald Runbloms undersökning av återvandringen från Kanada till Långasjö: 
Runblom 1977, s 224ff. 
263 Jan Bergsten, Wilhelm Bergstens foton, PAS.  
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Svensk-kanadensiskt föreningsliv 

På samma sätt som med församlingslivet begränsades även föreningslivet i 
prärieområdena av konkreta fysiska förhållanden som avstånd och svår ter-
räng, men trots detta var det ändå många som sökte sig till olika föreningar i 
Alberta: 

Transportation and communication was slow in the early days. A much antici-
pated social gathering might mean many miles and hours of travel, but people 
did got about, and they did have good times.264 

I städerna var det något lättare än på landsbygden att upprätthålla en aktiv 
föreningsverksamhet. År 1929 var något av ett märkesår för svenskheten i 
Edmonton. I det tidigare har det framgått att Augustanasynoden fick en 
församling i staden detta år. Dessutom bildades tre sekulära föreningar: Va-
salogen Skandia, Svenska Klubben Nordstjärnan och Sveas döttrar, varav de 
två senare var grupperingar under Riksföreningen för svenskhetens beva-
rande i utlandet och dess kanadensiska underavdelning Svenska förbundet i 
Kanada.265 Av dessa fyra svenska sammanslutningar har samtliga utom Sveas 
döttrar levt kvar till våra dagar.  

Den svenskamerikanska Vasa Orden hade dock påbörjat sin verksam-
het i Kanada redan 1912. Både Augustanasynoden och den sekulära Vasa 
Orden hade dubbla syften med sin verksamhet. Den gemensamma nämna-
ren var att de båda ville verka för ett stärkande av den svenska sammanhåll-
ningen, men medan Augustana ville komma åt detta genom religionen, rik-
tade Vasa Orden in sig på den stödjande ekonomiska funktionen. 

Källmaterialet och svenskheten 
Källmaterialet till denna delstudie består i huvudsak av Vasa Ordens språkrör 
Vasastjärnan 266 som skulle komma att få spridning i såväl USA och Kanada 
som Sverige, och av protokoll från två lokalloger och en distriktsloge i Al-
berta. I Vasastjärnan behandlades alla frågor av relevans både för svenskheten 
i Nordamerika i allmänhet och för verksamheten på distrikts- och lokalnivå, 
som till exempel språk- och kulturfrågor. Med tiden skulle också barnklubbs-
frågan ges stort utrymme. Överlag representerar tidningen storlogens upp-
fattning i de centrala frågorna. Dock är den inte föreskrivande i dessa ären-

 
264 Lacombe and District Chamber of Commerce 1982, s 275. 
265 Rune Anderson, Edmonton, Svenska Klubben Nordstjärnan ”Svenska Klubben Nordstjärnan 
1929–1979” (historik), s 1 & s 15. PAK.  
266 Vasa Ordens språkrör kallades till att börja med Vasa-Stjernan. Sedan bytte den stavning till 
Vasastjärnan. I den följande framställningen används enbart den modernare stavningen. 
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den, utan antar istället ett starkt rådgivande förhållningssätt. I varje tidning 
publicerades också dikter av olika karaktär, men nästan alltid med hemlands-
anknytning. 

Vasastjärnan i sin helhet kan i sann mening betraktas som ett uttryck för 
den föreställda gemenskapen i Benedict Andersons tolkning. Trots att den 
med tiden fick spridning på båda sidor av Atlanten har tidningen i stora delar 
karaktären av en traditionell lokaltidning. En väsentlig del av innehållet består 
av rapporter och brev från lokallogerna. Tonen i dessa är ofta mycket person-
lig och hjärtlig med apostroferingar som ”bröder”, ”systrar” och ”vänner”. 
Dessutom fanns en särskild avdelning för dödsrunor över avlidna Vasa-
medlemmar, även dessa personligt skrivna. 

Som är fallet med så många andra material av denna karaktär är Vasa-
stjärnans största brist också dess främsta tillgång i en undersökning av förhåll-
ningssätt och attityder snarare än av faktiska handlingar. I det uppenbart ten-
dentiösa materialet framgår i genomskinlig retorik och explicita formuleringar 
med all önskvärd tydlighet hur man på denna övergripande nivå såg på Vasa-
ordens syfte och mål samt hur man förhöll sig till svenskheten och dess ut-
tryck och framtid i Nordamerika.  

De lokalloger vars utveckling och verksamhet som denna studie utgår 
ifrån är Albertalogerna Branting i Calgary och Skandia i Edmonton. Bran-
tinglogen var Albertas första Vasaloge då den bildades år 1922. Det tidiga 
bildandet gör att den går att följa över en längre period. Som en referenspunkt 
till Branting har Skandialogen, bildad 1929, tagits in i undersökningen. Båda 
logerna var förlagda i städer vilket innebär att de allmänna förutsättningarna 
på ett mer praktiskt plan för att bedriva och upprätthålla denna typ av verk-
samhet bör ha varit ungefär likartade. Därmed möjliggörs jämförelser i attityd 
och förhållningssätt i vissa centrala frågor. För att få en uppfattning om hur 
diskussionerna fördes på ett mer övergripande plan utifrån ett svensk-kana-
densiskt perspektiv har också protokollen för distriktslogen Alberta nr 18, 
bildad 1931, granskats. Protokollböckerna ger en god överblick över utveck-
lingen på ett mer ytligt plan. Men då de båda undersökta lokallogerna tillhörde 
de kanadensiska loger som oftast rapporterade om sin verksamhet till Vasa-
stjärnan har frågor om svenskhetens innehåll kunnat få sina svar genom 
denna. 

Undersökningen av Vasa Orden och dess verksamhet i Alberta sträcker 
sig över 30-årsperioden 1922 till 1952. För sammanhangets skull ges också 
tillbakablickar från ordens tidigare verksamhet.  

Tanken med undersökningen har varit att blottlägga hur den svensk-
kanadensiska identiteten formerades på lokal nivå med utgångspunkt i inter-
aktionen med den normativa nivån såsom stipulerad av storlogen och pre-
senterad i Vasastjärnan. I denna interaktion blir den svensk-kanadensiska di-
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striktslogen Alberta ett viktigt mellanled. I presentationen nedan följs dialo-
gen och interaktionen mellan Vasa Ordens centrala, regionala och lokala ni-
våer utifrån teman som ideologi, etablering, medlemmar, kvinnornas och 
männens olika roller, barnverksamhet, språk samt fester och högtider. Av-
snittet kan på ett övergripande plan läsas och förstås utifrån Cohens defini-
tion av diasporan, men även utifrån teoretiska koncept som Andersons före-
ställda gemenskap och Roosens storfamiljsmetafor.  

Vasa Orden av Amerika – ideologi och sympatier  
När svenskarna började bilda sekulära föreningar i USA var det i första hand 
en verksamhet riktad till den välbärgade medelklassen.267 Detta skulle dock 
förändras märkbart över tid, när den urbana migrationen tilltog och behovet 
av ett socialt skyddsnät ökade.268 I december 1911, ett och ett halvt år innan 
den första Vasalogen i Kanadas prärieprovinser organiserades, infördes en 
artikel i Vasa Ordens eget språkrör Vasastjärnan där ordens bakgrund, syfte 
och framtid i Nordamerika klargörs. Orden sägs vara ”en ideell socialistisk 
värksamhet”, där ”det ömsesidiga understödet i nödens och behofvets stund 
är lika tillgängligt för grofarbetaren som för vetenskapsmannen”.269 Ett av de 
överordnade målen var att utgöra ”den främsta länken i det band som förenar 
alla söner och döttrar av moder Svea i detta land”.270 I den nya miljön upp-
levde alla samma problem, vilket skulle kunna överbrygga klassklyftorna, me-
nar tidningen. Tillsammans skulle man värna om det gemensamma moders-
målet, såväl som bidra till kulturell och social utveckling. Här framgår också 
att svenskarna i Nordamerika blivit utsatta för ”avoghet och hån” av andra 
nationer, vilket orden med sin verksamhet skulle kunna motverka genom sin 
”intelligens”, ”lojalitet”, ”broderskärlek”, ”nationallära” och ”omtanka för 
[sitt] eget sanna väl”.271 I samma andetag som Orden uttrycker sitt socialistiska 
program anknyter den i sin nationella symbolik till den konservativa nationa-
listiska diskursen som gjorde sig gällande i Sverige från sekelskiftet 1900.272 

 
267 Beijbom 1971, s 286–287.  
268 Se till exempel: Beyer, William C. ”Brothers Wether Dancing or Dying. Minneapolis’s Norden 
Society, 1871-198?” i Swedes in the Twin Cities. Immigrant Life and Minnesota’s Urban Frontier. Philip J. 
Anderson & Dag Blanck (red). Minnesota Historical Society Press 2001, s 126–127.  
269 Vasastjärnan, ”Fostbrödralag”, december 1911. 
270 Ibid. 
271 Ibid. Samma artikel återkommer 27 år senare vilket torde tyda på att inte så mycket förändrats 
över tid. Se: Vasastjärnan, ”Fostbrödralag”, februari 1938. 
272 Jämför: Kummel 1994, s 252; Hall 2000, s 256. 
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Den socialistiska ansatsen framgick relativt väl i Vasastjärnans retorik 
åtminstone ända fram till 1917.273 I tidningens julnummer 1915 publicerades 
exempelvis dikten ”Blodbesudlad är din hand”, skriven av Carl J. Lindeman, 
som en reaktion på det pågående kriget. Den första strofen lyder: 

Du miljonär, som vräker dig så trygg i praktfullt slott,, 
Omgifven af komfort och ståt och rikedomar blott, 
Hör upp ett litet ögonblick att vara Mammons träl 
Och låt din tanke stanna vid Europas sorgespel.274 

I de resterande tolv verserna, som även de bär prägel av kraftfull socialistisk 
retorik, beskylls denna ”Mammons träl” i ”neutralt” land för att bidra till kri-
get genom sin vapenexport. Även i inlägg och artiklar diskuteras centrala frå-
gor som klasskillnader och solidaritet. 275 

Orden hade också vid denna tid i USA en renodlat svensk profil och att 
involvera andra skandinaviska nationaliteter kom inte i fråga. ”Vore det därför 
ej passande att vi sökte först att få vårt eget folk tillsammans, först för inbör-
des hjälp; sedan detta lyckats kunde vi möjligen utsträcka vår mission till 
andra nationaliteter”, skriver Ludwig Rose angående ett misslyckat försök att 
bilda en Vasaloge i ett samhälle där den skandinaviska sammanhållningen 
uppenbarligen var större än den nationellt svenska.276  

Den gemensamma basen i svenskheten till trots skulle det däremot vara 
en överdrift att säga att relationerna var goda mellan Vasa Orden och de lut-
herska kyrkorna. I själva verket var det länge en öppen konflikt mellan 
Augustanasynoden och den svenskamerikanska Vasa Orden där den förra 
med kraft opponerade sig mot att ha något att göra med den senare. Synoden 
räknade Vasa Orden som ett ”otrossamfund” tillsammans med andra sjuk-
hjälpsföreningar, Frimurareorden och Odd Fellows och förbjöd sina präster 
att bli medlem i någon av dessa.277 Något paradoxalt såg man Vasalogerna, 
vars syfte var att hjälpa landsmän i nöd och stärka svenskheten, som ett hot 
mot den svenska sammanhållningen. Framförallt vände sig Augustana mot 
Ordens speciella ceremonier och ritualer.278 Även språkforskaren Einar Hau-
gen visar på en konflikt mellan den norska motsvarigheten Sons of Norway 

 
273 Då det har varit svårt att komma över Vasastjärnans utgivning mellan 1918 och 1923 har ingen 
genomlysning kunnat göras för denna period. 
274 Vasastjärnan, ”Blodbesudlad är din hand”, december 1915. 
275 Se till exempel: Vasastjärnan, ”Några ord om klasskillnad”, juli 1916. 
276 Vasastjärnan. ”Utpräglad Skandinavism”, signerad av Ludwig Rose, april 1912. 
277 Vasastjärnan, ”Vasaordens storloge. Tal av Dr. Johannes Hoving”, juni 1926.  
278 Blanck 1998, s 49. 
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och den norskamerikanska kyrkan. Den norska kyrkan hade också svårt att 
acceptera att man inom logerna både drack, dansade och spelade kort.279  

Vasa Orden å sin sida, ger inte uttryck för några större antipatier gent-
emot Augustanasynoden.280 Ett förslag från logen Svea i Montana till stor-
logen visar tvärtom att det fanns ett uppenbart intresse för ett upphävande av 
de regler som hindrade Augustanasynodens medlemmar och präster att an-
sluta sig till orden.281 Däremot beklagar sig Vilhelm Lundström i Vasastjärnan, 
i sin roll som ordförande för en svensk Vasaloge, över att inte de svenska för-
samlingarna värnade tillräckligt om sitt ursprung:  

Det är ju ett sorgligt faktum att de svenska religiösa samfunden i Amerika sy-
nas börja avsvenskas i full fart – i samma mån blir en verksamhet sådan som 
Vasa Ordens ännu betydelsefullare i nationellt hänseende än den även eljes 
skulle vara.282 

När kyrkorna svek kunde Vasa Orden genom sin föredömligt genomsvenska 
profil fortsätta att verka för sammanhållningen på båda sidor om Atlanten, 
menade Lundström.  

Etableringen i Kanada  
”De bästa svenskarna här ute tillhör Vasa Orden”, skriver Einar Olson i 
North Survay, British Columbia.283 Vasa Orden var fram till 1913 i första hand 
en angelägenhet endast för svenskarna i USA, men genom ett tillägg till för-
fattningen den 13 mars detta år, gavs även svenskarna i Kanada och i Sverige 
möjlighet att söka anslutning till orden. Dock hade Logen Hoppets Stjärna i 
Beebe i Quebec,284 Logen Förgät mig ej i British Columbia,285 och Logen Mid-
nattssolen i Hamilton i Ontario hunnit påbörja sin verksamhet innan denna 
förändring gjordes. Bildandet av den senaste logen, Midnattssolen, sades i 
Vasastjärnan vara resultatet av ”ett långt och mången gång motsträfvigt ar-
bete”. Inte desto mindre hade man lyckats samla 41 chartermedlemmar. För-
hoppningen var att svenskarna på orten nu skulle kunna bryta sig ur den 

 
279 Haugen 1987, s 43. 
280 Vasastjärnan, ”Vasaordens storloge. Tal av Dr. Johannes Hoving”, juni 1926. 
281 Vasa Order of America, Minutes, Branting Lodge 417, 26/6–30/6 1923, Acc No 82.211/4, 
PPA.  
282 Vasastjärnan, ”Vasa Orden i Sverige”, januari 1926.  
283 Året Runt Tävling 1960. Amerikabrev. Einar Olson, brev, SEV. 
284 Vasastjärnan, ”Ny loge”, november 1912. 
285 Vasastjärnan, ”Distritslogen Pacific Northwest No 13”, november 1912. 
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skandinaviska klubben för att ägna sig helt och hållet åt den svenska logen.286 
Ett halvår senare skriver signaturen Oscar i personlig ton följande notis om 
verksamheten i vilken Vasa Ordens funktion som ”storfamilj” framgår: 

Syskon och vänner rundt hela Vasa-Stjernans stora vänkrets, tyst skall ni få 
höra litet om hur vi gräja med det här i detta stora okända främlingsland, i en 
af de vackraste och mest moderna städer.287 

Polariseringen mellan den trygga svenska Vasagemenskapen och det kanaden-
siska ”främlingslandet” blir här uppenbar. Nästa kanadensiska loge att inne-
slutas i gemenskapen blev Logen Strindberg i Winnipeg som bildades den 19 
juli 1913 ”på initiativ af br. Andrew Homgren i Duluth och John A. Haglund, 
Winnipeg”.288 Vasa Orden tycks ha varit försiktigare i sitt rekryterande av 
svenska medlemmar i Kanada jämfört med Augustanasynodens mer aggres-
siva missionsverksamhet, men det är ändå intressant att notera att initativet till 
logens bildande i första hand tycks ha kommit från en svenskamerikan. I au-
gusti samma år kunde logen räkna in 118 medlemmar. Logens sekreterare 
Einar Hansson skriver: 

Jag är öfvertygad om att det finnes mycket god jord för Vasa Orden i Canada 
och en stor framgång är säker, om organisationsarbetet lägges i kraftiga och 
passande händer. Det påstås förstås allmänt att svensken här uppe är slö utaf 
sig, men jag kan icke finna det, om man bjuder honom på något gott som han 
kan ha nytta utaf, då infinna de sig genast.289 

I den efterföljande texten anger Hansson de tre ting som han anser ska kunna 
hjälpa upp Vasa Ordens verksamhet i Kanada: ”först pängar, vidare pängar 
och slutligen – pängar”.290 En viss inblick i logens verksamhet ges i en redo-
görelse för den första årsfesten som saxats ur Free Press, ”stadens största tid-
ning. Här beskrivs dekorationen, uppförandet av den svenska pjäsen ”Min 
hustrus affärer”, manskörens framförande, de svenska folkdanserna samt den 
därpå följande festen med servering och dans. Arrangemanget lockade inte 
mindre än 500 svenskar och norrmän.291 

 
 

 
286 Vasastjärnan, ”En ny loge i Canada”, januari 1913. 
287 Vasastjärnan, ”Loger utan district. Hamilton, Ont. Canada”, augusti 1913. 
288 Vasastjärnan, ”Loger utan district. Winnipeg; Man., Can.”, oktober 1913. Enligt Lars Ljungmark 
bildades den kvinnliga motsvarigheten “Strindbergs systrar” samma år, vilket skulle kunna antyda 
att Logen Strindberg inledningsvis bestod av enbart män. Se: Ljungmark 1993, s 52.  
289 Vasastjärnan, ”Loger utan district. Winnipeg; Man., Can.”, oktober 1913. 
290 Ibid. 
291 Vasastjärnan, ”Loger utan district. Winnipeg; Man., Can.”, februari 1914. 
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År 1914 hade tillräckligt många loger bildats för att Kanada skulle 
kunna få sin egen distriktsloge – Central Canada 16.292 Denna Kanadas för-
sta distriktsloge bestod av fyra loger förutom Logen Strindberg: Logen Eng-
elbrekt i Kenora, Ontario; Logen Nordstjärnan i Port Arthur, Ontario; samt 
Logen Klippan i Fort William, Ontario. Verksamheten visade sig vara bräck-
lig. Krig, arbetslöshet – och kanske också ”pängar” – gjorde att medlems-
antalet sjönk från 398 till 281 på bara tio månader. Vid det allra första mötet 
för distriktslogen den 23–24 maj, rapporterade distriktsmästare John Lid-
holm att logens utveckling ”så godt som omöjliggjorts”.293 År 1919 hade de 
två sistnämnda logerna upplösts. Spanska sjukan, den svåra influensaepide-
min som också hade slagit hårt mot församlingslivet, gjorde för Vasa Or-
dens del att begravningsfonden i stort sett tömdes.294 Därefter skedde dock 
en viss nybildning av loger och vid 1930 hade Vasa Orden sammanlagt 1094 
medlemmar i Kanada. När det också hade bildats ett antal loger i Alberta 
kunde en ny distriktsloge, Alberta No 18, etableras där år 1931.295  

Medlemsfrågan 
I mars 1922 organiserades Brantinglogen i Calgary som den första Vasalogen i 
Alberta. Det första mötet öppnades av Chas Bruzell från distriktslogen Cen-
tral Alberta med ett tal om 

förmånen och nödvändigheten för oss (Svenska män och Kvinnor) att bliva 
medlemmar av Vasa Orden. Och att bröder och systrar hjelpa varandra i 
sjukdom och nöd, samt för svenskhetens bevarande ibland oss alla i detta 
land!296 

Redan i dessa första rader ringas således de tänkta medlemmarna in: de 
svenska männen och kvinnorna. Vid det första mötet röstade man också om 
namn på logen. Förslagen var i nämnd ordning ”Branting”, ”Svea”, ”Vi-
king” och ”Snöfrid”, och ”[n]amnet Branting blev inröstat med stor majo-
ritet av Logen”.297 Den politiska kopplingen torde vara uppenbar. 

I april samma år hade logen 55 chartermedlemmar – 17 systrar och 38 
bröder. Därmed hade den lyckats dra till sig ett något större antal svenskar 
än stadens Augustanaförsamling, First Lutheran Church, som vid denna tid 

 
292 Vasastjärnan, ”Dist.-logen Central Canada No 16”, oktober 1914; Wahlström 1946, s 10.  
293 Vasastjärnan, ”Dist.-logen Central Canada No 16”, juli 1915. 
294 Wahlström 1946, s 69. 
295 Ibid. 
296 Vasa Order of America, Minutes Branting Lodge 417, 25/3 1922, Acc No 82.211/4, PAA. 
297 Ibid. 
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hade ca 50 medlemmar.298 Socialismen hade med andra ord större dragnings-
kraft än lutherdomen hos de svenska invandrarna där och då. 

Frågan om medlemskap var kontroversiell och ofta diskuterad över åren 
inte minst på distriktsnivå. I Brantings protokoll beskrivs ett distriktsmöte för 
Vasa Orden år 1923 där en amerikansk loge hade lagt fram ett förslag om att 
alla personer som inte behärskade det svenska språket skulle uteslutas, och 
den ville därför ändra en paragraf som löd: 

Manliga och kvinnliga personer som tillhöra den vita rasen, uppnått en ålder av 
sexton år, men ej överskridit 50 äro i besittning av god hälsa och moralisk 
karaktär samt kunna tala och förstå det svenska språket eller härstamma från 
svenska föräldrar, kunna vinna inträde som aktiva medlemmar av 
Vasaorden.299 

Det som man vände sig mot var formuleringen att det räckte att man var av 
svensk härkomst för att kunna bli medlem i en Vasaloge. Den aktuella logen 
fick dock inget gensvar av resten av logerna eftersom det skulle ha uteslutit 
allt för många av den andra generationens svenskar.  

Överlag var storlogen mer konservativ än lokallogerna i förhållandet 
till svenskheten. I lokallogerna konfronterades man på ett mer handgripligt 
sätt med den mångkulturella verkligheten och efter en tid uppstod det be-
hov av att utvidga den svenska gemenskapen till andra invandrargrupper. 
Oftast uppstod denna typ av önskemål i samband med att en medlem hade 
gift sig med någon som inte var svensk. En annan orsak var att Vasa Orden 
i hela Nordamerika led av drastiskt minskade medlemsantal på grund av de-
pressionen.300 I logen Norden röstade man år 1935 för ett förslag att 
skandinaviska kvinnor och män som var gifta med en svensk medlem i 
Vasaorden också skulle kunna bli medlemmar.301 Vid ungefär samma tid 
diskuterades också om det fanns någon möjlighet att ”intaga icke skandi-
navisk talande personer som sociala medlemmar” i logen Skandia. Efter en 
del bryderier bestämde man sig för att ”sådana medlemmar intages för en 
månadavgift av 25 ct vilket ger rättighet att närvara vid program å dylikt”.302  

År 1938 hade storlogen också hörsammat dessa önskemål och beslutat 
sig för att utvidga ordens tidigare snäva medlemskrets. Nu var det ”[e]ndast 
Svenskar, Norskar, Danskar, Isländare och svensktalande Finnar [som kunde] 

 
298 Canada Conference American Mission Study, Congregation Questionnaire, Acc No 80.25/54, 
PPA. 
299 Vasa Order of America, Minutes Branting Lodge 417, 26/6–30/6 1923, Acc No 82.211/4, 
PAA. 
300 År 1934 hade det totala antalet medlemmar i Vasa Orden sjunkit från 72 000 till 57 000. Se: 
Hanson 1996, s 240. 
301 Vasa Order of America, Minutes, Norden Lodge 513, maj 1935, Acc No 82.211/10, PAA. 
302 Vasa Order of America, Minutes, Skandia Lodge 549, 2/9 1926, Acc No 82.211/4, PAA. 
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vinna inträde som aktiva medlemmar av Vasa Orden.”303 Uppenbarligen hade 
detta varit en strategi både för att ”uppliva intresset” bland medlemmarna och 
för att locka till sig den yngre generationen.304 

En annan viktig aspekt i frågan om medlemskapet är relationerna mel-
lan logerna. Det framgår tydligt att medlemmarna själva verkligen försökte 
upprätthålla föreställningen om den svenska, och senare skandinaviska, stor-
familjen: 

R. Ekstrand under ordens väl ytrade sig i nogra väl valda ord om br Helge 
Johanson dess betydelse att tillhöra vasa orden då finner man vänner och 
hjälpsamma händer vart man än går. 

Br. Mellander var stadd på reda öster ut med mål som Winnipeg Ordf bad br 
Mellander att hällsa all vasa syskon som han träffade från Logen Branting.305 

Vart än de åkte kunde ”Vasasyskonen” hitta någon ”broder” eller ”syster” 
som de kände gemenskap med. Denna typ av hälsning till logerna är ganska 
vanlig och kunde komma från Sverige, USA och andra loger i Kanada, eller 
som här, från alla länder samtidigt:  

Under Ordens väl. och efter ett besök i Seattle och Vancouver frambar Bro. A. 
Peterson en helsning ifrån Fridolf Johnson och Gust. Person till Logens med-
lemmar. Och ävenså helsningar från en del andra svenskar som är oss bekanta. 
Bro. G. Bergqvist frambar en helsning ifrån sin Fru i Sverige till Logen att hon 
trivas mycket godt i sitt Fosterland. Och Bro. Kelner ombad. Bro Bergqvist att 
utföra en helsning till sin Fru från Logen i sitt nästa brev växling.306 

Dessa ständiga ansatser till upprätthållandet av den nationella gemenskapen 
utanför nationsgränserna visar att ordens ”allsvenska” strävanden hade sla-
git igenom även på lokal nivå i Kanada, åtminstone på detta mer formella 
plan.  

