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Utvandringen till USA frånde svenska länen1851—1925
Antal personer per tioårsperiod

Län

Stockholms stad .
Stockliolms län .
Uppsala län . .
Södermanlandslän
Östergötlandslän
Jönköpingslän .
Kronobergs län .
Kalmar län . .
Gotlands län . .
Blekinge län . .
Kristianstads län .
Malmöhuslän
Hallands län . .
Göteb. o. Bohus län
Älvsborgslän . .
Skaraborgs län .
Värmlandslän
Örebrolän .
Västmanlands län
Kopparbergs län .
Gävleborgs län .
Västernorrlands län
Jämtlandslän . .
Västerbottens län
Norrbottens län .

Hela riket . . .

1851-1860

661
41
4
14

l 929
2349
l 381
501
50

1026
l 729
284
357
463

1310
673
161
377
72

118
l 190

75
93

1861-1870

2354
234
207
559

9219
11514
5552
8219
613

1460
6334
2981
2021
l 190
6247
5352
7 126
3433
897

4756
5476
l 181
l 138
393
278

1871-1880 1881-1890

2923
602
612

l 123
10039
8584
6525
6990
l 354
2447
7428
6691
5538
2798
6515
5854
7666
4702
1685
4708
2574
l 498

383
1054

13739
2814
2280
4250
23731
23 136
17404
22900
4484
7953
18345
21 974
16429
11 679
27866
21926
28084
13982
4562
12105
9835
5 484
4567
2044
2712

1891-1900

12433
1973
l 153
2522

11 171
11 837
9840
15426
2702
7122
10776
11287
11247
10711
16 185
11 532
15746
6966
2 175
5346
5843
8912
3990
1976
1653

1901-1910 1911-1920

11 751
2533
l 356
2579
10087
10525
8777

15 255
2146
6897
8476

11 844
10706
12014
15421
9465
18786
7206
2273
9819

11 140
10983
6938
5092
7 180

5244
1432
441
829

2922
3827
3744
6350
705

3490
3553
5 179
4801
5292
5956
2746
6821
l 837
742

3 100
3401
3446
l 727
1767
2 185

1921-1925

2908
966
292
526

1579
2751
2221
4020
269

2277
2029
2534
2491
3767
3436
1315
4963
l 864
961

3 850
2346
2518
1308
l 008
2307

14860 734 101179 324285 200524 219249 81537 54506

Källa: Lars Ljungmark: Den stora utvandringen.



Förord

De dagböcker, som vi nu ger ut som nr. 3 i vår skriftserie HUR,
har en märklig historia. En dag förnågraårsedan uppringdes
landsarkivet av redaktörBengt Magnusson vid Ostersunds-Posten.
Han hade fått ett par dagböckerfrånAmerika förpåseende. Den
som lämnat in dem var ÅkeHemmingsson och hans hustru Ingrid,
boende i Stockholm men bördigafrånJämtland.

Ganska omgående insåg vi att detta var en mycket värdefull källa
till emigrationens historia. Genom makarna Hemmingssons försorg
fick vi kontakt med Mr George Swanson i USA, vars far Anton skri-
vit dagböckerna.

George Swanson har haft vänligheten att översändasamtliga faderns
dagböckertill landsarkivet som gåva. De omfattar, med vissa luckor,
hela faderns liv fråndet han lämnade Hackas 1906 till dess han dog
i Portland 1955.

Det ärde två förstadagböckerna, fram till 1914, som ärde utför-
ligaste och mest levande. Senare dagböckerärmer stereotypa. De
två förstnämndaärav sådan kaliber, att vi ansett dem värda att ut-
givas. Det är frågan om en ganska unik utgivning. I vårt land finns
flera utgåvor av Amerikabrev och det finns utgivna också dagböcker.
Ingen av dem spänner dock sammanhängande överen så lång period
som Anton Swansons dagböckeroch fåav dem skildrar industriernas
arbetsvillkor, arbetslösheten, fattigdomen och de ständiga Oyttning-
arna så ingående som hans.

När man läser en dagbok som denna ska man göraklart försig, hur
den har fungerat förden som skrev den. DåAnton Svensson började
notera sina upplevelser i sin svarta anteckningsbok vid avfärden
från Östersund1906 gjorde han det föratt manifestera och i fram-
tiden minnas den störstahändelsen i hans liv. Förmodligentänkte
han sig, att den framöverskulle fyllas av notiser om lycka och
framgång i "Det Nya Landet".



Anton och hans familj stötteemellertid, som såmånga andra emi-
granter, i verkligheten påstora svårigheter. Dagboken fårdåen
annan karaktär. Den blir en vän, som han anförtror sig till i svå-
ra stunder, en biktstol när omvärlden synes vrång och oförstående.
Detta ärmycket vanligt närdet gäller dagböcker. Därigenom ger de
kanske en mer negativ bild av tillvaron änsom rent faktiskt var
fallet. Detta börläsaren ha klart försig. Anton låter ibland som
den store pessimisten, men det är inte säkert att han alltid var det.
Och tråkigtbehöverläsaren inte ha, ty de tunga tankarna blandas
påett högstcharmerande sättmed mängder av humoristiska och lus-
tiga kommentarer.

Landsarkivet i Östersundoch Folkrörelsearkivet i Jämtlands länhar,
genom Monica Gustavson, svarat förutgivningen av Antons Swansons
dagböcker. George Swanson har varit utgivarna till stort stödgenom
att ge sina kommentarer och genom att låna ut ett värdefullt
bildmaterial till publiceringen. Fru Britt-Marie Lord i Portland,
Oregon, har välvilligt bistått oss med att ur Oregon Historical
Societies fotosamling plocka fram några bilder från trakten och
tiden. Finansiellt har vi fått stödav riksarkivarie ÅkeKromnows
jubileumsfond och Gustaf Fjetterströmsfond förarkiwetenskapliga
studier.

Till alla som påolika sätt medverkat till denna utgivning riktar vi
ett varmt tack.

Lars Ramar
landsarkivarie

Eva Sjögren
folkrörelsearkivarie



Lars Rumar

Historisk bakgrund till Anton Swansons emigration

Den svenske emigranten Anton Hehner Swanson i Portland i staten
Oregon västerom Klippiga bergen föddes i Sundsjösocken i Jämt-
lands länden 15 oktober 1883. Hans föräldrarvar bonden Sven Olov
Andersson Forstedt och dennes hustru Brita Mårtensdotter i byn
Sörviken.J

Anton Hehners tidiga barndom blev ganska uppslitande. Mycket snart
råkade nämligen hans föräldrari bitter strid med varandra. Måhända
hade de ingåttäktenskapet under tvång. Anton föddesbara några
veckor efter vigseln och modern var då36 år, medan fadern bara
var 25. Enligt vad Brita Mårtensdotter senare uppgav, hade hon bli-
vit kärlekslöstbehandlad i hemmet och ständigt klandrats, särskilt
av svärmodern. Efter ett par år i Sör/ikenflydde hon med Anton
tiU systern Benedikt och hennes man, handlanden Olof Olofsson r
Gallo. Varken prästeller kyrkoråd kunde förmåhenne att återvända.
Infördomstol sade hon sig möjligenkunna återvändatill Sven Olov
Andersson, om han lämnadegården och svärmodern. Närhan vägrade
det, tvingades domstolen dömatill skilsmässa^Efter ett årbekräfta-
des den genom domkapitlets skiljebrev 1888.^

Efter dessa dramatiska händelser, som säkertväckte stor uppmärk-
samhet påsin tid, flyttade Brita Mårtensdotter med sm son till för-
äldragården,Salsan nr. l i Hackas. De var bosatta där till 1901, då
de flyttade till gården Ostbacken i Billsta i samma socken. I husför-
hörslängdernahar Brita antecknats som arbeterska. Hon dog vid 58
års ålder av "influensa och hjärninflammation" år 1904.



Störredelen av sin barndom och ungdom tillbringade sålunda Anton
hos moderns släktingar i Salsan. Fadern tycks han inte ha haft nå-
gon kontakt med. Enligt Antons dagboksanteckningar vid faderns
död 1913, hade han aldrig sett honom efter skilsmässan. Hans be-
stående kontakter var i stället med morföräldrarnaoch morbröderna
Göranoch Olof. Särskilt den sistnämnde har säkertbetytt mycket
förAnton. Han, och troligen även hans hustru Kristina Delin från
Haverö, hade någraår i börjanav 1890-talet bott i Amerika. När
han återvändetill Jämtland övertoghan föräldragårdenår 1894.

Göranoch Olof hade en yngre bror, Jon Mårtensson. Också han blev
utvandrare. Redan 1890 gav han sig, som 19-åring, iväg till landet i
väster. Han tycks aldrig ha åter/änt.Jon Mårtensson dyker dåoch
då upp i Anton Swansons dagböcker. Han var arbetare inom olika
verksamhetsområden och var bosatt i närheten av Seattle vid stilla-
havskusten.

I dagböckernanämns två "morbror Olov". Förutomden nämnde Olof
Mårtenssonvar det handlaren Olof Olofsson, gift med moster Bene-
dikt. Olof Olofsson flyttade sin handelsverksamhet från Gallo till
gården Bränna i Ostnor, Hackas. Verksamheten tycks ha gått bra och
"morbror" Olof blev en aktad man i socknen. Han var bl a lands-
tingsmän. Vid olika tillfällen tycks Olof Olofsson ha varit den, som
bevakade Anton Swansons intressen, sedan han lämnat landet. Det
var bl a han som såg till, att god man tillsattes förAnton, när hans
far i Sörvikenavled den 24 februari 1913.-:> Tack vare detta tillför-
säkrades Anton, som var sin fars ende son, ett arv, som kom honom
väl till pass i Amerika.

Varförutvandrade Anton?
Man kan naturligtvis inte så här långt i efterhand avgöra,vilka An-
ton Svenssons innersta bevekelsegrunder var, när han lämnade sitt
hemland. Vissa saker kan man dock ana sig till.

Som framgår av hans biografi var unge Anton inte någon förmögen
man, närmodern dog. Hon hade visserligen efterlämnat ett litet
sparkapital på 900 kronor, men det räckte inte så långt, ens påden
tiden.^ Möjligheternaatt fåövertafaderns gårdvar heller inte
stora, och intresset var säkert obefintligt efter vad som förevarit.
Troligen väntade honom en framtid som arbetare i skogen. Som vill-
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koren fördessa var i Sverige vid denna tid, tedde det sig knappast
särskilt lockande.
Det fanns då störrehopp om framgång i "löftets land", Amerika.
Många hade prövatoch lyckats - efter vad man visste. Två morbrö-
der och många andra i Antons nära omgivning hade erfarenheter.
Enbart i Hackas socken rördet sig om 395 emigranter från 1800-
talets mitt och hundra år framåt.:) I hela Jämtlandvar Amerikafe-
bern hetare ännågonsin förreller senare. Nästan sju tusen männi-
skor lämnade länet under 1900-talets förstadecennium. Det var en
tredjedel av hela amerikaemigrationen frånJämtland och Härjedalen/

PåAntons tid var det mestadels mycket unga människor, som gav
sig av. I allmänhetvar de ogifta. Såhade det inte alltid varit. Den
tidiga emigrationen dominerades av familjer. Det var de stora jord-
bruksområdena i mellanvästern, som lockade. På generösavillkor
kunde man förvärvastora landområden att bruka. Jordbruket påden
tiden byggde påen arbetsdelning mellan man och kvinna. Att bryta
ny mark var en uppgift förfamiljer, inte ungkarlar och ungmor.

Efterhand som nya invandrare kom, trängdes nyodlingarna emellertid
allt längrevästerut. Till slut fanns det inte mycket jordbruksmark
kvar att ta i bruk. Alltfler fick sökasig arbete inom andra områden.
Framförallt var det i industrin och i städerna sådana fanns. Tre
femtedelar av alla svenska emigranter kom med tiden att bo i stä-
derna. I allmänhet kom de dit som unga, ogifta människor.

FörAnton och hans kamrater stod valet alltså egentligen mellan att
bli arbetare i Sverige eller i Amerika. Att de valde emigration be-

rodde säkert på, att de trodde sig ha utsikter till bättre inkomster i
USA änhär. Särskilt gällde det kanske i västra Amerika. Vid Antons
utvandring expanderade den delen av landet snabbast. Här fanns ock-
så en näringsstruktur, som jämtarvar vana vid. Skogsbruk och skogs-
industrier var dominerande inslag.

Inte heller behövdeen emigration vid börjanav 1900-talet vara så
definitiv, som tidigare. Resorna hade blivit relativt billiga och det
var inte såovanligt, att man återvändeen eller flera gånger. Den
amerikanska och den europeiska arbetsmarknaden hade i många styc-
ken blivit integrerad. Det gjorde förmodligenAntons val lättare, än
det annars skulle ha varit.



Resan västerut
Enligt dagboken kände sig Anton ensam och övergiven,närhan res-
te. Ingen kom till stationen föratt ta avsked av honom, som de
gjorde med hans reskamrater.

Man kan undra varför.Kanske de få släktingar han hade kvar i livet
var motståndare till resan. Vi vet det inte. Det kan också ha varit
så, att han hade anledning att ge sig av med en viss diskretion.
Många lämnade Sverige föratt slippa den långa militärtjänst,som
införts 1901. Anton kan ha varit en av dem.

I varje fall vet vi, att han inte gick till prästen föratt anmäla sin
utvandring. Lagen föreskrevegentligen det. Men många underlät att
göraså. En tredjedel av utvandrarna frånHackas lätbli. De finns
inte antecknade i utflyttningslängden, inte heller Anton. I stället
noterades de flera år senare i den s.k. obefmtliglängden, ofta med
fel utvandringsår angivet. Anton skulle ha utvandrat 1905, fastän han
bevisligen gav sig av 1906.

Förmodligenvar det inte så trevligt att gå till pastorsexpeditionen.
Motståndet mot emigrationen hade vuxit starkt. Man börjadevara
orolig förnationens fortbestånd när såmånga unga lämnade landet.
Åretefter Antons avresa bildades en "nationalförening" mot emigra-
tionen och en stor statlig utredning tillsattes. Många präster kände
det som en skyldighet, att försökaövertalade unga att stanna, när
de kom föratt ansökaom flyttningsbetyg.

Svenskar i gemen använde Göteborgeller möjligenMalmösom ut-
skeppningshamnar. JämtarnaanvändeTrondheim. Staden var knut-
punkt i ett kommunikationsnät, som innefattade Härjedalenvia järn-
vägenöverRöros,Jämtlandvia stambanan, hela Nordnorge via Hur-
tigruten. Direktförbindelsefanns till Hera stora europeiska städer
och här förladeockså de flesta stora internationella emigrantlinjer -

Vita Stjärnlinjen, Allanlinjen, Beaverlinjen, Cunardlinjen - sina kon-
tor med deras - enligt Anton Svensson - otrevliga agenter.^

Anton Svensson valde Cunardlinjen, som var en av de äldsta och
största.Hans resa gick, som nästan alla nordiska emigranters, först
till Hull och därifrånmed tåg till Liverpool. Här möttede de stora
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Atlantångarna och hit kom emigranter av alla nationaliteter förvi-
dåre transport. Många utvandrare har i grälla färger beskrivit den
sociala misären i denna emigrationsmetropol.^ Anton såg inte myc-
ket av detta. I varje fall säger han inget i dagböckerna.

Inte heUer har han några klagomål överbåtarna. Sådanavar annars
inte ovanliga. Artonhundratalets utvandrare talade ofta om trängseln,
smutsen och den dåliga maten påskeppen och om hur reseföretagen
försöktesko sig på resenärernas bekostnad. Teknikens utveckling,
den inbördeskonkurrensen mellan företagenoch sist, men inte
minst, lagstiftningen mot missförhållandenahade emellertid gjort
resan överhavet både billig och relativt bekväm.