Systrarnas roll – och brödernas  
Det tycks som om Vasa Orden generellt sett var förhållandevis framåt när det 
gällde logernas tillsättning av kvinnor som funktionärer. Redan 1913 skrev 
Erik Thulin ett inlägg under rubriken ”Till Syster Vasa” i Vasastjärnan, där 
han uppmanade ordens kvinnor att våga ta på sig fler förtroendeuppdrag, 
medan männen kritiserades för att de inte insåg kvinnornas potential: 

 
303 Vasa Order of America, Minutes Dist.-lodge No 18, 8/7–9/7 1938, Acc No 82.211/1, PAA.  
304 Vasastjärnan. “Huru kunna vi uppliva intresset bland våra medlemmar?”, april 1939. 
305 Vasa Order of America, Minutes Branting Lodge 417, 12/3 1926, Acc No 82.211/4, PAA.  
306 Vasa Order of America, Minutes, Skandia Lodge 549, 2/9 1926, Acc No 82.211/4, PAA; Vasa 
Order of America, Minutes Branting Lodge 417, 2/10 1937, Acc No 82.211/6, PAA. 
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För icke länge sedan besökte jag en blandad loge, och huru stor blef icke min 
förvåning, då jag såg att alla tjänstemannabefattningarne innehades av bröder. 
Jag ville dock ej yppa mitt missnöje och fråga huru det därmed förhöll sig. Jag 
hade verkligen orsak att vara missnöjd med detta ditt uteslutande från äm-
betena, ty jag kunde se och visste äfven, att det fanns de af ditt kön, som 
mycket väl kunde inneha någon af befattningarna. Jag hoppas dock, att vid 
nästa installering, om det gifves mig tillfället att besöka den loge jag här an-
tyder, du då, Syster Vasa, tagit tillfället i akt och plantat dig, om inte i ordfö-
randestolen, så åtminstone som vice, eller någon annan befattning.307 

Thulins inlägg andas tidig feminism i varenda stavelse, och kanske skulle det 
gå att ana en kvinna bakom en manlig pseudonym, om man inte kände till 
logens medvetenhet kring jämlikhetsfrågor. Under alla omständigheter me-
nade sig Thulin ha goda erfarenheter av kvinnor i ledande positioner men 
erkände samtidigt att han tidigare själv haft vissa fördomar. Att det var ytterst 
sällsynt att kvinnorna skrev för Vasastjärnan var också något som han tyckte 
att det var dags att ändra på. ”Är det din brist på intresse, eller din medfödda 
tillbakadragenhet, som afhåller dig från att yppa dina tankar i de viktiga frågor 
som i tidningen diskuteras?” frågar han sig.308  

Hur såg det då ut med jämlikhetssträvandena i de kanadensiska logerna? 
Brantinglogen i Calgary hade redan vid logens bildande utsett fru Ida Swan-
ström till biträdande kaplan som enda kvinna bland 17 män på förtroende-
poster. Även om Swanström skulle kunna betraktas som ett kvinnligt alibi i en 
manlig maktsfär visar det ändå på ordens intentioner att verka för lika rättig-
heter för kvinnor och män. Till sjukkommittén hade också i jämlikhetens 
tecken tre kvinnor och tre män utsetts.309 Sett i relation till det svenska före-
ningslivet vid samma tid var det trots allt ett steg framåt. I Karin Nordbergs 
undersökning av kvinnor i Holmsunds olika politiska, religiösa och sekulära 
sammanhang var det under perioden 1920–1950 i genomsnitt endast mellan 
två och fyra styrelser av sammanlagt 26 som hade kvinnor på förtroende-
poster.310 

Ännu tydligare framgår försöken att skapa jämlikhet mellan könen i Lo-
gen Skandia i Edmonton. Där hade sex kvinnor och fyra män utsetts som 
funktionärer för året 1935. Även om männen hade de tunga posterna som 
ordförande, sekreterare, finanssekreterare och kassör kan man konstatera att 
kvinnorna satt som vice på de tre första av dessa poster och dessutom inne-
hade uppdragen som kaplan samt inre och yttre vakt.311 

 
307 Vasastjärnan, ”Till Syster Vasa”, undertecknad ”Din broder, Erik Thulin”, december 1913. 
308 Ibid. 
309 Vasa Order of America, Minutes, Branting Lodge 417, 1922, Acc No 82.211/4, PPA. 
310 Nordberg 1990, i bokens bilaga.  
311 Vasa Order of America, Minutes, Skandia Lodge 549, 2/12 1934, Acc No 82.211/16, PPA.  
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Om kvinnorna i Vasaorden inbjöds till traditionellt manliga poster, 
kunde också männen försöka sig på kvinnornas ansvarsområden. Inom de 
områden där kvinnorna av tradition brukade dominera valde logen Skandia 
representanter utifrån principen om lika könsfördelning. Till kaffekommittén 
för 1934 valdes ”Mrs Nelson, Mrs Pearson och Mrs Erickson” som kvinnliga 
representanter och ”A. Nelson och John Israelson som manliga”. Till sjuk-
kommittén valdes också på samma sätt som i logen Branting tre kvinnor och 
tre män.312  

Ett annat kvinnligt ansvarsområde var av tradition arrangerandet av 
fester. En av systrarna i logen Idog, Ericksdale, Manitoba, berättar år 1925 
om hur logens bröder hade sett ”mystiska ut” vilket föranledde systrarna att 
börja undra om ”det var någon sorts ny sjukdom som hade kommit till Ca-
nada”.313 Det hela handlade om att männen i hemlighet hade anordnat en fest 
för kvinnorna med mat, underhållning och dans samt, ej att glömma, ”apelsi-
ner och candy”.314 På sikt skull denna typ av arrangemang, sedermera kallat 
”Brödernas afton” utgöra ett stående årligt inslag i bland annat Branting-
logen.315 I Logen Skandia utsågs också vid ett tillfälle, på förslag av Mrs Nylen, 
en festkommitté bestående av sex män, vilket måste anses vara ovanligt i 
föreningssammanhang under denna tid.316  

I Brantinglogen var det dock allt som oftast systrarna som stod för ar-
betet bakom fester och arrangemang. I de rapporter som logen sände till 
Vasastjärnan tackas nästan alltid de kvinnliga medlemmarna för sin servering 
och matlagning.317 På samma sätt som inom församlingarna var det också 
kvinnorna som fick hjälpa upp föreningens ekonomi genom försäljning av 
bakverk och auktioner på handarbeten.318 
 

 

 

 
312 Ibid.  
313 Vasastjärnan, ”District No 16, Central Canada”, maj 1925. 
314 Ibid. 
315 Se till exempel Vasa Order of America, Minutes Branting Lodge 417, 9/6 1922, Acc No 
82.211/4, PAA. 
316 Vasa Order of America, Minutes, Skandia Lodge 549, 3/3 1935, Acc No 82.211/16, PPA.  
317 Se till exempel: Vasastjärnan, januari 1942. 
318 Vasa Order of America, Minutes, Branting Lodge 417, 26/11 1926, s 265–266, Acc No 
82.211/4, PPA. 
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Barnverksamheten 
En av de första konkret uttryckta tankarna om en organiserad barnverksam-
het presenterades i Vasastjärnan i februari/mars 1917 av Harry A. Lund i 
Minneapolis. I sin argumentation redogör Lund inledningsvis för statens, kyr-
kans och tidningarnas arbete inom detta område för att sedan komma in på 
vad som kan göras inom Vasa Orden. Han skriver: 

Det är fullt ut lika betydelsefullt för de fraternella föreningarna att vinna och 
bibehålla barnens intresse och välvilja, som det är för staten, kyrkan och pres-
sen att så göra. ”Barnet är mannens fader”, säger ett gammalt djupsinnigt ord-
språk; och ett är visst, nämligen att den fraternella förening eller de fraternella 
föreningar (om vi nu tar dem i pluralis) som lyckas bäst att vinna och bibehålla 
det uppväxande släktets intresse och välvilja, har den största – för att icke säga 
enda – garantien för fortsatt existens.319  

På samma sätt som Augustanasynoden hade resonerat diskuterade nu också 
Lund omkring Vasa Ordens framtida verksamhet. Som förebild nämner han 
också de ”amerikanska fraternella föreningar” som ”nyligen infört bestäm-
melser i sina lagar för etablerande af ’Junior Departments’”.320 Lund upp-
manade också läsekretsen att diskutera och ta ställning till ”införandet af 
barnelementet i arbetet”, samtidigt som han antyder att vissa medlemmar i 
storlogen redan hade börjat diskutera ärendet.321 Det skulle dock dröja ända 
till den 10 december 1921 innan den första barnklubben bildades i New York.  

Eldsjälen i denna svenskhetsbefrämjande barnverksamhet var ”den 
vackra och intelligenta” skådespelerskan Helga Hoving, som paradoxalt nog 
själv var av dansk börd.322 I en historik över Vasa Orden från 1946 skriver 
man angående hennes gärning: 

När fru Helga Hoving för 25 år sedan samlade omkring sig en grupp svensk-
amerikanska barn för att lära dem svenska folksånger, berättelser, danslekar, 
etc., anade hon näppeligen att denna hennes oegennyttiga handling skulle ge 
uppslag till en verksamhet av oerhört stor betydelser för Vasa Ordens framtid, 
ett arbete som skulle spridas till praktiskt taget alla platser där svenskar bygga 
och bo i Förenta Staterna, ja, även till Canada.323 

 

 
319 Vasastjärnan ”Våra barn och Ordens framtid” (signerad Harry A. Lund, daterad 26 Febr.), 
februari/mars 1917. 
320 Ibid. 
321 Ibid. Det är för övrigt lätt att misstänka att Lund här syftade på Helga Hovings man, Dr. 
Johannes Hoving som då var medlem i Storlogens exekutiva råd. Se: Vasastjärnan, ”Vasaordens 
Barnklubbars Sverige-resa 1924”, april 1924. 
322 Hofberg, Herman et al. Svenskt biografiskt handlexikon. Stockholm 1906, s 521; Hanson 1996, s 
239. 
323 Wahlström et al. 1946, s 26. 
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Hovings barnsatsning blev således ett stort och viktigt projekt som skulle 
spridas över hela Nordamerika. Barnklubbarna skulle också i detta tidiga 
skede bli den del av Vasa Ordens verksamhet som kom att ha mest samarbete 
med Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet. Fru Hovings 
make, doktor Johannes Hoving, hade år 1922 skrivit till Vilhelm Lundström 
för att höra om intresset för en resa med Vasa Ordens barnklubbar till Sve-
rige. Förslaget föll i mycket god jord. För Riksföreningens vidkommande 
passade ändamålet väl in i strävandena att stärka kontakterna mellan svens-
karna i Sverige och i utlandet, och för Vasaordens barn skulle det både bli en 
möjlighet att få se sina föräldrars hemland som det skulle bli ett tillfälle för 
själva Orden att visa att de ”här i Amerika upprätthålla våra traditioner och 
önska bevara vår svenskhet i andra och tredje och fjärde led”.324  

De resurser som lades ned på både resa och mottagande skulle nog med 
dagens mått mätt betraktas som anmärkningsvärda. I en artikel i Vasastjärnan 
inför avresan får man veta att Riksföreningen hade ”tillsatt en mottagnings-
kommitté med Riksföreningens och Svenska Amerika Liniens mest repre-
sentativa män” och att dessa hade ”antagit rektor Per Hugo till färdledare”.325 
Väl i Sverige skulle Vasabarnen ha uppvisningar i ett antal sydsvenska städer. 
”Hela denna färd blir ju helt enkelt hänförande”, föreställer man sig, samtidigt 
som resan sågs som ”ett erövringståg till gamla Sverige”.326 I samband med 
Vasabarnens resa passade man nämligen också på att starta en loge i Göte-
borg som blev den första i Sverige. Ordföranden för denna loge blev ingen 
mindre än ”den framstående svenskhetskämpen professor Vilhelm Lund-
ström, vilken med glädje åtog sig denna hederspost”.327 
 

 
 
 
 
 

 
324 Vasastjärnan , ”Vasaordens Barnklubbars Sverige-resa 1924”, april 1924. 
325 Ibid. 
326 Ibid. Intresset kring resan blev också mycket stort i Sverige. Bland annat uppmärksammades 
den av Drottning Victoria som i ett brev till Johannes Hoving skrev att hon ”med stort intresse 
följt deras färd genom Gamla Sverige, förvissad om att minnet därav kommer att fortleva i deras 
hjärtan i all framtid och fäst dem med starka band vid det gamla fosterlandet.” Se: Vasastjärnan, 
”Vasabarnens Sverigeresa”, oktober 1924. Jämför: Vasastjärnan ,”Till ’Fars och Mors land’”, no-
vember 1924 
327 Vasastjärnan, ”Vasabarnens Sverigeresa”, oktober 1924. 
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BILDA BARNKLUBBAR INOM VASA ORDEN! 
 

För att bibringa barn av svensk härkomst en rätt uppfattning om den svenska kulturen, framförallt när det 
gäller det svenska språket i tal och sång, är det nödvändigt att samla dem under ett banér som de kunna se 
upp till. Barnasinnet är mottagligare för intryck ju yngre barnet är, och vad barnen lära sig vid 10-årsåldern, 
sitter kvar i deras sinne och minne för framtiden, om ej förhållandena för dem ändras allt för mycket till det 
sämre. 

”Vasa Ordens Barnklubb No. 1, New York”, stiftades den 10 december 1921 av doktorinnan Helga Hoving; 
”Vasa Ordens barnklubb No 2., Brooklyn”, den 9 april 1922. Sedan dess har flera kommit till, men deras stif-
telsedagar äro tills vidare obekanta. Båda de ovannämnda klubbarna ha antagit följande stadgar, vilka kunna 
tjäna till efterföljd för alla andra: 

1. Alla barn som fyllt 7 år men ej ännu 16, och vilkas föräldrar godkänna klubbens ändamål, äro valbara till 
medlemmar; 

2. Endast svenska språket användes vid mötena; 
3. Klubbens medlemmar sammankallas till årsmöte första lördagen i oktober månad till plats, som av ord-

föranden bestämmes; 
4. På årsmötet väljes en ordförande, tvänne vice ordförande, en sekreterare och en kassör. 
5. Inga avgifter uppbäras av medlemmarna; 
6. Klubbens ordinarie möten hållas varannan lördag kl. 2 e. m., och platsen bestämmes för varje gång; 
7. Minst en gång om året anordnas en uppvisning av klubben; 
8. Klubbens medlemmar förbinda sig att i dagligt tal så mycket som möjligt använda svenska språket. 
Synnerligen viktigt är valet av en lämplig ledarinna eller ledare. Arbetet är ej lätt och fordrar kärlek till samt 

förståelse av barnen. Men i de allra flesta Vasaloger finnes någon, som kan åtaga sig detta arbete för den stora 
sakens skull. Och finnes ej någon inom logernas syskonkrets, så finnes oftast någon utanför densamma, som kan 
fås att taga intresse i barnens svenska uppfostran. (…) 

Barnet blev både symbol och redskap för Vasa Ordens framtid och för svenskhetens bevarande i generationer 
framåt. Barnklubbsverksamheten beskriven ur Storlogens perspektiv var ambitiös och resurskrävande men det 
var en satsning som man tänkte skulle betala sig mångfalt i framtiden.328  

 

Barnklubbsverksamheten ansåg man vara en angelägenhet för alla loger. År 
1923, alltså ett år efter Brantings bildande och ett år före Vasabarnens 
Sverigeresa, uppmanade distriktslogen Central Canada sina loger:  

att genom instiftande av barnklubbar få kommande generationer intresserade i 
arbetet för svenskhetens bevarande till nytta för dem själva liksom för det land 
vars kultur de äro kallade att stödja och utveckla. 329  

 

 
328 Vasastjärnan, ”Bilda Barnklubbar inom Vasaorden!”, oktober 1925. 
329 Vasa Order of America, Minutes, Branting Lodge 417, 26/6–30/6 1923, Acc No 82.211/4, 
PPA. 
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Och vidare: 
att samarbeta med de olika logerna för att få dem att bilda barnklubbar och på 
detta sätt inträssera av svenska föräldrar födda barn för deras fäders språk se-
der och bruk.330 

Såväl Brantinglogen som andra loger i Kanada skulle dock få svåra problem 
med att starta barnklubbar, vilket gjorde att Storlogen såg sig nödsakad att 
vidta mer kraftfulla åtgärder. Om den tidigare hade uppmanat till en själv-
ständig organisering av denna verksamhet beslöt den år 1926 helt enkelt att 
själv ombesörja bildandet av barnklubbar inom distriktet Central Canada. 
Som ordförande för barnklubbskommittén hade Johannes Hoving, Johannes 
utsetts, medan W. Hammarstedt i Winnipeg skulle ansvara för själva verksam-
heten. Den senare vädjade till logen Branting att ”göra sitt bästa för att få en 
BarnKlubb till stånd” och försäkrar att ”Logen kommer att få stor nytta de-
rav”.331 Men inte ens med denna kraftinsats kunde Storlogen få igång någon 
barnverksamhet i logen Branting. Ärendet behandlades förvisso då och då ge-
nom åren, men diskussionen tycks ha varit oengagerad.332 Längre än till plane-
ringsstadiet kom man aldrig. Det sista ordet i frågan om barnklubbsverk-
samheten i Brantinglogen i Calgary skrevs ned i protokollet 1947: 

Frågan angående Barnclubbs Värksamheten och Barnveckan upptogs till Be-
handling men Eftersom att de medlemmar som har Barn ej voro intresserade. 
gjordes ett förslag att Logen ej kan göra något angående denna Frågan. God-
kändes.333 

Formuleringen ”de medlemmar som har Barn” leder tankarna till samman-
sättningen av Brantinglogen. Det var otvetydigt så att själva förekomsten av 
barn måste ha utgjort en grundförutsättning för barnklubbsverksamheten, 
och ser man till Vasa Orden som en familjeangelägenhet borde det också ha 
varit de gifta paren i logerna som kunde bidra med unga nytillskott. I USA 
hade många av de senare sekulära föreningarna kommit att bestå av ogifta 
män med urban bakgrund i behov av ekonomiskt och socialt stöd.334 Jag har 
tyvärr inte haft tillgång till medlemsmatrikeln för Brantinglogen men vid an-
tagning av nya medlemmar antecknades ofta namnen i protokollet. Vid logens 
bildande fanns det endast fem gifta par bland de 38 män och 15 kvinnor som 

 
330 Ibid. 
331 Vasa Order of America, Minutes, Branting Lodge 417, 26/11 1926, Acc No 82.211/4, PPA. 
332 Se till exempel: Vasa Order of America, Minutes, Branting Lodge 417, 20/4 1935, Acc No 
82.211/6, PAA. 
333 Vasa Order of America, Minutes, Branting Lodge 417, 3/5 1947, Acc No 82.211/6, PPA. 
334 Beyer 2002, s 126ff.; Beijbom 1990, s 48ff. 
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upptagits som medlemmar.335 Och mönstret känns igen över tid även om 
antalet gifta ser ut att öka något. I protokollet för 1926 antogs exempelvis 
fjorton män och sex kvinnor. Bland dessa fanns det fyra gifta par.336 Med 
andra ord tillhörde inte majoriteten av medlemmarna i Brantinglogen det 
segment av den svenska befolkningen i områden som i detta skede kunde 
bidra med så många barn till barnklubbsverksamheten. 

Kanske var förhållandena liknande i de övriga Vasalogerna i Kanada. I 
distriktet Alberta som helhet var det nämligen också si och så med verksam-
heten. År 1944 rapporterades vid ett distriktsmöte i Alberta att av de totalt 13 
logerna 1944, var det enbart två som hade barnklubbsverksamhet. Samman-
lagt var det 31 svenska barn i hela Alberta som var aktiva i Vasa Ordens barn-
klubbar.337 ”I samband med denna rapport blev det en livlig debatt om barn-
klubbsvärksamheten inom distriktet, och alla var eniga om att denna värk-
samhet måste erhålla mera underhåll”,338 upplyser oss protokollet. 

Skandia i Edmonton var den loge i Alberta som lyckades bäst med barn-
verksamheten. Jämfört med Vasalogen i Calgary som kraftsamlade kring dan-
ser och whistaftnar, tycks verksamheten i Edmonton således också ha inklu-
derat mer barnvänliga aktiviteter. Men även där tog det tid innan 
barnverksamheten kom igång på allvar. Den 1 april 1934 hade frågan om 
barnklubbar bordlagts på obestämd tid.339 Exakt när barnverksamheten sedan 
påbörjades framgår inte klart men i protokollet för den 3 mars 1935 framgår 
det att barnklubben ska uppträda efter logemötet i maj.340 I Vasastjärnans 
februarinummer 1936 beskrivs firandet vid Skandias julfest: 

Mötets förhandlingar stökades fort undan och vid 8:30-tiden på kvällen öpp-
nades dörrarna till allmänheten och till barnen tillhörande barnklubben ”För-
gät-mig-ej”, som var inbjudna till logens julgransfest, särskilt anordnad för 
barnen. Ett fyrtio-tal barn deltogo. (…) Barnklubben och de visiterande bar-
nen trakterades med äpplen, apelsiner och konfekt, som utdelades av fyra 
tomtar.341 

Lika ofta var det barnen själva som fick stå för underhållningen. Precis som 
Storlogen föreskrivit var det i svenskhetens tecken som deras program 
genomfördes. Tidningen Vasastjärnan, som alla Vasa-medlemmar förväntades 

 
335 Vasa Order of America, Minutes, Branting Lodge 417, 8/4 1922, Acc No 82.211/4, PPA. 
336 Vasa Order of America, Minutes, Branting Lodge 417, 22/1 1926, Acc No 82.211/14, PPA. 
337 Vasa order of America, Alberta District No 18, 7/7–8/7 1944, Acc No 82.211/1, PPA. 
338 Ibid. 
339 Eftersom logen inte protokollfört namnen på nya medlemmar går det inte att säga något om 
medlemmarnas sammansättning i förhållande till kön och civilstånd. Vasa Order of America, 
Minutes, Skandia Lodge 549, 1/4 1934, Acc No 82.211/15, PPA.  
340 Vasa Order of America, Minutes, Skandia Lodge 549, 3/3 1935, Acc No 82.211/16, PPA.  
341 Vasastjärnan, ”Från logen Skandia, No 549, Edmonton, Alta., Canada”, februari 1936. 
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prenumerera på, publicerade med viss regelbundenhet färdiga program för 
olika trationella högtider som jul och midsommar. Dessutom hade de för 
barnverksamhetens vidkommande långa sammanställningar över sånger och 
danser som kunde betraktas genuint svenska och som därför rekommendera-
des.342 Vid Skandias årsmöte och julfest 1941 framförde Vasabarnen sånger 
som ”Vårt land”, ”En sjömans mor” och ”Den vilsegångna”, varav den sista 
framfördes på ”ett känsligt sätt”. De dansade även ”Tiomannapolka” och 
”Oxdansen”.343 Men bekymret med den svårstartade barnverksamheten i di-
striktet som helhet kvarstod. Eftersom det inte gick att anordna klubbar på 
lokal basis framlade Br. Oscar Grahn ett förslag om: 

en årlig “Barnvecka”, på lämplig plats, under Dist.-logens Jurisdikation, och 
anordnande ändamålet att vara, främst undervisning av barnen i Svenska språ-
ket, Och Vasa Ordens nytta och plats bland våra landskapsmän, och för övrigt 
i samhället, för övande i sång, gymnastik och rekreation.344 

Genom att samla provinsens alla barn till den gemensamma barnveckan skulle 
distriktslogen få en lösning på det ständigt överhängande problemet med 
barnklubbarna. För att detta skulle kunna fungera krävdes dock en lämplig 
lokal.345 Ett införskaffande av mark vid Pidgeon Lake blev den lösning som 
föreslogs. I logen Skandias protokoll från mötet den 2 november 1946 fram-
går att tanken till att börja med hade varit att flera av distriktets loger skulle 
dela på köpet, men av allt att döma var det bara logen i Edmonton som var 
intresserad när det kom till kritan.346 Däremot kunde de andra logernas barn 
ansluta till dessa svenskhetens barnveckor i Pidgeon Lake.347  

Språkfrågan 
Språket var under hela den undersökta perioden en känslig fråga. I Vasastjär-
nans retorik går det att urskilja några argumentationstekniker, men de nationa-
listiska övertonerna finns nästan alltid där. En av dessa tekniker gick ut på att 
få läsarna att inse sin begränsning i det engelska språket samtidigt som det 
svenska språket hyllades: 

 
342 Se till exempel: Vasastjärnan, oktober 1925. 
343 Vasastjärnan, ”Canada nytt”, februari 1941. 
344 Vasa Order of America, Minutes, Vasa, dist 18, Protokoll fört vid Ex.-rådets möte hållet i 
Edmonton den 27/3 1943, Acc No 82.211/1, PPA. 
345 Vasa Order of America, Minutes, Skandia Lodge 549,  4/11 1944, Acc No 82.211/17, PPA.  
346 Ibid.  
347 Ekonomin kunde dock sätta stopp även för detta arrangemang. Detta framgår exempelvis i 
protokollet för Logen Norden, Meeting Creek. Se: Vasa Order of America, Minutes, Norden 
Lodge 513, 21/2 1945. Acc No 82.211/10, PPA.  
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Ofta höras svenskar i samtal med hvarandra begagna en mycket ful engelska, 
en engelska som till och med förråder om de äro från Gränna, eller Gefle, från 
Jönköping eller Åmål, från Umeå eller Malmö.348 

Även om skribenten menar att svenskan inte ”fått den heder och ära som 
andra länders”, framhåller hon/han att det trots allt är ett värdigt språk och 
att den svenska nationen i kultur står ”högre än de flästa andra länderna i 
hela världen”.349 

Under Logen Brantings första år var språkfrågan minst sagt laddad. 
Vid ett möte den 9 juni 1922 fördes en intensiv debatt om fördelarna res-
pektive nackdelarna med att engagera icke svensktalande som underhållare i 
samband med fester. Det var ”med hänsyn till vad som försiggick å logens 
senaste möte”,350 som frågan hade initierats. Broder G. F. Johnson framförde 
ett förslag om att endast svenskar skulle få uppträda på logens fester efter-
som det kunde ge logen ”dåligt anseende” att ta in andra nationaliteter. Mot 
detta förslag anförde syster Ida Swenson att det kunde vara svårt att få tag i 
svenska underhållare med samma kompetens.351 Broder Oberg å sin sida me-
nade att: 

logen borde hålla sig till sina principer och endast begagna svenskar i detta 
hänseende trodde att det var mer uppbyggande och verka för bättre samman-
hållning och programet bleve mera uppmuntrande för logen och dem som ut-
förde detsamma och att det vore i svenskarnas intresse att begagna svenska 
språket trodde ej svenska nationen vore så dålig att den ej var i stånd att upp-
träda för sina egna landsmän.  

För Oberg var språket i hög grad symboltyngt och kopplat till svenskarnas 
status i det nya landet. Genom att ta in andra nationaliteter skulle man indi-
rekt underkänna sin egen härkomst. Men trots Johnsons och Obergs in-
vändningar beslutade logen att inte förbjuda underhållning på annat språk 
än svenska.352  

Redan år 1923 diskuterade storlogen och distriktslogerna möjligheten 
att övergå till engelskan som mötesspråk. Förslaget mottogs inte av någon 
större entusiasm från de kanadensiska logernas sida. Man tyckte att det 
skulle verka splittrande på den svenska gruppen samtidigt som det också 
motverkade ordens huvudsakliga syfte att bevara svenskheten.353 Trots dessa 

 
348 Vasastjärnan, ”Vår nationalstolthet”, april 1913. 
349 Ibid. 
350 Vasa Order of America, Minutes, Branting Lodge 417, 9/6 1922, Acc No 82.211/4, PAA. 
351 Ibid. 
352 Ibid. 
353 Vasa Order of America, Minutes, Branting Lodge 417, 26/6–30/6 1922, Acc No 82.211/4, 
PAA. 
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argument fattade storlogen redan samma år beslutet att tillåta de loger som 
så önskade att övergå till engelska.354 

Det fanns inslag av språklig purism i Albertas Vasaloger även efter det 
att man hade börjat acceptera tanken på engelska som mötesspråk. År 1937 
beslutade exempelvis Albertas distriktloge att föreslå storlogen att ”hand-
böcker och arbetsordningar för barnklubbar tryckes i två exemplar. Ett ute-
slutande på svenska språket och ett på Engelska språket”.355 Anledningen till 
detta önskemål var att man kort sagt ansåg det ”opassande” att ha instruk-
tioner på båda språken i samma bok.356  

I Alberta sträckte sig också Vasa Ordens språkliga ambitioner längre 
än till den egna verksamheten. Vid ett tillfälle fick distriktssekreteraren i 
uppdrag ”att till Regeringen i Alberta, insända en resolution. Med begäran 
att det svenska språket Upptagas som studie ämne i skolorna i alberta i de 
distrikt ett större antal studenter är av skandinavisk härkomst”.357 Det var 
först dryga tio år efter bildandet, år 1935, som logen Branting började dis-
kutera införandet av engelska som mötespråk.358 Ännu 1937 hade inget hänt 
i frågan: 

Den sedan föregående mötet bordlagda frågan angående anskaffandet av nya 
medlemmar diskuterades samt om införandet av engelska språket vid logens 
möten. Efter livlig diskussion gjordes förslag och godkändes att frågan bord-
lägges på obestämd tid.359 

Det skulle dröja ytterligare tio år innan den bordlagda frågan ”på obestämd 
framtid” behandlades på allvar. Trots att storlogen hade tillåtit engelska som 
mötesspråk redan 1923 försökte man länge att hålla stånd mot ett mer all-
mänt språkbyte. Så sent som i september 1940 förde stormästaren in en 
artikel i Vasastjärnan om denna angelägenhet. Att den svenska invandringen i 
stort sett stannat av såg han som den främsta anledningen till logernas svår-
igheter att bibehålla svenskan som mötespråk. Samtidigt ville han påminna 
om logens ”nationella karaktär” och uppmanade lokallogerna att åtminstone 
använda det svenska språket vid mötets öppnings- och avslutningscermo-
nier.360 

 
354 Hanson 1996, s 240. 
355 Vasa Order of America, Minutes, District Lodge Alberta No 18, 14/12 1937, Acc No 
82.211/1, PPA.  
356 Ibid.  
357 Vasa Order of America, Minutes, District Lodge Alberta No 18, 10/7–11/7 1942, Acc No 
82.211/1. 
358 Vasa Order of America, Minutes, Branting Lodge 417, 3/4 1935, Acc No 82.211/6, PAA. 
359 Vasa Order of America, Minutes, Branting Lodge 417, 3/4 1937 Acc No 82.211/6, PAA. 
360 Vasastjärnan, ”Från Stormästaren”, september 1940. 
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Logen Branting hörsammade uppenbarligen Storlogens önskemål. 
Fortfarande 1947 hade man inte övergått till engelska men i ett försök att få 
ett språkbyte till stånd röstade man om saken: 

Frågan om Logen Branting skall övergå till det Engelska språket upptogs till 
Röstning. och utav de 26 aktiva medlemmar som var närvarande Röstade 16 
för och 10 emot Frågan, men Eftersom för förslagets antagande skall fordras 
två tredjedelars 2/3 Röst så blev frågan förkastad.361 

Bakgrunden till röstningen hade varit det fallande medlemsantalet och efter 
röstningen som föll ut till förmån för ett svenskt mötesspråk, uppmanade 
ordförande Pete Martinson ”alla de medlemmar som Röstade emot Eng-
elska språket: att de måste en var få åtminstonde en ny medlem till Logen 
för att upphålla dess verksamhet”.362 Trots det tidigare motståndet fördes 
frågan sedan vidare och 1948 lämnade man in en ansökan hos storlogen om 
att få övergå till det engelska språket.363 Därmed tänkte man sig att man 
skulle gå ”et (…) step till att få en starkare loge”.364 Den andra oktober 
skrivs protokollet för första gången på engelska, en markering av det slut-
giltiga språkbytet inom logen365. Efter flera år av fallande medlemsanslut-
ningar fick logen ett visst nytillskott.366 Övergången från svenska till engelska 
kunde av några ses som en kulturell prestigeförlust, men inte desto mindre 
bidrog den till ett ökat intresse för Vasa Ordens verksamhet i Calgary. 

Fester och arrangemang 
April Schultz menar att många historiker gör misstaget att tolka invandrar-
gruppernas ”traditionella” firande av gamla högtider som en ”nostalgisk mot-
reaktion” hos en redan assimilerad grupp. Här vill Schultz istället betona iden-
titetsprocessens nyskapande drag och den ständigt pågående dialogen mellan 
invandrargrupp och omgivande samhälle.367 Vasalogernas protokollböcker är 
inte helt generösa när det gäller beskrivningar av fester och arrangemang. 
Däremot ges goda ögonblicksbilder i Vasastjärnan. I en rapport från en julfest 
i Brantinglogen 1924 kan man till exempel läsa: 

 
361 Vasa Order of America, Minutes, Branting Lodge 417, 3/5 1947, Acc No 82.211/6 Minutes, 
PAA. 
362 Ibid. 
363 Vasa Order of America, Minutes, Branting Lodge 417, 3/4 1948, Acc No 82.211/6 Minutes, 
PAA. 
364 Ibid. 
365 Vasa Order of America, Minutes, Branting Lodge 417, 2/10 1948, Acc No 82.211/6 Minutes, 
PAA. 
366 Se till exempel: Vasastjärnan, ”Lodge Branting No 417, Calgary, Alta”, februari 1949. 
367 Schultz 1994, s 11–12. 
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Branting No. 417 i Colgary [sic!], Alta, Canada, firade sin julfest fredagen den 
28 december å logen möteslokal, Hood & Irving hall, som var till trängsel fylld 
av deltagare, av vilka många trots det kalla vädret kommit långväga från lands-
bygden. Efter ett kort logemöte, varvid tre nya krafter förenade sig med logen, 
övergicks till festprogrammet, som öppnades med en välkomsthälsning samt 
avsjungandet av ”Du gamla, du fria” (…)368 

I en jämförelse mellan Logen Skandia och Logen Branting står det klart att 
olika typer av festtillställningar och utflykter var ett större diskussionsämne i 
den senare logen. Festerna fyllde flera syften. Självklart ville medlemmarna 
roa sig tillsammans med andra landsmän, men trots detta var målet att samla 
in pengar till behövande landsmän hela tiden det viktigaste målet. Genom 
större och mindre arrangemang skulle man stärka den gemensamma kassan 
som också låg till grund för utbetalningar av sjukbidrag och begravnings-
medel. Samtidigt skulle också logerna verka för fortlevnaden av den svenska 
kulturen i Nordamerika. År 1923 uppmanade Storlogen och Distriktslogen 
till mer aktiva insatser för att bevara svenskheten i Nordamerika. Lokal-
logerna uppmuntrades att 

höja och utbilda medlemmarna i moraliskt intellektuellt och socialt hänseende 
genom att anskaffa föreläsare av fram stående artister och vetenskapsmän som 
av storlogen tillsatt kommite genom samarbete med logerna kunde anordna 
(…) föreläsningar samt fester landet runt på så vis göra orden mera känd och 
svenskarna mera samman.369 

Just dessa tankar kom att bli viktiga riktlinjer för Brantinglogen. I en sam-
manställning av Brantinglogens fester och arrangemang framgår flera intres-
santa kopplingar som tyder på att dessa svenskar aktivt anpassade sin verk-
samhet till förändringar i det omgivande samhället. 
 

 
368 Vasastjärnan, ”Distrikt No 16, Central Canada”, februari 1924. 
369 Vasa Order of America, Minutes Branting Lodge 417, 26/5–30/5 1923, Acc No 82.211/4, 
PPA. 



SVEA FOLK I BABELS LAND 

 

   
 
274 

Figur 10: Fester och arrangemang i Logen Brantings protokoll, 1922–1952 (Ap-
proximativt efter antal paragrafer som behandlar ärendet) 
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Källa: Vasa Order of America, Minutes Branting Lodge 417, Acc No 82.211/4-7 PPA. 

 
Diskussionen kring kulturella arrangemang, gärna med svensk anknytning, 
var som livligast de första åren efter logen Branting hade bildats, vilket kan 
kopplas direkt till de från storlogen givna direktiven. Därefter stannar dis-
kussionen i mångt och mycket av även om rapporter i Vasastjärnan avslöjar 
att denna verksamhet skulle fortsätta att ta sig uttryck i konkret handling. 
Figur 10 visar hur diskussionerna kring olika typer av arrangemang tilltog 
under tre olika perioder: 1931- 1935, 1944-1946 samt 1952 och framåt. Var 
och en av dessa uppgångar avspeglar olika problem och drivkrafter inom 
logens verksamhet.  

Vid den första uppgången var det i första hand ekonomin som var den 
drivande kraften i anordnandet av fester. Historikern Per Nordahl har visat 
hur överskottet i Café Idrott i Chicago minskade dramatiskt efter börs-
kraschen 1929.370 Av allt att döma slog depressionen minst lika hårt mot 
logen Branting som också hade en ekonomiskt stöttande funktion, men här 
försökte man möta de ökande utgifterna med att arrangera fler inkomst-
bringande fester. Även om logen strävade mot jämlikhet var det framförallt 
logens systrar som genom sitt arbete med både fester och olika typer av auk-
tioner fick bära föreningen genom krisåren.  

 
370 Nordahl 1994, s 146–147.  
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Istället för att som svenskarna i USA söka sig till mindre grupperingar 
utifrån regionala och lokala identifikationsgrunder,371 sökte sig svenskarna i 
Kanada till en större gemensam plattform. Redan under tidigt 1930-tal av-
slöjar Skandias protokoll en viss samordning av fester mellan olika skandi-
naviska och svenska föreningar. Vid ett extra möte den 8 december 1934 
framgår det till exempel att den ”Skandinaviska Clubben” och Skandia av 
misstag planerat var sin fest samma kväll. Skandia ansåg det då ”onödigt att 
ha två Skandinaviska festtillställningar samma kväll”,372 varför logen ändrade 
datum för sin egen fest, mot att Skandinaviska klubben upplät sin lokal för 
en billig summa till det tillfället.  

Nästa krisperiod blev kriget. Samtidigt som de övriga festligheterna 
blev färre under det pågående kriget kan man se hur det gemensamma skan-
dinaviska firandet tilltog från andra världskrigets början 1939. Under denna 
period påbörjades också insamlingar först till Finland och sedan till det 
ockuperade Norge. Den långsiktiga konsekvensen av dessa skandinaviska 
samarrangemang var det vänskapsband som knöts mellan Brantinglogen och 
Valhalla, en loge under Sons of Norway som också hade sitt fäste i Calgary. 
Efter kriget, under många år framöver, anordnade Branting och Valhalla 
gemensamma fester. Det andra världskriget bidrog också till formalisera-
nadet av en gemensam sommarfest för samtliga skandinaviska nationaliteter 
i Calgary. Att den välbekanta konkurrensen mellan de forna unionsländerna 
fortfarande bestod tycks mest ha berikat umgänget: 

The most outstanding sport event for the day was a tug of war between 
Lodge Branting and the local lodge of the sons of Norway. Lodge Branting 
being the winner.373 

Så länge svenskarna stod som vinnare var allt frid och fröjd. Den svenska 
vinsten i dragkampen var tillräckligt storslagen för att också rapporteras till 
Vasastjärnan.374 

Den andra uppgången i antalet festarrangemang kring 1944 kan mest 
troligt ses i relation till det andra världskriget och dess slut. Den politiska 
oron under kriget hade gjort att logen hade hållit en förhållandevis låg pro-
fil. Ett grundläggande problem för Vasalogerna generellt under denna period 
var hur de skulle kunna uttrycka sin svenska identitet utan att för den skull 
visa sig separatistiskt eller fientligt inställda till Kanada. När distriktslogen 

 
371 Nordahl 1999, s 65ff. 
372 Vasa Order of America, Minutes, Skandia Lodge 549 , 8/12 1934, Acc No 82.211/16, PPA.  
373 Vasa Order of America, Minutes, Branting Lodge 417, 2/7 1949, Acc No 82.211/6 Minutes, 
PAA. 
374 Se: Vasastjärnan “Lodge Branting, Calgary, Alberta, Can.”, November 1949. 
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Alberta fick ett erbjudande från Albin Widén, föreståndaren för den svenska 
informationsbyrån i Minneapolis, om att få hjälp med anordnandet av ”Land-
skaps-aftnar”, ”läse-sirklar” och annan ”programvärksamhet”, avböjde den 
vänligt men bestämt med motiveringen att det var ”en opassande tid att börja 
en sådan värksamhet”.375 När kriget tog slut blev denna typ av arrangemang 
inte fullt lika politiskt kontroversiellt. 

Om den första uppgången i diskussionen kring olika festarrangemang 
kan förankras i den svåra ekonomiska situationen och den andra i det insta-
bila politiska läget kan istället den tredje uppgången ses som den första stora 
manifestationen av svenskheten i det kanadensiska storsamhället. År 1952 
skulle logen delta med en ”svensk flotte” i Calgary Stampede, ett karneval-
liknande arrangemang med ”vilda västern”-anknytning.376 Detta arbete upp-
tog uppenbarligen mycket av logens tid och tankar. 
 

 
I Elks Hall i Wetaskiwin höll logen Branting flera av sina fester. Denna bild är från lokalens 
nyinvigning den 1 april 1929. Vilka de glada gästerna är förtäljer dock inte historien.377 

 
375 Vasa Order of America, Minutes, Dist. 18, 27/3 1943, Acc No 82.211/1 PPA. 
376 Se till exempel: Vasa Order of America, Minutes, Branting Lodge 417, 17/7 1952, Acc No 
82.211/6 Minutes, PAA. 
377 Carl Walin fonds, First dance held at the new Elks Hall, Wetaskiwin, Alberta, WET–98.37–29 , 
CWA. 



V   FÖRSAMLINGS- OCH FÖRENINGSLIV 

 

 
  

277
 

Sammanfattning 

I detta kapitel har det svenska församlings- och föreningslivet i Kanada utretts 
utifrån Augustanasynodens och Vasa Ordens verksamhet. I samband med att 
svenskarna anlände i allt större antal till Kanada vid slutet av 1880-talet bör-
jade också Augustanasynoden att vända blickarna norrut. Att rädda svensk-
kanadensarnas själar från Missionsförbundet och de anglikanska församling-
arna var drivkrafter bakom den riktade missionsverksamhet som skulle pågå i 
större och mindre omfattning under hela den första hälften av 1900-talet. I 
det allra tidigaste skedet kom det önskemål från vissa svenska bosättningar 
om att få starta upp en församlingsverksamhet, men lika ofta tycks bildandet 
av Augustanaförsamlingar ha varit ett självändamål för synoden.  

Kanadamissionen blev en tung börda att bära för Augustanasynoden, 
och i synnerhet för Minnesota-konferensen som var ytterst ansvarig för or-
ganiseringen av församlingar och tillsättandet av präster. Bland annat på 
grund av det nordliga läget och svårigheterna att ta sig mellan de olika för-
samlingarna var det svårt att rekrytera utbildade pastorer. År 1912 genom-
drevs mot de svensk-kanadensiska församlingarnas protester, och på Minne-
sota-konferensens intiativ, förslaget om bildandet av en självständig Ka-
nada-konferens.  

Ända fram till början av 1920-talet bildades det med viss framgång ett 
antal svensk-kanadensiska församlingar, men därefter tvingades ett stort 
antal av dessa lägga ned sin verksamhet. Det var frågan om att få pastorer 
till församlingarna som var det största problemet. Samtidigt gjorde det pågå-
ende generationsskiftet att behovet av engelsktalande präster växte sig allt 
starkare, men även här blev det svårt med rekryteringen.  

Övergången från svenska till engelska följde den allmänna utveck-
lingen för invandrare i Nordamerika vid samma tid. Denna övergång tycks i 
större utsträckning ha bidragit till etnisk sammanhållning, än till etnisk 
splittring. En fallstudie över Bethlehemförsamlingen i Wetaskiwin har antytt 
att den nationella identifieringen var minst lika stark som den etniska inom 
den svenska gruppen. 

Vasaorden etablerades i Kanada 1912. På samma sätt som med Augus-
tana var Vasaorden ett svenskamerikanskt intresse. Orden hade ett socialis-
tiskt anslag samtidigt som den i sin retorik anknöt till svensk konservativ 
nationalromantik. När Logen Branting bildades år 1922 i Calgary hade den 
något fler medlemmar än stadens Augustanaförsamling. Främst var det en-
samstående män som hade sökt sig till Vasalogen men det fanns även gifta 
par och ensamstående kvinnor.  
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Överlag hade den amerikanska storlogen starkt inflytande över lokal-
logerna även i Kanada. Den beslutade om medlemsfrågor och språkfrågor 
och höll sig uppdaterad i svenskhetens utveckling. I Vasaordens språkrör 
Vasastjärnan kunde såväl storlogen, distriktslogen som lokallogerna göra sina 
stämmor hörda.  

Det förefaller som om anslutningen till Vasalogerna skedde på svensk-
kanadensisk tillskyndan, medan Augustanasynodens Kanada-missionen ett 
uppenbart svenskamerikanskt intresse. Samtidigt hade de båda organisatio-
nerna inledningsvis liknande ambitioner beträffande svenskheten. Om båda 
organsiationerna hade haft föreställningar om en allsvensk gemenskap och 
skapandet av en diaspora, var det i högre grad Vasaorden som skulle hålla 
fast vid denna strategi. När Augustana vidtog åtgärder för att stärka lut-
herdomen i Kanada, fortsatte Vasa att arbeta för svenskhetens bevarande i 
hela Nordamerika med en nära koppling till hemlandet Sverige. 

Inte i någon av dessa två organisationer var svenskarna i Kanada sär-
skilt självständiga i förhållande till det ledande skiktet. Dessutom påverkades 
de i hög grad av de båda världskrigen och den amerikanska/kanadensiska 
misstänksamheten.  

I både Augustanaförsamlingarna och Vasalogerna bidrog kvinnorna i 
hög grad med både sitt engagemang och sitt arbete. Framförallt när det 
gäller Augustanaförsamlingarna i Alberta skulle man kunna hävda att kvin-
nornas arbete var helt nödvändigt för församlingarnas överlevnad. Trots att 
Vasaorden uttryckte vissa jämlikhetssträvanden var det ändå kvinnorna som 
fick bära det tyngsta lasset vid de inkomstbringande festarrangemangen. På 
detta sätt blev också den kvinnliga närvaron väsentlig för identitetsska-
pandet. 

En annan gemensam nämnare var den kraftinsats som både 
Augustanasynoden och Vasa Orden gjorde för att locka den yngre genera-
tionen till verksamheten, för att på så sätt säkerställa tillväxten inför fram-
tiden. Dock förefaller inte alltid som om de svenska föräldrarna har varit 
lika angelägna att uppmuntra sina barn till denna verksamhet som de le-
dande i de båda organsiationerna hade önskat. 

 



 

  

 
 

VI NATIONELL RETORIK 

Varken Augustanasynoden eller Vasaorden kunde nå ut till någon större andel 
av den svensk-kanadensiska befolkningen. Det kunde däremot Svenska Ca-
nada Tidningen (SCT), om än tidningen ofta klagade på att antalet prenume-
ranter var alldeles för lågt i förhållande till antalet svenska invandrare. Trots 
allt skulle tidningen komma att få ett visst inflytande över det svensk-
kanadensiska identitetsskapandet över tid.  

I detta kapitel granskas den etniska/nationella retoriken med utgångs-
punkt i SCT. Framförallt är det definitionen gentemot norrmännen i Kanada 
som behandlas, men även inslagen av genusmarkörer i den svensk-kanden-
siska retoriken får en genomlysning.  

Nationell retorik i genomlysning 

Utgångspunkten för detta avsnitt har varit att svenskarna, norrmännen och de 
övriga skandinaverna stod varandra så nära i kultur och tradition att de åtmin-
stone på ett teoretiskt plan skulle kunna betraktas som en etnisk grupp. Hur 
såg egentligen relationerna ut mellan svenskarna och norrmännen i Kanada? 
Hur viktig var nationaliteten i förhållande till etniciteten? Skiljer sig förhåll-
ningssättet till nationalitet och etnicitet mellan de båda grupperna och i sådana 
fall på vilket sätt och varför? I dessa frågeställningar anknyter undersökningen 
framförallt till Fredrik Barths kulturgränsteori och Richard Jenkins diskussion 
kring olika former av nationell identifikation. Barth menar att man för att 
förstå en grupps identitetskapande också måste sätta denna process i rela-
tion till statens eller regimens förhållningssätt. Istället för att fokusera enbart 
på exempelvis Sveriges och Kanadas lagstiftning har jag försökt att hitta en 
skärningspunkt i det svensk-kanadensiska identitetsskapandet på en mer 
övergripande nivå.  
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Svenska Canada Tidningen 
Den nationella retoriken har studerats utfrån Svenska Canada Tidningen, 
svenskhetens främsta språkrör i Kanada. Delstudien jämställer inte tidnings-
retoriken med svensk-kanadensiskt identitetskapande på ett mer generellt 
plan. Tidningens ställningstaganden och förhållningssätt behöver med andra 
ord inte ge en rättvisande bild av de svenska invandrarnas allmänna åsikter. 
Som Dorothy Burton Skårdahl mycket riktigt påpekar kan inte en 
immigranttidning ge röst åt alla inom en invandrargrupp utan representerar i 
själva verket bara en viss andel.1 Däremot läggs viss vikt vid tidningens 
möjlighet till påverkan. Liksom bland andra Conrad Bergendoff menar Ulf 
Beijbom att de svenskamerikanska tidningarna utgjorde själva grunden för 
det nationella och etniska medvetandet.2 Svenska Canada Tidningen förhöll sig 
tydligt till både händelseutvecklingen i Kanada, Sverige, Svensk-Amerika 
och övriga världen.3 Dessutom spreds tidningen inte bara i Kanada utan 
också i Sverige, vilket skapade förutsättningar för öppen kommunikation 
med det gamla hemlandet.  

Lars Ljungmarks undersökning av svenskarna i Winnipeg har fungerat 
som en god ingång i SCT som källmaterial. Men till skillnad från Ljung-
marks ansats är mitt syfte med undersökningen av den svensk-kanadensiska 
tidningsretoriken inte att undersöka graden av etnisk medvetenhet hos 
svenskarna i Winnipeg, utan snarare att analysera hur den svensk-kanaden-
siska retoriken förändrats över tid i Kanada. 

Några av SCT:s ägare och redaktörer förtjänar att nämnas då det är 
uppenbart att deras personliga engagemang påverkat innehållet i tidningen. 
SCT:s historia i Kanada började 1894 med Väktaren, en politiskt liberal tid-
ning med stark koppling till Augustanasynoden utgiven av Konstantin 
Flemming. Parallellt med Väktaren publicerade Flemming också vecko-
tidningen Den Svenska Canadiensaren. Det var dessa båda tidningar som skulle 
bli Svenska Canada Tidningen när Flemming fick anställning på ett tryckeri i 

 
1 Skårdahl, Dorothy Burton. ”A Comment on the Scandinavian Immigrant Press”, i From Scandina-
via to America. Proceedings from a Conference held at Gl. Holtegaard. Steffen Elmer Jørgensen et al. (red). 
Odense University Press 1988, s 351. 
2 Beijbom, Ulf. “The Ethnic Press in an Immigrant Community. Chicago’s Swede Town 1858–
1880”, i From Scandinavia to America. Proceedings from a Conference held at Gl. Holtegaard. Steffen Elmer 
Jørgensen et al. (red). Odense University Press 1988, 286–287. 
3 Förvånansvärt många svenskamerikanska tidningar bildades i USA under mitten av 1800-talet 
och framåt. Däremot är tidningsfloran inte så riklig i Kanada. På Emigrantinstitutet i Växjö finns 
Landelius’ utlandssvenska klippsamling, som innehåller dödsannonser och artiklar om svenskamerika-
ner som på något sätt utmärkt sig, lika väl som artiklar om specifika händelser. Dessa klipp är 
hämtade från svenska, svenskamerikanska, svensk-kanadensiska och amerikanska tidningar från 
tidigt 1920-tal till någon gång in på 1960-talet och har delvis kunnat komplettera den bild som ges 
i SCT. 
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Winnipeg år 1897.4 Flemming själv sägs ha varit engagerad i ”nästan alla 
svenska föreningar och rörelser i Winnipeg samt icke minst i den svenska 
lutherska församlingen”.5 De första åren var ekonomiskt tunga för tidningen 
och det var inte helt ovanligt att prenumerationsavgifterna betalades in na-
tura, i form av exempelvis smör eller ägg.6 Samtidigt säger betalningssättet 
något om de svensk-kanadensiska läsarnas uppriktiga önskan att få ta del av 
tidningen och dess innehåll. Flemming stod som ägare till tidningen fram till 
1906. 

Nästa stora personlighet, Nils F. Brown, började som redaktör på SCT 
år 1912. Han kom att bli den mest stridbare av SCT:s redaktörer genom ti-
derna. Som aktiv medlem i det socialistiska arbetarpartiet tvekade han sällan 
att kasta sig in i heta debatter och politisk polemik i en tidning som trots allt 
utgav sig för att vara politiskt obunden. Detta skulle också bli hans fall. År 
1919 avskedades han av tidningens ansvarige utgivare, P.M. Dahl.7 

Före detta ”rallarebasen” P.M. Dahl hade tagit över som ekonomichef 
och utgivare 1913 och han skulle komma att stanna vid tidningen i över 25 
år.8 Dahl var egentligen norrman men hade bott i Sverige som ung. Att ha 
en norskättad chef för en svensk-kanadensisk tidning kunde ha varit kom-
plicerat, inte minst eftersom han också var ansvarig för utgivningen av den 
norska motvarigheten till invandrartidningen SCT – Norrøna. I en artikel i 
SCT inför hans 60-årsfirande skriver dock Carl E. Rydberg, en av tidningens 
anställda, att Dahl ”visat sig vara omutligt lojal mot det folk han i egenskap 
av tidningsutgivare kommit att representera”.9 Dessutom tillägger Rydberg 
att det ”under hans mer än 20-åriga tidningsbana aldrig förekommit att den 
ena tidningen favoriserats på den andras bekostnad”.10 Vid min analys av 
SCT:s tidningsretorik har jag inte desto mindre ansett det nödvändigt att ta 
hänsyn till Dahls dubbla lojaliteter.  