Den mest påfrestande delen av resan upplevde Anton inte påhavet
utan påland. Han och hans kamrater hade en lång tågresa att göra.
De for med Canadian Pacificbanan genom Kanada överhela den nord-
amerikanska kontinenten. Det tog åttadagar fördem frånNew York
till Greenwood i västra British Columbia i Canada. Det verkar inte
som om de hade några sovvagnar och med kännedom om dåtidens stan-
dard påjärnvägsvagnarna,kan man förstå,att det krävdes unga
ryggar och magar föratt klara resan.

Spokane, Seattle, Portland
Från Greenwood flyttade Anton till Spokane i staten Washington
vid USA: s stillahavskust. Det var och ären av de störstastäderna i
västra Amerika. Den ligger i ett skogsområde med många skogsindu-
strier. Närmare 7000 svenskar bodde i Spokane, närAnton kom dit.
Han hade adresser till flera personer från Hackas socken. Den stör-

sta svenskstaden i staten Washington var annars Seattle. Enligt 1930
års folkräkning fanns 21000 svenskar i förstaoch andra utvandrar-

generationen där. Det innebär att Seattles svenska befolkning var stör-
re än flertalet svenska städers vid denna tid.

Anton flyttade efter ett tag frånSpokane till Portland. Det var -
och ärfortfarande - staten Oregons störstastad. Anton Svensson
kom att stanna här resten av sitt liv. När han kom till Portland
var ca 8000 av stadens invånare föddai Sverige. I fråga om antalet
svenskar var staden jämförbarmed Östersund.Ändåvar den liten i
jämförelsemed Chicago, som hade över 100.000 svenskar. Men i pro-
cent räknathade faktiskt Portland en störreandel - 9 procent jäm-
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förtmed 7 procent svenskar i storstaden Chicago.

Anton Svenssons dagböckerger direkt och indirekt en ganska god
bild av emigranternas liv i Amerikas storstäder. Den har inte myc-
ket gemensamt med det liv utvandrarna i Vilhelm Mobergs stora
epos levde. Snarare kommer man att tänka påmiljöerna i John
Steinbecks "Vredens druvor" och liknande skildringar. Otrygghet i
arbetet, oro förekonomi och framtid, ständiga flyttningar var do-

minerande inslag. De förstafem åren tillsammans flyttade Anton
och Hulda 23 gånger! Här möterman inte mycket av den framgångsro-
mantik, som ofta omger våra utvandrare. FörAntons del tillstötte
dessutom en svår olycka. Han insjuknade, kort tid efter att han gift
sig, i barnförlamning. Därigenom åsamkades han ett handikapp, som
följdehonom hela livet. Under de förstaårenefter sjukdomen fick
hustrun i vid utsträckning svara förfamiljens försörjning.Anton
skildrar detta ingående i sina dagböcker, som påsåvis ocksåblir
ett stycke viktig kvinnohistoria.

Hulda Seraphia Reinholdsdotter
Anton Swanson - som Anton Svensson börjatkalla sig - gifte sig i
Portland den l augusti 1908 med Hulda Seraphia Reinholds. Efter-
namnet låter amerikanskt, men hans maka härstammande från Visse-
Qärda socken i Småland. Enligt Antons dagböckervar hon född 1882,
men församlingens kyrkböckervisar, att hon var föddden 29 okto-
ber 1881.

Till skillnad frånAnton kom Hulda frånen familj med många barn.
Hennes föräldrarvar bonden Reinhold Jonasson och hans hustru
Emma Carolina Gustafsdotter frånbyn Hult i VisseQärda. Tillsam-
mans fick de följandebarn:
Amanda Charlotta, föddden 17/5 1876
Jonas August, föddden 10/2 1878
Hulda Serafia, föddden 3/1 1880, dödden 31/1 1880
Hulda Seraphia, se ovan
Hilda Euphrosyne Gustafva, föddden 19/2 1884
Anna Nathalia Elise, föddden 19/11 1885
Ottilia, föddden 21/1 1887, dödsamma dag
Lydia Antonia, föddden 5/2 1889
Lena Stina, föddden 21/1 1891
Clara Maria, föddden 17/7 1892
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Annelia Rebecka Botilla, föddden 3/4 1894
Herman, föddden 13/6 1895

Nästan alla barnen blev offer förAmerikafebern. I hemsocknen Vis-

sefjärda stannade endast Lydia Antonia. Fyra av barnen utvandrade
direkt till USA. Resten Hyttade försttill andra orter i Sverige eller
Danmark, men flera av dem har därifrånbegivit sig övertill Ameri-
ka. Hulda och systern Hilda flyttade till Partille utanförGöteborg
1898 och 1900, men har uppenbarligen sedan emigrerat. Hilda åter-
finns i Antons dagböckersom maka till en man med efternamnet
Linder. Familjen blev Huldas och Antons fasta stödjepunktunder
svåra tider. Makarna Linder bodde i samhälletTigard (ville) utanför
Portland och försörjdesig dels av jordbruk dels av arbeten vid järn-
vägarna.

En annan släkting, som också omnämns, är"svågern" August. Vem
denne var blir inte riktigt klart. Möjligenkan det vara Huldas och
Hildas bror Jonas August, som enligt VisseQärdas församlingsut-
flyttningslängder flyttade till Köpenhamn.Det ärinte särskilt ovanligt
att svenska utflyttare till den danska huvudstaden senare emigrerade
till Amerika.^

I smältdegeln USA
I mångt och mycket har Amerikas FörentaStater varit en smältdegel,
där människor av vitt skilda nationaliteter och raser smält samman
till en enhet. Modernare forskning har emellertid visat, att den
process som möjliggjortdetta, ingalunda var så lätt som man velat
påskina. Det kan tom ifrågasättas,om den någonsin helt fullbordats.

Den förstagenerationen invandrare hade starka sociala och språk-
liga hämningar. De umgicks nästan uteslutande nationsvis. Akten-
skåpövernationalitetsgränsernavar mycket sällsynta. Inte ens
mellan de nordiska grannfolken var kontakterna särskilt täta. När
det gäller den tidiga emigrationen har man t o m talat om, att hela
socknar cx:h byar flyttades överAtlanten - inklusive byträtorna.
Tekniskt gick det så till, att någoneller några pionjärer brötny
mark och sedan lockade till sig folk frånden egna hemtrakten. I en
del fall markerades processen genom att även by- eller sockennamnet
överfördes.Det finns t ex i Amerika ett samhälle, som heter Alsen.
I dessa samhällen har svenska traditioner och svenska dialekter
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Det mest karaktäristiska i Antons vokabulär ärkanske kombinationen
av engelska ord med svensk stavning. Detta tyder påatt hans kon-
takter med den skrivna engelskan inte var särskilt täta. Dagböckerna
visar, att han läste amerikanska tidningar. Hans liv- och husorgan
var dock Svenska-Amerikanska Posten. Den var svenskspråkig. Det
som han karaktäristiskt nog särskilt fäste sig föri tidningen var
eventuella nyheter frånhembygden, särskilt frånHackas.

Anton Swansons engelska ärsåsvenskinfluerad, att orden ibland är
svåraatt identifiera. Föratt underlätta läsningen har en särskild
ordlista till hans språkutarbetats. Förhoppningsviskan den också ha
ett språkhistorisktvärde som exempel pådet språk mångautvandrare
av förstagenerationen talade och skrev.

Det Nya Landet och Det Gamla
Emigrationens historia har ofta blivit de framgångsrikas historia.
Det äremellertid viktigt att framhålla, att framgången inte var
alhnän och att utvandrarnas anpassning till sin nya värld inte var
såokomplicerad som det verkat. Särskilt de förstaåren, de s.k.
"hundåren", var svåra förde flesta/^ Det visar bl.a. intervjuer,
som gjorts med gamla värmländskaemigranter. Sextio procent av de
intervjuade menade, att USA inte motsvarat deras förväntningar.
Arbetsförhållandeoch lönerhade varit mycket sämre ände trott och
förespeglats. Många hade känt sig utlämnade till godtyckliga arbets-

givare och arbetsdagar på 12 timmar eller mer hade inte varit ovanligt.

Förmånga hade hemlängtanvarit en svår plåga. Två tredjedelar av
de inter/juade hade längtat hem de förstaåren och mångahade
ångrat sin emigration. Åtskilligaanpassade sig efterhand och de
blev välockså bundna av arbete och familj. Mångavittnade emeller-
tid om, att de aldrig blev av med sin längtan hem till Sverige.

En av dessa var Anton Swanson. Långt fram i dagböckernaföre-
kommer uttalanden om att han aldrig borde ha lämnat hembygden. I
amerikabreven förekommersådant sällan. Det var oftast svårt att
erkänna sina misslyckanden. Dagböckernavittnar om att detta också
gällde Anton. Han drog sig föratt skriva till släkten där hemma,
men blev innerligt glad, närdet kom ett livstecken därifrån.Dagbo-
ken var hans förtrognevän, när längtan bort fråndet nya landet
blev honom svår.
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Fortsättningenpåhistorien
När dagboken 1914 slutar, hade Anton och Hulda just köpten liten
jordlott påen acre (4/5-dels tunnland) i utkanten av Portland. Vad
som sedan hände på nio årvet vi inte. Sonen George uppger, att
lotten och stugan på den inköptsförpengar, som Hulda sparat ihop
av sina små arbetsinkomster. Närnästabevarade dagbok börjar,
1923, ägde de fortfarande en jordlott näraPortland, fastän påett
annat ställe. Därhade de en ko och en kalv och ett antal höns.Sitt
uppehälle tycks de huvudsakligen tjänatpåatt sälja ägg, grönsaker
och blommor till stadens invånare. Det kan inte ha varit storslaget,
och huset de bodde i tycks ha varit uselt.

Året1923 inträffade emellertid en förändringtill det bättre. Anton
fick ut sista delen av sitt fadersarv och han kunde köpaen lite
störregårdpå 10 acres (8 tunnland) i Gladstone 12 miles (2 sven-
ska mil) söderom Portland. I gårdsköpetingick en begagnad Ford,
som visserligen krånglade mycket, men ändåinnebar en tidigare
okänd lyx. Huset hade fyra rum och där fanns vattenledning med
elektrisk pump. Till och med en radio fick Anton råd att köpa. I
stallet hade han en häst, fem kor och 250 hönsoch kalkoner. Fa-
miljen kunde tjäna pengar påatt sälja ägg, kycklingar och mjölk
till invånare i Portland. Med bilen kördeAnton och levererade
varorna direkt till kunderna. Hulda hade ett stånd påtorget i
Portland, därhon brukade ståpåtorgdagarna.

Anton och Hulda kom att stanna störredelen av sitt liv pågården
i Gladstone. Till att börjamed led de av att ha kommit förlångt
bort frånden svenska gemenskapen i Portland. Anton fortsatte att
ha problem med sitt ben och ibland föllhan så illa, att han inte
kunde arbeta påveckor. Mycket av hemmets ekonomi vilade påHulda
även fortsättningsvis. Närgården pågrund av att Anton inte längre
mäktade med jordbruksarbetet såldes 1946 levde makarna påatt Hulda
såldejordbruksprodukter påkommission åtgrannarna i Gladstone. De
drev också hyresfastighet i Portland. Genom uthållighet och hårt slit
uppnådde familjen till slut faktiskt en viss burgenhet.

Anton Swanson avled år 1955 i Portland, 72 årgammal. Hans Hulda
blev äldre. Hon dog 1964 i en ålder av 83 år. Båda ligger begravda
påLincoln Memorial Cemetery, Mt Scott, Oregon.
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Bild l
Anton Swanson med svägerskorna Amanda Charlotta f. 1876 och Lena Stina
f. 1891 frånMemphis i Tennessee, pågården i Gladstone på 1930-40-talet.
George Swansons privatarkiv.
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Sonen George, som föddes i Portland den 18 oktober 1909 och har
upplevt det mesta av det, som Anton beskrivit, överlämnadedag-

böckernatill landsarkivet i Östersund1987. Tack vare honom har
ett gripande stycke svensk emigranthistoria bevarats föreftervärl-
den. Landsarkivet i Östersundärhonom djupt tacksamt fördetta.
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Rese Skilldring Från Hackas till Amerika

Den 28 AprU 1906
Reste jag jämte några kamrater från Hackas till Östersund,med
ganska tungt hjärta mänändock i tron påGud att han hjälperbåde
fattiga o rika såresa vi. Mina kamrater äroAnders Olsson, Gustaf
Johansson, John Johnson, Per Olsson, Nils Ung, Olle Stjärnström.
Reste frånÖstersundden förstaMaj, därvar mångabekanta som
togo ett ömtfarväl af oss samt äfven påhängdemina kamrater en
ganska stor mängd med blomor, men jag tyckes vara närapåglömd,
mänändock glad och nöjdi tron påmin Gud och Skapare.
Påtågetganska trefvligt beroende påatt vi var ett så stort sällskap
och mycket att se i det naturskönaJämtland och dess blåa Qäll och
härliga natur. Ganska trefvlig ärMörsills station med dess omnäjd.
Åreskutanvar under denna tid krit vit af snö.PåÅresjönkördedom
med hästo släde närvi for där förbi. Frisk högQällnatur Skutan o
Snasahögarne i det närmastevita af snö,med i det närmaste fullt
slädföre.Dufveds station ganska trefvlig. Karoliner monument i
Dufved rest 1808 1809 efter därvarande gräns bevakningsfolk, syntes
ner till stationen. Emellan Dufved o Ann var det stora sträckor med
långa Myrar o mindre sjöar.Storlien mörko trefvlig station. Norges
järnvägarsBogievagn mörko trefvlig, föröfvrigtsteg det på tåget
någranorrmän otrefvliga personer. Här ifrånStorlien till Meraker en
massa med snötunnlar,bredvid dessa högabärg o djupa dalar jämte
någraensta[ka] byar o torp. Tevldalens anhallt mörko inträngd
bland bergen [o] klipporna. I Merakerdalen fick jag se det första
torftak. I Meraker var redan vårandenbörjad, såsom gödselspridning,
påett ställe sågs fåren påbete. Stationen härganska trefvlig, hygg-
lig personal påjärnvägen.Påhustaken märktes äfven Skiffertak för
öfvrigtansågjag det ganska fattigt land här. Vi åkte öfveren större
elf här, Elfven låg på sin höjden 12 meter under oss föröfvrigt
var utsikten härlig. Här sågjag äfven ett torfvupptag. Kyrkan i Här
liknade betydligt Näs kyrka i Jämtland. Vi har nu åkt en cirka 4 mil
fr Gränsen in i Norge, snönärhär i dalarne i det närmaste borta.
Fyra km föränvi nådde fram till Gudaaen åktevi igenom en 200
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meters lång tunnel samt öfveren stark strömmmotsvarande Qvittsle-
strömmen.Här har dom redan börjatmed plöjningenSågs äfven ett
20 meter högtvattenfall. Efter Tråndalenvar en störremängd med
bäckar o högavattenfall, snöni Qällen ärnu i fart med att smällta.
Naturen skönsjön.Landsvägen ärsmal o dålig, vi åker nu förbi
Ståågaberget,ett ganska högtberg, härbörjardet regna litet smått.
Ganska skarpa kurvor påjärnvägen.Floren en mindre station, snön
ärhäralldeles borta i dalarne. Mig synes som jorden i denna dalen
ärmycket vattensjuk. Hegra därmötteoss Agenter förHvita Stjärn-
Unen o Allan Linen, Beaver Linien, Amerika Skandia Linien. Ett
helsikes folk äro dessa agenter direkt skojare, det värstajag hittills
varit med om här i Skandinavien. Wi kommo ändålyckligt o väl till
hotell Nordland i Trondhjem efter många mödoro besvär bland ett
hundratal agenter förolika Linier o hotell ett ganska stort bråko
gräl med dem. Wi har nu sofvit ganska godt i natt efter gårdagens
mödoro besvär. I dag ärdet nästan samma bråk om hvillken Linie
vi skall resa, men efter mångetom o men, så köptevi billjet å
Cunard Liniens kontor för306 kronor o 50 öre.Den som icke tror
hur stor Emigrationen ärnu förtiden, torde görasig en lustur till
Trondhjem, föratt öfvertygasig om saken, pådenna Linies kontor
var det en 100 st. som skulle Emigrera påAllan Linien var det Lika
mycket. Likadant var det påHvita Stjärn Linien. Härärdet härliga
solskensdagar. Wi har nu växlat bort våra käraSwänska mynt till
Engelska dollars. Wi har också provianterat mat öfverNordsjön
såsom Kex o Saft, Kognack, Spickekött, m.m. Wåran kamrat Olle
Stjärnströmär fortfarande ganska full.