 
4 Landelius’ utländska klippsamling, ”Svenska pressens pionjär i Canada”, Sv. Am. Tr. 12/5 1938, s 
268–269; Landelius’ utländska klippsamling, ”Den svenska tidnings-pressens i Canada pappa”, 
Svea., 11/5 1938, s 269. SEV. För en kort historik över samtliga utgivare, se: SCT, ”Förr och nu”, 
13/12 1932. 
5 Landelius’ utländska klippsamling, ”Den svenska tidnings-pressens i Canada pappa”, Svea., 11/5 
1938, s 269. SEV. 
6 Landelius’ utländska klippsamling, ”Svenska pressens pionjär i Canada”, Sv. Am. Tr. 12/5 1938, s 
269. SEV. 
7 St. Jean 2002 (b), s 58. Det skall dock konstateras att Brown försökte att hålla en mer nedtonad 
linje under det första världskriget. 
8 Landelius’ utländska klippsamling, s 175–181, SEV.  
9 SCT, “P.M. Dahl 60 år”, 17/1 1929. 
10Ibid. 
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Svensk-norska relationer i Kanada 11 

Det är förmodligen ingen slump att undersökningar som utreder de svensk-
norska relationerna i Nordamerika gärna tar fasta på uttryck såväl av närhet 
som av rivalitet mellan de båda grupperna.12 Historikern Lars Ljungmark, 
som beskrivit svenskhet och svenskt föreningsliv i Winnipeg, har kunnat 
påvisa hur svenskhetens uttryck och intensitet tydligt påverkats av yttre kri-
ser, såsom krig och ekonomiska svagår.13 Relationen mellan de båda 
emigrantgruppernas hemländer, Sverige och Norge, skakades under den 
första hälften av 1900-talet av två stora kriser – unionsupplösningen 1905 
och Nazitysklands ockupation av Norge 1940. Men även om den svenska 
och norska allmänheten i Skandinavien tog del av, och engagerade sig i, tid-
ningsdebatt och diskussioner, blev dessa påfrestningar förmodligen inte lika 
märkbara för dem som var kvar i hemlandet, som den blev för de svenskar 
och norrmän som delade vardagen med varandra.  

Svenskarna och norrmännen i Kanada kom att leva nära varandra i 
samma immigrantsamhällen och organiserade sig ofta i samma föreningar. 
På prärien, i städerna, i skogsarbetarnas läger, levde således norrmän och 
svenskar, i konkret bemärkelse, sida vid sida.14 Ändå fanns det vissa små 
men noterbara skillnader mellan de båda skandinaviska invandrargrupperna. 
År 1941 fanns det exempelvis fler lågutbildade bland de svenska invand-
rarna än bland de norska. Medan 9,8 procent av det totala antalet svenskar i 
Kanada hade en utbildningsnivå som understeg fem år, var motsvarande 
siffra för norrmännen 4,6 procent.15 Som det framkommit i Kapitel V var 
också norsk-kanadensarna kyrkligare än svenskarna. 

Relationen mellan den svenska och den norska gruppen i Kanada 
aktualiserar också betydelsen av en ”kritisk massa” vid etnisk mobilisering. 
David Mauk visar hur den tidiga bosättningsfasen i USA karaktäriserades av 

 
11 Se även: Rönnqvist, Carina. ”Bröder och rivaler. Svenskarna, norrmännen och den skandinaviska 
identiteten i Kanada 1905–1945”, i Hembygden & världen. Festskrift till Ulf Beijbom. Lars Olsson & Sune 
Åkerman (red). Växjö 2002. 
12 Se till exempel: Ljungmark, Lars. ”First Generation of Norwegians and Swedes in Minnesota. 
Rivalry and/or Cooperation. A Case Study, 1860–1890”, i Scandinavians in America. Literary Life. 
Decorah, Iowa 1985, s 59ff. Rönnqvist 2002, s 329ff; Barton, Arnold H, ”Partners and Rivals. 
Norwegian and Swedish Emigration and Immigrants”, i The Swedish-American Historical Quarterly, 
Vol LIV, April 2003, No 2, s 83ff. 
13 Ljungmark 1994, passim. 
14 Se till exempel: Ljungmark 1994, s 107; Wonders 1983, s 147ff. 
15 Den grupp som hävdade sig bäst utbildningsmässigt var danskarna med enbart 2,4 procent som 
hade gått kortare tid än fem år i skolan. Detta kan jämföras med den amerikanska gruppens 8 
procent och den ryska gruppens 38 procent. Se: Loken 1980, s 198. 



VI    NATIONELL RETORIK 

 

 
  

283
 

skandinavisk sammanhållning. Men i samband med den ökade invandringen 
började skandinaverna att gruppera sig efter nationell bakgrund.16 

Från rikssvenskt håll fanns också kulturimperialistiska föreställningar 
om en stark svensk koloni i Nordamerika där också norrmännen skulle ingå 
i egenskap av broderfolk. 
 

Utdrag ur Svenskarna i Amerika – av Carl Sundbeck 
 
(…) Om den svenska emigrationsströmmen koncentrerar sig på dessa ännu ganska 
glest befolkade trakter eller någon viss del däraf t. ex. Saskatchewan, skulle här 
inom ett årtionde uppstå ett nytt Sverige, ett Sverige, som samman med de söder 
därom liggande staterna i unionen som inom en öfverskådlig framtid skulle hysa 
en befolkning, som öfverstege det gamla moderlandets. – I det utskiftande af jor-
dens alla länder, som f. n. äger rum mellan de europeiska nationerna, skulle det 
svenska folket ej blifva lottlöst, äfven om den svenska staten försummat att tillgo-
dogöra sig de möjligheter, som till äfventyrs funnits att grunda kolonier på främ-
mande kust. Invånarantalet i Assiniboia, Saskatchewan och Keewatin utgör nu, 
1900, sannolikt ännu icke mer än ett hundratusental. Emigrationen från Sverige 
för årtionde kommer hädanefter icke att understiga 200,000. En ökning af 200,000 
svenskar i de nämnda kanadensiska provinserna skulle, om det upprepades för 
hvart tionde år, begripligtvis göra dem helsvenska. Koncentrerades därjemte den 
norska emigrationen på samma trakter, skulle ett lyckligt resultat ännu hastigare 
varda förverkligat. En svensknorsk befolkning boende blandad på samma område 
skulle säkerligen inom kort sammansmälta till ett folk. Hvad som skiljer den 
svenska och den norska jordbrukande allmogen från hvarandra är dels politiska 
tvistepunkter, som af sig själva upphöra utanför de gamla ländernas gränser, dels 
det förhållandet, att det norska talspråket inklämts i danskt skriftspråk. Det behöf-
des ej mer än s. k. nystafning eller bygdemålets herravälde inom norska skrift-
språket, så skulle af båda allmogespråken blifva äfven ett skriftspråk, som det är 
ett talspråk. (…) 

En omfattnande invandring, en målmeten svensk kolonisering och en ny svensk-
norsk samhörighet. Den kulturimperialistiska framtidsvisionen om svenskhetens ut-
veckling på kanadensisk botten presenterades av Carl Sundbeck, anno 1900.17 

 

 
16 Mauk, David. ”Syttene mai Vignettes from Minneapolis-St. Paul: The Changing Meaning of 
Norway’s Constitution Day in the Capital of Norwegian America, 1869-1914”, i American Studies in 
Scandinavia, Vol 34, 2002, s 38 ff. 
17 Sundbeck, Carl. Svenskarna i Amerika. Deras land, antal och kolonier. Stockholm 1900, s 91–92. 
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Unionsupplösningen och det skandinaviska dilemmat 
Även om den skandinaviska gruppen i Kanada inkluderade flera nationali-
teter, intresserade sig SCT mest för relationen mellan svenskar och norr-
män.18 Under perioden 1906–1914, och framförallt under året 1913, publice-
rade tidningen ett antal artiklar, ledare och insändare med anknytning till 
Norge och norrmännen i Kanada. Relationerna mellan svenska och norska 
emigranter i Kanada har delvis berörts av Ljungmark. Han menar att 
händelser som unionsupplösningen och händelserna i Skandinavien under 
världskrigen förvisso väckte uppmärksamhet i förskingringen, men att 
schismen mellan de båda nationaliteterna inte framstod lika tydligt i SCT 
som i hemländernas press.19 Men när det kom till konkreta situationer som 
uppstått i det nya landet, om det så gällde att norrmännen stoltserade med 
en mer professionell manskör eller ett gladare firande, var den svensk-kana-
densiska tidningens tolerans tämligen ringa. 

Under perioden före det första världskriget karaktäriserades SCT:s in-
ställning till norrmännen av en påtaglig motsträvighet. Den norska gruppen i 
Kanada fungerade som tidningens ständiga referenspunkt i den fortgående 
diskussionen om svenskhetens bevarande och utveckling. Tankar om skandi-
navisk samling på kanadensisk botten kunde säkerligen återfinnas här och var 
ute i folkdjupet, men detta var något som i sådana fall ännu inte vunnit ank-
lang hos tidningens redaktion och skribenter. Såren från unionsupplösningen 
var inte läkta och det svensk-kanadensiska språkröret betraktade sina forna 
unionsbröder med lika delar avundsjuka och misstänksamhet. En extra källa 
till förtret var att svenskarnas överordnade status ej tycktes självklar i det nya 
landet:  

Jag har hört dem härute, som sagt, att det enda de visste om Sverige och 
Norge, var att det senare landet är större än det förra, och att de finnas äfven, 
som tro, att vårt vackra Stockholm är beläget i norrmännens land. Och härute 
känna ingen skillnad på svenskar och norrmän utan sammanblanda dem jämt 
och ständigt, men alltid till norrmännens fördel.20 

 
 
 
 
 

 
18 Detta kan delvis ha att göra med att den norska och den svenska invandrargruppen var betydligt 
större än de övriga, men givetvis spelar också den gamla politiska bindningen en betydande stor 
roll i detta sammanhang. 
19 Ljungmark 1994, s 108–109 
20 SCT, 28/3 1913. 



VI    NATIONELL RETORIK 

 

 
  

285
 

 
Att som svensk bli tagen för norsk betraktades uppenbarligen som en föro-
lämpning. Däremot framställde tidningen norrmännen som kitsliga när de 
reagerat på samma sätt. ”Tänk så genant!” yttrar man sig ironiskt om Norrøna, 
”den norska samtida”, som uppdagat att polarforskaren Roald Amundsen 
blivit tagen för svensk av ”okunniga amerikaner”.21 

Konkurrensen de båda skandinaviska nationaliteterna emellan fick sina 
tydligaste uttryck i försöken att vinna det nya landets förtroende. Bland annat 
anklagar SCT en norsk-kanadensisk redaktör för att använda sig av det eng-
elska språket i angreppen på sina svenska kollegor, för att ställa sig själv i god 
dager inför kanadensarna. Vidare anser tidningen att redaktörerna för de öv-
riga skandinav-kanadensiska tidningarna inte var tillräckligt tydliga med 
nationalitetsmarkörer när en individ av skandinaviskt ursprung råkat i klam-
meri med rättvisan, eller på annat sätt ej levt upp till de nationella dygderna: 

Vad som hos härvarande svenskar hufvudsakligen hindrar det goda förhållan-
det mellan dem och norrmän och danskar – ett förhållande, som dock är mer 
förtroligt än i det gamla Norden – är, att de senares tidningar som ”en skandi-
nav” [avser] hvar och en av deras egen nationalitet, som begått någon förseelse 
och för den skull fått sitt namn i tidningarna.22 

Av allt att döma ser SCT beteckningen skandinav mer som en täckmantel än 
som en praktisk realitet och utgår ifrån att detta var något de övriga skandina-
viska tidningarna i Kanada vid behov drog nytta av. I själva verket användes 
samlingsbeteckningen knappast i någon större utsträckning av de övriga skan-
dinav-kanadensiska språkrören för att skyla över att en individ av den egna 
nationaliteten gjort något otillbörligt. En granskning av norsk-kanadensiska 
Norrøna visar att det under den aktuella tiden i alla fall inte var vanligare än i 
SCT.23  

För att bättre framhäva sina egna nationella förtjänster lyfte SCT gärna 
fram svenskar som på något sätt utmärkt sig bland skandinaverna i Kanada. 
Exempelvis berättar man hur en Mr. John E. Lindholm förärats en ”smak-
full elektrisk lampa” av de norska föreningarna i Winnipeg för att han ”på 
ett synnerligen förtjänstfullt och opartiskt sätt” redigerat de skandinaviska 
nyheterna i Manitoba Free Press.24 Mr. Lindholm hade med andra ord lyckats 
att ge norrmännen och svenskarna lika mycket utrymme i spalterna. Att 
detta var något som man lade betydande vikt vid i den ständiga kraftmät-
ningen de båda nationaliteterna emellan visar sig inte minst i SCT:s läsning 

 
21 SCT, 28/5 1913. 
22 SCT, 5/3 1913 
23 Norrøna, 1911–1919. (National Library of Canada. NJ. FM. 845). 
24 SCT, 2/7 1913. 
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av de kanadensiska tidningarna. Ett par månader efter att Lindholms insat-
ser uppmärksammats konstaterar tidningen snarstucket att ”Svenskarna 
tycks vara de obetydligaste af de nordiska folken i Winnipeg, om man får 
döma af ‘Winnipeg Telegrams’.”25 Denna slutsats drar man av att i ”de 
mycket dåligt redigerade nyheterna” inte fanns en enda rad om svenskarna 
och deras förehavanden, medan både norrmännens och danskarnas göran-
den redovisades. 

Norsk-kanadensiska förebilder 
Den norska och den svenska pressen hemma i Skandinavien nyttjades emel-
lanåt av SCT för att höja svenskarnas status i Kanada. Under rubriken ”Norge 
har att lära af Sverige” återger tidningen hur den norska Tidens Tegn framhåller 
att norrmännen borde efterfölja svenskarnas exempel såväl i näringslivs-
synpunkt som i ett mer kulturellt hänseende.26 

Trots alla stridiga känslor gentemot norrmännen, framhöll SCT dem 
som dygdemönster när det gällde upprätthållandet av gamla nationella värden 
och traditioner i det nya landet. Eftersom de svensk-kanadensiska förening-
arna förde en ständig och ojämn kamp för att skapa sammanhållning i leden, 
fick det norsk-kanadensiska exemplet visa att det var möjligt att samla också 
en geografiskt utspridd och till antalet liten invandrargrupp. Inte minst 17 
maj-firandet i Winnipeg gav SCT anledning att uppmana till en svenskhetens 
kraftsamling: 

låt vara, att norrmännen understundom skräfla och söka på vår bekostnad an-
seende – dock vill jag berömma dem för deras patriotism och förmåga att till-
varataga nationella intressen. Ty är ett folk att klandra, därför att det enigt 
samlar sig en dag om året kring nationella minnen? För visso nej, det är 
tvärtom att storligen berömma, liksom det folk, som större och mäktigare är, 
men underlåter detta, är skarpt att klandra.27 

Uppenbarligen var det svårt för tidningen att vara entydigt positiv ens när de 
norska förtjänsterna skulle lyftas fram. Ständigt närvarande i den svensk-
kanadensiska tidningens retorik är föreställningen om svenskarnas överläg-
senhet över de gamla unionsbröderna. I vissa fall var det dock problematiskt 
att på ett övertygande sätt argumentera för att detta ägde sin riktighet. ”Det 
svenska folket är ett kulturfolk, och ytterligare är det ett folk som älskar läs-
ning och boklig bildning”, inleder tidningen en notis om hur några norrmän i 
Winnipeg tagit initiativ till ett skandinaviskt bibliotek, och avslöjar till att börja 

 
25 SCT, 22/10 1913. 
26 SCT, 7/5 1913. 
27 SCT, 21/5 1913. 
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med inte ett uns avundsjuka gentemot de företagsamma norrmännen.28 Men i 
sin uppmaning till sina läsare att stötta företaget låter tidningen undsläppa sig 
en markering:  

Vi vilja dock hoppas att vi, med tillhjälp af svensk intelligens och norsk före-
tagsamhet och sammanhållning skola få en skandinavisk afdelning vid 
Carnegie biblioteket till stånd, men gäller det då för hvarje skandinavisk sam-
manslutning och individ att utsträcka en hjälpande hand.29 

Måhända arbetade inte svenskarna i Kanada så aktivt för att stärka den 
svenska och skandinaviska sammanhållningen, men när det handlade om 
intelligens var de i alla fall överlägsna, tycks tidningen mena. Polariseringen 
mellan norsk företagsamhet och svensk intelligens var för övrigt något som 
SCT skulle ha anledning att återkomma till några år senare. Dock skulle de 
då inte få stå oemotsagda. 

Kanadensisk misstänksamhet och skandinaviskt närmande 
Om de skandinaviska invandrarna i Kanada har sagts att de kom, arbetade 
hårt och blev goda kanadensare. Kenneth Niel MacArtney, som undersökt 
självbilden hos skandinaverna i västra Kanada under 1900-talets två första 
decennier, är dock av en annan åsikt. Enligt honom kan man snarare hävda 
att de kom, arbetade hårt och försökte bli goda kanadensare. Dessvärre stämde 
inte alltid deras uppfattning om vad som var en ”god” kanadensare överens 
med det anglosaxiska idealet.30 Strategierna att förbättra den egna statusen 
skilde sig också mellan de olika skandinaviska invandrargrupperna. Detta blir 
inte minst tydligt under tiden för det första världskriget. 

Den kanadensiska misstänksamheten mot invandrare, som följde i kri-
gets spår, hade inte slagit lika hårt mot skandinaverna som mot andra grup-
per, som till exempel tyskarna. Inte desto mindre fick de uppleva en påtaglig 
misstänksamhet från det kanadensiska värdsamhällets sida.31 Detta yttre 
tryck, i kombination med Sveriges och Norges gemensamma position som 
neutrala stater i världskriget, påverkade högst troligt den etniska och/eller 
nationalistiska retoriken i SCT. Ljungmark, som fokuserat på de svenska och 
skandinaviska organisationerna i Winnipeg, ser hur perioden mellan 1914 
och 1920 präglats av en ”samhörighetens känsla” i skandinaviskt hänseende, 
om än redaktören för SCT fortfarande ställde sig skeptisk till ett alltför 

 
28 SCT, 10/9 1913. 
29 SCT, 10/9 1913. 
30 MacArtney 1982, s 8. 
31 Ljungmark 1994, s 164ff. 
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intimt samarbete.32 Till skillnad mot vad som var fallet vid tiden före det 
första världskrigets utbrott visade nu således tidningen en, om än något 
tvetydig, vilja att stärka relationerna mellan skandinaverna i allmänhet och 
mellan svenskarna och norrmännen i synnerhet. 

I en artikel om främlingshatet i Kanada hänvisar SCT till en skribent i 
The Evening Tribunes, som uttryckt sig nedlåtande om skandinaverna, och me-
nar att denne ”[antagligen är] en högeligen inskränkt person, hvilken i bild-
ningsnivå står lågt under åtminstone sådana utländingar som svenskar och 
norrmän.”33 Om SCT tidigare alltid markerat skillnaderna mellan de båda 
nationaliteterna när det gällde intelligens och bildning tillskriver den dem nu, 
åtminstone tillfälligtvis, samma höga kompetens. I jämförelsen med övriga 
invandrargrupper betraktade tidningen uppenbarligen norrmännen och 
svenskarna som relativt jämbördiga. 

Oroligheterna i världen utanför hade fått en del av skandinaverna i Ka-
nada att tänka i nya banor. Den 17 juni 1914, skrev en man vid Charley Erick-
son en insändare till SCT. Erickson menade att svenskarna borde börja delta i 
norrmännens firande av den 7 juni, dagen för unionsupplösningen, och att 
skandinavismens idé måste få råda i Kanada.34 I en redaktionskommentar i 
samma tidning får han svar på tal: 

Svenskar och norrmän böra i viss mån samarbeta för att därigenom trygga den 
skandinaviska halvöns säkerhet. Äfven i utlandet är ett samarbete i vissa afse-
enden icke så oäfvet. Men att svenskarna skulle fira den 7 juni som en klang- 
och jubeldag såsom en viss person påyrkar, synes oss väl mycket begärdt.35 

De reserverade ordalagen till trots utgör detta uttalande ett av tidningens 
första steg i riktning mot ett närmande av den norska immigrantgruppen. 
Men den var inte beredd att så långt som till att fira unionsupplösningen 
med norrmännen. I september samma år, när kriget var i full gång och 
hemländerna Sverige och Norge annonserat långt gångna planer på ett för-
svarssamarbete, tog emellertid tidningen ytterligare ett steg i samma riktning, 
när den skrev att ”[det ovillkorligen måste] glädja alla svenskar och norrmän 
härute, att Sverige och Norge under nuvarande kris kommit hvarandra när-
mare”.36 Vidare uttryckte tidningen en förhoppning om att ”såren från 1905 
nu blifva läkta och brödrafolken i en framtid gå hand i hand”.37  

 
32 Ibid. s 185ff. 
33 SCT, 27/1 1915. 
34 SCT, 17/6 1914. 
35 Ibid. 
36 SCT, 2/9 1914. 
37 Ibid. 
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Kriget och dess följder gjorde också att de skandinaviska grupperna i 
Kanada, inte minst av praktiska skäl, behövde samarbeta. För att hjälpa de 
nödlidande och arbetslösa skandinaverna i Winnipeg hölls i februari 1915 en 
skandinavisk folkfest, för såväl svenskar och norrmän som danskar. SCT 
låter meddela att skandinavernas båda körer, Svenska Sångarbröderna och 
Norska Gleeklubben, här framträdde gemensamt inte bara med skandina-
viska nationalhymner som ”Ja, vi elsker” och ”Hör oss Svea”, utan också 
med värdlandets ”O Canada” och ”Rule Britannia”.38 Att vid nationella sam-
mankomster tydligt markera sin solidaritet med Kanada var mer eller mindre 
av nöden för invandrare vid tiden för första världskriget. Detta var inte 
minst viktigt för skandinaverna, och i synnerhet svenskarna, som på grund 
av historia och ”stamgemenskap” betraktades som tyskvänliga.  

Kriget och solidariteten 
Ytterligare ett försök till skandinavisk samverkan kan återfinnas inom det 
militära området. I januari 1916 skriver SCT att åtgärder vidtagits för att or-
ganisera ”ett själfständigt skandinaviskt regemente”.39 I diskussionen kring 
huruvida detta regemente skulle ha en skandinavisk eller icke-skandinavisk 
chef framkommer att konkurrensen mellan de olika nationaliteterna trots allt 
fortfarande var påtaglig: 

En del af komitén önskade då, att man till chef valde en icke-skandinav, i det 
man fruktade afvundsjuka de olika skandinaviska nationaliteterna emellan, om 
man toge en svensk, norrman, dansk eller isländare. Emellertid visade det sig 
efter mycket diskuterande, att majoriteten av komitén var i favör af att hafva 
en skandinav till ledare för regementet.40 

Det faktum att man slutligen bestämmer sig för att förorda en dansk för äm-
betet är måhända en händelse som ser ut som en tanke. Om konkurrensen 
mellan svenskar och norrmän varit tillnärmelsevis lika hård i verkligheten som 
SCT under tidigare år försökt göra gällande, hade det helt enkelt varit bäddat 
för konflikter om någon av dessa nationaliteter utsetts. Några veckor senare 
ställs emellertid problematiken i en helt ny dager när man ”som en blixt från 
en klar himmel” fått underrättelse från krigsdepartementet i Ottawa om att 
det givit A.G. Fonseca, en spansk löjtnant, uppdraget att organisera en skan-
dinavisk bataljon.41 Detta betraktade tidningen som en skymf och frågade sig 

 
38 SCT, 10/2 1915. 
39 SCT, 19/1 1916. 
40 Ibid. 
41 SCT, 9/2 1916. 
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om en spanjor verkligen var en ”bättre skandinav än en dansk”.42 I samman-
hanget framgår också tydligt att den kanadensiska misstänksamheten mot 
skandinaverna var en starkt drivande kraft vid bildandet av ett eget regemente 
i Kanada: 

En skandinavisk bataljon bör vara en hederssak för Canadas skandinaver – 
icke ett privatföretag, som det kan gå med huru som hälst. Skandinavernas he-
der står på spel i detta företag. Om det icke lyckas att hopvärfva en hel skandi-
navisk bataljon, sedan i den engelska pressen tillkännagifvits, att man ämnat 
göra det skall många säga, att skandinaverna icke äro patriotiska, att de intet 
vilja offra för Canada. Vi frukta, att så kommer att gå, ty vi betvivla (…) att mr 
Fosenca skall lyckas att värfva de elfva hundra skandinaver, som kräfvas för en 
bataljon.43 

Krigsdepartementet tycks emellertid ganska snart ha ändrat uppfattning och 
”den verkligt skandinaviska bataljonen” kom så småningom till stånd.44 Mest 
troligt kom kriget och de kraftsamlingar som gjordes i samband med detta att 
skapa en större samhörighet mellan de olika skandinaviska nationaliteterna i 
Kanada. Men helt överens var man inte ens under denna så krisartade period. 
Sannolikt på grund av att värdlandet gärna drog alla skandinaver över en kam, 
hade redaktören för Norrøna reagerat kraftigt på en artikel i SCT som han 
menade var tyskvänlig.45 Den svensk-kanadensiska tidningen besvarade denna 
kritik genom att skriva följande: 

Det är visserligen farligt att offentligen framdraga en del fakta för närvarande i 
detta land. Men den som kan se något farligt i den ofvan nämnda artikeln, den 
är…ja, det ska vi inte säga. ”Tyskvänlig” var artikeln minst af allt, af det enkla 
skäl, att S.C.T. icke ännu lyckats blifva tyskvänlig i den mening detta ord i 
dessa tider i allmänhet tages. Och för öfrigt: S.C.T. har aldrig gjort anspråk på 
att företräda norskt tänkesätt. Den tror sig företräda svenskt och ingenting an-
nat än svenskt. 46 

Till saken kan läggas att SCT, likt övriga invandrartidningar, stod under de 
kanadensiska myndigheternas bevakning.47 År 1922 skriver också SCT att 
den svenskamerikanska pressen under det första världskriget var tvungen att 
översätta alla politiska artiklar med krigsanknytning till engelska, för över-
lämnande till den lokale postmästaren.48   

 
42 Ibid. 
43 SCT, 9/2 1916. 
44 SCT, 23/2 1916. 
45 SCT, 31/1 1917. 
46 Ibid. 
47 Ljungmark, s 173. 
48 SCT, 18/5 1922. 
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Svenskhet versus norskdom 
Att det hos SCT inte fanns några intentioner att företräda en gemensam 
norsk-svensk linje framgår under alla omständigheter av citatet. De båda 
nationaliteterna stod helt enkelt inte tillräckligt nära varandra i politiskt hän-
seende. Detta är något som blev än mer tydligt i en debatt som blossade upp i 
början av 1918 med anledning av ett val där tidningen menar att norrmännen 
svikit den gemensamt skandinaviska liberala linjen och agerat reaktionärt och 
bakåtsträvande. Det hela utvecklade sig till en närmare ett år lång polemisk 
strid om ”norskt och svenskt”, framförallt mellan redaktörerna för Norrøna 
och SCT, men också mellan den norska tidskriften De Flyvende49 och SCT. 
Även på insändarplats kom spörsmålet att diskuteras.50 Om tidningen tidigare 
endast antydningsvis låtit göra gällande att svenskarna var överlägsna, tog den 
nu steget fullt ut och skrev i konkreta ordalag att svenskarna i Kanada var 
intelligentare än norrmännen. Att norrmännen var underlägsna skyller tid-
ningen framförallt på kyrkans starka ställning i den norsk-kanadensiska immi-
grantgruppen.51  

Överlag var retoriken något mer nyanserad och mindre aggressiv i 
norska Norrøna än i SCT vid den utdragna diskussionen om svenskt och 
norskt. I en längre notis påminner Norrøna den svenske redaktören om att de 
norrmän han känner i Winnipeg kanske inte kan anses som representativa för 
hela den norska immigrantgruppen i Kanada. Dessutom framhåller den 
norska tidningen att det är splittringen inom såväl den svenska som den 
norska gruppen som hotar Kanadas skandinaver, inte norrmännens kyrklig-
het.52 Signaturen ”Andreas” manar i en insändare i Norrøna också SCT:s 
redaktör till besinning då hela diskussionen hotar att så ännu mer split mellan 
norrmän och svenskar.53 Denna uppmaning gjordes dock delvis förgäves. I 
december 1918, nästan ett år efter det första inlägget avslutar SCT diskussio-
nen i en redaktionell kommentar med orden: 

 
49 Redaktör för De flyvende var Ingvar Olsen, Norrønas före detta redaktör. 
50 Se till exempel: SCT, 2/1 1918. 
51 SCT, 2/1 1918. 
52 Norrøna, 17/1 1918. 
53 Norrøna, 24/1 1918. 
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(…) vi hysa den största aktning för Norrönas redaktör och det norska folket. 
Vi tro även på skandinaviskt samarbete i flera avseenden, såsom exempelvis 
kommit till uttryck i nödhjälpsarbete (Skand. Centralkomitén). Men då det 
kommer till intellektuellt arbete tro vi, att svenskarna göra bäst i att i stor ut-
sträckning gå sin egen väg här i Canada. Norrmännen äro i stor utsträckning 
prästridna, kuvade under kyrkan och bigotta. Vilket gudskelov icke kan sägas 
om svenskarna i Canada i allmänhet.54 

Efter den uppslitande diskussionen från 1918 om svenskt och norskt märks 
en tydlig strömkantring i SCT:s attityd gentemot norrmännen i Kanada. Om 
de överhuvud taget nämns är det i likgiltiga eller vänliga ordalag. Flera yttre 
faktorer kan ha bidragit till att tidningens redaktion och skribenter kom att 
tappa det omedelbara intresset för norsk-kanadensarna under större delen 
av mellankrigstiden. En av de mest påtagliga förändringarna var den strid-
bare redaktör Browns avgång i september 1919. En inte allt för vågad slut-
sats är att hans hårda svensk-norska polemik kan ha utgjort en bidragande 
orsak till att P.M. Dahl, den norsk-svenske utgivaren, valde att avskeda ho-
nom. Dahls arbete måste ha försvårats betänkligt av den hårda striden mel-
lan de båda tidningar som han stod som utgivare för. 

Brown lämnade över sitt redaktörskap till den betydligt mer nedtonade 
C.T. Martin.55 Att det första världskriget tagit slut och att det äntligen blev 
fred var ytterligare en av de faktorer som påverkade tidningens retorik. Efter 
år av misstänksamt betraktande från det kanadensiska värdsamhällets sida 
blev det nu möjligt för tidningen att vända sig inåt och återigen diskutera 
frågor som nationell samling och svenskhetens bevarande.56 När värdsam-
hället tappade intresset för norrmännen blev de helt enkelt inte lika viktiga 
som referenspunkt för SCT.  

Ytterligare en anledning till SCT:s förändrade inställning kan ha varit 
sammanslagningen av Canada Weekly Printing Co. (SCT:s utgivare) och 
Norwegian Canadian Publishing Co. (Norrønas utgivare) år 1922.57 En kon-
kret manifestation av denna sammanslagning var att Ingvar Olsen, Norrønas 
redaktör, fick sina artiklar om Kanada som immigrantland översatta i SCT 
under det stora invandringsåret 1923. Om de svenska rösterna i tidningen 
tidigare satt fingret på konflikterna mellan svenskar och norrmän, försökte 
nu norske Olsen ge en motsatt bild. Han skriver: 

 
54 SCT, 12/12 1918. 
55 Ljungmark 1974, s 173. Martin skulle inte stanna länge på sin post. Redan 1923 övertog 
jämtlandsfödde G.H. Silver redaktörskapet. Se: SCT, ”Ny redaktör för S.C.T.”, 15/1 1923. 
56 Ljungmark 1974, s 195. 
57 SCT, 6/7 1922. 
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Knappast någonstädes i världen råder (…) bättre förståelse mellan de båda 
brödranationerna än i Canada. Det är ett säkert sätt att själv komma i onåd, om 
man säger något ont om en norrman bland svenskarna eller om en svensk 
bland norrmännen.58 

Relationerna mellan svenskar och norrmän i Kanada präglades således, enligt 
Olsens sätt att se det, av brödraskap och förståelse. En bild på två båtar, en 
svensk och en norsk, fick i Olsens artikel illustrera detta ömsesidigt varma 
förhållande.59 I en senare artikel lyfter Olsen också fram den fortgående 
skandinaviseringsprocessen i Kanada där inte minst blandäktenskap mellan 
norrmän och svenskar bidrog till att skapa en befolkning som ”i verklig me-
ning kan kallas skandinavisk”.60 

Dessa vackra ord till trots, visar emellertid den svenska redaktionen på 
SCT att konkurrensen mellan de båda skandinaviska nationaliteterna inte var 
helt utraderad. I en redovisning av antalet skandinaviska invandrare i Kanada 
reserverar sig tidningen för att den presenterat norrmännen först: 

Några enkla reflektioner böra väl följa. Svenskarna torde undra, varför vi pla-
cerat norskarna i första kolumnen. Väl, saken är den, att, ehuru man en tid i 
världen sjöng hemma i Sverige: 

”Men hade du inte din sill, Vad dugde du, Norge, till” så äro norrmännen i 
Canada den största skandinaviska nationaliteten.61 

Att tidningen överhuvudtaget gör en utvikning om ordningsföljden, i en 
annars tämligen faktatät artikel, torde tyda på att den förväntade sig reaktio-
ner från den svensk-kanadensiska läsekretsen om den lämnade norrmännens 
framskjutna placering utan kommentar. 

SCT:s syn på skandinavisk sammanhållning förändrades dock efter det 
första världskrigets utbrott. På grund av kriget blev behovet av en trygg ge-
menskap större. Dessutom påverkade också artiklar om nyskandinavismen i 
svenska tidningar i denna riktning. I hemlandet Sverige hade denna linje 
främst förespråkats av Gustav Sundbärg och Adrian Molin, Nationalförening-
ens mot emigrationen främsta förgrundsgestalter.62 Om SCT tidigare visat 
missnöje över att värdlandet och övriga emigrantgrupper inte skilt de olika 
skandinaviska nationaliteterna åt, börjar man nu på allvar diskutera hur man 
ska kunna dra fördel av detta faktum: 

 
58 SCT, 10/5 1923. 
59 Ibid. 
60 SCT, 23/5 1923. 
61 SCT, 12/4 1923. 
62 Hall 2000, s 255. 
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Ännu ha vi ju kvar en hel del av den skarpa kritiken, som bröder gärna bistå 
varandra, och vi uppfatta starkt varandras fel. Tala vi icke ömsesidigt om "den 
svenska skrytsamheten", ”den norska sturskheten" den "danska självbelåten-
heten", liksom vi icke alla vore särskilt belåtna med oss själva? 

Men bredvid våra rent egoistiska känslor hava vi dock också, – vad som vi 
mera och mera upptäcka, – en ganska levande och varm känsla för varandra. 
Saken är den, att vi komplettera och behöva varandra.63 

Det var således olikheterna, snarare än likheterna, som skulle binda den skan-
dinaviska gruppen samman. Artikeln behandlade härefter de positiva egen-
skaper som utmärkte de respektive nationaliteterna.  

Frågan om nationell kontra skandinavisk identifikation kom även att 
diskuteras i Svenska Pressen.64 Här var det ”den ärade norska kollegan” Norsk 
Nytts upprörda känslor över en skidpokal som utlöste diskussionen. Norsk 
Nytt hade reagerat på att man kallat den ”omtävlade skidpokalen 
‘Skandinavisk’ istället för svensk-norsk”, som de själva föreslagit. 65 Men 
Svenska Pressen kontrar: 

Månne dock icke benämningen skandinav är på sin plats, när allt går omkring. 
Hemma äro vi rätt och slätt norrmän, svenskar, o. s. v., men överallt i världen, 
och i synnerhet i Amerika och Canada äro vi alla helt enkelt skandinaver (…). 
Att denna klassifikation på något sätt skulle skada eller såra nationalkänslan 
kunna vi icke inse.66 

I den efterföljande texten behandlas de fördelar som skulle kunna uppnås 
genom ett närmare samarbete mellan de skandinaviska invandrargrupperna. 
Att det skulle bli svårare än vad man trodde att enas under samma grupp-
beteckning, framgår av en fortsatt läsning av SCT. Trots att diskussionerna 
om ett närmare skandinaviskt samarbete initierats redan under första världs-
kriget, hade inte så mycket hänt i en mer handfast bemärkelse när det andra 
världskriget började närma sig. 

Andra världskriget och det svenska dilemmat 
Att döma av SCT satte således depressionen och de dåliga åren under mel-
lankrigstiden inte relationen mellan norrmän och svenskar i Kanada på prov 
i någon större utsträckning. Införandet av det nya uttrycket ”norsk-norsk”, 
avspeglar dock att man börjar göra en distinktion mellan norrmännen i 
Norge och i Kanada.67 

 
63 SCT, 4/1 1923. 
64 Svenska Pressen hade sitt huvudkontor i Vancouver och riktade sig till svenskar och svenskätt-
lingar i såväl USA som Kanada. 
65 Svenska Pressen, 4/4 1929. 
66 Ibid. 
67 SCT, ”Norsk-norska faran”, 6/8 1931. 
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Med det andra världskriget kom nya problem för såväl Kanadas skan-
dinaver, som dess tidningar, att förhålla sig till. Krigshändelserna i Skandi-
navien gjorde också att andra världskriget på ett mycket konkret sätt kan 
delas i två perioder i SCT. Tiden före den 9 april 1940, det vill säga före 
Nazitysklands invasion av Norge och Danmark, präglas av trevande försök 
att skapa bättre sammanhållning bland skandinaverna i Kanada, medan tiden 
efter invasionen (kallad ”Akt II i krig II”68 i SCT) kännetecknas av tidning-
ens rapportering om hjälptillställningar och insamlingar till förmån för det 
norska folket.  

Redan före det andra världskrigets utbrott hade SCT sökt uppmana till 
skandinavisk samling i Kanada. Det var islänningarna som först tagit initia-
tiv till ett närmande och den svensk-kanadensiska tidningen förhöll sig po-
sitiv till förslaget. Genom att föra samman de olika skandinaviska nationali-
teterna skulle man bättre kunna hävda sina intressen, menade tidningen. 
Detta ansågs förstås inte helt problemfritt på grund av de nationellt beting-
ande olikheterna, men SCT såg ändå en öppning för ett närmare samarbete. 
Som ett ideal framhöll tidningen ”det kulturella umgänget mellan de skandi-
naviska folken i Europa” och den menade vidare att det var genom att träf-
fas och ”lära känna och respektera varandra” som ett närmande mellan 
skandinaverna skulle kunna ske.69 

Den 28 juli 1938 hade tre skandinaviska ordnar, Sønner av Norge, 
Dansk-kanadensisk Samfund och Vasa Orden, kallat till ett stormöte i 
Sylvan Lake, Alberta och närmare 1600 personer av skandinavisk härkomst 
slöt upp.70 Mötet hade planerats sedan november 1937 på förslag av Sønner 
av Norge71 och det låg på de olika logerna att försöka samla så många som 
möjligt av skandinaverna i provinsen.72 I SCT redogjorde en man vid namn 
Arthur A. Anderson för denna träff, som ”upp till de yttersta av dessa dagar 
(…) blott varit en vacker dröm”.73  

I klartext beskriver Anderson skandinavernas situation i Kanada och 
lyfter fram de problem de stod inför: minskande invandrarantal och 
assimilation av den befintliga befolkningen. Det var alltså på det kulturella 
planet som skandinaverna skulle kunna hjälpa varandra genom sitt 

 
68 SCT, 11/4 1940. 
69 SCT, 10/2 1938. 
70 SCT, 28/7 1938. 
71Vasa Order of America, Minutes, Dist. 18, 14/12 1937, Acc No 82.211/1, PAA. 
72 Vasa Order of America, Minutes, Branting Lodge 417, 1/5 1938, Acc No 82.211/6, PPA. 
73 SCT, 28/7 1938. Det framgår inte om denne Arthur A. Anderson är synonym med den etable-
rade svensk-kanadensiska poeten med samma namn, men så kan mycket väl vara fallet. 
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samarbete, inte främst politiskt eller ekonomiskt. Och det skandinaviska 
samarbetet syftade inte till att luckra upp gränserna mellan de olika 
nationaliteterna. Snarare skulle det befästa dem. 

Hjälpverksamheten 
Med invasionen av Norge och Danmark kom emellertid SCT och dess skri-
benter att åtminstone tillfälligtvis överge den nationalistiskt separatistiska 
skandinaviska retoriken till förmån för en mer integrerande hållning. Nu var 
alla ’skandinaver’, likheter framhävdes istället för nationella skillnader, och om 
tidningen tidigare gärna framhållit svenskarna som norrmännens övermän, 
sökte man nu superlativer för att peka på norrmännens alla förtjänster. Man 
kallade dem ”tappra, framåtsträvande och högt upplysta”.74 

Den andra maj 1940, en knapp månad efter att Nazityskland invaderat 
Norge, rapporterade SCT om att det i svensk-norsk-dansk samverkan upp-
rättats en centralkommitté för en norsk hjälpfond i Alberta.75 Att man där 
sedan tidigare försökt etablera ett närmare samarbete mellan skandinaverna 
bidrog sannolikt till den snabba insatsen. Härefter tycks hjälpfonderna och 
hjälpverksamheten ha växt explosionsartat och den 23 maj samma år måste 

tidningen gå i försvar för att den inte hade 
möjlighet att rapportera om alla svensk-
kanadensiska initiativ som tagits för att hjälpa det 
norska folket.  

Hjälpverksamheten ansågs ovedersägligen 
vara viktig för att höja den svenska gruppens 
status i värdlandet. Detta framgår bland annat av 
en artikel om att svensk-kanadensarna, liksom 
andra nationaliteter, borde organisera en egen 
Röda-Korsavdelning så att inte svenskarna skulle 
verka mindre villiga än de andra invandrargrup-
perna att hjälpa till ”i en kritisk tid”.76 Men 
tidningens täta rapportering av svensk och 

svensk-kanadensisk hjälpverksamhet syftade förmodligen också till att dämpa 
ett dåligt samvete för den tänjbara svenska neutraliteten, och visa för 
norrmännen att svenskarna i Kanada stod på deras sida.  

 
 

 
74 SCT, 31/3 1941. 
75 SCT, 2/5 1940. 
76 SCT, 30/5 1940. 
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Det var framförallt två hjälporganisationer som SCT sökte uppmana den 
svensk-kanadensiska befolkningen att stötta: Den norska Jägarfonden, som 
syftade till att anskaffa militärmaterial till den norska armén och flottan i 
Storbritannien, och Wings for Norway, som hade som mål att införskaffa 
stridsflygplan till den norska stridsflygskolan ”Lilla Norge” i närheten av To-
ronto. I sin argumentation för den förra fonden skriver tidningen i mars 1941: 

Norge kämpar hela Nordens kamp. Norges öde är nära sammanknippat med 
Sveriges öde. Norges kultur, som nu förtryckas under tysk järnhäl, är Nordens 
gemensamma kultur, ”medelvägens kultur”. Tysk överhöghet i Norge är ett 
hot mot Sverige. (…) Genom att hjälpa norrmännen och de brittiska vapnen 
hjälpa vi att krossa Hitler och allt han representerar. (…) Stöd Norge av idag 
och du stödjer Sverige av i morgon.77  

Det som SCT här förespråkar är således en slags hjälp till självhjälp. Genom 
att hjälpa norrmännen att försvara sitt land skulle också det gamla hemlan-
det Sverige räddas. Anslaget är delvis detsamma när tidningen ett år senare i 
en ledare försöker uppmana svensk-kanadensarna att stödja Wings for Nor-
way. Här betonas de dubbla lojaliteterna – den kanadensiska och den 
svenska – och genom att stödja Norge i sin kamp skulle svensk-kanaden-
sarna visa sin solidaritet gentemot såväl det nya som det gamla landet. Tid-
ningen menar också att det norska folket stod svenskarna närmare än någon 
annan folkgrupp, något som gällde ”såväl ur geografisk som rasbiologisk 
synpunkt”.78 

Men det var inte bara den gamla nationalromantiska nationalismen 
som gavs spelrum. Den svensk-kanadensiska tidningen följde samvetsgrant 
den socialpolitiska utvecklingen i Sverige79 och hade också influerats av den 
folkhemsnationalism som enligt Patrik Hall började etableras i Sverige redan 
i slutet av 1920-talet.80 I samband med Tysklands ockupation av Norge fick 
folkhemmet också illustrera det nära släktskapet mellan svenskar och norr-
män: 

 
77 SCT, 13/3 1941. 
78 SCT, 16/6 1942. 
79 Se till exempel: SCT, ”The organization of social work in Sweden”, 30/4 1931. 
80 Hall 2000, s 258ff. 
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Mer än någonsin står det klart för oss, vilket kulturansvar vi svenskar bära, ge-
nom den ledarställning Sverige intager på det socialpolitiska området, där det 
under de sista decennierna gjort så banbrytande framsteg […] I dessa strävan-
den för social utveckling var Skandinavien en enhet. Vi känna oss förenade 
med våra skandinaviska bröder, ej blott därför att vi stamma från samma nor-
diska jord, utan också för att vi alla tro på förverkligandet av samma ideal: fri-
het och rättvisa, såväl för individen som för nationen.81  

Trots att såväl den svenska som den norska invandrargruppen levt länge i 
Kanada följde SCT således utvecklingen i hemländerna och omdefinierade 
det nationella innehållet i sin retorik utifrån denna. De skandinaviska län-
dernas likartade linje i välfärdspolitiken fick nu utgöra den gemensamma 
nämnaren även för svenskarna och norrmännen i Kanada. 

Strävandet mot en större skandinavisk sammanhållning i främmande 
land fortsatte under hela det andra värlskriget. Albertas skandinaver ansågs 
som särskilt framåt i detta avseende och framställdes som en förebild för 
svenskarna i det övriga Kanada generellt och i Winnipeg mer specifikt. 
Ännu mer uttalat än tidigare såg tidningen nu den skandinaviska gemen-
skapen som ett redskap för svenskhetens bevarande: 

Svenskheten skall icke dö i detta land så länge som vi förstå att i svenskhets-
bevarande syfte anpassa oss efter förhållandena. I skandinavisk samling ha vi 
möjligen medlet till ett effektivt bevarande av svenskheten – och om vi 
glömma egna fördomar och egoistiska intressen, glömma att det hela – vår 
stam – är större än delen – individen.82 

Skandinavisk samling var alltså lika med svensk samling. Det är intressant 
att notera att den ”stam”-gemenskap som tidningen talar om polariseras 
mot ”individen” och inte exempelvis mot ”nationaliteten”. Var den natio-
nella identiteten så djupt rotad att den inte sågs som en kollektiv företeelse?  

 Men inte heller det andra världskriget slutade i harmoni och samför-
stånd. I februari 1944 gick SCT i försvar mot Norrøna som hade uttalat sig 
negativt om svenskarna och deras insatser för Norge,83 och i mars var 
diskussionen om ”norskdom versus svenskhet”, liksom i slutet av det första 
världskriget, återigen aktuell om än inte i samma proportioner.84 Ännu fanns 
det således utrymme för konflikter mellan de forna unionsvännerna i Ka-
nada och den skandinaviska samhörigheten fick återigen stå tillbaka för den 
nationella identiteten.  

 
81 SCT, 16/6 1942. 
82 SCT, ”Skandinavisk dag”, 23/6 1941. 
83 SCT, “Sig selv nokk?”, 8/2 1944. 
84 SCT, 1/3 1944. 
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Genusimpregnerad retorik  

Aleksandra Ålund, Chris Barker och Daurisz Galasinski bland andra hävdar 
att nationalistisk retorik oftast konstrueras i maskulinitetens tecken.85 Detta 
kan stämma väl in även på på SCT:s retorik. Nationen och hans hustru är den 
talande titeln på Yael Feilers avhandling från 2004 om nationell retorik.86 
”Svensken och hans tidning” är den likaledes talande rubriken på en ledare i 
SCT.87 I det stora hela var SCT således en tidning av män för män. Kvinnan 
hade förvisso förärats en spalt där hon exempelvis kunde läsa om barnupp-
fostran och ”skönhetsmått”, men i den etniska och nationella retoriken in-
kluderades hon oftast bara parentetiskt – eller inte alls. I det följande görs 
tre nedslag för att belysa vissa förändringar i den svensk-kanadensiska reto-
riken över tid. Denna undersökning gör inte anspråk på att täcka in hela det 
spektrum av nationella yttringar som kunde göra sig gällande under samma 
tid utan försöker endast fånga upp de nya och tidstypiska strömningarna. 

Den 10 januari 1906 skrev O.H. Sellin från Calgary ett brev till tid-
ningen som egentligen skulle handla om hans julfirande i Calmar. Sellin tap-
par emellertid tråden redan efter den andra meningen och breder ut sig i en 
lång hyllning till det svenska folket i Alberta. Hans text innehåller hela flo-
ran av nationalistiska fraser och klichéer som man kan se prov på i tid-
ningen. I Calmar träffar han ”folk från det ärorika Dalarna” som ”lefva som 
kungar på sina täppor”. Han möter också en ”hurtig jämte”, en ”kraftfull 
smålänning” och en ”oblyg svenskfinne”.  

Antalet svenska invandrare i Alberta lyckas han med vissa omräkningar 
koppla till det antal personer som ”hjältekonungen Gustav Adolf landsatte 
på Tysklands jord 1630”, och som förde sin ”ärofulla kamp mot en tyran-
nisk öfvermakt”. I det efterföljande stycket får Gustav II Adolf personifiera 
de svensk-kanadensiska invandrarnas kamp – de blir ”guldkonungen från 
Norden som alltid ska lysa med ärans gloria”.88  

Sellins svensk-kanadensare är med andra ord män när han inte uttryck-
ligen skriver annat. De ska vara starka och hjältemodiga krigare och ta lär-
dom av ”sina fäder” för att få svenskheten att leva vidare i Kanada. Dock 
glömmer han inte kvinnorna helt och hållet. När kvinnan lyfts fram och 
tydliggörs genom formuleringar som ”Sveas blåögda, gladlynta söner och 

 
85 Barker & Galasinski 2001, s 70; Ålund 2002, s 13ff. 
86 Feiler, Yael. Nationen och hans hustru. Feminism och nationalism med fokus på Miriam Kainys dramatik. 
Stockholm 2004 (diss). 
87 SCT, ”Svensken och hans tidning”, 2/2 1932. 
88 SCT, ”Alberta Bref. Julen i Calmar” 10/1 1906. 
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döttrar”, förändras också de egenskaper som Sellin tillskriver ”svenskarna”. 
Det blåögda och gladlynta står i bjärt kontrast mot den krigiska styrka som 
representeras av det svenska-kanadensiska (maskulina) folket.89 

Det är förmodligen ingen slump att det är kung Gustav II Adolf som 
får stå som symbol för svenskarna i Kanada, om än själva liknelsen kan 
tyckas sökt. Genom att hänvisa till den tid i historien då Sverige var som 
störst skulle de svenska invandrarna ges kraft och mod att våga hålla kvar 
vid sitt ”stolta” och ”ärorika” ursprung. Sellin vill här följa svenskarnas ex-
empel medan han ser svenskamerikanerna som misslyckade på grund av att 
de hade börjat ge upp svenskheten. 

Trots att själva syftet med den nationella retoriken är att markera dess 
särart, följer den, som Marianne Winther Jørgensen, & Louise Philips ut-
trycker sig, ”en internationell arkitektur”.90 En del i denna arkitektur kan 
härföra sig till nationen som en släktmetafor, som i Sellins framställning 
kommer fram i uttryck som fosterjorden, Moder Svea och Sveas söner och döttrar.91 
Återigen förs tankarna till Roosens resonemang om storfamiljen och den 
sammanhållning som snarare bygger på en inre identifikation än på en 
kraftmätning med andra etniska grupper.  

I en ledare år 1934 rubricerad ”Vad är svenskhet?” försöker tidningen 
ringa in de specifika förhållandena för svenskarna i Nordamerika och riktar 
därmed mot Riksföreningen mot svenskhetens bevarande. Framförallt 
menar man att Riksföreningen inte följer med i den allmänna svenska 
utvecklingen utan håller fast vid en konservativ och föråldrad nationalism 
där språket bara har en symbolisk funktion.92 Men vad var då svenskheten i 
SCT:s tappning? Einar Haugen har blottlagt ”genusimpregnerade” ord och 
formuleringar genom att byta ut markörer som hon/han, kvinna/man i en 
kort berättelsesekvens.93 Detta kan med fördel göras även med den nämnda 
ledaren. Jämför dessa två varianter:  

 
 
 
 
 
 
 

89 Ibid. 
90 Winther Jørgensen, Marianne & Philips, Louise. Diskursanalys som teori och metod. 
Studentlitteratur. Lund 1999, s 167. 
91 SCT, ”Alberta Bref. Julen i Calmar” 10/1 1906. 
92 SCT, ”Vad är svenskhet”, 13/12 1934. 
93 Haugen 1987, s 113.  
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Den svenske mannen 
Vad är en svensk? Är han olik medlemmar av andra nationaliteter? Har han 
bättre fysik, bättre förståndsgåvor, ädlare karaktär än andra människor? Enligt 
vad vi har kunnat iakttaga finns det stora och starka svenskar, lika som små 
och svaga. Men det finns också stora ynkliga exemplar och små och naggande 
goda. (…) Vi finna bland svenskarna geniala uppfinnare och lysande veten-
skapsmän, men också halvfjollor och idioter.94 
Den svenska kvinnan 
Vad är en svenska? Är hon olik medlemmar av andra nationaliteter? Har hon 
bättre fysik, bättre förståndsgåvor, ädlare karaktär än andra människor? En-
ligt vad vi har kunnat iakttaga finns det stora och starka svenskor, lika som 
små och svaga. Men det finns också stora ynkliga exemplar och små och 
naggande goda. (…) Vi finna bland svenskorna geniala uppfinnare och ly-
sande vetenskapsmän, men också halvfjollor och idioter.95 

Tidningen travesterar här Riksföreningens retorik men utgår samtidigt från 
att svenskheten självklart var mannens. Kvinnor hade många olika tillmälen 
under det tidiga 1900-talet men ”halvfjolla” och ”idiot” räknades inte till 
dem. Men det är inte bara substantiv och pronomen som signalerar manligt 
genus utan också adjektiven. Ord som stora, starka och ädlare ter sig också 
malplacerade i den text som utgår ifrån den svenska kvinnan. De svenska 
egenskaperna blir här synonyma med manliga egenskaper. 