Den 2 Maj kl. 9 på kvällen Stego vi ombord åen efter mitt tycke
mindre NordsjöÅngare,Men de gamla Amerika farare som finnes
ombord spå oss vackert väder. Här påTrondhjems kaj vimlar det
alldeles kolsvart af folk, både dem som har anförvanteroch dem som
ärbara ner föratt se påaffärden på oss. Folkmassan bereknar jag
till en 2.000 personer. Närvi ändtligen gledo ut från kajen hördes
den Svenska o den Norska Folksången samt ett oupphörligthurrande
o skränande af oss Emigranter samt folkmassan påkajen. Sedan vi
nu kommit ett stycke ut påTrondhjämsfjord fick vi Dragspelsmusik
af en Norrman jämte fiolist från samma trakt. Den förstahalfva
Natten af resa till kl 1/2 2 var jag oppe pådäck i sällskap med en
jänta från Bodsjöhvilken ärpå resa till Seattle Muskegan. Under
natten var det rådande det präktigasteväder man kan tänka sig.
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Denna NordsjöÅngarekallas förSalmo fr Hull. Under vägen reste vi
oupphörligtförbien massa med fiskarbåtar o lastångare.

Den 3 maj kl. 5 voro vi [i] Kristiansund, en svart o otrefvlig Sjöstad
men det är ej bättreatt vänta af en fiskarestad. Kl. 10 reste vi
härifrån.Härvar också några emigranter som stego ombord. I bland
dessa berg var gräset ganska grönt.Närvi nu kom ut påsjön
börjadedet gunga ganska bastant, somliga af våra fruntimmer äro
alla redan sjuka, själfv ärjag ganska medtagen också, men hoppas
att blifva återstäldaf den sång som Bodsjöflickorna bestå oss på,
samt fiol musik af en Norsk dam. Nu har vi nådt till Alesund! kan
hända ni känner igen namnet. Denna stad brand ner till grunden år
1903, men ärnu oppbygd igen såpass att den liknar ett större
municipalsamhälle, föröfvrigtganska svart o bergig trakt kring
staden, här synes ingen skog af något slag. Wi köptehär kaffe o
mjölk, samt en hel hop med socker förkommande behof! Bodsjö
Flickorna o jag! kl. 5 reste vi härifrån.Men vårblick möterfortfaran-
de högao branta berg, med enstaka byar efter kusten, samt mot sjö
sidan en mängd fiskar kuttrar, Seglare, o Ångare,samt stora flockar
af fiskmås. Häräro korna redan ute påbete. Ovanligt förmig
förstås.Wi har idag bal åÅngarenSalmos Mellandäck, men det
blåser ganska friskt sådet går ej någotvärst bra med dansen.
Molldan ett vackert ställe påNorska kusten Hollhöjden3500 fot
högtvackert försina märkvärdigaklippafsattser kl. 10 påkvällen
vardt vi komderad att gå till våra hytter för [att] ligga o sofva. Det
blåser nu alldeles förbaskadtmen ändock såärjag frisk och kry o har
sofvit godt värre.

Den 4 Maj kl 6 på morgonen voro vi i Bergen. Wi besökte i dag
Bergen fornnordiska museum, vi hade närpåbehöften hel dag för
att kunna bese allting inom detta, i stället försom tiden var endast
en timme. Sedan begaf vi oss i väg upp påberget föratt bese
staden i fogelperspektiv, staden ter sig ganska vacker ifråndetta
berg.
Kl 7. Lemnade vi Bergen, föratt resa vidare. Här stego många
ombord. Somliga gräto andra skrattade o dansade. Nu i afton blåser
det ganska starkt igen, men vi äro fortfarande krya, kl 10 gårvi till
kojs, vi somna genast. Det ärmärkvärdigtvad det ärpräktigt att
sofva påSjön.
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Den 5 Maj kl 4 på morgonen voro vi i Stavanger, också en mindre
Sjöstad. Härregnade det ganska mycket såjag kunde icke gå i land,
sof förlänge också. Kl 7 gingo vi härifrån.Härökadesvi med 10 o
12 st Emigranter. FöröfvrigtärStavanger med des omnäjd ganska
vacker. Nu närvi kommo från kajen, måste vi lämnavåra Nordsjö
billjätterdå föstesvi som en störrefårskock förstfram påförenå
Ångarensedan Akteröfver.Därefter spisade vi frukost bestående af
kaffe o tvåsmörgåsar,en Sillbit 2 st potatis. Dansen fortgår hela
dagen. Wädretärdet allra yppersta man kan tänka sig. Vi har idag
sett Byxelfisk ganska stora l o 2 meter lång. Nu ärovi på

"ett

ungefär"! midtelln af Nordsjön. Wi se nu icke något land, bara ett
stort tomt haf samt en störresyn o luftkrets. I kväll börjarstormen
taga sig värre o värre.

Den 6 Maj vaknade jag kl 5 på morgonen, det blåste då alldeles
förbaskat,vågorna slogo dåoch dåöfverbåten, jag var dåganska
sjuk förrästenalla emigranter. Sjösjukanräckte ungefär 2 timmar åt
mig sedan var jag kry igen, men blåser fortfarande häftigt. Det
börjarnu synas att vi närmaoss Englands Kust, det synes en hel
hop med störreo mindre båtar. Denna båtärändock ganska styfv
att gå i stark storm. Båtens namn ärSalomo tillhörandeWilson Line
hemmahörandei Hull. Påafstånd skönjesnu Englands kust, ganska
trefvligt att åter få se Land närman i 32 timmars tid varit påNord-
sjöni ganska hård storm. Wi äro nu i Hull, stor Sjöstad med flera
hundra segelfartyg o ångbåtarvid kajen. En hel hop fullriggare. Wi
har nu fåttvisa våra Rese kontrakt till vårbestämmelseort kl 5
kommo vi till Hull, detta ären mörko trefvlig stad, godt om busar
o skojare.

Den 7 kl 5 påmorgonen måstevi upp föratt göraoss klara med
Landstigningen. Vi fingo kaffe kl 6. Kl 7 Landstego vi men vi fingo
ståcirka tre timmar o venta påAgeten, Allan Liniens passagerare
fingo gåförst.Wi togo ett Ömtfarväl af de som skulle resa med Allan
särskildt af BodsjöFlickorna, dom låfte att skrifva till oss, undrar
just huru dom gör.Föröh^rigttrefvliga flickor så dom blir ganska
sakensamma föross. Men hoppas att om Gud såvill så måvi återse
hvarandra. Sedan åktevi också i droska ner till Järnvägsstationen.
Därvar det sagt vi skulle få mat, som vi också fick, o smörgåsar,
men det var det värsta att fånågot genom Folkträngseln. Maten
kastades till oss, som åthundar eller andra willda djur. Ofver England
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sågo vi en massa med fina herregårdar o stora sedesfällt samt stora
Trädgårdar.Här kördom med stora Clydesdals hästar o kolosala
lastvagnar. Järnvägsvagnarnaäro snygga med stoppade sittsoffor. Wi
reste äfven genom två tundlar den en [a] var 2 000 meter o den
andra 3 000 meter. Wackert fördet är så stora slätter o långt gräs.
Här köresmed Åsnoro Fullblodshästar, Stora hönsgårdar.Kl 4 voro
vi i Livepool där motogos vi af Ageten församma Line med kupevagn,
med två hästar sedan åktevi påCunard Liniens hottell, här fingo vi
mat o kaffe. Sedan undersöktesvi af Docktor, och såanvisades vi
sofrummen. Men ändock såvoro vi uppe till kl 12 pånatten i sällskap
med Bodsjöflickorna som vi återigen togo ett ömtfarväl af, dom
som vi kanske knappast få se mera, men om Gud såvill, så kunde vi
få återse hvarandra föratt som min mening ärknyta hymnens
band. men nog därom nu.

Den 8 Maj kl 5 måstevi upp ur sängen föratt fåkaffe o Frukosst
sedan fingo vi återigen resepapper o kontrakt. Kl. 10 åktevi ner till
hamnen föratt stiga ombord åCunard Linien Ocean Ångare,Caronia
som är20000 tons storlek med 600 mans besättning, o hytter för
5000 passagerare det störstafartyg som jag hittills har sett. Här
fingo vi en sexmanshytt som är ljus o trefvlig med rena Sängkläder
o lakan, Särskillda handdukar, vatten karaf o glas. Wi fingo mat
förstkl 7 påkvällen, det var den finaste kvälljag spisat sedan jag
var i Östersundsedan måste vi upp i Rökrummet, finfina matsalar o
Rökrumm. Kl. 10 påkvällenblåstes tystnads signal, samma signal
som vid Artilleriet i Östersund.Men ändock så fördepollackarne ett
fasligt skrän, med sång o skrik. Härärovi af flera nationer såsom
Polaker, Ryssar, Finnar, Turkar, Fransmän, Judar, Engelsmän, Irländare,
Svenskar, Norskar, Danskar, mfl.

Den 9 kl. 7 stego vi upp vackert väder. Kl. 8 fingo vi frukostt. Kl.
11 ankrade vi på redden af Irrlands kust här kommo frukthandlare
ombord, samt post till Amerika. Wi fingo nu reda påhur många
passagerare vi äro. Wi äro 2,400 personer däribland 700 judar. Lifvet
härombord föresomvexlande med sång o dans o Kortspel, det
senare bannlyst af oss. kl. 10 gingo vi till sängs.

Den 10. kl 1/2 8 vaknade vi efter att ha sofvit godt. Det blåser
ganska friskt på morgonen, o fortsätter hela dagen, så att påkväll
sidan stormar det värre. Wågorna äro högasom husen där hemma,
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men ändocksågår Caronia stadigt, sådet ärvärre. Men Stormen ökar
fortfarande, kl. 10 gåvi till sängs.

Den 11. kl 6 påmorgonen vaknade vi Stormen rasar värre såvi be-
slutar oss föratt ligga inne, som vi måste göra, ty det gårej att
gåpådäck, båten rullar såhäfftigt. Jag o John har icke smakadt
mat påett o hälft dygn tills i dag
den 12 Maj. I dag blåser det skapligt ändå,sådet går an att vara
uppe. Påkväll sidan ärdet Närapålugnt. Wi har i dag undergått
vaxtnation, föratt få landstiga i Nevyork men förrästenett barnsligt
göra.
Bodsjöflickorna äro föross nu ganska sakensamma. Wi äro nu utan
fruntimmerssällskap. Dansen fortgår hela dagen. Sång o Piano musik
friskt ombyte hela dagen. Denna lördagskvällärutmärkt trefvlig, så
härmidt påStora Osceanen med en Stjärn klar himmel till tak, och
en smal rödstrimma af Solen skönjespåhorisontens kant, men
ändock kommenderas vi till sängs kl. 10, ifrånallt detta, o denna
härliganatur tafvla.

Den 13 Maj. Wädretärfortfarande präktigt. Kl. 11 Gudstjänsto
Caronias Akter däck. Prästen Engelsman, men tolken Norsk, ganska
intresant att hörapå. samtidigt har Irländarna bal påmellan däck.
Under gudstjänsten sjöngssånger bådepåEngelska o Norska, men
ganska olikt därhemma i Hackas. Sedan måste vi visa vaxinationen.
Svänsk o Norsk dans hela aftonen.

Den 14 Maj. Wädret utmärkt. Rigtiga latdagar. Winden friskar upp på
kväll sidan kvällsmaten bestod af smörgås,kall biff o Kottlet, the,
desärtenbestod af stufvade storfikon o stufvad rissgryn. Olle har
alla redan lärt sig Engelska så han leser tidningar utmärkt, han läser
ny Engelska förstås.Kl. 7,15 Konsert af någraGöteborgareo
Engelsmän, men vi hördeganska litet af Sången, vi höllmest påo
stimma med några Irrländskor ganska trefvliga jäntoro snygga, men
BodsjöFlickorna saknas.

Den 15 Maj. Wädret fortfarande vackert. Ovänskap mellan Svenskar
o Norrskar om unionsupplösningen,det var Bier öletsom gjorde
ovänskapen, elljest tycker jag förmin del, att härombord måstevi
vara ett o samma folk. Men si rusdryckerna kan göramycket. Dans
påaftonen.
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Den 16 Maj. Hafvet närapåspegel blankt. Det påståsatt Hvita
StjärnLiniens Ociania har gådt förbioss i dag. Wi har i dag ändtligen
fått se land, kl. 12 fingo vi syn pådet, efter 8 dygns vistelse på
hafvet. Föratt komma in i Nevyorks hamn måstevi anlita en lotsbåt
hvilken kom i mot oss kl l pådagen, o genast därpåfingo vi syn på
en hel massa med ångare o Segelfartyg störreo mindre samt Lustjack-
ter o Fyrskepp. In i mot hamnen börjardet blåsa ganska friskt.
Längre in [i] hamnen ärdet varmt värre minst 20 grader Celsius. Wi
mötaoupphörligtångare o segelfartyg. Har i dag sett den finaste
Ångareman kan tänka sig, jämte ett st mudder värk. Påen udde i
Nevyork redden står en ganska stor staty af FrälsarenJesus Kristus.
Hettan uppgår tiU 31 grader Cellsius. Wi blefvo nu innbogsserade till
kajen af tre mindre Ångareganska bullersamt vid kajen o ett otäckt
skrik af de förbigåendeÅngarne.Nevyork staden blir alldrig ljus
utan det hvilar jämto ständigt en dunkel svart dimma öfverden,
genom den svarta stenkolsrökenfrånÅngareo Wärkstädernao de
Enskillda boningshusen, kl 10 gingo vi [till] kojs, men det äralldeles
förvarmt att sofva.

Den 17 Maj. Måste fortfarande ligga ombord påCaronia. Wi få icke
ännugå i land. Wädretvackert men varmt o osund luft värre. Wärmen
25 grader Celsius. Långsamma dagar o Långa. Har i dag hörtÅskmuller.
På kväll sidan Friskt väder o litet regn.

Den 18 Maj. kl. 6 måstevi upp föratt göraoss klara förafresan. kl
7 skulle vi få frukost men jag fick ingen, kl. 9 fingo vi gå i Land.
Wi måste igenom tullen påalla möjligavis. kl. 11 fingo vi gåombord
påen mindre ångare i storlek som Östersund.Wi blefvo innstufvade
som Sill pådenna båt. kl 1/2 12 Nåddevi till Utvandrare stationen
som ärbygd påen holme uti Qärden, där fingo vi genomgå Besigtning
af Docktor, Penninga uppvisning o betygsuppvisning samt politering
af Resgods o koffert. Här blefvo Gustaf o jag frånskillda frånvåra
kammrater i 7 timars tid, beroende påatt vi måste politera våra
koffortar. Utvandrare Stationen heter Rock Island, föröfvrigten
långsam platts att vara på, dessa timmar förefalla mig som dygn. Kl.
9 på kvällen fingo vi lämna Djevulsön,vi fingo gåombord på en
mindre ångare igen föratt blifva föstpåJärnbane Roouhl. Kl. l på
natten fingo vi stiga på tåget. Kl. 2 Lämnade vi Nevyork föratt
fortsätta resan västerut, skada bara att vi inte fingo resa på dagen
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fördärvore antagligen mycket att se, men vi få nog se mycket
ändåunder resan.