Medan svenskheten fortfarande var männens projekt hade själva den 
svensk-kanadensiska tidningens retorik förändrats i riktning mot både det 
samtida Sveriges och den kanadensiska verkligheten. SCT skriver: 

Bladet har senare gjort ett försök att rycka upp sig och börja tala om det 
moderna Sverige och börjat lägga en smula band på de högpatriotiska käns-
lorna.96 

Att hålla fast vid den gamla konservativa nationalismen blev om möjligt ett 
ännu svårare projekt för svenskarna i Nordamerika än för rikssvenskarna. 
Tidningen ironiserar kring de svensk-kanadensiska föreningarnas försök att 
hålla kvar vid en ålderdomlig svenskhet som för länge sedan övergivits i 
hemlandet. Samtidigt antyder han att man för att kunna klara sig i det nya 
landet också måste tillägna sig dess språk och kultur. 

Ett tredje och sista nedslag i tid görs den 17 september 1942 när tid-
ningen påkallde läsarnas uppmärksamhet i frågan om det ockuperade Norge. 
Under det andra världskriget hade återigen den nationella retoriken tonats 
ned och en mycket stor del av tidningens rapportering och argumentation 
rörde kriget och dess konsekvenser.  

 
94 SCT, ”Vad är svenskhet”, 13/12 1934. 
95 Omskrivning av SCT, ”Vad är svenskhet”, 13/12 1934 
96 SCT, ”Vad är svenskhet”, 13/12 1934. 
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I ledaren ”Skall jag taga vara på min broder”, uppmanar tidningen de 
svensk-kanadensiska läsarna att delta i en insamling till det norska folket.  

Hur är det med oss svenskar i Canada? Ha vi icke också plikter, samma he-
liga plikter som folket därhemma? Ha icke också våra rötter i den skandina-
viska jorden? Känna icke också vi i dessa sorgens år den djupaste medkänsla 
med vårt broderfolk som ännu kämpar och lider för det de anse vara störst 
på jorden. Fosterlandet och Friheten?97  

Termen ”broderfolk” var sedan länge etablerad som benämning på relatio-
nen mellan norrmännen och svenskarna och den utgör helt visst en genus-
markör i sig. Samtidigt bidrog själva krigssituationen till att retoriken ännu 
tydligare riktade sig till männen. Hela det norska folket personifierades nu 
av ”norrmannen” som böjde sin ”trotsig[a] nacke” och det framgår också att 
det var ”han” som led av invasionen.98 Den nationella retoriken fortsatte 
med andra ord att till största del vara männens. Däremot speglar citatet en 
tydligare svensk-kanadensisk identifiering än den tidigare retoriken.  

Sammanfattning 

Även om det kanadensiska värdsamhället och övriga immigrantgrupper ten-
derade att betrakta skandinaverna som en enhetlig grupp, var det under hela 
perioden 1905–1945 den nationella identiteten som stod i förgrunden i den 
svensk-kanadensiska retoriken. I synnerhet i början av perioden framhävdes 
hellre de nationella skillnaderna än de gränsöverskridande likheterna. För 
svensk-kanadensarnas del var norrmännen den självklara referenspunkten och 
det var genom jämförelsen med dem som svenskheten och dess innehåll 
kunde ges fastare konturer.  

Ur ett mer pragmatiskt perspektiv kom dock den skandinaviska sam-
lingen att spela en viktig roll, inte minst under de två världskrigen. Det för-
sta världskriget och den kanadensiska misstänksamheten kom att föra 
svenskar och norrmän närmare varandra. Trots att såren från unionsupp-
lösningen fortfarande gav upphov till schismer skapade kriget också behov 
av ett närmare skandinaviskt samarbete. Under det andra världskriget kom 
detta samarbete att utvecklas ytterligare, om än de gamla nationskonflikterna 
tycks ha levt kvar under ytan. 

Innehållet i begreppet ’skandinav’ försköts under perioden från att ut-
göra en innehållslös samlingsbeteckning, förbehållen det yttre samhället att 
använda som stämpel, till att inbegripa en faktisk – och praktisk – identitet 
att relatera till för den svensk-kanadensiska befolkningen. Men denna skan-

 
97 SCT, ”Skall jag taga vara på min broder?”, 17/9 1942. 
98 Ibid. 
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dinaviska identitet blev endast undantagsvis överordnad den svenska. Och 
även om samarbetet mellan de olika skandinaviska grupperna i Kanada kom 
att utvecklas över tid, kom således nationaliteten att utgöra det bärande 
identifikationselementet. Att vara skandinav i Kanada under den första 
hälften av 1900-talet var i själva verket att vara svensk, norrman eller för 
den delen dansk, finlandssvensk, finne eller islänning.  

Den nationella retoriken förändrades också över tid vad gäller innehåll 
och referenspunkter. När nationalismen i Sverige tog sig nya uttryck visade 
sig detta även i SCT. Nationalismens genus förändrades dock inte på samma 
sätt. I manligt bildspråk, skrivet av män för män, framställdes svenskheten 
under hela perioden både direkt och indirekt som ett manligt projekt. Enligt 
forskare som Barker och Galasinski är detta i sig inget unikt utan kan istället 
sättas in ett vidare internationellt perspektiv. Frågan är bara hur de svensk-
kanadensiska kvinnorna förhöll sig till denna uteslutning.  

 





 

  

 

 

VII SLUTSATSER 

Svenskarna i Kanada var svenskarna som försvann, från hemlandet, från 
invandringsstatistiken, från det svenska församlings- och föreningslivet – 
och från historieskrivningen. Samtidigt som det svenska Amerika har be-
handlats både grundligt och genomgripande i ett överväldigande antal ge-
digna studier, har denna sista stora grupp av utvandrade svenskar mer eller 
mindre glömts bort. Man kan fråga sig varför. I synnerhet idag när Sverige 
står som mottagare av ett stort antal invandrare från världens alla hörn blir 
den sekulariserade svensk-kanadensiska historien av särskilt intresse. Genom 
att se på svenskarna som invandrare, genom att betrakta invandrarerfaren-
heten utifrån ett svenskt perspektiv kan kanske åtminstone några generalise-
rande och ibland fördomsfulla omdömen om kulturellt ursprung kontra 
anpassning och assimilation nyanseras i dagens svenska politik och tidnings-
retorik. För även ”Svea folk” var invandrare i ett främmande land – med allt 
vad det kunde innebära. 

Denna avhandling har behandlat svenskt identitetsskapande i Kanada 
under 1900-talets första hälft. Med utgångspunkt i Fredrik Barths kultur-
gränsteori har den berört frågor om identitetsskapandets möjligheter, be-
gränsningar, innehåll och former. Den har sökt sätta denna process i rela-
tion till de ständigt pågående direkta och indirekta dialogerna med det kana-
densiska värdsamhället, med det svenska Amerika, med Sverige och med de 
övriga skandinaviska grupperna i Kanada. Den har till sist också utrett hur 
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den svenska identiteten förhållit sig till sociala identiteter som religion och 
genus.  

Undersökningen har genomförts på tre olika nivåer där individen, or-
ganisationerna, och den nationella retoriken undersökts. Tillsammans kan 
dessa studier förhoppningsvis fördjupa och vidga förståelsen av det svensk-
kanadensiska identitetsskapandet mer specifikt, samtidigt som resultatet 
också utgör ett inlägg i den fortgående diskussionen om nationalism och 
etnicitet på ett mer generellt plan. Nedan diskuteras avhandlingens huvud-
sakliga resultat i relation till valda teoretiska perspektiv. Framställningen 
griper över samtliga undersökningsnivåer och har strukturerats efter teman 
som synliggör svenskhetens gränser och innehåll, samspel med andra sociala 
identiteter och dialoger med centrala referenspunkter. 

Svenska kulturgränser 

Det första problemområde som denna avhandling undersökt rör det 
svenska  identitetsskapandets gränser och begräsningar, innehåll och former. 
Barths kulturgränsteori har visat sig vara mycket tacksam som ingång till 
undersökningen, inte minst genom de frågor som den ställer om behovet av 
den yttre definitionen i relation till inre sammanhållning och en (eventuell) 
kulturell kärna. Genom att Barth förflyttar intresset från etniska karaktä-
ristika till själva identitetsskapandeprocessen möjliggör han också generella 
iakttagelser med relevans för alla etniska grupper. Hur förhöll sig då den 
svenska gruppen i Kanada vid mötet med värdsamhället och andra etniska 
grupper? Vilka inkluderades och vilka exkluderades? På vilket sätt 
möjliggjorde eller begränsade den kanadensiska miljön svensk samman-
hållning och bevarande av den svenska identiteten? Och hur verbaliserades 
och manifesterades den svensk-kanadensiska identiteten. I det nedanstående 
har analysen delats upp i två delar: det yttre gränsskapandet och den ”inre 
kärnan”.  

De yttre gränserna 
I denna framställning har jag utgått från den grupp invandrare i Kanada som 
ansåg sig ha ett svenskt ursprung. Som vi har sett i det tidigare var denna 
grupp både nationellt och kulturellt splittrad men den byggde ändå på en 
stark identifikation inom gruppen, vilket gör att exempelvis Schermerhorn 
skulle ha betraktat den som en etnisk grupp. Genom att den kunde uppvisa 
en interaktivitet inom gruppen passar den även in på Abner Cohens defini-
tion av etnisk grupp. Men var gick då svenskhetens gränser i den kanaden-
siska invandrarmiljön? Undersökningen har visat att gränserna och solidari-
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teterna har kunnat se lite olika ut både över tid och mellan de olika under-
sökningsnivåerna.  

En mycket skarp gräns är den som på alla undersökningsnivåer dras 
mellan svenskarna och värdsamhället. Det var i förhållande till värdlandet 
som invandraridentiteten synliggjordes, varför vi här kan urskilja en tydlig 
gräns mellan ett ”vi” och ett ”dom”. Svenskarna var mycket väl medvetna 
om den etniska hierarki som hade styrt både invandring och arbetsmarknad, 
men trots sin förhållandevis höga status betraktade de sig ytterst som in-
vandrare bland andra invandrargrupper. Dock finns det endast mycket få 
tecken på någon egentlig identitetskonflikt i att vara kanadensisk medbor-
gare och samtidigt ha svenskt ursprung. Om den svenska nationalismen 
byggde på etnisk identifikation byggde den kanadensiska på själva medbor-
garskapet. 

Både Barth och Anthony Cohen har talat om vikten av att utgå från 
individnivå vid en undersökning av etniskt identitetsskapande. De individu-
ella strategierna har på ett mer ytligt plan kännetecknats av ständiga försök 
till gränsöverskridanden där den gemensamma invandraridentiteten och de 
spridda bosättningarna i präriemiljöerna tillsammans givit förutsättningar för 
nära vänskap över de etniska gränserna. De svenska invandrarnas brev och 
berättelser innehåller ofta försäkringar om de andra invandrarnas kvaliteter, 
gärna med direkta eller indirekta vederlägganden av etablerade fördomar. De 
ovan beskrivna förutsättningarna gjorde att det också skapades behov av 
vänskap och umgänge med dem som bodde närmast. Etnisk exklusivitet var 
helt enkelt en lyx som man oftast inte kunde kosta på sig i dessa miljöer. 
Även på organisationsnivån och i den nationella retoriken blir invandrar-
statusen tydlig. 

Norrmännen var de som språkligt, kulturellt, geografiskt och politiskt 
stod svenskarna allra närmast. Av det omgivande samhället betraktades 
skandinaverna också som en sammanhållen etnisk grupp. Alla undersök-
ningsnivåer har samtidigt visat att den allra tydligaste språkliga gränsdrag-
ningen gentemot andra invandrargrupper var den mellan svenskar och 
norrmän som fanns etablerad redan före emigrationen. Här ser vi således 
prov på hur strukturer och identifikationsgrunder transplanteras från det 
gamla landet till det nya på liknande sätt som Bela Vassady Jr. har beskrivit i 
sin studie av den ungerska immigrantgruppen i USA.  

Trots de ofta hårda orden är det mycket lätt att på samtliga nivåer 
identifiera den starka samhörigheten mellan svenskarna och norrmännen i 
Kanada när det kommer till konkret handling. Både på individ- och organis-
ationsnivå yttrar sig detta i äktenskap mellan olika skandinaviska nationali-
teter, och i den nationella retoriken är det sökandet efter en större gemen-
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sam plattform för identitetsskapandet i Kanada som är den drivande kraf-
ten. 

Även om många svenskar skulle slå sig ned i samma områden, hade de 
mycket olika kulturell bakgrund. Här blandades första och andra generatio-
nens svenskamerikaner med de ofta sekulariserade svenska direktinvand-
rarna. Dessutom har vi sett hur finlandssvenskar och gammalsvenskar 
kunde ansluta sig till den grupp som identifierade sig som svensk. Alla dessa 
grupper, eller subnationer som William Peterson skulle föredra att kalla 
dem, hade i grunden en svensk identitet som gjorde att de kände samhörig-
het med varandra, samtidigt som de hade helt olika förutsättningar utifrån 
både ett nationellt och ett kulturellt perspektiv. Kulturgränserna kan med 
andra ord ha varit påtagliga även inom den svenska gruppen.  

Samtidigt som Barths kulturgränsteori har utgjort en viktig ingång i 
undersökningen har det också stått klart att den måste kompletteras med 
ytterligare perspektiv. För att kunna förstå en grupps identitetsskapande- 
och integrationsprocess har jag hävdat att man även måste beakta de situa-
tionsspecifika variabler som påverkar möjligheterna till etnisk sammanhåll-
ning respektive assimilation. Varför blev då inte den etniska sammanhåll-
ningen mellan svenskarna i Kanada mer påtaglig?  

Onekligen fanns det krafter som verkade för en svensk sammanhåll-
ning. Möjligheten till svenska kolonier, de redan etablerade sociala nätverken 
samt goda utsikter till ”import” av svenskamerikanska organisationer och 
föreningar, är några av dessa faktorer som talar för en starkare svensk sam-
manhållning än vad denna undersökning har kunnat visa.  

Det fanns dock fler variabler som talade mot en svensk sammanhåll-
ning. De svenska immigranternas olika kulturella bakgrunder gjorde att det 
redan inledningsvis fanns tydliga kulturgränser även inom gruppen. Många 
svenskamerikaner hade också, inte minst genom äktenskap, hunnit etablera 
sociala nätverk utanför den svenska gemenskapen. Att den senare direkt-
invandringen företrädesvis utgjordes av unga män, varav många arbetsvand-
rare som inte hade för avsikt att stanna, var en annan splittrande faktor. 

Något så konkret fysiskt som den kanadensiska präriemiljön motver-
kade också i hög grad den etniska gruppbildningen. I den svensk-kanaden-
siska retoriken ville man se de splittrade svenska bosättningarna över landet 
som en av de största anledningarna till den förment undermåliga svenska 
sammanhållningen i Kanada. Detta var dock bara en dimension av proble-
met.  

Den kanadensiska staten hade tagit lärdom av den amerikanska koloni-
seringens tillkortakommanden och gav nybyggarna möjlighet att köpa an-
gränsande mark om de lyckats odla upp sin jord under den första treårsperi-
oden. Samtidigt som detta under idealiska omständigheter hade kunnat 
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borga för stabilare bosättningar spreds nybyggarna över en större yta även 
inom själva invandrarsamhället. Eller för att uttrycka sig kort – även de mest 
samlade invandrargrupperna blev förskingrade i dessa miljöer. 

Den ”inre kärnan” 
En av de mest intressanta och tillika svåraste frågor som Barths resonemang 
aktualiserar är hur det kulturella innehållet, etnicitetens inre kärna, förhåller 
sig till det yttre gränsskapandet och hur utbytet sedan sker däremellan. I sin 
avhandling för Dag Blanck ett resonemang som utgår från en skala som 
börjar i vardagsetniciteten, så som den tar sig i uttryck i hemmet och var-
dagslivet, och som slutar med den normativa elitnivån. Båda ytterligheterna 
utgör på en och samma gång också varandras förutsättningar. Blanck lägger 
vikt vid både vardagskulturen, etniska nätverk och vardagsrelationer. Eu-
geen Roosens ”storfamiljsmetafor” blir här en central referenspunkt efter-
som den i högre utsträckning tar fasta på den inre gemenskapen än på den 
yttre definitionen gentemot andra grupper.   

Roosens resonemang reser frågan om den plötsligt aktualiserade et-
niska identiteten. Om man bortser ifrån den gamla relationen till Norge och 
norrmännen, förefaller svenskarnas etniska medvetenhet snarare handla om 
samhörighet inom gruppen än ett skapande och upprätthållande av gränser 
gentemot andra invandrargrupper. När det gäller vardagskultur och etniska 
relationer skulle det vara svårt att hävda något annat än att den första gene-
rationens svenskar var etniska. De umgicks helst med andra svenskar, talade 
svenska när tillfälle gavs, och värnade om svenska traditioner som jul och 
midsommar.  

Det var istället i samband med generationsskiftena som det etniska in-
nehållet skulle komma att problematiseras på ett mer uttalat sätt. Den 
största stötestenen över tid var det svenska språket och dess vara eller inte 
vara i den kanadensiska immigrantmiljön. Trycket var hårt från värdlandet 
att alla invandrare skulle lära sig engelska, samtidigt som krafter från både 
Sverige och Svensk-Amerika verkade för det svenska språkets bevarande. I 
detta ”Babels land” tycks det dock ha varit den mest praktiska lösningen för 
de flesta invandrare att lära sig landets språk. Språkbytet började således på 
individnivå för att sedan också genomföras i de svenska organisationerna. 

På organisationsnivå och i den svensk-kanadensiska retoriken höjdes 
det röster för en bättre svensk sammanhållning. Men vad var det egentligen 
som var svenskt och hur skulle man förhålla sig till detta? Här valde Augus-
tanasynoden, Vasa Orden, och Svenska Canada Tidningen tre tämligen olika 
vägar. Augustana valde den amerikanska vägen till lutherdom och svenskhet. 
Genom att ta emot medlemmar av alla nationaliteter och tidigt börja an-
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vända det engelska språket menade man sig också kunna fånga upp de 
svenska invandrarna. Vasa Orden, å sin sida, blev lite av ett svenskhetens 
levande museum. Genom sin verksamhet konserverade den ett kulturellt 
innehåll som efter en tid skulle ha lika liten anknytning till den svensk-
kanadensiska och svenskamerikanska vardagsetniciteten som till det 
moderna Sverige. Svenska Canada Tidningen, till sist, höll sig ständigt à jour 
med händelseutvecklingen i det gamla hemlandet vilket också avspeglade sig 
i den nationella retoriken. 

Svenskhet i dialog 

Avhandlingens andra problemkomplex har behandlat det svensk-kanaden-
siska identitetsskapandet i relation vissa centrala referenspunkter. Identitet 
skapas inte i ett vakuum utan i ständig dialog med en omgivning. Detta på-
stående, som kan tillskrivas Mikhail Bakhtin och hans dialogismteori, ligger 
till grund för förståelsen av dynamiken i skapandet av en svensk-kanaden-
sisk identitet. Om Barths kulturgränsteori har varit ett redskap för att 
blottlägga själva gränserna mellan de olika invandrargrupperna har Bakhtins 
teori varit en hjälp tolkningen av hur dessa kulturgränser har uppstått. 
Samtidigt har den också gjort möjligt att sätta in det svensk-kanadensiska 
identitetsskapandet i ett vidare sammanhang. Hemlandet Sverige, Svensk-
Amerika, och det skandinaviska Kanada var de viktigaste referenspunkterna 
som svenskarna i Kanada på ett eller annat sätt var tvungna att förhålla sig 
till. I de direkta och indirekta dialogerna med dessa referenspunkter aktuali-
seras föreställningar om diasporan, storfamiljen och den föreställda gemen-
skapen.  

Sverige var en viktig referenspunkt på alla nivåer. På olika sätt förhöll 
sig såväl individer och organisationer som den svensk-kanadensiska 
retoriken till det gamla hemlandet. De känslomässiga banden upprätthölls 
genom kommunikationen med släktingar och vänner. Man följde den 
politiska utvecklingen i hemlandet och man försökte på olika sätt att skapa 
plats för hemlandet även i värdlandet genom exempelvsi firandet av 
traditionella svenska högtider. Samtidigt är det tydligt att svenskhetens 
historia i Kanada i första hand måste tolkas utifrån den nära relationen till 
Svensk-Amerika. I själva verket kan den tidiga svensk-kanadensiska 
historien ses som en förlängning av den svenskamerikanska, då det var just 
svenskamerikanerna som skulle komma att bli pionjärer också på den kana-
densiska prärien.  

Även de som emigrerade direkt från Sverige, åtminstone fram till 1920-
talets arbetsinvandring, var ofta en del av det svensk-amerikanska nätverket. 
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Många av dessa hade redan släktingar och vänner på någon sida av den 
nordamerikanska gränsen, ett faktum som bidrog till ett skapande av en 
gemensam plattform för identitetsskapandet hos svenskarna i USA och 
Kanada. Under flera år skulle också rörligheten över gränsen vara så stor att 
det skulle vara svårt att argumentera för förekomsten av en unik svensk-
kanadensisk identitet före sekelskiftet. Men även när direktinvandringen från 
Sverige tilltog, förblev kopplingen stark. Inte sällan upprättades nätverk som 
sträckte sig mellan släkt och vänner utspridda i Sverige, USA och Kanada. 
Genom brev och tidningar delade man varandras respektive verkligheter 
varvid släktgemenskapen skulle utvidgas till en föreställd gemenskap.  

Den svenskamerikanska Augustanasynodens offensiva missionsverk-
samhet i Kanada från det sena 1800-talet och framåt skall ses i ljuset av 
denna släkt- och vänskapsgemenskap på båda sidor om gränsen. Det var 
samma svenska själar som skulle räddas från såväl hedendomen som Mis-
sionsförbundets och de anglikanska församlingarnas verksamhet. Att hålla 
samman det svenska folket i Nordamerika genom den lutherska läran var 
dock inget enkelt uppdrag. Svenskarna i Kanada var mer spridda än i USA, 
och dessutom av olika orsaker mer ovilliga att bilda Augustanaförsamlingar. 
Kanske kan man se Minnesota-konferensens initiativ till bildandet av en 
självständig Kanada-konferens 1912 som ett första tydliggörande av de båda 
invandrarländernas självständiga status. Men även fortsättningsvis skulle 
Augustanas verksamhet i Kanada vara ett svenskamerikanskt intresse, inte 
minst genom de präster som oftast hade svenskt eller svenskamerikanskt 
ursprung. 

I Vasalogerna gick man under den undersökta perioden från att ha va-
rit en svenskamerikansk gemenskap på båda sidor om den nordamerikanska 
gränsen till att bli en skandinavisk gemenskap i svenskhetens tecken med ett 
nätverk som nu också sträckte sig över Atlanten ända till Sverige. 

Det är att dra det hela för långt att hävda att hela det svenska Kanada 
tillsammans med Svensk-Amerika ska kategoriseras som en diaspora. Inte 
desto mindre utgjorde de en viktig målgrupp för såväl Augustanasynodens 
som Vasa Ordens diasporaambitioner, på det sätt som Robin Cohen har 
definierat begreppet. Medan Augustana släppte de ambitionerna redan i ett 
tidigt skede i det svenska Kanadas historia, skulle Vasa Orden fortsätta att 
arbeta i den riktningen fram till våra dagar. Om än i liten skala ser vi där hur 
flera av diasporarepets fibrer tvinnar sig samman: det kollektiva minnet och 
idealiseringen av hemlandet samt förhärligandet av det förflutna. De organi-
serade hemresorna till Sverige kan också ses som försök att upprätthålla 
diasporan. 

 



SVEA FOLK I BABELS LAND 

 

   
 
312 

Ramarna för det svensk-kanadensiska identitetsskapandet skapades av 
kanadensiska värdsamhället. Genom sin immigrationspolitik reglerade den 
kanadensiska regeringen både immigranternas ursprung och sammansätt-
ning. I ett vidare perspektiv skulle värdsamhällets förutfattade meningar om 
svenskarna i hög grad styra svensk-kanadensiskt agerande och identitets-
skapande, inte minst i samband med de båda världskrigen. I dialogen med 
värdsamhället aktualiserades också relationen till andra invandrargrupper.  

Det var främst den laddade dialogen med norrmännen i Kanada som 
gav den svensk-kanadensiska identiteten sina konturer. Man kan kanske 
hävda att det var tack vare de stora likheterna som också de små skillna-
derna blev uppenbara. Framförallt i den nationella retoriken men också på 
individ- och organisationsnivå har det framgått att detta identitetsskapande 
var själva konsekvensen av en direkt dialog mellan de båda 
invandrargruppern i Kanada. Inte minst i den nationella retoriken förhöll sig 
svensk-kanadensarna också direkt till händelseutvecklingnen i de båda 
hemländerna. 

Den nära men ändå konfliktfyllda relationen mellan svenskar och 
norrmän har i ett vidare perspektiv problematiserat etnicitet och nationalism 
som begrepp. Svenskarna talade själva om ”stamgemenskap” när de relate-
rade till norrmännen. Samtidigt tycks den nationella identifikationen i nästan 
alla sammanhang ha varit starkare – även under världskrigen då man trots 
allt sökte sig till alternativa grupperingar. Inte mycket ser ut att ha förändrats 
över tid. I en artikel om skandinaverna i Edmonton, så sent som 1976, utta-
lade sig både svenskar, norrmän, danskar, islänningar och finnar om stadens 
skandinaviska centrum. Alla var eniga om att sammanhållningen mellan de 
olika skandinaviska nationaliteterna var ett stort problem. Och fortfarande var 
det skillnaderna – ej likheterna – som de olika grupperna ville framhäva.1 

Svenska identiteter 

Etnciteten behöver inte vara en identitet som överordnas alla andra sociala 
identiteter. Det tredje och sista problem som denna avhandling har därför 
försökt utreda är samspelet och konkurrensen mellan religion och etnicitet, 
respektive genus och etnicitet. Här vill jag försöka besvara frågorna om hur, 
varför och i vilka sammanhang dessa identiteter integrerades i den svensk-
kanadensiska, samt när dessa andra sociala identiteter också blev viktigare än 
den etniska. 