Den 19 Maj. Waknade vi på tåget. Wädretvackert. Bogie vagnen är
stor, men omöjligatt begagna som sofvagn o mera skakande ände
Svenska Bogiee vagnarne. Wi åkaoupphörligt igenom fina Byar o
Landsträckor o fina Herregårdar. Wi fingo i dag träffa Hvita Stjärn
Linien folk d.v.s. Ung o Bendikt m. fl. påen station mellan Nev-
york o Montreal eller vexelstation förCanadian Pacsific Mineapolis
banorna. I morse fmgo vi se dom mjölkakorna ute påbete, eller i
det fria. Har i dag sett ett hus som farmare bebo, bygd af knabb.
Landet frånNevyork till Montreal ärganska kuperat (Land) men ganska
mycket bebygd. Wi kommo till Montrial kl 11 påkvällen. Närvi
kommo in i en tredje klass väntsalvar därett Kines leger på Golvet
bestående af sirka 100 personer, män, kvinnor o barn. Härfingo vi
ligga påbänkar af tre. Kineserna äroett stor växt o kraftigt folk men
drumliga i vändningarne, o tjufvsaktiga påståsaf dem som varit i
närhetenaf dem.

Den 20 Maj. kl. 6 vaknade jag, efter att ha sofvit ganska litet under
natten, men förstördi hela kroppen utaf Gikt, o allt utaf sittande
liggande påTåg o Ångbåto allt fösandefram o tillbaks påalla
platser. Kl. 1/2 10 fmgo vi stiga påtåget, ("Canadian Pascific banan"),
till Winepeeg i Canada. Afresan från Montreal skedde kl 10.. Mon-
treal rasande stor stad, o ganska fint byggt. Wädretvackert påBön
Söndagen. Wi fingo nu en bekvämligare 3dje, klass Bogiee vagn. Idag
åkavi öfverstora slätter o stora skogar mest björkskogar, slätterna
bebyggda af farmare. Skog landet kupperadt. Otawa ganska stor stad.
Wi se äfvenganska stora sjöaro elfvar.

Den 21 Maj. Waknadejag kl. 7. Har denna natt sofvit ganska gott
på tåget. Wädret fortfarande vackert. Wi resa i dag genom stora
sand moar, landet kupperadt med mindre berg höjder, landet här
tyckes vara härjadt af skogeld förflera årsedan. Björkskogenhar
börjadtväxavärre. Wi börjapå o tröttnapåden långa resan, att
resa både natt o dag i 3 veckors tid utan vanlig hvila, är förden
som ärovan att resa ingen lätt sak, skall jag säga, men ändock
intressant att se alla natur billder o konstvärk af människohänder
m.m. Här i Amerika kördom alldeles villat med tågen, fastänjärnvägen
ärsmalspårig här mot hemma i Sverige. Wi fingo i dag ressällskap af
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10 st Indianer men siviliserade o klädda i det närmaste som annat
folk. Kropps statyn ful Breda Ansigten o stor o krokig näsa. Wi har
i dag körtigenom en liten tunnel. Här se vi äfven ganska högaberg
o djupa dalar o smått om bebodda trakter. Wi har nu åktförbide
stora Hudson sjöarne,dessa äro ganska stora. Litet mat fåvi, vid
vissa stationer o kaffe, elljest lefva vi mest på sötsakersom säljes
på tåget af en medföljandekypare som kuggar oss förjämnan, på
sockerbrödo coklatekonfekt, ("Anders har nu köpten tårtaför25
sent! hälfvtenbestod af papper").
Fingo äfven se 8 st grisar ute i Willande skogen men antagligen var
det boende folk i närheten. Men vi åker fortfarande genom Oera
mils skogar o obebodda trakter o Bergsträckor. Litet med granskog o
tall mest med björko Asp o vide, o torr skat eller motsvarande rask,
lemningar efter skogeldar. Här i Amerika finns det skarpa Kurvor, de
värstajag har sett, i Sverige finns inga kurvor som ärosåskarpa.

Den 22 Maj. Vädretvackert. Sofvit gott i natt på tåget. Wi har nu
hörtaf en Angermanländare som ärarbets förmanförett Järnvägsbygge
här i Canada, Winepeg att det ärgodt om arbete här i Amerika värre
o bra betalt 3 dollar om dagen, ganska godt att höraföross för-
ståss. Wi fmgo Ragundabon till ressällskap påtåget, en bit.
Nu börjarlandet blifva mera lågländt.Wi anlände till Winepeg kl 1/2
11. Wmepeg staden ganska snygg o trefvlig stad. Kl. 11 fingo vi åka
vidare, sedan vi ombytt tåg. 3dje klass Bogievagnarne blifva snyggare
o bättre förhvarje gång vi göraombyte på tåg. Härkördom sakta
värre, fastänbanan ärrak o jämn. Canada ärett slätt lågland med
kolosala sades o Åkerbruksfält.Men härärännu icke mycket grönt
fästen Engelsmennen kallar det, fördet soliga Canada.
Jag o mina reskamrater har i dag ganska ondt i hufvudet, beroende
antagligen påden långa resan o stilla sittandet är förovanligt för
oss. Har i dag fått fatt på en reskarta, ganska trefvlig att hafva,
när man ärute pålång resa o i synnerhet som nu. Man fårnu se hur
obegripligt dum man är, när man icke kan språket. Wi har nu icke
någon skandinafv till reskamrat som kan språket, eller Engelska.
Föruthar vi fördet mesta träffat påSkandinaver. Har idag sett
indianer 4 st igen. Wi åka nu in påAmerikas o Canadas Prerier.
Släta o skoglösaslätter flera mils sträckor mellan bebodda trakter.

Den 23 Maj. Wädretvackert. Har i natt sofvit godt på tågetdet
öfvergår till vana, att sofva på tåget. Wi åkafortfarande genom
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stora Prerier. Här finnes det jord i öfverflöd,förden som vill blifva
Jordbrukare eller farmare. Jag ser i dag att dom kan körahärockså
med tågen, fördet gårganska friskt undan i dag. Här finns farmare
som har 140 kor, 40 o 50 hästar, en sådan farmare har ganska dåligt
byggt, han har en liten styga härberge en ladugård af halm, en
urgräfd stor halmstacke o sedan om virad med ståltråd.Men kolosalt
med jordbruksmaskiner o ångmaskiner. Nären person skall ut o åka
här såkörhan med 2 hästar en liten vagn som liknar en trafkör-
ningssyllka där hemma o när han harfvar eller plöjersåkörhan med
4 o 6 hästaro flera också. Wi har i dag sett hästuppfödaredässa
hade hjordar på300 o 400 hästar, dessa lefva ungefär som lappar
der hemma, resa till stederna o seljer hästar ibland elljest hafva de
sitt tillhållpåPrerierna förbetets skull.
Kl 1/2 10 voro vi påen station som heter Medicine Hat. Härblefvo
vi upplyst af konduktörenatt vi skulle göraombyte på tåg, men vi
måste ligga härhela dagen, inan vi fåfortsätta resan. Denna station
liknar ett mindre Municipalsamhälle. Härärdet godt om Kineser, dessa
hafva slagit sig ner här som handlare, men oskapligt dyra på sina
varor, till expl. en kopp kaffe 10 cent, osv. Dagen härärlångvärre
o odräglig. Här blir nog stad med tiden. Kl. 8,50. Fingo vi ändtligen
resa här ifrån, förbaskatlånga dagar, att ligga så förankrado vänta
på tåg, som en annan resväska. Det hade varit mycket bättre som
Olof H. [?] hade satt adresslappar påoss, i stället förpå kofferten,
som nu är.

Den 24 Maj. Kl. 6. Waknade jag med verk o reumatism i alla leder. I
dag regnade det litet smått. Wi resa fortfarande genom stora Prerier
o stora farmar. Wi börjanu närma oss Britis Columbia. Landet blir
mer o mer kuperadt, med högaberg o djupa dalar med stora elfvar.
Här äro kolosalt högaberg. Snönligger kvar påbergen ännu, o
klimat ärdet samma här som i OviksQällen. Wi har åkt igenom en
mindre tunell i dag samt stora skogar, såsom tall o Granskog.
Skogen ärlång o fin värre, det liknar Moneset i Salsan värre.
I dag ärdet Kristi himmelfärdsdagen således en högtidsdagdär
hämma, men här arbetar dom på flera ställen som det ser ut. För
oss ärdenna dag som de andra resdagarna.
På sina ställen här, efter bannan, liknar det, mycket järnbanan fr
Storlien till Trondhjem, med kolosalt högaberg o djupa dalar, där
banan är inschaktad i bergkanten, men med den skillnaden att härär
godt om skog, o ganska grof skog. Kl. 4 hände någonting som vi alldrig
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hade drömtom, nämligen det, att vi måste stiga ombord i en mindre
Ångare,i storlek som Östersundångarens namn ärMoyie som uppehål-
ler trafiken mellan Krotenday L.dg o Nelson järnvägstationmen det
ärganska inntressant o trefvligt att få göraombyte siså där in-
bland, påen så lång resa, som denna. Wädret utmärkt pådenna lilla
sjö, som är innklämd ibland såhögaberg. Båten Moyie går ganska
raskt. Utsikten fr sjöntill Lands ärhärlig här. Wi måstevara i fyra
timmar här ombord, sjöresanhärär lika lång som från Hackas o till
Östersund,alltsåen ganska god bit att färdas. Sjönär smal men
lång, han är icke bredare en på sin höjd3 kilometer. Med samma
vatten färg o botten som Lockne sjön,grå lerbotten, o fisk rik,
påstås.Dessa timmar voro ändock kolosalt långajust därföratt vi
kunde icke köpaoss någon mat, de voro alldeles föroskapligt dyra
påsmåvaror.
Denna båtären flytande krog, riktig en också. Kl. 7.voro vi i
Nelson här måstevi ligga öfvernatten, Wi togo in påHottell Klondyke
som inehas av Svenskar. Här träffade vi flera st. Skandinaver. Fingo
ligga här ganska snyggt o god mat, kväll o frukost, för75 cent.

Den 25 Maj. Har sofvit utmärkt under natten, men kl 7 måste vi upp
o spisa och göraoss klara förafresan härifrån.Nelson ären ganska
snygg men liten stad, kl. 9 resa vi härifrån.Sittsarne i denna Bogievagn
äro mjuka värre o sitta i, så det ären god förmånföross förstås.
Wädret ärvackert i dag. Få nu åkabredvid en ganska stor elfv
motsvaran[de] Qvitsleströmen,o litet bebodd utefter denna, elljest,
högaberg o stora skogar. Banan smalspårig o dåliga Qädrar under
vagnen. Wi har i dag sett stora vattenfall, i storlek som Tännforssen
o Storbofallet i Jämtland. Ut efter denna sträcka liknar det mycket
Jämtland, i synnerhet de stora vattenfallen, föröfvrigtfin o härlig
natur tafvla. Men det ärnära påhemskt att åka efter denna bana,
just därföratt dom köralldeles förbaskat i de skarpa kurvorna o
vägenär smalspårig, o förskräkligtdjupa dalar. Det börjarnu skrida
på, såatt inom en timme, så har vi nått målet förvår långa resa
frånHackas till Greenvood. B.C.
Idag har vi åkt igenom 4 st mindre tunnlar. Hopp[as] nu att Gud
hjälper o beskyddar oss i det främmande landet. Jag skulle nu önska
att jag vore i arbets tagen, efter en så lång o besvärlig resa. Wi äro
nu icke så litet slöao slappa o medtagna af resan.
Kl. 2 i dag voro vi i Greenvood denna stad ärbara liten, o inklämd
bland bergen värre. Wi togo in på Hotell Laedysmitte. Men här
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möttesvi af [djen Sorgliga nyheten att våra kamrater 01. Stef.
Olsson o Daniel Olsson o Jan Persson i Bingsta rest härifrånförQorton
dagar sedan hem till Hackas. Wi träffadeJohan i Hof han är tjock o
fet värre o mårgodt här. Häräroganska många Svenskar. Härär
förtillfället icke värst godt om arbete ännu men det blir nog arbete
här med tiden. Härärgodt om Kineser o Italienare. Wi gingo till Johan
o Ovikspojkarne kl. 4 o voro hos dem hela kvällen, dom har en liten
snygg Camp, eller stuga försin egen räkning.

Den 26 Maj. Waknade vi kl 8 pådagen, efter att hafva sofvit godt
under natten. Wi har icke ännufått fatt pånågot knog eller arbete
ännu. Wi gingo upp till Fénx [?] kl 4 idag föratt bese grufvorna.
härkommo vi [i] kast med Olle Staffansson frånNäs o Erik Eriksson
frånBingsta, här fingo vi spisa middag i sällskap med dessa den
finaste vi spisat på länge, vi b\efvo bjudna af Olle Staf. Klimatet är
ganska ohellsamt däruppe inne i grufvorna af gas o krut rökså
Närffebernbrukar gåvärredärpåhöstarneo vintrarne.

Den 27 Maj. Fortfarande utan arbete, gårhärbara o lodar eller
hvilar oss efter resan. Olle har fåttarbete i dag påSmältan.

28 Maj. Fick jag arbeta påSmältan ganska fint arbete icke tungsamt
men man blir alldeles svart där.

Den 29 Maj. Fingo ingen af oss arbete där. Men hoppas det blir
igen. Har idag varit efter min ("Trunk") eller koffort, han var
alldeles söndertrasadingen reda påmina kläder osåvidare.

Den 30 Maj. Fingo vi arbete igen, och därförslutar jag att skrifva
nu en tid i denna bok, tills jag flyttar påen annan plats.
Den Samme
Anton Svensson

Den 29 September kl. 1/2 10 dog min kamrat o trogne wänn Anders
Olsson, i en ålderaf 28 åro 17 dagar. Han insjuknade i Tayfys
feber den 9 September, den 26 påNatten öfvergicksjukdomen till
LunginHammation som dåändade hans lif.
Frid Ofver Hans Minne!

35



1907

Julen 1906, ganska olik gammel Lands Julen, jag skulle hafva arbetat
Jul Natten, men olyckligtvis klämdejag mig veckan förejul, såjag
måste ligga inne tills påNyårsdagen, dåbörjadejag arbeta igen.

Den 16 Februari, Kinesernas Nyårs högtid,var jag med o firade, då
brändes det af flera tusen raketer o Bengaliska eldar. (Faejer
Croceriers).

Den 12 Marsh. Lämnadejag o JönsJonsson o Johan Hoflin Greenwood
påväg till Spokaen dit vi också skulle hafva kommit pådagen men
till all olycka måste vi stanna påen station vid namn Marcus, o
återvända till Nordthport föratt sjukbesigtigas om vi skulle få
passera Linen mellan Canada o U.S.A. Det var ganska sträng sjuk-
besigtning. Här måstevi ligga öfverförnatten, k 1/2 11 andra fingo
vi återvända till Marcus o sedan fortsätta till Spöken,dit vi nådde
kl 9 påkvällen, här träffade vi en Strömspojke som har resturant
("Stockholm") här, han heter Erik Strömgren.Spökenären fin o
trefvlig stad på85,000 inevånare med flera sorters olika nöjen, men
mast utaf Saloones o de Wärldsliga o skamfulla nöjena.
Efter en väckas vistelse i Spokane, gåvi till Cocus d Alenie i Idaho,
föratt som meningen var sökaarbete, men vi kunde icke finna någon-
ting där som vi likade, pågrund därföratt de betalade så lite där.
Cocus d Alenie ären fm o treflig plats, den ligger vid en stor Sjö
[(] Lake) med ett 70tal ångbåtar.Efter en väckasvistelse där i Idaho,
gåvi tillbaks till Spokane igen, o starta o arbeta där, med olika
sorters arbeten. Men Johan Hoflin stannar i Idaho. Här i Spokane
träffaJan o jag en massa med gamla bekanta från Gamla landet, o
andra håll.

Julay månd.! Den förmig så mycket berycktade 4 July, fick jag nu
se, o vara med om. Här saluterades o skötshela dagen med faeir
Craeckers eller raketer, ett förfärligtstoj o buller, men under tiden
drog jag mig, o mitt Sällskap, litet afsides från stadens buller, i en
af dom vackra Parkerna här i Spokane, nämligen Manito Park, här
hade vi det trefvligt värre, mitt Sällskap bestod af Herr o Fru
Linder, samt Hulda Reinholds alla Småländingar,men det var det
trefvligaste jag varit med om på länge, dåefteråt till all olycka
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Bild 3
ungdornsportratt av Hulda Seraphia Reinholdsdotter innan hon gifte sig 1908.
Fotografi från Worcester, Mäss. Det var vanligt att man hyrde herrskapskläc
till sådana tiUfällen.
Anton Swansons arkiv, OLA.
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lämna dessa Spokane o gå till Portland Oregon också ärdet slut på
Nöjenaförmig här i Spokane.

Augusti mgenting särskildt.

September, den andra [(JLaebor Day) eller Arbetarnes Dag, dåallt
arbetsfolk ärfri den dagen frånarbete. Alla fackföreningar [(] eller
Union) demonstrerade denna dag på morgonen. Efter demonstrationen
företogsutflyckt till Manito Park, där gjordes lekar, samt olika
sårters Sports nöjen,med Prisutdehiingar. Där särverades förfriskningar
af alla slag också.

Oktober. Fint o präktigtvädervärre.
Träffade i börjanpådenna månad Marcus Lindqvist här i Spokane,
ganska trefligt o träffa gamla kamrater o skolkamrater här i dätta
Land.

November, fortfarande ganska fint väder i börjanpåmånaden, men
den 16 börjardet o rägna litet såvi har nu att påräknamera regn,
änfint väderjust pågrund af den sena årstiden.
Den 27 kom Ole Sten Olson från Greenwood hit till Spokane. Han
var dåpåväg till Gamla Landet förfjärde gången. Lämnade Spokane
den 29.

Dec. fortfarande ganska fint väder, men litet regn ibland. Den 3 kom
allas vårbekante Jan NorénfrånAlaska hit. Julhälgen ganska tyst o
lugn. Snöadeganska hårdtjuldagen. Ganska dåliga tider nu här i
Amerika, pågrund af den stora bank Krisen i Cichaago, i Oktober
månad, (eller den såkallade Wall street kräsen!), här i Spokane går
det nu icke an att fåköpaarbete förPenningar O härgår nu en
massa med folk utan arbete o utan Penningar, därförkan man lätt
förståatt det blir en massa med brott gjorda såsom råno plundrmgar
O stjälgördom till högero Wänster här.

Ja, nu ärdet slut pådetta År,o ett nytt årkommer får dåse vad
det nya Åretbär i sitt skötte. Därförsägerjag nu ett God bay till
det Gamla Året,med dess mödoro Strider!
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År1908

Januari, Nyårsdagen kall o ruskig. Den 28 lämnadeJönsmin partner
o barndoms Kamrat Spokane föratt gå till Hot Springs Arkansas, för
en sjukdom som han ådragit sig här i Spokane. Samtidigt kom Johan
Hoflin intill stan från Rälroden, han var påväg till Gamla landet
också. Jag undrar just Storligen närdet blir min tur att gå til Sweden.

Februari. Lika dåliga tider, o smått om arbete. Wädret kallt, regnigt,
blåsigt.

Mars. Börjato blifva litet arbete nu, men icke mycke. Den 12. kom
Dan Olsson o P. O Hultgren hit från Greenwood, hördedåatt Johan
Jonsson farit hem till Wikbärg. F. O Persson.

18. kom Harald Olsson i Näcksta hit o Johan Månsson Näs o Birger
Lindblom m fl. hit från B.C. Träffade samma dag Sigfrid Andersson i
Näcksta, som också syntes hafva blifvit en Old Timer.
Regnigt o Kallt, Litet arbete har jag nu, men jag kan icke gjöra
mera mynt änvad som gåråt till mat o husrum.

April. Den 4. GårJan Norén o Olle Eriksson frånSweeg till Montana
o Butte påTimmerhyggning. Samma wäderlek ännu, o Plänti med busar
i stan o smått om arbete.

May. Synes nästan som det inte skall blifva någon sommar i år,
Omöjligto fåpassa in en full väckas arbete ännu. Har nu hörtatt
Dan Olsson äri Greenwood igen. Men det ärfortfarande dåligt i
B.C. Ja nu har alla Parkerna här i Spokane öppnatsigen sånu
börjardet o blifva plänti med nöjenigen här, men ingenting som
intresserar mig.
Den 27 var hären Cirkus Noris and Rows.
Den 30. Dekorations Day, då alla grafvar smyckas med blommor, o
särskildt de Gamla Soldaternas Grafvar, som var med under Fri-
hetskriget på 1850 and 60 and 70 talen.
Wäderleken den samma ännu. Har äfvenhaft bref frånJöns,han är
nu frisk o har lämnat Hot Springs, han ärnu i St Lous, där Worlds-
utställningenvar i Qöl.
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June. Den 4. en stor Cirkus till Sells Flat. Wädret ostadigt värre o
ojämt med arbete.

July 4th. Warmt värre. C.H. Hennings o Mrs Matilda Olsson o jag
firade den 4th July i Conerde Line. Trefvligt värre. Nu ärdet Warmt
värre om dagarne här i Spokane.

Den 21 July lämnarjag Spokane o går till Portland o sedan vidare
till Seattle. K1.4 lämnadejag Spokane o dåvar det Warmt värre. 100
gr i skuggan.
Den 22 kl. 8 var jag i Portland efter 5 minuts vistelse där tog jag
trän till Beaverton kors jag tog litet miste råd, såjag hade att
trafvla en god bit 4 miles. O nu här i Beaverton synes det nästan
som det skall blifva omöjligto få reda påMr Linder, eller hvar han
lefver, jag tror fullt och fast nu att detta var den sämsta resa jag
någonsin har gjordt i mitt lif. Ja ändtligen äfter litet mera trubbel
kom jag fram till min Bestämmelseort, kl 4 påeftermiddagen, ganska
Warmt här i Portland också.
Den 27th. Lämnadejag Tigardville föratt gå till Portland igen o se
äfter arbete. Har nu varit här i två dagar, men ännu icke kunnat få
fatt på något stadigt arbete, men ganska mångajobbar fins det som
jag kunde få, som lästa bara en månad, o tre veckor o så der, men
sådanavill jag icke ha.
Den 29th. Börjadejag o Arbeta på Inman Pålson Saw Milis här i
Portland, 11 timmars arbetsdag, således litet lång o ovanlig arbets
tid förmig.

[Tidningsklipp:
"Marriage Licenses...SWANSON-RENHOLDS-Anton

Swanson, 253 Front street, 25; Hulda S. Renholds, 26, city".]

Augusti 1908
Den l. En af de mest betydelse fylla dagar i mitt Lif, o således en
Stor förändringi mitt Lif.
Gifte! mig då på kvällen kl. 7 i Swänska Lutherska kyrkan i Portland
Oregon [(]U.S. of A.) med Hulda Seraphia Reinholds frånWissefjärda,
Småland föddden 29 Okt 1882.
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Augusti den 17. Rantade Wi ett hus i MontavUle 1428 E. Gli[?]
street, således har jag nu fått ett hem som jag så länge längtat
äfter, fastän det icke ärWårt, sågårdet ändåkalla det förett
hem. Ganska fint väder den härmånaden, litet regn, men dock icke
mycket.

September. 7th Laberday, eller Arbetarnas dag, regnade det nästan
hela dagen jag låg utaf den dagen o till straff förjag icke arbetade
Laberdagen så fick jag en väckas ligaf af Inman Poulsons Co, sådå
fick jag se huru det ärdär som mgen Union fms ital, o mest Ita-
lienare som arbeta o låta sig drifvas som Slafvar, af sina öfver-
ordnade, o makthafvande Basar. DS.
Föröfvrigtganska fint väder den härmånaden.

Oktober!
Fint Wäder i börjanpåmånaden. Den 10 hvart jag dålig litet av
förkylningett par dagar.
Den 12. War vi tUl Wancouver fint därvärre.
Den 14. Tog jag Tiden påInman Poulsons Sawmills.
Den 17. Gick jag ut till Roseburg konti, föratt se påFrukt Land.
Lämnade Portland kl 1,30 på Natten, var i Rosburg kl 9 påmorgonen
den 18. Fick sedan en god Automobil raidt på 12 Engelska mil ut till
Landet som jag skulle se, fint land värre där ute och ganska fint
konti. kl.3,30 lämnadevi Rosburg föratt gåhem till Portland, äfter
en Trefvlig vistelse där. kl 9 påkvällenvar vi [i] Salem o kl 11,15
voro vi tillbaks i Portland.
Nytt!
Den 19 okt. KöpteWi! Hulda o Anton, 5 äcers FruktLand i Yakamo
Walley, Roseburg, Oregon, för1,250 doll, påafbetalning. Lämnade
125 doll i handpenningar, resten påafbetalning, 25 doll i månaden
eller mera ifall vi kan. Landet ligger vid Yakamo rever, med tillhoran-
de rever Front. Fårdåse hvad tur o Lycka vi har med detta Land o
påsamma gång Wårt förstaaffärsföretagsedan vi blefvo Gifta.
Den 20 okt. Sålde Wi alla våra Förniturso bohag i Montaville samt
förloradeen god del Penningar ådessa. Beslutade oss föratt gå till
Spokane igen. Gick äfven till Tigardville o tog adjöaf min Svåger o
Svägerska Hilda o Linder, o gick tillbaks påkvällen. Tog äfven adjö
af Svåger August. Lägde Mr Holm till att skjuta våra trunkar till
Stationen, samt de saker o kläder vi hade kvar skulle han taga med
sig till Linder o Hillda föratt storas.
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21 Okt. Lämnade Hulda o jag Portland, detta vår förstaTrafveling
tripp tillsammans. Förstpådagen voro vi till Mrs Risberg o togo
adjöaf dom. Kl. 11,45 på kvällen gingo vi från Portland. Wåran
Ticket kostade tUlsammans 22,40 doll Sofvagn 2 doll. Kom till
Tacoma kl. 5,40 påmorgonen den 22. Dåhade vi att gå o fåoss
litet Kaffe också, som vi o fick påen Jappanesresturant men de var
dåligt, sedan kl 9 beslötovi oss för,att gåo se min barndoms
Kamrat o Wänn Algot Olsson, som vi också hittade igen, han arbetade
då, på street Caren men vi blefvo bjudna till han påmiddag, godt
att få sig litet Warm mat o Warmt Kaffe då fördet regnade o
blåste kallt värreden dagen. Han har ett fint o trefvligt hem där,
på25,45 South M. Street. Syntes hafva en god o trefvlig Käring
också. Föröfvrigtroligt o fåträffa Gamla bekanta här i detta Land.
Kl. 3,30 Lämnade Wi Tacoma. Snöi Caskade Monten.
Kl. 8 den 23 påmorgonen Woro vi i det Old Spokane igen. Tog rum
påAlger Hottel.
Den 24. Movade vi till ett hus på2nd and Hofvard street. Ja minsann
Spokane är Old nu allreigth, alldeles förfärligtmed gubbar påstreetens
här, o inte mycket arbete, sånu likar inte jag värrst Spokane.

November.
Den 2. Movade vi igen, jag till Förstst, and Wash. st än[d] min
ÄlskadeHulda movade till 8 ave, där hon skall starta o arbeta
Sorgligt nog. Men man har att gjörahvad som hällst när fattigdomen
trycker på, men jag filar värrst Sorg förmin ÄlskadeHulda, som måste
arbeta så hårdt förden Stackars lilla daglönhon får, men som ord-
språket säger Nödenhar ingen lag.
November 3rd. President Wal det förstajag varit med om Stoj o
bråk påStreetens värre här, o Stor Gämbling o betting, på hvilken
som skall blifva President nu den här Perioden. William H. Taft,
elecktedt eller Wald till President.
November. Fint Wädervärre om dagarne, men jag kan icke få något
arbete ital.
12th. Startade o arbeta på Spraenge ave brygga. Kallt värre nu om
dagarne.
26th. Thanksgifvning day. En ligg af dag igen. Wädret kallt o litet
Regnigt, regn med snöblandning.
26th Kaffe FästpåFrälsningsarmen ikväll.
November 30th, aflagd påSprange ave bryggen. O nästanomöjligt
synes det vara fåo fatt på något annat arbete också.
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December l st. Kallt Wädervärre om dagarne, o ingenting att gjöra,
fördet går inte o [få] fatt pånågot arbete hällre, det lilla arbete
som fins betalas bara 1,50 - 1,75 - 2,00 dol! för,sådet är ingenting
ital, ty man har att betala bården med 5,25 doll i veckan ocksådär-
vidare.
7th National Apple Show här i Spokane.
lOth FästpåFrälsningsarmen.
13th Movade jag från Wash street till South Maple street and 2nd ave.
Fint vädervärre om dagarne, men inget arbete ital, Långsammadagar
värre.
22nd. Snövärre. Inget arbete. Plänti med gubbar i staden som ingenting
har att gjöra.TräffadeJonas Olsson frånNäcksta han har nyss
kommit från Gamla Landet, hade äfven mitt Fottografialbum med sig
också frånHackas.
25th Juldagen. Min (eller Wår) förstaJul som Gifta. Trefvligt att
hafva en ÄlskadHustru, att fåvara i hennes Sällskap o närhet, mot
att vandra ensamm i denna Wärlden utan Skydd o Stöd,o mot ett,
en oåtkomlig Kyrka. Utan i ställetäga Lyckan (En ÄlskadMaka)
fastän Fattigdomen tränger på. Ganska Fint Wäder under Julen, litet
Kallt då. Wi har hållit oss inom vid stofven hela helgen förrästen
det bästaockså förhärhar inte varit några högtidligheter ital.
Fårdåsäga ett Farväl till det gångnaåretmed sina, o dess Strider,
o mödoro besvär, samt glädjestunder, Ty mitt lif har under detta år
vandrat i olika Skiften. Därförett God Baey!
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År1909

Ja ett Nytt årär nu kommit, får då se hvad detta bär i sitt Sköte.
Hoppas därföratt Gud är när oss, o hjälper o skyddar sina fattiga
barn under det kommande åretockså såvälsom under de gångna, o
förflutnaåren.
Nyårsdagen, Fint väder, litet kall blåst. O inget arbete den här
månaden hellre. Det har nu varit den wärsta Winter här i Western
Kontry, på20 års tid, den som har varit i Winter, 4 fcx)ts djup Snö
här i Spokane o ända till 16 bio sero[?] Kalt. O förfärligtmed
Gubbar här i Staden som både Fryser o Svälter, som City måste taga
hand om, men till all lycka kom den Store Prästeno talaren Billy
Söndayo genom sina Stora Kollekter som denne man fick in, var
han istånd att hjälpa en hel del busar, med både mat o Logi, men
ändågjorde han sig rik häri Spokane, genom sina Prediknmgar. Han
Inkasserade sista veckan han var här 11,000 tusen doll, i Kontanta
Penningar o föregen del.
Den 28. Hvart Hulda sjuk. Förstblefvo vi Skrämda af en Kvinlig
Docktor, Swinger, att det var Apendisatis, sedan gingo vi till en
annan Fransk eller Paris Professor Dr Menetiques[?] men han ga[ra]nte-
rade att det inte var någon sådan sjukdom, såvi blefvo litet lugnare
till hömert,utaf honom fick Hulda litet Medicin, som dock icke gjorde
någonwärkan. Sedan vändevi oss till Docktor Nelson, Swid, dåfmgo
vi veta hvad Sorters sjukdom det var.