 
1 Edmonton Journal, 9/8 1976. 
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Religion och etnicitet 
Att många invandrarförsamlingar övergår från att vara en etniskt religiös 
gemenskap till att bli en religiös gemenskap har beskrivit av ett flertal fors-
kare, varav bland andra Herbert Gans kan nämnas. Och att vara svensk var i 
det unga invandrarlandet Kanada var också oftast att vara luthersk. Men 
skulle det ske någon förändring i detta över tid? Med tanke på den pågående 
sekulariseringsprocessen och framförallt 1920-talets starka inslag av arbets-
invandring blir det särskilt intressant att undersöka relationen mellan etnici-
tet och religion. Skulle kyrkan i egenskap av etniskt centrum lyckas locka till 
sig de nya invandrare eller sökte de sig till andra kontaktytor?   

Det kan vara värt att notera att Augustanasynodens församlingar i Ka-
nada aldrig slöt sina gränser gentemot andra nationaliteter, trots att den in-
ledningsvis definitivt kunde karaktäriseras som svenskarnas och svenskhe-
tens egen kyrka. På samma sätt skulle de svenska invandrarna delta i andra 
församlingars verksamhet även om de själva betraktade sig som svenska 
lutheraner. Ytterst var det även här de klimat- och terrängrelaterade begrän-
singarna som många gånger omöjliggjorde ett etniskt val i detta avseende. 

 I den tidigare framställningen har relationen mellan svenskheten och 
lutherdomen har kunnat granskas i framförallt inom tre områden: försam-
lingarnas etniska sammansättning och inställning till det svenska arvet, 
språkskiftet och barnverksamheten. Undersökningen har visat att samtidigt 
som de flesta församlingar hade övergivit det svenska språket och inte 
längre ansåg sig ha en svensk profil, bestod de flesta av de granskade för-
samlingar fortfarande år 1955 av övervägande skandinaver eller svenskar. 
Att döma av de förklaringar som ges till både språkskiftet och den mins-
kande svenska profileringen kunde denna utveckling vara en konskekvens 
av församlingarnas försök att behålla den andra generationens unga svenskar 
som endast behärskade det engelska språket och som kanske också hade gift 
sig utom den egna etniska gruppen. Samtidigt hade man givit upp hoppet 
om att kunna locka till sig de företrädesvis unga svenska män som anlände 
till Kanada under 1920-talet, vilket gjorde att man inte hade någon ny 
svensktalande invandrargeneration att ta hänsyn till. 

När det gäller söndagsskolverksamheten var det lutherdomen som stod 
i självklart fokus. Med prästens, söndagsskolelärarnas och kvinnoförening-
ens gemensamma ansträngningar skulle söndagsskolan rädda nästa genera-
tions svenskar till församlingen, när föräldrarna själva hade misslyckats i 
denna fostran.  

Utvecklingen i Albertas svensk-kanadensiska församlingsliv gick inte 
entydigt från att ha varit en etniskt religiös gemenskap till att bli en religiös 
gemenskap i en praktisk och faktisk betydelse. Kanske kan vi hellre under 
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denna period se en övergång i förståelsen av själva begreppet ”luthersk”.  
som med tiden inte längre självklart var synonymt med att vara svensk. 
Svenskheten och lutherdomen hade med andra ord gått skilda vägar – men 
endast som koncept betraktade. Fortfarande år 1955 förefaller det således 
som om det främst var de svenska själarna som Augustanaförsamlingarna 
värnade om. 

Genus och etnicitet 
Att män och kvinnor har och har haft olika roller i samhället är ingen nyhet. 
Men hur påverkade detta förhållande sammanhållningen och identitetsska-
pandet i den svenska invandrargruppen i Kanada? Denna fråga som diskute-
rades inledningsvis har sedan behandlats under de olika undersökningsnivå-
erna med utgångspunkt i de analysområden som föreslagits av Sydney Stahl 
Weinberg: allmänna förutsättningar, anpassningsstrategier och identitetsska-
pande. Vidare har de svenska männens respektive kvinnornas funktion som 
kulturbärare och/eller gränsöverskridare i immigrantsamhället behandlats.  

Några av avhandlingens huvudsakliga slutsatser beträffande könets 
betydelse för den svenska invandrargruppens identitetsskapandeprocess är 
att de gifta kvinnorna varit starkt bidragande till upprätthållandet av en et-
nisk gemenskap och identitet, medan de ogifta kvinnorna snarast fick en 
motsatt roll i denna process. Till skillnad från kvinnorna, vars etniska strate-
gier till stor del harmonierade med den egna viljan, skulle dock såväl de gifta 
som de ogifta svenska männen i präriemiljöerna på grund av omständig-
heterna komma att bli ”ofrivilliga” gränsöverskridare. 

Oavsett om de kom från Sverige, USA eller något annat land kan de 
svenska kvinnor som var gifta med landsmän betraktas som kulturbärare i 
flera avseenden. Eftersom det i första hand var kvinnan som stod för mat-
lagning, bakning och det mesta som hörde till det traditionella firandet av 
högtider, skulle mycket av det ”typiskt svenska” vara direkt bundet till hen-
nes kunskap och insatser. Det var också i första hand hon som fostrade den 
kommande generationens svensk-kanadensare. Genom att farmarkvinnans 
arbete koncentrerades till hemmet och ladugården, tillbringade hon mycket 
tid med barnen och språk, normer och kultur kunde föras över från en ge-
neration till en annan. Härigenom stod hon som en motkraft mot en kultu-
rell integration. 

Samtidigt blev de gifta svenska kvinnorna ”nätverkare” i en vidare be-
märkelse både inom och utom den egna invandrargruppen. I framförallt 
präriemiljöerna var grannarna mycket beroende av varandra och man kunde 
inte gärna ta hänsyn till ursprunglig nationalitet hos den som man sökte 
hjälp av. På samma sätt bidrog kvinnorna till den svenska samman-
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hållningen både på individ- och organisationsnivå och det finns mycket som 
talar för att verksamheten mer eller mindre stod och föll med deras insatser.  

Man får förmoda att det inte var de mest rädda och trygghetslängtande 
ensamstående unga kvinnorna som valde att emigrera. Det är också denna 
lilla grupp som bäst kan belysa de aspekter av ”Babels land” som stod för 
möjligheter, kreativitet och förnyelse. Det må vara att dessa kvinnor oftast 
arbetade som hembiträden, ett yrke som de kanadensiska kvinnorna ratade. 
Men tack vare yrkets specifika karaktär skulle många av de svenska hembi-
trädena snabbt tillägna sig värdlandets språk och kultur – de viktigaste red-
skapen för att klara sig i det nya landet.  

Undersökningen har inte tydligt kunnat visa hur dessa kvinnor resone-
rade inför den kommande karriären som oftast var äktenskapet. Däremot 
finns det starka indicier som talar för att många på ett mer eller mindre 
medvetet plan valde bort de ofta fattiga svenska männen till förmån för de 
mer etablerade anglosaxiska männen. Det som talar för en sådan strategi är 
framförallt den höga andelen svenska kvinnor som gifte sig med män av 
denna nationalitet, tillsammans med det faktum att äktenskapet långt in på 
1900-talet ofta sågs som en ekonomisk lösning för både kvinnan och man-
nen. Den ojämna könsfördelningen i invandrarlandet Kanada gjorde också 
att kvinnans position på äktenskapsmarknaden stärktes. Om svenskhetens 
pris var att bli en fattig farmarhustru med en övermänsklig arbetsbörda 
kunde alternativet att gifta sig till en bättre ekonomisk ställning och en 
högre status trots allt vara mer lockande.  

De svenska männen, gifta som ogifta, uttalar ofta direkta önskemål om 
en svensk sammanhållning i Kanada, men det var många yttre faktorer som 
verkade i motsatt riktning. Arbetsplatserna var oftast etniskt splittrade och 
även om det fanns vissa svenska kolonier var svenskarna tillräckligt spridda 
över landskapet för att umgänget skulle försvåras dramatiskt. I en tid då åtta 
timmars arbetsdag inte ens var påtänkt tog det helt enkelt för lång tid att ta 
sig dit man skulle. För de gifta männen kunde församlingen utgöra en sam-
lingspunkt men av allt att döma drog sig många av de svenska ungkarlarna 
bort från den gemenskapen. Däremot tycks det vara just denna kategori som 
sökte sig till de sekulära Vasalogerna. 

Att leva ensam och sköta en farm var mycket påfrestande och att hitta 
en kvinna att gifta sig med och som kunde hjälpa till med detta arbete var 
många ungkarlars dröm. Men om det var en bättre ekonomisk affär för de 
svenska kvinnorna att gifta sig utom den egna gruppen, förefaller det som 
om de svenska männen såg en ekonomisk fördel i att välja en kvinna från 
sitt eget hemland. De kvinnor som kom direkt från Sverige ansågs inte lika 
emanciperade och urbaniserade som de brittiska och amerikanska kvin-
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norna. Därför räknade ungkarlarna med att de skulle få bättre hjälp med 
jordbruket om de kunde gifta sig med en svensk kvinna. Men eftersom det 
fanns få ogifta kvinnor överhuvudtaget, ännu färre ogifta svenskor, gifte sig 
många av de svenska männen med kvinnor av andra nationaliteter. Förutom 
de övriga skandinaviska nationaliteterna var det då de irländska kvinnorna 
som valet föll på. Liksom de svenska kvinnorna var dessa ofta vana vid hårt 
arbete från hemlandet.  

På ett påtagligt sätt erbjöd landet olika möjligheter för kvinnor och 
män, vilket också skulle få tydligt genomslag i gruppens framtida samman-
sättning. De unga svenska kvinnorna och männen bidrog i lika hög grad till 
etniskt gränsöverskridande och strukturell integration genom blandäkten-
skap, men det var av mycket olika orsaker. Medan invandrarkvinnorna 
kunde få ett lite lättare liv genom att gifta sig utom den egna gruppen såg 
männen det mest strategiskt riktigt att gifta sig med en svensk kvinna.  

Kvinnan var på en och samma gång svenskhetens främsta förutsätt-
ning och dess svagaste länk. Hon var den som skötte svenskhetens mark-
service både bildligt och bokstavligt talat. Hennes roll som kulturbärare var 
uppenbar och hennes funktion i det svenska församlings- och föreningslivet 
viktig, för att inte säga omistlig. Samtidigt fanns det inte alltid tillräckliga 
incitament för att hon självklart skulle ansluta sig till den svenska invandrar-
gruppens gemenskap. Kerstin Hesselgrens intervjuundersökning från år 
1908 har visat att de allra flesta av de ensamstående unga kvinnorna emigre-
rade i hopp om att förbättra sin ekonomiska situation. Om detta var den 
främsta drivkraften varför skulle de då inte välja den man som kunde er-
bjuda mest ekonomisk trygghet och ett lättare liv?   

Om svenskheten i den nationella retoriken skulle könsbestämmas 
skulle den vara ett maskulinum. Det var männen som domierade i både den 
svensk-kanadensiska invandringsstatitisken och den nationella retoriken. 
Svenskhetens väl och ve beskrevs ofta i maskulina termer samtidigt som 
kvinnan endera nämndes parantetsikt. Detta mönster går att känna igen 
även över tid.  
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Svenskhetens framtid 

I en forskningsansats som denna, där ett flertal olika perspektiv och material 
tillsammans får bidra till förståelsen av ett specifikt problem, möter man 
alltid sådant som bekräftar tidigare föreställningar, men också sådant som 
visar sig vara av större betydelse än vad man hade anledning att anta i arbe-
tets början. I denna avhandling är det framförallt barnents roll som redskap 
för ett etniskt bevarande i invandrarsamhället som har tillfört nya perspektiv 
på förståelsen av det svenskt identitetsskapande i främmande land. Barnet 
representerade framtiden och skapade hopp och förväntningar hos både 
föräldrar och organisationer. Av de samtida organisationerna sågs 
barnverksamheten som ett prioriterat område, varför den tilldelades en stor 
del av de personella och ekonomiska resurserna När invandringen av 
svenskar avstannade var det endast genom barnen som svenskheten skulle 
kunna överleva.  

Frågan om generationsväxlingar i invandrargrupper diskuterats alltse-
dan Marcus Lee Hansen år 1938 presenterade sin teori om den tredje 
invandrargenerationens dilemma. I den upplevda verkligheten är den pro-
blematiken lika aktuell dagens Sverige som i gårdagens Nordamerika. En 
mer ingående studie av de etniska organisationernas barnsatsningar skulle 
definitivt kunna utgöra ett viktigt bidrag till denna diskussion. 
 

 

 
 
 
 

 





 

  

SUMMARY 

Svea People in the Land of Babel 
Swedish Identity in Canada 

During the First Half of the 20th Century 
 

 
In almost all contemporary research, ethnicity is considered a flexible con-
struction, a phenomenon depending on interaction with others and with con-
stant re-negotiation of boundaries. While it seems clear that Swedish immi-
grants in Canada developed a new sense of Swedishness, it has not been ob-
vious how this identity was constructed.  

This dissertation aims to shed light upon the construction of identity 
within the Swedish-Canadian immigrant group during the first half of the 
20th century. In so doing, it raises questions of the contents, shapes and limits 
of Swedish identity formation. Since no social identity develops in a historical 
and contextual vacuum, it also analyzes direct and indirect dialogues with 
certain crucial points of reference. The most important sources of ethnic and 
nationalistic influences this study scrutinizes are the homeland Sweden, 
Swedish-America, Scandinavian-Canada and the Canadian host society. It also 
examines the interaction with other social identities, such as gender, religion 
and class. 

Theoretically, this dissertation takes its point of departure in Fredrik 
Barth’s assumptions on cultural boundaries and ethnic grouping, which 
emphasizes the meeting and confrontation with other groups as a trigger in 
the development of a new ethnic identity. In this process, national influences 
and the concept of diaspora seem crucial. “Svea People” also considers gen-
der related theories connected to identity formation. To make these theories 
operable, the study is carried out on three partly interacting levels: the indi-
vidual, the organizational and the official level. Furthermore, it uses Mikhail 
Bakhtin’s  concept of dialogism to obtain a broadened understanding of 
external influences in the identity formation process. 

The few previous studies on Swedish ethnicity in Canada reveal a gen-
eral low ethnic awareness within the Swedish-Canadian group, both compared 
to other ethnic groups in Canada and to Swedish-Americans in the United 
States. This was also observed by the early Swedish immigrants. Historians 
Lars Ljungmark and Harald Runblom claim that the Swedes’ rapid integration 
and low ethnic consciousness had to do with an uneven gender distribution, a 
general low interest in Swedish culture, the scattered manner in which the 
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Swedish immigrants tended to settle and a relatively recent immigration. In 
times of modernization and secularization, the importance of religious and 
other institutions – which had strengthened earlier Swedish communities in 
the United States – diminished. “Svea People” agrees with these assumptions. 
Nevertheless, this dissertation also seeks to widen the understanding of the 
Swedish-Canadian experience by focusing on limitations, possibilities and 
pragmatic strategies in Swedish-Canadian identity formation.  
 

Basic conditions 
 
Chapters II and III thoroughly deal with background factors. While Chapter 
II explores aspects connected to North America and immigration, Chapter III 
examines certain aspects of Sweden and Scandinavian emigration.  

Chapter II discusses the early immigration to the United States and the 
settlement of the west from Frederick Jackson Turner’s frontier theory. It 
deals with Swedish America and the development of ethnic congregations, 
organizations and societies. The most influential of these were the Lutheran 
Augustana Synod and the Vasa Order of America, both of which would be 
established in Canada as well.  

To set the background, Chapter II compares the specific Canadian con-
ditions with the United States. The availability of good homesteading land in 
USA was already restricted when the Canadian government and the Canadian 
Pacific Railway promoted immigration by organizing an extensive marketing 
of unsettled land in Canada. During the entire immigration era the Canadian 
immigration board tried to keep out non-white national groups, while they 
promoted immigration from Western Europe. Most of all, they welcomed 
naturalized Americans and people of British origin. Even though the Scandi-
navians were preferred immigrants, they nonetheless had to cope with preju-
dices and stereotypical opinions from their host society. 

Chapter III describes Canadian immigration from a Swedish and Scan-
dinavian point of view. Until the turn of the century, most Swedes that went 
to Canada were in fact Swedish-Americans crossing the border in search of 
new land. In the early 20th century, immigration from Sweden increased. The 
first years of Swedish immigration in Canada were characterized by family and 
chain migration, while after First World War it was more of a work migration, 
mostly characterized by young single men.  

A case study of Norrbotten, a county in northern Sweden, indicates that 
emigration from this certain area was extremely sensitive to business cycles. 
The two main industrial regions, the mining, and the farming and forestry 
districts, show two almost entirely different emigration patterns. The Norr-
botten study also gives evidence of an outspoken politically radical environ-
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ment, where the union, as well as the socialistic press, encouraged emigration 
in times of conflicts and crises on the labour market. This seems to have been 
particularly true in the mining districts. Although there were few female emi-
grants from Norrbotten, this section discusses women as specific driving 
forces for emigration to Canada. As in many other migrations studies, women 
in Norrbotten seem to have followed their husbands to the new country. Still, 
some unmarried women also emigrated, most likely to work as domestic ser-
vants in Canada.  
 

The individual level 
 

Chapter IV deals with Swedish immigrant experience in the Canadian Prairie 
Provinces on an individual level. Empirically, the study is primarily based on 
letters, interviews and accounts in local histories. The first part of this chapter 
emphasises gender. A majority of the Swedes in Canada were single men, 
some of whom never married or had children. This seems to have affected 
the formation of a new identity in at least two different ways. First, on a more 
general level, Swedishness often became synonymous with male Swedish 
identity. Second, the uneven gender distribution contributed to the decline of 
Swedishness in a very short perspective of time. The ones who married often 
married into other ethnic groups, which might have weakened Swedish iden-
tity somewhat, and the bachelors did not leave a second generation Swedes to 
keep up their national and ethnic heritage.  

Swedish women, on the other hand, if single when leaving Sweden, of-
ten married in the new country. Nearly half of the Swedish-Canadian women 
married men of another nationality than their own. Apparently, Swedish men 
and women met with different realities in Canada. Apart from farm work, 
which occupied both sexes, many women worked within families as domestic 
servants. This gave rise to the establishing of social networks, which differed 
a lot from those established by men at typical male working environments 
such as forestry, mining and railway camps. While women got close to fami-
lies and their circle of friends and relatives, men made friends with other men, 
without the connection to traditional family and community life.  

It seems obvious that new social constructions and identities develop 
when people of different ethnic and national backgrounds settle in a some-
what alien society. Phenomena such as cultural clashes and ethnic grouping 
are generally connected to the integration process in all kinds of immigrant 
societies. When interacting with other ethnic groups, Swedes in Canada were 
mostly tolerant of other nationalities, although they seem to have preferred 
the company of Swedish compatriots and other Scandinavians, more specifi-
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cally the Norwegians. Moreover, a somewhat paradoxical feature in many 
Swedish-Canadian accounts was the strong emotions connected to both the 
old and the new homeland. Sweden represented their glorious past and Can-
ada their prosperous present and future.  

Linguistically, Swedish immigrants commonly chose strategies of 
change. When Swedish language no longer served as a tool for communica-
tion, most Swedish-Canadians saw few good reasons for a rigid adherence. 
Here, impact of political, juridical and social structures already established in 
their new homeland, must not be underestimated. The linguistic changes 
were fuelled by the canadianization ambitions of the government. The 
school system thus played an important role by impressing Anglo-Canadian 
values, behaviour and language upon the immigrant children. However, gen-
erational conflicts and nationalistic sentiments from the homeland acted as 
forces against linguistic changes. Besides the influences from Swedish 
friends and relatives, echoes of Swedish nationalism also seem to have had a 
formative impact on Swedish-Canadian identity. 

 
The organizational level 

 
Chapter V analyzes the development of the Lutheran Augustana Synod and 
the Vasa Order in Canada. Geographically, this study concentrates on the 
Canadian Prairie provinces in general, and on Alberta more specifically. The 
tide for building congregations was closely connected to the tide of immigra-
tion in the late 19th century, while the organization of Swedish secular socie-
ties started when the influx of Swedish immigrants to Canada was waning. 
Between these years, the First World War drew attention to ethnic and na-
tional belongings within multiethnic countries, such as Canada and the USA, 
while an ongoing modernization process, working alongside with seculariza-
tion, contributed to the gradual disintegration of many churches.  

In the young immigrant environment of Canada, the Swedish-American 
Augustana Synod was never nearly as influential as it was in the United States. 
During a long period, the scattered Swedish population was subjected to ex-
tensive Swedish-American mission campaigns, even if these efforts were of-
ten made in vain. Economic, geographical and individual causes worked 
against organization of new congregations. The Augustana’s Minnesota Con-
ference considered Swedish-Canada a real impediment, and worked for the 
organization of an independent Canada Conference. Although the idea got 
only limited support from concerned parties, the Canada Conference became 
a reality in 1912. 

Between 1889 and 1923 there was a slow, but comparatively steady 
growth of Augustana congregations in Canada. After that, dissolved and 



SUMMARY 

 

 
  

323
 

merged congregations almost outnumbered the organization of new ones. In 
Canada as a whole, Saskatchewan had the highest number of new congrega-
tions; on the other hand, those in Alberta proved to be more enduring.  

Considering Swedishness, there seem to have been a gradual liberation 
over time between religion and ethnicity. Some spokespersons for the 
Augustana congregations in Alberta believed that Swedish traditionalism actu-
ally retarded the development of the church. When they had to choose, 
Swedish-Canadian congregations prioritized the Lutheran faith rather than 
clinging to the Swedish ethnic heritage. In 1955, although all Albertan 
Augustana congregations had a Swedish background, only a minority consid-
ered themselves Scandinavian in makeup and approach. If one of the pur-
poses in establishing these churches had been to strengthen Swedish-Cana-
dian unity in the area, most often this had to give way to the convey of relig-
ion.  

In Wetaskiwin, Alberta, ethnic Swedes of different nationalities – 
American, Russian, Finnish and Swedish – blended in the same Augustana 
congregation. Although they had both faith and meeting place in common, 
these nationalities did not intermarry to any extent. The study of Bethlehem 
Lutheran Church also shows that the Lutheran faith might have been a family 
concern within the Swedish-Canadian community. Thus, very few of its 
members were unmarried men. 

The first Vasa lodge was organized in Canada in 1912. Ten years after, 
in March 1922, the Branting Lodge in Calgary was organized as the first Vasa 
lodge in Alberta. The lodge was set to serve both as a network to support 
country fellows in economical need, and as an institution aiming at helping 
Swedes keep their Swedish heritage. The first years of activity, the Branting 
Lodge belonged to the district Central Canada, but in 1931 Alberta got its 
own district lodge. At that time there were in all five lodges in the province, 
situated at Calgary, Meeting Creek, Edmonton, Hay Lakes and Stavely.  

Themes in the minutes of the Vasa lodges in Alberta indicate a close 
connection to the Vasa Order in Swedish America. Over time, the lodges 
seem to have been preoccupied with questions of membership, economy, 
language, children’s clubs and festivities.  

The membership question in the Branting Lodge, as well as in other 
Vasa lodges, was as crucial as ambiguous. On the one hand, the lodge sought 
to procure as many members as possible to secure a steady income for the 
needy Swedish members in the area. On the other hand, it tried to keep to the 
all-Swedish concept and to refuse other nationalities to become members. As 
time passed, this became more and more problematic. When a member mar-
ried a non-Swede, the lodge found it difficult to exclude the new spouse. A 
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partial solution to this problem was an eventual acceptance of members of 
Scandinavian background. 

Discussions on Swedish cultural arrangement peaked during the first 
years of activity. After only a couple of years such discussions gave way for 
more advantageous general festivities. During the Depression and the Second 
World War, these kinds of arrangements seemed to peak in the Branting 
Lodge. Since party activities had both social and economic functions, this 
development might also indicate an increased need of the ethnic network as 
such. At the same time all-Scandinavian arrangements saw a slight but clear 
increase during the Second World War, and particularly after the German 
invasion of Norway and Denmark.  

Women’s roles were crucial in both the Augustana synod and the Vasa 
order in Canada. In fact, women did not only seem to have upheld many con-
gregations and lodges by their mere participation and commitment, but their 
work also supported these organizations economically.  

As was the case in Swedish-America, the language dilemma was thor-
oughly discussed in Augustana congregations as well as in Vasa lodges all over 
Canada. This question was to remain a controversial issue many years. As 
early as in the 1920th some Augustana congregations turned to English, while 
many of the Vasa lodges held out until the 1950s.  

Another common concern of the Augustana Synod and the Vasa Order 
was the next generation. Both organizations promoted activities for children 
and youths in a rather energetic way, but the Swedish-Canadian response was 
relatively weak, particularly when compared to the Swedish-American coun-
terparts. The sources indicate that even when parents were genuinely inter-
ested in their own Swedish heritage, they saw no advantage of forcing it on 
their children.  
 

 
The official level 

 
Taking the ethnic press as a point of departure, Chapter VI investigates the 
Swedish-Canadian rhetoric on an official society level. The examination of 
Svenska Canada Tidningen (SCT) reveals three quite different goals for the 
Swedish-Canadians during the first half of the 20th century. First, they should 
work for the preservation of Swedishness and hold on to Swedish culture and 
old traditions. Second, they should cooperate and identify with other Scandi-
navians. And third, they should become worthy Canadians. As the years 
passed, the strategy became clearer. Cooperation on Scandinavian-Canadian 
basis would make it possible for the Swedish-Canadians to both preserve their 
Swedish heritage and become good Canadian citizens. This kind of develop-
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ment, were the ethnic background serves as qualification for acceptance and 
assimilation in the new country, has also been described by other scholars. 

However, the Scandinavian project in Canada had its stumbling blocks. 
Foremost, the Scandinavian nationalities guarded their own independency and 
status. Even though the Canadian host society tended to consider Scandina-
vians as one single ethnic group, the Swedish national identity was most im-
portant in the SCT rhetoric the entire period 1905–1945. In the beginning of 
the period it was even more so. For SCT, the Norwegians in Canada were the 
self-evident point of reference, and comparisons between Swedes and Nor-
wegians served to define the content of Swedishness. Other Scandinavians, 
the Danes, the Icelanders, and the Finnish-Swedes, seem to have played only 
a minor part in this process. 