Februari. I börjanpåmån[a]den kallt o blåsigt o snöigt, i Slutet
litet bättreväder, men ingenting att gjöra,o Plänti med Gubbar i
Staden. Min ÄlskadeHulda fortfarande lika dålig.
Den 27. Lämnade min ÄlskadeHulda Spokane föratt gå till Portland,
till sin Syster o Svåger Linder litet friskare då. Hon lämnade Spokane
kl 7 på kvällen, kl 10 andra dagen var hon i Portland vädret fint
där som det höresaf brefvet som jag fick från henne, men hon har
varit litet dålig dom förstadagarne hon var där, likadant som här i
Spokane. Här i Spokane litet kallt o blåsigt, o ingenting att gjöra,
men Plänti med gubbar.
D. 27. movade jag ner från 1503 West 2nd ave, till Union Hottel, on
Front st betvin Wash st o Stewen st Spokane. Movade tillsammans
med en SmåländingNels Mattson.
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Bild 4
Inman-Poulsen Lumber Co utanförPortland var en av Anton Swansons första
arbetsplatser i Portland. Bilden frånsekelskiftet.
Oregon Historical Societies bildarkiv, Portland.
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Mars l. ganska [?] fint väder dom förstadagarne.
Den 8. Lämnadejag också Spokane, föratt gå till Portland, som jag
trodde skulle vara bättre. Lämnade Spokane påkvällen kl. 7. då
Snögadedet ganska hårdt där, Sådandär hagel Snö,kunde förstås
som vanligt inte Sofva något på tåget. Dånärjag kom närmare
Portland andra dagen rägnade det häralldeles förbaskadt, sådå
fick jag se att, jag hade lämnadt ett hårdt Kontry, föratt gå till
ett annat i samma Stil, o inte något bättre.
Den 9. kl. 10 var jag i Portland börjadejag genast titta påEmplyments
affisering men jag fann gjenast ut att härvar nästan sämre än i
Spokane. kl. 3 gick jag till Tigardville föratt se, huru det var med
min ÄlskadeHulda, hon var då litet bättre förtillfället, ganska glad
att få igen henne, ty det var ganska långsamt i Spokane sedan hon
hade gåttfrånder.
Den 10. Gick jag till Stan igen föratt försökao få något arbete af
något slag, som också Lyckades, ty jag skulle börjao Sälja land för
Harding Land Co här i Portland, hölläfven på med det en par dagar,
men jag fann ut att det var skoj med i Spelet föratt lura min
egen person, såjag kvittade med det arbetet gjenast förändet var
försent. Nu sedan har jag Sprungit rundt hela Portland föratt få
arbete men icke lyckats.
Den 13. kunde jag fått startadt på Inman Poulson Saw milis men då
rägnade det ganska hårdt såjag ville inte gådit o arbeta påutsidan
i 11 timmar, o såvara våt hela dagen, ty det är mera änjag kan
stå, o så påsamma gångveta tydligt förjemnan att man är fattig
Slaf, men föröfvrigtvet jag då rakt inte hvad jag skall ta mig till
o gjöra, föratt kunna fånågra doll, att lefva på, förmig o min
ÄlskadeHulda.
21st Fint vädervärre. Min Hulda börjarnu på o blifva litet bättre
förhvar dag, som det ser ut, O jag Önskarockså af allt mitt hjärta
att hon måtte fåbli Frisk igen såvi kan klara oss, o så att intet
Fattigdomm blir förhård med oss.
Den 24th. Börjadejag o Arbeta förOregon Laigth o Power Co, o
Skala Telefon Portar, 2,00 doll om dag, 8 timmar, ganska fint arbete,
men litet betalt. Här regnar det nu litet förhvar dag.

April 1st, regn o solsken annan hvar dag. Skåningen August Lambert
o jag arbeta stöddigthvar dag.
April 7th, förstaPeddagen fördetta Co, fick då höraatt vi skulle
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få2,25 om dag frånden förstai denna månad, få se huru det går.
Den 8th. Kom min ÄlskadeHulda ner till stan frånTigardville, o då
rantade vi Housekipingsrom härand Scherman street No 184, ett rum
för6 doll i månaden. Hulda tyckes nu blifva litet bättre förhvar
dag. Ganska fin Wäder hela månden.

May 1st. Fmt väder.
2nd. Ganska fin Labore, o Sosialist Parad här i Portland, påeftermid-
dagen Sosialist Tal af Presidenten förWestern Federation of Miners,
Wm. D Heywood påSkatingrinken här. Godt Tal värre!
4th. Movade vi igen frånSherman ut till 16th and Jefferson street,
eller Jeffersonian Apartment ganska fint här.
3 and 4th Norris and Rows Cirkus här.
Den 9th Gingo vi till Tigardville. Fint vädervärreom dagarna. (Min
ÄlskadeHulda börjarnu påo bli ganska kry igen o jag hoppas det
får fortfara, rigtigt kry blir hon inte förrän i höst,förvi väntar
oss en liten Baby.))

Juni 1st. Fint väder igen värreom dagarna.
Den 12th. Movade vi igen frånJefferson street tillbaks till Sherman
street, fåse huru längevi blir härnu. Jag o Skåningen Lamberth
arbetar fortfarande församma Company, vi har nu snart sagt varit
påalla platser rundt Oregon, o satt o movat Laigths Polar.
Juni 1st. Öppnadesden så mycket omtalade Alaska Yokoan Pacific
Utställningen i Seattle.
Den 7,8,9,10,11,12 Den såmycket omtalade RosKarnevalen här i
Portland, ganska storartadt, Illemuneringar o Fire Works o Elektick
Laigthning. Swenskarnes RosFlots föreställandeJohn Erikssons Monitor
o Wikingaskepp ganska Fint, o Kostbart gjordt. Plänti med folk här
i staden under dessa dagar.
23rd. Swänskarnes Mid sommar Natts Firande i Callefornia Bullding
här i Portland.
24th Midsommardag fint väder. Swänskarnes fäst igen med Ångbåts
trip till Estakada, Oregon City. Arbetar nu om dagarne rundt Estakada
Boring Linds o Oregon City ganska fint rundt detta Konty.

July 1st. Fint väder dom tre förstadagarne, från den 4th till den 10
regn nästan hela veckan.
4th July. Inga vidare stora tillställningar eller celeabration därföratt
det regnade nestan hela dagen, några firecrackers blefvo förstås

47



afbrända som vanligt, men icke så många som det brukar o vara.
5th July. Gingo Hulda o jag till Herr o Fru Pettersson, o var hos
dem påeftermiddagen.
llth July, Gingo vi till Connoc[?]isis. Fint vädervärre nu om dagarne,
litet blåsigt, sådet blir inte såvärrstvarrmt om dagarne, bra för-
stås föross arbetare som måste hålla till ute i solen.
Får då sluta denna Bok, som ärmig ett Kärtminne från alla de
Platser jag farit förbi,o varit på, o de olika händelser o Skiftningar
som tilldragit sig under den tid jag skrifvit i denna bok.

Slut påBook No l. Fortsättning i Book No 2. Anton Swanson.
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Memorandum

Book no 2
ReseSkilldringar o Dagliga händelser o Lifves Skiftningar!
af Anton Swanson, Portland, Oregon, U.S. of A.
Fortsättning frånBook No l.

^1909

July 19th. Movade vi frånnSherman st. till 362 E 2nd ave därvi
rantade ett 5 rom Cottage.
25th. Gingo vi till Herr o Fru Pettersson o hälsade pådem där fingo
vi färska helsningar frånSpokane med Miss Augusta Pettersson som
då kom frånSpokane.
July 31st. Swenskarnes dag påAlaska Yokon Pascefic Utställningen i
Seattle. Tal däraf GuvernörJohnson frånMinnesota, därvar nog
ganska storartadt dåtänkerjag. Fint vädervärreom dagen endast
fyra dagars hetta denna månad här rundt Portland. Rundt New York
and Cicahgo, hettan har varit förfärlig,hundratals personer dödär
af Warmen i Solstygn.

Augusti 1st. Årsdagensedan vi Gifte oss (Hulda o jag) tiden går fort,
liksom det står i några af Rynnebergs värser, (Tiden försvinner i hast
som dröm.)ja dessa ord kan man med skäl kalla sanningens ord. Min
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svåger Linder o Svägerska Hilda var hos oss påÅrsdagen.
7th. Movade min Svåger August till oss, föratt romma hos oss.
Under July o Augusti Stor Sträjk i Gamla Landet, 200,000 arbetare
påsträjk, sträjkenvarar ännu.
22nd. Gingo Hulda o jag till Tigardville o hälsade pådär hos Linder
o HUda.
24th. Kom Wärldens störstaCirkus hit till Portland nämligen Ringling
and Bros Cirkus, med 120 järnvägsvagnaro 800 man stark, jag var o
såg den, ganska mycket nytt att se, förstakvällenvar den besöktaf
25 000 personer - likadant var det andra kvällen säger tidningarne här.
Fint vädervärre under denna månad, nästan litet förvarmt somliga
dagar. Min älskade Hulda dålig annan hvar dag, men jag hoppas till
Gud att hon måtte fåbli frisk o kry igen snart nog liksom hon varit
i forna dagar. Hoppas därföratt Gud styrer såatt allt gårväl så
hon blir frisk igen.

September 1st. Fint väder i börjanaf denna månad.
6st. Labor day, eller Arbetarnes dag, hade vi Hulda o jag, o Pettersson
med fru o Augusta Pettersson en liten trefvlig Picknick uti Hawthorne
ave Park här i Portland föross själfva, trefvligt värre.
8th Dog den store Räkådsbyggareno mångmillionärenE H Hammon
han efterlämnade en förmögenhetaf 650 000000.
12th. gick jag till Tigardville till Linders o Köpte3 höns.
19th Gingo Hulda o jag till Hr o Fru Pettersson, o hälsade pådem.
Jag förmin del är litet dålig nu, mina ögonhar blifvit så sårao
onda, såjag har svårt föratt se, måstedärförstanna hemma några
dagar frånarbetet.
Sept. 21st. Dog den Swensk föddeGuvernörenaf Minnesota, John A
Johnson, Högtaktadt af Swenskarne här i detta Land Samt äfven af
Amerikanska Demokrat party, såhan hade en ganska god käns att bli
nominetast till President förnästa period, ty hela Demokrat partyet
hvilade nästan påhans Skuldror, något äfven påW-m jennings Bryan
Kansas City. Tvo dagars regn i sista veckan af denna månad. För
öfvrigtfint vädervärre hela månaden.

Oktober. 2nd. Anlände U.S. af A. Nationens Presidet W-m Hovard
Taft hit till Portland. Wi fmgo då se honom, vi voro så nära intill
honom, såvi höllnästan påo få tag i hans öfverrok.
lOth. Kom Demokrat Partiets nuvarande Ledare, o nominet Williams
Jennings Bryan, hit till Portland, var här i två dagar hvan/id han höll
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flera tal bland annat i Y.M.C.A Bullding här i Portland.
15th Okt. Min födelsedag. Nu syns det tydligt här att höstenär
kommen, det ärallaredan litet kallare om dagarne, o såbörjardet o
regna Utet hvarje dag.
17th. Fick allas vårvän o kamrat, Herr o Fru Pettersson, en stor o
ducktig Pojke - Regnigt om dagarna.
18th Oktober 1909
kl. 11.50 påkvällen fingo vi oss en Stor o ducktig Son, han Wägde
10 1/2 pound eller 3 1/2 Kilogram i Swänsk räkning - Föddi Portland
362 E 2ndstOregonUS.af A.
Hulda förfärligtsjuk under tiden, likadant dagen förut.Wi hade en
Swänsk (Nurs) Barnmorska, som tog käraf Hulda o babyn fören
väcka, hennes namn ärMrs Anderson. Fungerandt Dr. A H Janhnson.
24th. Kom min Svägerska Mrs Linder hit frånTigardville föratt
stanna några dagar o taga kär (eller sköta)Hulda o babyn. Hulda
börjarnu påo se litet friskare ut förhvar dag. Pojken har varit
Snäll hitills.
27th Startade jag o arbeta på Inman Poulsons Saw-Mills igen.
29th. Min ÄlskadeHuldas födelsedag. Samma dag börjadehon på o
vara uppe litet om dagarne nu äfter sin hårda, o långa Sjukdom. Hon
är förfärligtSvag o Kraftlösännu, men det syns tydligt att hon blir
bättre förhvar dag som går.
31st. Lämnade min Svägerska Mrs Linder oss, sånu ärvi ensamma o
föross Själfva igen, o kors vi ären mer i huset nu, mot hvad vi
brukar vara van att Wara - får se om vi kan reda oss själfva igen.

November 2nd. Hvart jag litet dålig, pågrund af den hårda förkylning
som jag har ådragit mig genom regnet. Nu har det regnat en hel
vecka, såjag förmin del börjao tycka det ärpläntio nog med
regn, men jag lär nog icke fåbestämma i den saken kan jag tro,
utan vi lärnog fåmer. Påsamma gång qvittade jag Sågmyllen. regn
hela månaden, det ärallt hvad jag kan sägaom November, o ingenting
o g]öra.

December l. Börjardet påo bli litet Kallt.
2nd. Blir jag sjuk rigtigt. Omöjligtförmig att kasta vatten o såder
vidare. Måste anlita Docktorn 2 gånger om dagen.
Dec 4th fmner jag ut att jag blifvit Lam i begge fötternao inte kan
mova dem.
Dec 5th. Måstegåtill Hospitalet, Lasarettet, finner då ut, att jag
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har insjuknat i [(JInfäns Paraleyses) = Barnförlamning,jämte hög
feber ända upp till 106 1/2. Således närapådöd.Dr Johnson jämte
Dr Houn[?]es gåro ser mig nästan hvar dag. Gcxl i fm Skötseldär
värre men Svåra plågor. Efter l 1/2 veckas vistelse där fick jag
komma hem, glad värreatt fåkomma hem till mina Älskadehärhemma.
Detta 2 dagar föreJul, en långsam Dec! o tarfvlig Jul föross. Jag
fortfarande ganska sjuk, omöjligtförmig att mova o vända mig i
bedden. Mm ÄlskadeHulda har nu tagit 4 hårdare som hon lagar mat
åt, såvi också skall få litet mat o inte behöfvaSvälta eller Komma
andra till last. Dr Johnson kommer fortfarande o ser mig. Förfärligt
kall o Snö[i]gDecember månad.

FårdåSluta fördetta årmed dess mödoro besvär o sedan ta i med
det nya med samma mödorbesvär. Men hoppas på samma gång att
Gud styrer allting till det bästa igen.
Ett farväl till det gångna året!
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År1910 -

Äraske dig o fader Kär!

Nyårsdagen kall med Starkt Snöfall. Omöjligto röramig i bädden.
Själfva Plågornaärdet nu nästan Slut med, bara reumatisk värk i
Kroppen.

January månaden Kall o Snö[i]ghela månaden. Snönästan förhvar dag.

Februari 1st. Fortfarande kallt o blåsigtvärre med litet Snöblanding.
Jag förmin del börjarpå o bli litet bättre, jag kan nu sitta påen
stol, o åka rundt Golfvet påStolen.
Feb. 20th. Förstagångenjag kunnat gåöfvergolfvet med ett par
Kryckor, Mina fötteräro totaldt obrukbara, förrästenmatt o svag i
hela kroppen o såhar jag hel Skägg o långt hår, såjag ser ut som
ett vilddjur, men jag börjarpåo bli tjock o fet värre. Hela månaden
vinterlik.

Mars 1st. Kallt o regnigt i börjanpåMånaden.
Mars 27th. Påskdagen - Döptevi vår lille son till Georg Helmer, jag
kunde inte vara med förmin Sjukdoms Skull.
Mars 28th var jag förförstagången (de häråret) ut pågatan, eller
rättare sagt påutsidan af huset o fick litet frisk luft. Sköntatt få
komma ut litet äfteren såhård sjukdom. Några fina dagar i Slutet af
månaden.

April 1st. Ganska fint väder nu, det är inte mer än tvådagars regn
nu i hvarje vecka. Börjarnu påo kan gå litet längre förhvar dag
med Kryckorna, har i dag varit upp till Handlanden här o vägt mig,
jag väger 200 pund, det ärganska godt det af mig. I frågaom
bordarne som jag nemdt om föruti boken såbörjardom påo gå
ifrå oss den ene äfter den andre, of Kors vi får alltid någon i ställe
förjemnan men det synes som det inte ärmycket lönto hålla påmed
detta längre, åtminstone påden plats vi nu är. Fint vädervärre dom
två sista veckorna i April.

Maj 1st. Fint vädervärre, jag önskarom jag hade varit frisk o Kry,
o fåttvarit hemma i Gamla Landet o fått fira den förstaMaj. Börjar
nu påo gåganska godt på Kryckorna.
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7th. En ganska stor otur hände mig i dag i det att jag föllomkull mitt
påSleta golfvet o brötmitt venstra ben ur led, uppe i höften,dett
satte mig tillbak minst 2 månader i den här Sjukdomen som jag har,
jag filar ganska sorgsen fördenna mitt missöde.
29th. Wi har nu Slutat upp med o ha bordare. Min ÄlskadeHulda har
nu börjato arbeta påU.S. Laundry som Handdener[?], hon synes
tjäna så pass att vi kan gå lång faständet ärförfärligthårdt arbete.
En annan otur har nu träffat oss, det synes nästan som om vi vore
föddamed Otur o olyckor hit till denna världen. Wi har nu funnit
ut, o fått reda på, att vi har losat vårtLand i Rosbyry som vi
Köpteför 1250 doll påafbetalning. men som vi icke nu sedan jag
hvart sjuk kunnat gjöranågon afbetalning på, så måste vi i vår
Sorgliga Ställning lösanågrahundra dollars där också, o således
Hjälpa till o fida de rika, som har flera Automobilar o åka i, o jag
kan knappast gå med två kryckor, såhärärett godt bevis påhuru
olikt o ojämt det ärdelat i denna världen. Den som ärfattig skall
inte ha någonting, o den som ärrik skall hafva mer, o robba den
fattige från det lilla han har, såhär fårjag instämma med den store
skrifställaren Jack London, Lefve Sociallismen!
Fint väder nästan hela månaden, bara fyra dagars regn.

Juni 1st. Fint väder.
7th. Börjadeden såmycket omtalade Roskarnevalen som räcker till
den llth, jag förståsfår naturligtvis inte se den förmin sjukdoms
skull, men det höresaf andra som har sett den att den ärnärapå
likadan nu som förrasommaren, bara litet mera Folk nu, o flera
rosvagnar. Jag går nu tvågånger i vekan till en Osthepath Dr Ley
Roy Smith som robbar ryggen åtmej litet, men jag tror jag skall
sluta med det, fördet synes som det inte gjörmer godt, ännär
Hulda robbar mig med Alkohol.
Juni 25th. Midsomardagen önskardå igen att jag hade varit frisk o
kry o fåttvarit i Gamla Landet o firat den, förHär i detta land är
det ingen midsommar ital, knappast någonting annat hellre. Jag bör-
jar nu på o gå litet bättre igen. Hoppas att det får fortfara såkan
händajag blir så pass jag kan lämna Kryckorna någon gång i sommar
fördetta ärminnsan långsamt o tråkigt på alla vis, jag har alldrig
vetat förhuru det är att vara Sjuk. men jag får minsan lära nu hur
det äratt vara sjuk o Fattig.

July 4th. Fint vädervärre om dagarne, hvar till Nordt Portland då
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förförstagången sedan detta år, alltsedan jag hvardt sjuk trevligt
värre att komma till dem eller o få komma ut litet efter all dess
hemma varande.
[Tidningsklipp med uppgifter om boxarna Johnsons och Jeffries
inkomster.]
4th july. Utkämpades den störstaPrisefaigth som någonsin hållits i
Amerika, o kanhända att det alldrig kommer att hållas någon så stor
hellre, den hölls i Reno Nevada, mellan förreundefathade Prisfaigtharen
o Worlds kämpenJames J Jäffres frånSanfransisko o Negern John
Arthur Jonsson från Galveston Texas, om ett pris af 101.000 doll,
jämte side bett o movin Picther. Jäffres Losade sitt Kampenship
bälltejust påden grund att han var förgammal o varit ifrånden
Sporten förlänge, Nära sex år, såhan kunde icke träna tillbaks sina
Krafter.
Wåranbabe ärnu ute i Kontry Hos Hilda o Linder såjag skall slippa
sitta inne om dagarne o vakta honom, förjag behöfverplänti med
exersaces förmina ben, jag blir litet bättre till att gåförhvar
vecka.
July lOth. Gingo Hulda o jag ut föratt se baben, han synes må godt
ute i kontry. Ganska varmt nu om dagarne, Hulda arbetar påLaundry
ännu. Fingo äfven se liten skymt af den såmycket omtalade Halleys
komeétden 18th 19th, 20, 21st i denna månad, man kunde se litet
Eld sken påhimmelen om kvällarne.

Augusti 1st. Fint vädervärre om dagarne, jag synes inprofva litet
förhvar månad, jag går nu med bara en Krycka o Käpp, Således
liten ändring i min sjukdom. Togo hem våranbebe i midten af denna
månad, ty vi Blefvo alldeles förlångsamma äfter honom, ty vi likar
honom allreigth fästen de äroganska Besvärliga medan de ärosmå,
men vi lärväl alla varit omträndt likadana kan jag tro, Wi har nu
en Käring som skall skötahonom - få se hur det går.
AJ.S. Landry brann ner Hulda var närapåinnebränd där/

September 1st. Fint vädervärre om dagarne -
Sept. lOth. Jag har nu lämnadtbåda kryckorna, men begagnar Käppen,
ty mina ben äro fortfarande förfärligtveka o jag har förisigt o
falla omkull, jag har fallit omkull ganska många gånger slagit hårdt
ibland, men jag Hoppas till Gud att jag fårbli bättre, o bli lika god
i mina Krafter som förut.
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Okt. 1st. Ganska fint väder litet regn nu i bland dock icke så mycket
nu som i Qol vid denna tid. Men det synes nu tydligt att höstenär
Kommen, förLöfvenpåträden gulna o falla af o Skördenärnu för
det mesta öfverstökadt,Hvaraf det synes i Tidningarne att det har
blifvit en ganska god Skördsådet borde fortfarande bli ganska goda
Tider här i Amerika. Men allting man skall lefva af ärnu såförfärligt
dyrt sådet äralldeles hemskt, sådet synes som allt hvad Folket
förtjänargåråti mat. Wi förvårdel går lång ganska fint fastän
jag är sjuk o oförmögenatt arbeta, men Hulda förstårpåmaeka
allting gå.
Okt. 1st. Hulda Slutar påCascade Laundry. Wi har nu tagit oss an
ett bordingkontrakt 4 mil utom Portland vid Cliffinn station äfter
Union Rälråd.5 cent Carfär från stan and ut dit. det är skall bildas
en Såg milis där, förC.L. Fox Lumber Co, det är inte rigtigt färdigt
föross att mova dit ännu men det blir i mitteln af denna månad.
Fårdåse hur vi Slår oss ut med det. Hulda skall koka, o jag börjar
nu på o bli såpass bra, att jag tänker Waska diskorna o vätapå
bordet där, det ärminsann nödvändigtatt jag börjarpåo bli lite
bättre såjag kan hjälpa till litet, o göradet litet lättare förmin
ÄlskadeHulda, förvi behöfvaminsann penningar föratt kunna lefva,
o Slippa ligga annat Folk till last.
Okt 5th. Wåranbabe är litet dålig såvi måste anlita Dr ett par gånger.
Okt. 7th. SändevåranÄlskadebebe ut till Hilda o Linder han synes
nu vara litet påBettringsvägen. Hoppas att han blir bättre nu när
han Fårdricka rigtig Komjölk. Hulda o jag har haft en förfärligTand-
värk i börjanpå månaden, så det var hemskt, vi måste draga ut två
Tänder hvar, så man får plågas påalla möjligavis, här i denna
Wärlden.
Okt. 19th. Flyttade vi från362 E 2nd st till Cliff inn, and C.L. Fox
Lumber Co, föratt starta med varat bordingkontrakt. Ganska fint
Kontry här ute ligger alldeles intill floden här, fint värre på sommaren.
Okt. 20th. Gingo Hulda o jag till Hilda o Linder föratt se våran pojke.
Han synes hafva blifvit litet bättre men det går allt sagta förhonom
också att bli bra.
Okt. 22nd. Startade vi in här påCliffinn, att bårda tre gubbar. Här
är inte många som arbeta häräimu men det blir väl fler Hoppas vi.
De betala oss 5 doll i veckan förborden, men det ärde lagrannaste
gubbar jag någonsin här sett med maten dessa som ätahär nu. Men
det blir välbättre när det blir mera Folk här.
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Bild 5
Stationen i Tigard strax utanförPortland. I Tigard bodde länge Huldas
syster Hilda och hennes man "Linder".
Oregon Historical Societies bildarkiv, Portland.
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Now 1st. Fördet mesta fint väder, någon enda regnskur dåo då, men
dock icke mycket. Wi trifs godt här ute i Kontry. Wi önskavi kunnat
haft våranbabe här men det går inte fördet är litet förkallt för
honom att vara i ett brädskäntimen vi tänker taga honom hit till
Wåren. Wi har fortfarande lika litet med folk här, så det är ingen
förtjänsthärmen såärdet icke såmycket o gjörahellre, förmin
ÄlskadeHulda behöfverhvila litet, efter allt det hårdaarbete hon
gjordt i sommar. Men kontryet synes äjöraoss godt förvi bli tjocka
o feta härvärre, o Särskildt godt synes det vara förmig att vara
här, o gå upp and don i backarne här, mera naturlig exersise änatt
gåpåstretena i stan, o såärdet helsosammare luft här, såjag
Känner litet skillnad i mina ben allaredan. Men det går alltförsakta
o bli bra igen.

December 1st. Fortfarande ganska fint väder, någon enda regn skur
dåo då, men icke så mycket så det ärlönto räknadet, fördetta
ären med de finaste höstardet varit här i Oregon på länge. Wi har
fortfarande lika litet med Folk här, sådet är ingen förtjänstital, bara
såmycket att vi kan gjöravårtLevebrödhär o inte behöfvagå i
hål, eller ligga annat Folk till Last, men såärdet icke hellre hårdt
Arbete, bara litet exersises föross, men jag Hoppas att det blir bättre
äfter Nyåret när Saw millan kommer igång.
Dec 24th Julaftonen gingo Hulda o jag ut till Tagard till Linders för
att fira julen där hos dem, o få se o vara tillsammans med våran
Älskadelilla Pojke litet fördet är långt emellan vi får se honom
något, han har inte ännubörjatpåo gå något, men han är tjock o
fet värre o synes trifvas godt värre.
Dec 25th Juldagen, gingo vi därifrån,tillbaks till Cliffinn. Några
julklappar fmgo vi o Några gåfvo vi bort, såsom [(]0rdspråket säger)
Gåfvor o gen Gåfvor, varar wänskapen längst!
Fint vädervärre under julen. Undrar just Storligen huru julen varit
i Gamla Landet, har icke hörtnågot frånder påett helt Ar, synes
nästan som jag blir förlat att skrifva hem något, eller vad det kan
vara förett fel men det blir då litet af som det synes, o dom synes
icke hellre ha tid att Skrifva något. Men det kan nog hända det är
mitt fel, att det inte blir något Skrifwet, sågärna som jag likar o
höranågot från där. Det händer också ibland att jag önskarjag vore
där om jag bara kunde eller hade nog penningar att resa med, men Som
det Synes lär vi väl alldrig få så mycket att vi kan komma dit något
mer, Sorgligt nog. Men det är allreigth så länge som vi icke behöfva
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lida nödhär, Hoppas att Gud styrer allting till det bästa såvi får
vara friska o krya. Dågår det nog en dag om sänder.
Fårdåsäga ett Farväl till det gångnaÅretmed dess mödoro besvär
o bekymer påalla möjligavis.
Lof pris o tack ske dig o Fader Käre!
Får då se hvad det Nya Åretbär i sitt Sköte.
Hoppas Godt!
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^1911
Räknadtäftervår FrälsareJesus Kristus födelse

January 1st. Nyårsdagen. Fin värre, vi vakade in den hos allas vår
vän och frände Fred Petterson. Härvid Cliffinn ärdet ingenting o
gjöraännuföralla Gubbarne har gåtthärifrånförnågra dagar nu
under julhögtiderna.
Jan. lOth börjasarbetet igen med att bilda sågen. Ganska kallt nu
om dagarne o litet Snöfören två tre dagar.
Jan 25th. Det börjarnu påo blir litet mera Folk här, såvi får litet
mer o gjöra,godt nog. Fåse om vi kan gjöranågra doll häreller
hur det går. Fortfarande Kallt o Blåsigt, men korna rundt här fågå
ute ändå,hur Kallt o ruskigt det änär. I det härBredskäntatvi
lefver i ärdet betydligt Kallt om nätterna. Arbetet synes gåsakta
med sågbuilldingen, o litet Folk ärhärännu. De börjardåpå o skall
profva o såga litet dom sista dagarne i månaden men det dröjerlänge
ännu som det höresinnan den Kommer igång. Wi har litet trubble här
med Foxes gamla vänner o bekanta men det går en dag omsänder ändå.

Februari 1st fortfarande litet Kallt o litet snöigto vattnet fryser
föross. Här ärdålitet mera folk här nu så det ser ut som det skall
bli litet bussnis af till Slut, fästen det går förfärligtSakta med
allting, störstabekymret förMillan synes vara Watten brist, så de
kan fånog vatten fören Pawn eller damm föratt Kipa Loggen i. De
börjadeo såga med allvar den 14 February, sånu har vi allt litet o
gjöraallreigth, får se hur längevi kan klara oss ensamma men det
ärbra att vi har litet o äjörahär nu såKanhända att vi på något
vis kan gjöranågra doll här fästen det ärnog hårdt arbete förmin
ÄlskadeHulda allreigth o jag förmin del ärförfärligtvek o svag i
mina Krafter ännu, det går förfärligtsakta med mig, men jag måste
vara Tacksam att jag blir bättre så i småningom fästen det går sakta,
närjag tänker till baks på hur sjuk jag varit.
Febryary 20th. De har nu sågat några dagar, såvi har fått sett hur
Myllan arbetar. Den går ganska fort alreigth, o förfärligthårdt
arbete här, ärdet, som det ser ut, o som det hörespå alla Kärar
som arbeta här, de klaga rigtigt, sådet ser ut som det blir hårdt
förmr Fox o kipa folk här, men Tiderna äro sådåliga nu så han får
plenti med godt Arbets Folk härändå,som måste arbeta föratt icke
Svälta ihjäl, men dagspenningen ärdå förfärligtLåg från l doll 75
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cents till 2,25 om dag o 10 timmars arbetsdag, bara de kunde få arbeta
stadigt ändåsåkunde de gjöralitet penningar här men de få icke
arbeta stort mer än3,4, o 5 dagar i hvarje vecka, o såmåste de
ligga förMyllan har godt söndereller någonting dyligt, såde har
allt sina bekymmer Pojkarne här också.

March 1st. Fint väder nu om dagarne, vi har nu bortåten 30, 35
hårdare här, så nu har vi plenti o gjöraallreigth, vi fundera nu på
o hyra oss en diskvaskare, om vi kan fåen förskapligt pris. Vi har
fortfarande litet Trubble med dom gamla gubbarne här, o sågår dom
o Spraka Smörjaförbasen härMr Martch såhan ärhalfvom arg
stöddigtsågår han o Sprakar förMr Fox o såmåstevi jämnaut
Smörjansom dom har sprakat med Fox o Mrs Fox, hon ärdåganska
medgjörligändå,sådet ärgodt föross ändå.
March 24th 1911. Fårdå se i Swenska-Amerikanska Posten, att min
forne Kamrat Axel Johansson frånNäcksta Hackas ärdödhan dog i
Tyskland i sitt arbete o yrke. Frid öfverhans Minner

[Tidningsklipp:
"JÄMTLAND.En jämtländskdykare död.FrånStugsund

bördigedykaren Axel Johansson afled 11 jan. i Konstantinopel under
företagandeaf en dykning."]