From a pragmatic point of view, the attempts to create Scandinavian 
unity might have had a certain impact on the Swedish-Canadian situation es-
pecially during the two world wars. The First World War and the Canadian 
suspicion most likely forced Norwegian and Swedish immigrants closer to-
gether. Undoubtedly, the wounds from the 1905 Union dissolution were still 
hurting and thereby gave rise to some schisms, but the urge for common ac-
tions and arrangements was even stronger. During the Second World War 
this cooperation developed further, if even old national conflicts seem to have 
lured under the surface.  

The content of the term “Scandinavian” shifted over time from being an 
empty collecting term, almost exclusively used by the host society as a label, 
to becoming a gathering concept, at least on a discursive level. Still, it was the 
Swedish identity that was most important to Swedish-Canadians. 

The use of history in the Swedish-Canadian rhetoric deserves a few re-
marks. While SCT during the first formative years published historical ac-
counts on 17th-century Swedish history, referring to Sweden as a great power, 
it turned to the Nordic history of Vikings during periods when the Scandina-
vian identity was called attention to. 

Although the Swedish-Canadian group consisted of both men and 
women, the rhetoric in SCT is almost entirely oriented to the men. By apos-
trophing Swedish men, brothers and sons, the paper made its target group 
clear. It also stereotypes Swedish identity into typical male ideals, such as 
strength, courage and power to act. 
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Concluding remarks 
 
In the early 20th century there were misgivings that the Swedish-Canadians 
would loose their Swedish heritage. To all appearances Swedes were assimi-
lating into the Canadian society in the same pace as memories from their old 
homeland were fading. Nevertheless, it appears that even the Swedish-Cana-
dians have preserved at least a part of their ethnic heritage. The emergence 
of Swedish societies, papers, schools, indicates that Swedishness has a 
certain hold even in contemporary Canada. When comparing Swedish 
ethnicity in the United States to Swedish ethnicity in Canada in the first half 
20th century, there are some noticeable differences however. Most of all, 
Swedes in Canada never organized in the same way, and they did not cling 
together in the same communities as did the Swedish-Americans. And even 
though the immigration to North America often has been considered one 
single movement, the immigrants had to deal with different realities 
depending on which country they chose. 

On a basic every-day level, the first generation Swedes in Canada were 
probably as Swedish as they could be concerning identity, culture and social 
networks. They spoke Swedish and intermingled with other Swedes 
whenever they had an opportunity. Swedish traditions were celebrated with 
country fellows, and many Swedish-Canadians also kept a steady contact 
with friends and relatives in the old country as well as in Swedish-America. 
And even though most of them in this multiethnic environment actually 
became much aware of their own ethnic identity, in the way Barth and 
Hylland Eriksen have suggested, the conditions for Swedish-Canadian 
ethnic grouping was not favourable.  

As it turned out, the shattered Swedish immigration, the vast and often 
hardly passable Canadian landscape, together with active help from the pur-
poseful Canadian government, would prevent an extensive establishment of 
ethnic organizations. Although there were attempts to shape all-Swedish 
communities, the arrival of Swedish immigrants was spread over a long time. 
Swedes immigrated in smaller groups, in families or even as individuals. Fur-
thermore they arrived from four different nations: United States, Sweden, 
Russia and Finland. These were important contributing factors to the wide-
spread settlement of the Swedish-Canadians. Over time, Swedes in Canada 
would become even more scattered since many of them had to leave their 
farms due to years of bad harvest.  

The participation in Swedish societies and congregations in Canada was 
more a result of strong will and devoted work than of routine behaviours. 
Many Swedish immigrants in Canada spent several hours getting to their con-
gregation or lodge for a meeting. Most immigrants did not have all that free 
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time, however. Instead of reserving an entire day to reach their compatriots, 
some Swedish-Canadians chose to take an active interest in multiethnic socie-
ties and congregations in the area they lived in. 

On all investigated levels in this dissertation, there is a clear evidence of 
the impact of identity formation in the ongoing dialogues with the central 
points of reference mentioned in the above. As Mikhail Bakhtin has pointed 
out, all human awareness develops in constant interaction with others. Both 
outspoken desires from the Swedish homeland and its actual internal develop-
ment were considered and reformulated in Swedish-Canadian rhetoric. When 
the nationalistic discourse changed in Sweden, the Swedish-Canadian rhetoric 
changed in the same direction. Swedes in Canada also responded to ethnic 
competition, especially from Norwegians, by trying to define how the two 
related groups differed. Of certain importance was of course the signals given 
from the host society. With a general suspicion of foreign elements together 
with a demand for assimilation, the Canadian government seems to have 
hastened the integration process of Swedish-Canadians. 

Moreover, the intense dialogue with Swedish America, mostly con-
ducted through the Augustana Synod and the Vasa Order, contributed to a 
new sense of Swedishness. Both these Swedish-American organizations had 
what Robin Cohen categorizes as Diaspora ambitions. Although both organiza-
tions had its origin in Swedish America, they relatively soon established a 
certain cooperation with the pan-Swedish movement in Sweden.  

The uneven gender distribution among Swedish immigrants in Canada 
inevitably draws attention to the relationship between gender and ethnicity. 
Undoubtedly, the surplus of single Swedish-Canadian men affected the 
transference of Swedishness negatively in the change of generations. 
Furthermore, even though most unmarried Swedish men in Canada expressed 
strong wish to marry a Swedish women, many had to turn to other ethnic 
groups to find a partner to share their life with. This development most likely 
hurried both cultural and structural integration of the Swedes in Canada, 
although there is evidence that many men tried to make their wives Swedish 
regardless of original nationality.  

Swedish rhetoric specifically on the official level was carried out by men, 
to men, in a male language and imaginary. In this context the term Swede thus 
became synonymous with Swedish man. This kind of expressions of gendered 
ethnicity has also been observed by for example Chris Barker and Daurisz 
Galínski in their study of Polish nationalistic rhetoric.  

On the individual and organizational level, however, women were not 
that invisible. They played an important social, economical as well practical 
role. In fact, it could be argued that the Swedish-Canadian organizational 
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life would have had no future, if not for the women’s commitment. Alice 
Scourby has drawn the same conclusion in her study on Greek immigrants. 
Since many single Swedish women seem to have searched for other options, 
not all potential female “culture carriers” remained within the Swedish-
Canadian community. 

While Swedish-Americans seem to have developed a togetherness based 
upon kinship, friendship and ethnic affiliation, the later immigrants to Canada 
displayed a Swedish consciousness that is partly rooted in Swedish 
nationalism. In fact, when analyzing Swedishness in Canada, the differences 
between the two concepts of ‘ethnicity’ and ‘nationality’ seem to blur. Much 
of what at first appears to be ethnic strategies may be traced to contemporary 
nationalistic discourse. Furthermore, this Swedish nationalism did not negate 
Canadian nationalism. Rather it functioned as complementary identity within 
the Canadian national framework.  
 

 

 
My sincere appreciation to Eva St. Jean for helping me with the English translation. 



 

  

Bilaga 1. 

APPENDIX 

 
 
 
Nordiska invandrare i Kanadas prärieprovinser, 1901-1936 

 
 

ALBERTA 
 
Tabell 1: Antal invånare med nordiskt ursprung i Alberta 1901-1936 
Ursprung 1901 1911 1916 1921 1926 1931 1936 
Svenskt 13 251 15 943 16 308 19 828 20 089 
Norskt 17 105 21 323 22 058 27 360 28 435 
Danskt 4753 6772 7872 11 403 11 626 
Isländskt 

 
 

3940* 29 547*
700 507 775 870 1033 

Finskt 99 1588 2245 2926 3077 3318 3135 
TOTALT 4039 31 135 38 054 47 471 50 090 62 779 64 318 

Källa: Census of Prairie Provinces 1936. Volume I. Population and Agriculture. Dominion Bureau of Statistics. 
Department of Trade and Commerce. “Census of Alberta, Table 10.” Ottawa 1938. s. 899 
 
* Under perioden räknades de skandinaviska länderna samman i statistiken. 

 
 

 
 
 
Tabell 2: Antal direktinvandrade nordbor i Alberta efter kön och immigrationsår 
Födelseland 
och kön 

kön Före 
1901 
 

1901-
1910 

1911-
1920 

1921-
1930 

1931-
1935 

1936 
(5mån) 

Not 
stated 

TOTALT

Sverige      
  

M 
K 

 303 
170 

1747
876

1143
625

1275
456

24
15

1
-

12 
2 

4505
2144

Norge       M 
K 

 182 
126 

1773
922

1239
811

1935
830

20
22

3
1

14 
7 

5166
2719

Danmark    M 
K 

75 
46 

462
209

659
283

2141
791

28
19

3
2

3 
4 

3371
1354

Island          
 

M 
K 

54 
59 

22
21

16
16

6
1

-
-

-
-

1 
- 

99
97

Finland       M 
K 

28 
19 

239
168

208
150

230
120

15
6

-
1

2 
1 

722
465

TOTALT  1062 6439 5150 7785 149 11 46 20 642
Källa: Census of Prairie Provinces 1936. Volume I. Population and Agriculture. “Census of Alberta, Table 37” Ottawa 1938. 
Dominion Bureau of Statistics. Department of Trade and Commerce. s. 1010. 

 
 
 
 

 



SVEA FOLK I BABELS LAND 

 

   
 
330 

 
 
 

 

 
SASKATCHEWAN 
 

Tabell 3: Antal invånare med nordiskt ursprung i Saskatchewan, 
1901-1936 

Ursprung 1901 1911 1916 1921 1926 1931 1936 
Svenskt 16 398 19 064 19 909 22 548 22 049  
Norskt 26 977 31 438 34 806 39 755 39 866
Danskt 3156 4287 4954 6630 6247
Isländskt 

 
 

1452* 

 
 

35 157* 
3177 3593 3701 3841 3866

Finskt 137 1008 1356 1937 2140 2313 2085
TOTALT 1589 36 165 51 064 60 319 65 510 75 087 74 113

Källa: Census of Prairie Provinces 1936. Volume I. Population and Agriculture. 
Dominion Bureau of Statistics. Department of Trade and Commerce. 
“Census of  Saskatchewan, Table 10.” Ottawa 1938. s. 435 
 
* Under perioden räknades de skandinaviska länderna samman i statistiken 

 
 
 

 
 

Tabell 4: Antal direktinvandrade nordbor i Saskatchewan efter kön och immigrationsår 
Födelseland 
 

Kön Före 
1901 
 

1901-
1910 

1911-
1920 

1921-
1930 

1931-
1935 

1936 
(5mån) 

Ingen 
uppgift 

Totalt 
1901-36 

Sverige       M 
K 

192 
138 

1908 
997 

1252
751

844
354

9
6

-
-

6 
7 

4211 
2253 

Norge            M 
K 

 115 
69 

2464 
1254 

1650
1049

1656
829

24
13

3
2

17 
9 

5929 
3225 

Danmark    M 
K 

51 
24 

309 
124 

348
153

954
315

6
4

1
-

6 
3 

1675 
623 

Island         M 
K 

212 
189 

189 
149 

56
59

16
11

2
3

1
-

3 
1 

479 
412 

Finland       M 
K 

40 
24 

114 
74 

158
125

86
54

-
3

-
1

- 
1 

398 
282 

TOTALT  1054 7582 5601 5119 70 8 53 19 487 
Källa: Census of Prairie Provinces 1936. Volume I. Population and Agriculture. “Census of Saskatchewan, Table 37.” 
Dominion Bureau of Statistics. Department of Trade and Commerce. Ottawa 1938. s. 554. 
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MANITOBA 
 

 
Tabell 5: Antal invånare med nordiskt ursprung i Manitoba, 1901-1936 

Ursprung 1901 1911 1916 1921 1926 1931 1936 
Svenskt 7571 8023 8180 9449 9341
Norskt 3367 4203 4347 5263 5277
Danskt 1647 3429 2321 3235 2988
Isländskt 

 
 

11 924* 

 
 

17 644* 
 11 923 11 043 12 848 13 450 13 898

Finskt 76 1080 373 506 624 1013 796
TOTALT 12 000 18 724 24 881 27 204 28 320 32 410 32 300
Källa: Census of Prairie Provinces 1936. Volume I. Population and Agriculture. 
Dominion Bureau of Statistics. Department of Trade and Commerce. 
“Census of Manitoba, Table 10.” Ottawa 1938. s. 33. 
 
* Under perioden räknades de skandinaviska länderna samman i statistiken. 
 
 
 
 

Tabell 6: Antal direktinvandrade nordbor i Manitoba efterkön och  immigrationsår 
Födelseland 
 

Kön Före 
1901 
 

1901-
1910 

1911-
1920 

1921-
1930 

1931-
1935 

1936 
(5mån) 

Ingen 
uppgift 

Totalt

Sverige       M 
K 

297 
250 

891
606

432
289

443
201

4
6

-
1

11 
5 

2078
1358

Norge          M 
K 

 66 
45 

339
250

192
133

428
213

9
11

-
1

4 
2 

1038
655

Danmark   M 
K 

73 
47 

138
59

153
75

542
215

6
4

-
-

3 
3 

915
403

Island        
 

M 
K 

1017 
1034 

477
500

154
189

67
51

1
2

-
1

4 
14 

1720
1791

Finland   M 
K 

11 
5 

64
41

54
37

120
88

2
-

1
-

5 
1 

257
172

TOTALT  2845 3365 1708 2368 45 4 52 10 387
Källa: Census of Prairie Provinces 1936. Volume I. Population and Agriculture. “Census of  Manitoba. Table 37.” Do-
minion Bureau of Statistics. Department of Trade and Commerce. Ottawa 1938. s. 124 ff. 
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SAMTLIGA PRÄRIEPROVINSER 
 

Tabell 7: Antal invånare med nordiskt ursprung i samtliga prärieprovinser, 
1901-1936 

Ursprung 1901 1911 1916 1921 1926 1931 1936 
Svenskt 37 220 43 030 44 397 51 825 51479
Norskt 47 449 56 964 61 211 72 378 73 578
Danskt 9556 14 488 15 147 21 268 20 861
Isländskt 

 
 

17 316* 
 

 
 

82 348* 
15 800 15 143 17 324 16 633 18 797

Finskt 312 3675 3974 5369 5841 6644 6016
TOTALT 17 628 86 023 113 999 134 994 133 920 168 748 170 731

Källa: Census of Prairie Provinces 1936. Volume I. Population and Agriculture. ”Table 10”.  
Dominion Bureau of Statistics. Department of Trade and Commerce. Ottawa 1938. 
s. 33, 435 och 899. 
 
* Under perioden räknades de skandinaviska länderna samman i statistiken. 

 
 

 
Tabell 8: Antal direktinvandrade nordbor i samtliga prärieprovinser efter immigrationsår 

Födelseland 
och kön 

Kön Före 
1901 
 

1901-
1910 

1911-
1920 

1921-
1930 

1931-
1935 

1936 
(5mån) 

Ingen 
uppgift 

Totalt 

Sverige      M 
K 

792 
558 

4546 
2162 

2827
1916

2562
1011

37
27

1
1

29 
14 

10794 
5689 

Norge          M 
K 

363 
240 

4576 
2426 

3081
1993

4019
1872

53
46

6
4

35 
18 

12 133 
6599 

Danmark    M 
K 

199 
117 

909 
392 

1160
511

3637
1321

40
27

4
2

12 
10 

5961 
2380 

Island        
 

M 
K 

1283 
1282 

688 
670 

226
264

89
63

3
5

1
1

8 
15 

2298 
2300 

Finland      M 
K 

79 
48 

417 
283 

420
312

436
262

17
9

1
2

7 
3 

1377 
919 

TOTALT  4961 17 069 12 710 15 272 264 23 151 50 450 
Källa: Census of Prairie Provinces 1936. Volume I. Population and Agriculture. Dominion Bureau of Statistics. Depart-
ment of Trade and Commerce. Ottawa 1938. s. 124 ff, 554 och 1010. 
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Bilaga 2. 

 

 

Vasa Ordern av Amerika 
 
 
Kanadensiska loger 
 
Nr. Namn   Ort      Datum 
229 Förgät Mig Ej  Vancouver  BC  19120624 
239 Hoppets Stjärna Beebe   BC  19121019 
242 Midnattssolen  Hamilton  ONT  19121207 
244 Flora   Victoria  BC  19130205 
259 Strindberg  Winnipeg  MAN  19130713 
261 Nordstjärnan  Port Arthur  ONT  19130809 
293 Engelbrekt  Kenora  ONT  19140414 
346 Vårblomman  Annieheld*  SASK  19160713 
372 Bernadotte   Haglof*  SASK  19180311 
374 Majblomman  Toronto  ONT  19180520 
375 Idag   Eriksdale  MAN  19180708 
385 Viking   Lac DuBonnett  MAN  19200905 
413 Nornan  Vancouver  BC  19220211 
417 Branting  Calgary  ALTA  19220325 
436  Vänskapslandet Ft. Francis  ONT  19240120 
440 Skansen  Vancouver  BC  19240225 
499 Valhalla  Montreal  PQ  19270821 
500 Enighet  Aldergrove  BC  19270821 
509 Liljan   Canwood  SASK  19280408 
513 Norden  Meeting Creek  ALTA  19280429 
524 BerglandsVäl  Bergland  ONT  19281125 
535 Majblomman  Nelson   BC  19290504 
539 Sleeping Giant Port Arthur  ONT  19290712 
540 Örnen   Vancouver  BC  19290921 
542  Stjernan  Port Alberni  BC  19290928 
543 Fraser   Port Hammond* BC  19291027 
549 Skandia  Edmonton  ALTA  19291124 
560 Klippan  Flin Flon   MAN  19300416 
564 André   Hay Lake  ALTA  19301109 
565 Tegner   Stavely   ALTA  19301116 
569 Norrland  The Pas  MAN  19310701 
573 Hoppets Ankare  Eagle River  ON  19311219 
574 Offerdal  Wetaskiwin  ALTA  19320131 
575 Nordstjärnan  Falun   ALTA  19320131 
577 Buford   Buford   ALTA  19320313 
578 Svea   Cherhill  ALTA  19320415 
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579 Lethbridge  Lethbridge  ALTA  19320416 
582 Foothills  Calgary  ALTA  19330401 
583 Nordens Blomma Polling*  BC  19330812 
591 Polarstjernan  Perow*  BC  19340809 
592 Framtid  Southbank*  BC  19340811 
593 Nordstjärnan  Vallerund*  SASK  19341028 
596 Nordic   Vancouver  BC  19350407 
597 Viking   Chauvin  ALTA  19350609 
607 Sunshine  Coaldale  ALTA  19380130 
610 Enighet  Tinmark  ONT  19381204 
612 Valhalla  New Westminster BC  19430509 
613 The Star of the North Flin Flon  MAN  19460113 
670 Lindholmen  Medicine Hat  ALTA  19630223 
733 Red Deer  Red Deer  ALTA  19841119 
 
* Indikerar att denna kommun inte finns med i det aktuella provinsdistriktet för 2002. 

Originaltexten är svårtolkad. I Lennart Petersons egen sammanställning står det ”Hoppets 
Auhare?”. Förmodligen är ’Auhare’ här synonymt med ’Ankare’. 

 
Källa: E-post från Lennart Peterson, Edmonton (f.d. Stormästare för Vasa Orden). 22 no-
vember 2002. (Privat arkiv: Carina Rönnqvist) 
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Bilaga 3. 
 
 
Augustanasynodens församlingar i Kanada, bildade 1898–1955 
 
Alberta 
No  År  Plats     Status 1962 
9.  1898  Water Glen (Svea*)   aktiv 
10.  1898  Wetaskiwin (Bethlehem)  aktiv  
11.  1900  Calgary (First*)    aktiv 
12.  1901  Clive (Saron )   aktiv 
13.   1901  Burnt Lake    upplöst 1933 
15.  1902  Camrose(Fridhem*)   aktiv 
16.   1903  Calmar     upplöst 1919 
19.  1904  Stettler     upplöst 1915 
20.  1905  Falun     upplöst 1920 
21.  1905  Stavely     upplöst 1909 
22.  1905  Brightview    upplöst 1933 
23.  1905  Claresholm    upplöst 1910 
26.  1906  Meeting Creek (Emmanuel*)  aktiv 
31.  1908  Hay Lakes (Wilhelmina*)   aktiv 
32.   1908  Westrose    upplöst 1919 
39.  1910  Amisk/Hughenden (Bethania*)  aktiv 
40.  1910  Czar (Emanuel)    aktiv 
51.   1913  Kingman (Gustav Adolph )  upplöst 1953 
58.  1914  Edmonton    upplöst 1923 
63.  1919  Donalda    upplöst 1923 
64.   1919  Scandia (Salem*)   aktiv 
72.  1929  Edmonton (Augustana*)   aktiv 
74.  1931  Vallyview (Bethesda*)   upplöst 1956 
83.  1942  Rolling Hills (Faith*)   aktiv 
87.  1952  Camrose (Bethel*)   aktiv 
 

 

Saskatchewan 

No  År  Plats     Status 1962 
 
1.  1889  New Stockholm   aktiv 
5.   1897  Percival    sammansl. 1958 
6.   1897  Fleming    upplöst 1951 
24.  1905  Dubuc     överförd 1961 
25.  1905  Archive    upplöst 1956 
30.  1907  Parkman    upplöst 1952 
35.  1910  Kinistino    aktiv 
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36.   1910  Kelliher    aktiv 
37.  1910  Waden a    upplöst 1952 
42.  1911  Young     sammansl. 1958 
43.  1911  Waldeck    upplöst 1924 
44.  1911  Marchwell    aktiv 
45.  1911  Gull Lake*    upplöst 1924 
46.  1912  Admiral    upplöst 1958 
47.  1912  Buchanan    aktiv 
48.  1912  Theodore    aktiv 
49.  1912  Beatty     aktiv 
52.  1913  Assiniboia (Emanuel)   aktiv 
54.  1914  Shaunavon (Zion)   upplöst 1933 
55.  1914  Scotsguard    upplöst 1926 
56.  1914  Goodwater    upplöst 1939 
59.  1916  Shaunavon (Salem)   aktiv 
60.  1916  Abbey     upplöst 1924 
65.  1919  Churchbridge    upplöst 1958 
66.  1919  Kamsack    upplöst  
69.  1920  Meacham    aktiv 
70.  1920  Punnichy    upplöst 1942 
71.  1929  Saskatoon    aktive 
73.  1930  Moose Jaw    upplöst 1935 
75.  1933  Regina     aktiv 
76.  1933  Snowden    upplöst 1956 
80.  1935  Polwarth    upplöst 1953 
86.  1952  Assiniboia (Messiah)   aktiv 
89.  1955  Broadview    sammansl. 1958 
 
 
Manitoba 
No  År  Plats     Status 1962 
2.  1890  Winnipeg    aktiv 
3.  1891  Erickson    aktiv 
7.  1897  Whitemouth    upplöst 1923 
8.  1897  Tyndall    upplöst 1910 
14.  1901  Danvers    upplöst 1910 
38.  1910  Inwood    upplöst 1952 
50.   1912  Ericksdale    upplöst 1957 
53.  1914  Lillesve    upplöst 1957 
57.  1914  Lac du Bonnet (Ebenezer)  upplöst 1959 
61.  1917  Fisherton    upplöst 1923 
62.  1918  Teulon     upplöst 1923 
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Ontario 
No  År  Plats     Status 1962 
4.  1894  Kenora (Bethesda)   aktiv 
27.  1906  Porth Arthur    aktiv 
28.  1906  Fort William    aktiv 
68.  1919  Fort Frances    aktiv 
77.  1933  Bergland    aktiv 
78.   1934  Stratton    upplöst 1959 
79  1934  Deerlock    upplöst 1959 
81.  1937  Rainy river    överförd 1952 
82.  1940  Laclu     upplöst 1961 
88.  1954  Kenora (Bethany)   aktiv 
 
 
British Columbia 
No  År  Plats     Status 1962 
17.  1903  Vancouver    aktiv 
18.  1904  Golden    upplöst 1910 
27.  1906  Mabel Lake    upplöst 1915 
34.  1909  New Westminister   aktiv 
41.  1910  Rossland    upplöst 1914 
84.  1948  Haney     aktiv 
85.  1951  North Burnaby   aktiv 
 
 
Quebec 
No  År  Plats     Status 1962 
67.  1919  Montreal    upplöst 1942 
 
 
    
Källa: Baglo, Ferdinand Eugene. The Story of Augustana Lutherans in Canada. The Canada 
Conference of the Augustana Lutheran Church 1962, s 89–90. 
 
* Församlingar som svarat på enkät från 55 Canada Conference. Provincial Archives of Al-
berta. Lutheran Church. 55 Canada Conference, American Mission Study. Congregation Question-
naire, Acc No 80.25/54. 

 Namn på församlingen enligt: Lund, Emil. Lutherdom i Amerika eller Huru svenskarna 
började i Minnesota. Minneapolis 1923, s 96. 

 Namn på församlingen enligt: Lacombe. The First Century. The Lacombe and District 
Chamber of Commerce. (utgivare) Lacombe, Kanada 1982, s 189ff.  

 Enligt församlingens egen historik var den inaktiv under perioden 1952–1971. 
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Bilaga 4. 
Karta över Wetaskiwinområdet 

 
Källa: Wonders 1993, s 132. 



 

  

 

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 

KÄLLOR 

 

Kanada 

City of Wetaskiwin Archives, (CWA) 
Carl Walin fonds, WET–88.7–0T–41.b; WET–98.37–29. 

Glenbow Archives, Calgary (GA) 
Camrose Lutheran College, M2047, file 12, 15.  
Canadian Pacific Railway Land Settlement and Development fonds, Central Women's 
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KULTURENS FRONTLINJER 
 
I forskningsprogrammet Kulturgräns norr: Förändringsprocesser i tid och rum, som finansieras av 
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, är basbegreppet gräns. Dels granskas kulturgränser som 
utgör sega, tidsmässigt djupt förankrade strukturer inom ett geografiskt rum, dels krafter 
som på olika sätt sveper fram över rummet och ibland förmår utradera en kulturgräns, men 
ibland lämnar en gammal gräns helt orubbad. För att detta tvärvetenskapliga forskningsfält 
med framgång skall kunna genomlysas, samlar programmet forskare från åtta ämnen vid 
främst Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. 
 
Projektets redaktion utgörs av professor Lars-Erik Edlund (seriens huvudredaktör) och 
forskningsassistent Anna Karolina Greggas (redaktör). Skrifterna kan beställas genom Anna 
Karolina Greggas. Adress: Kulturgräns norr, Institutionen för litteraturvetenskap och nor-
diska språk, Umeå universitet, 901 87 UMEÅ.  
 
Hemsida: http://www.umu.se/littnord/KGN 
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