March 25th. Wi har nu hyrat hjälp till att vaska disken o hjälpa rundt
köket,han är från Norge, men har varit här i Amerika fören 30 års
tid, han heter Hans Nelson han brukade arbeta på rådhuset eller Gäst-
gifvaregården Cliffin här förut,men han ärvisst tröttpådet nu så
därförkom han till oss o ville arbeta. Vi betala honom 30 doll i må-
nådeno bårdo rom, sådet är inte så illa förhonom ändå,det är
sämre förmånga andra som arbeta här. Wi har nu också tagit hit våran
Älskadelille bebe George, han har växt en god del o blifvit tjockare
medan han varit hos Hilda och Linder, sånu slipper vi betala extra
10 doll i månaden förhonom, o såärdet mycket trefvligare föross,
det blir visst litet mera o gjöraföross men det gjörintet, förvi är
glada vi har han häro Hans ärganska händig o ta Käraf bebe,
fastän Hans är litet konstig ibland, men han ärallrigth bara man
kipper god min o talla väl med honom. Myllan har nu godt stöddigt
en tvåveckor sånu ärdet en hel hop Lumber häraf allt möjligt
slag, men det ärvisst dålig Logg här fördet blir mast Slabb vedd
häro stora högaraf den också, så nu har det börjatpåo Sälja
både ved o litet Lumber (bräder), men det ser ut som det är svårt o
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få några penningar från Mr Fox både föross o förfolket som
arbetar förhonom, så nu ärdet Kick [?] härpåalla möjligavis. O
vi äro också Skylldiga en hel hop förGrosseris o kötto dom vill
naturligtvis ha sina penningar förvarorna som vi tagit, såde börja
påo fråga äfter penningar också, sånu börjardet påo si litet
Konstigt ut föross allreigth men vi tänker påo hålla ut till pedagen
Kommer, få se hur det blir då.

April 1st. Har idag Telefonat till Mrs Fox o sagt upp varat bårding
Contract härvid Cliffmn, men vi kan icke mova härifrånförrän
den 15th i denna månad. Det synes som det skall bli ganska svårt o
få några penningar fr Mr Fox allrigth, Fox o Mrs Fox skall runna sitt
Kokhus själfva nu som det höres.
April 15th. Movade vi från Cliffinn till 25 1/2 Nickolaei st Nordt
Portland - vi rätade här ett litet Scrap hus för 10 doll i månaden,
men det ärsåförfärligtlortigt o ohälsosamt rundt här ty Crematoriet
är straxt intill här såvi lär nog icke stanna här,värrst länge, ty vi
vill icke ha våran Kärabebe sjuk. Wi har ännu i Slutet pådenna Månad
icke fått Sättlat med Mr Fox fastänjag har varit dit nästan förhvar
dag, det synes nästan som vi får arbeta två gånger, förde hårdt
arbete-Slantar vi Kunnat förvärfvaoss där, såvi får min själ gjöra
rätt föross allreigt som det synes. Fint vädervärre om dagarne nu,
jag har börjato titta äfter arbete men det synes icke villja lyckas o
få fatt pånågot.

May 1st. Köptevi ett Rooming House på24th st and Thurman st
794 1/2 för500$ doll får se huru vi kan slå oss ut med det, vi är
visst litet skylldig pådet 175$ doll, så det blir nog hårdt föross.
May 3rd. Movade vi från Nicolaei st till vår nya Platts, o Roominghuset
and Thurman st. Huset är fuldt med Roomare nu åtminstone närvi
starta.
May 4th. Gick jag till Cliffinn igen föratt se Mr Fox, de har nu en
Kines cook där, o Mrs Fox gjörrasten af arbetet, men som det höres
pågubbarne som arbeta där så lika de icke Kinesen värre godt, fick
inga Penningar i dag hellre från Mr Fox.
May 7th. går till Cliffinn i dag igen, de har nu Känsadt Cook där
igen så nu har de Hvit Folk där igen. Ja, jag var nog lycklig i dag
o fåSättla med Mr Fox, men jag måste taga Lumber billar istället
förPenningar o Collecta in Penningar själf, o som det synes gårdet
ganska bra. såefter all mödao besvär behöfvervi icke o lösanågot
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vidare där, mer änen 5 eller 6 doller så nu har vi dååtminstone
blifvit Kvitt en del af våra björnarsom skulle ha Penningar från
oss, fören gång. Wi har nu varit o hälsatpåhos Hilda o Linder,
dom synes måbra värre. Wi har icke värrst mycket o gjörahärpå
Roominghuset, ty det ärbara 11 rom o ta Kär af, klina o bädda, så
det äricke värrst.
Fint vädervärre om dagarne o jag synes bli litet bättre i mina ben
förhvar månad fastän det går sakta förfärligt,men jag fårväl lof o
vara tacksamm ändåfästendet ser minsann mörktut allreigth föross
många gånger o påsamma gångärdet minsann hårdto höranär man
skall profva o få fatt pånågot o gjöra,att man ärkryppling o inte
kan gjöraarbetet, så de vill ike låta mig o profva o arbeta hellre
Sorgligt nog, o sådå närjag Kommer hem ärmin ÄlskadeHulda sorg-

sen o missmodig, föratt jag icke kan fåeller ta något arbete af
något Slag såWärlden ärminsann icke såvärrst Solig föross hällre.
Wi har nu haft ett par dagars regn i Slutet pådenna Månad, men väd-
ret ärPräktigt, Wackert nu igen.

June 1st börjarpåo blir litet warmare förhvar dag nu fästen det
är fm Wårallreigth.
June 2nd and 3rd. Den Stora Sirkusen SellsFlots ärnu här i Portland
dessa tvådagar. Wi har visst bara 3 blocks till Cirkusen men ändå
gårvi icke o ser den, o of Kors vi har sett Cirkus Paraden, sådet
ärallt vi behövero se, ty alla Cirkusar ärfördet masta lika, o
dånär man har sett några såblir en man tröttpådem tillslut.
June 16th. Svänskarnes Picknick i Roses Park i South Portland.
(Court Skandias. [)] Wi var dit, ty vi fmgo fritt inträde där, af vår
Gamle fränd Fred Pettersson, förhan var med i Kommetan som arange-
rade fästen där.
Min ÄlskadeHulda arbetar nu påLaundreet igen sånu ärjag hemma
o ser äfterHuset o vår lille George men jag skulle allt bra gärna
velat arbetat i stället föro vara hemma, men som det synes ärdet
omöjligtförmig o fånågot arbete nu, närjag icke ärStark nog att
gjöradet tyngsta o hårdaste arbetet såsomjag brukat gjort förrnär
jag var Frisk o stark, O min ÄlskadeHulda Arbetar Hårdt om dagarne
påLaundry hon får minsan gjörarätt förden lilla betalning hon får
såjag undras visst icke påatt hon ärmissmodig när hon Kommer hem
o säger till mig, hvarförjag icke kan ta något arbete, jag har frågat
äfter arbete på alla möjligaPlattser som finns, men alla som sett mig
vill icke ha mig att arbeta förjag är Krypplig så hvad i all Wärlden
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skall jag £]öra»Det är ingen som tror hvad jag får Plågas påalla
möjligavis, Hvarken Min ÄlskadeHulda eller någon annan. Fint väder
värre om dagarne, o som det synes af Tidningarne såärdet god utsikt
förSkördeni detta Land, den s[ä]ges skal bli god påalla områden,
ja det ärgodt föross fattiga stackare att höra, så kanhända att det
blir litet o äta föross också då.

July 1st. Fint vädervärre, det börjarnu på o bli litet varmt om
dagarne.
July 4th. Gingo Hulda o jag o Fred o Sälma upp till Sity Park o fira-
de den Stora Idepändiens dagen där, vi hade ganska roligt där, för
oss Själva, det ärnu förbjudetatt sälja fajerCrakers eller raketer,
för4th july firande här i Portland, fördet äralltidt en hel hop som
skuter sig fördärfvatpå ett eller annat vis med dessa raketer, sånu
firas Indepändense dagen tystare allreigth, men lika bra, den firas
mera som den skall firas.
July 16th. Det ärnu förfärligtvarmt om dagarne opp till 99, 98, 96
o till 100 Parland, i skuggan här i Portland, o i ÖsternNew York o
Chicago ärdet förståsen hel del varmare. Folket döraf värmendär,
det stod i Tidningarne att det var 60 personer där dödtaf värmen på
en dag sådärärdet Warmt allreigth. Min ÄlskadeHulda, o vår lille
bebe, har idag godt ut i Kontry till Hilda o Linder föratt stanna där
en vecka, under den värrsta Wärmen, min ÄlskadeHulda har nu Slutat
Laundry arbet fördet är förhårdt,o såärhon litet dålig också nu
förtillfället, därförtrodde hon att det var bättre o vara ute i
contry någradagar tills hon blir bättre, ja hon behöfverminsan o
hvila också, förmin ÄlskadeHulda får allt Slita ondt allreigth, på
alla möjligavis.
July 24th. Min ÄlskadeHulda o vår lille George kom i dag hem från
Kontry, jag har varit dit äfter dom, det har varit varmare där i
Tagard änhär i Portland, det har varit opp till 106 grader Parland i
Skyggen där, men det ären god fördeldär, lyften är litet lättare
däränhär i staden ibland de HögaHusen där det är rökigto kvalmigt.

Augusti 1st. Fortfarande förfärligtWarmt om dagarne. Wi börjanu på
o fundera påo Säljavårt Roominghuse får se hur det går. Det är gan-
ska hårdto Sälja det nu fördet ärbara 2 1/2 månads Liase kvar på
huset, men vi hoppas att det går, vår Skulld förrfallerockså sam-
tidigt som Leasen, o det ärnog omöjligto få låna några Penningar
kan jag tro som det höres,o såbegär de ett så förfärligthögtin-
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trässe påpenningarne så det äromöjligto låna, den vägen också!
Augusti lOth. Fred Pettersson o jag har varit ut o fiskat vi skulle
fiska, men vi fick ingen, det var det värrsta, men det var ändå
trefvligt, trefvligt o vara ute påsjönibland, fördet börjarpåo bli
så långt emellan jag är i någon båtnu, såjag har nästanglömtbort
hur det är, o hur det Känns.
Augusti 22nd. Min ÄlskadeHulda har i dag varit o registr[er]at oss
förHoppicking som börjar i börjanpånästamånad, får se hur det
går föross det blir allreigth bara vi får ha fint väder. Wädretär
ännu fint värre.

September 1st. Wi håller nu påo ställa oss i ordning förHoppickningen.
Wi har talat med en Käring, som rommar här, att taga Käraf huset
medan vi ärborta, Mrs Doorbäck.
Sept. 4th. Wi lämna i dag Portland föratt gå till Independans 90 mil
South från Portland, föratt starta med Hoppicking, trefvligt o få
Komma ut litet, vi skall arbeta påRosés farm där, han har 160 acres
of Land där, plantat med Hopps som han skall ha pickandt. [Annons:"Hoppickers wanted".]
Wi lämna Portland kl 7 på morgonen, med södernPacific rälrådvi far
förbiTagard, FörestGro^e o Hillsborg sedan Dilley, där min Älskade
Hulda bruka Arbeta förränvi Gifte oss, vacker Plats där allreigth,
jag önskadeatt vi hade en liten plats därallreigth, fördet ärmin-
sann fint rundt där. Kl 3 ärvi i Independense därärdi i mot oss
med hästar o vagnar såvi får åka till farmen, det ärbara en half
Timmes väg från stationen o till farmen, det börjaro rägna litet smått
påeftermiddagen, sådet är icke värrst fint o börjaresa tällt o gjöra
Campeld o sedan ligga påstrå påmarken, det blir värrst förvår lille
George, förHan ärmed allreigth, det ärnu litet kyligt om nätterna
också, o sånär det rägnar litet blir det alltid litet värre o vara uti
Campen.
Sept 6th. Wi startade idag med o Ficka Hopps det ärfint arbete all-
reigth. Wi får 50 cent Boxen förvi Picka som vi kunde nog gjöraen
god dagspenning här allreigth bara vi finge arbeta hela dagarne, men
si de fårvi inte, förtvå orsaker skull, fördet förstaså regnar det
litet förhvar dag, såvi kan icke picka förrägn, o fördet andra, så
ärdet förmånga Hoppickare här, är900 personer här nu, i vanliga
fall, eller förutom sommrarne bruka de icke vara mera än200 Per-
söner, sådå hade de att plocka hur vädretvar föratt få inn Hoppsen
förränden blefv förgamalt. I årärdet annorlunda, det ärförmånga
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Pickare, så torkhusen bli fulldop, påen half dags arbete, o sedan
måstevi Ligga af l 1/2 dag fördet tills torkhusen bli Tomma igen,
o så ärdet plänti rägn, så här blir det ingen förtjänstföross, vell
vi stanna bara en väcka härändåsågår vi hem, vi har gjordt våra
expenser det var allt, o sådåligtväder såvi var glada o fåKomma
hem igen, äfter en sådanhård färdvärrst förvår lille George, men
han synes o må godt ändå,fästen han fick frysa o Svällta nästan
litet. Fint väder värre igen i slutet pådenna månad.

Oktober 1st. Fint väder fortfarande, jag ärnu som värrst i tagen med
att advertaeisa vårt roominghus, får se hur det går om vi kan sällja
det, vi har nu fått en ny Leais pådet för2 1/2 år, det borde o vara
litet lättare o sällja det nu just förden.
Okt. 15th Min Födelsedag.
Okt. 18th. Wår Lille Georges Födelsedag. Min Svåger Linder o Hilda
o barnen jämte Fred Pettersson med Fru o barnen samt min Svåger
Aug. Olsson, var hos oss o Firade bebes Födelsedag.Wi fmgo samtidigt
reda på af Linder att våran Gamla bekante Billy Lind blifvit Skuten
i Beaverton, af Polisen där, såvi gingo upp till Hospitalet St Winsent
o Hälsade på Honom, han såg ganska dålig ut allreigth, så det är
hårdt säga hur det går med honom. Ja nu Springer Käringen här, som
vi ärSkulldig, förRoominghuset, annan hvar dag o vill ha penningar
hon göross snart Kräsig med sitt Springande tror jag! Hoppas att vi
får Sällja det. Wi har haft en hel hop Köparesom varit hit o tittat
på, men det har icke blifvit någon affär af ännu.
Okt. 29th Min ÄlskadeHuldas Födelsedag, fint vädervärre i dag.
Okt. 30th. Sålde i dag Roominghuset till Mr Lindley för425 doll, så
vi fick förloraen god del pådet, både penningar o förnituraf allt
möjligtSlag. Men vi ärändåglada att vi fick Sälja det, o fåbetala
våra Skullder, såvi slipper o höranågon fara o Springa o vill ha
peningar stöddigt.Samma dag KöpeteHulda en jobb påEmplyment
offise hon skall gå ut o Koka, hon skall gå till Fallbridge Washing-
ton, 106 mil Nordt from Portland, Hon får60 doll i månaden där, koka
for Sex personer, sådet ärganska bra.
Okt. 31st. Hulda är i dag till Tagard till Linder med vår lille Älskade
George han skall vara där, medan mamma ärborta o kokar. Well jag
hoppas att vi alla får vara friska o krya, så går det nog en dag om-
sänder föross också fästen det ser minsann Mörktut föross många
gånger. Hoppas att de är snälla med George där ute i Tagard.
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Bild 6
Eleverna påMöllerBarber College, därAnton Swanson år 1911 genomgick en 8
veckors kurs till frisör.Anton markerad med kryss.
George Swansons privatarkiv.
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November 1st. Wi Movade i dag från Roominghuset 794 1/2 Thurman
st, vi skall stoura våra saker Hos F Pettersson 386 Färbanks ave, öfver
Wintern, får se vad det blir till våren.
Now 2nd. Min ÄlskadeHulda Lämnar i dag kl 8 p.m. Portland föratt
gå till Fallbridge, till sitt nya arbete, det ärminsann långsamt för
mig, o vara ensammen, jag tänker det är lika dant föross alla men
det har till att gå kan jag tro, jag har några små ärenden här i
stan i dag som jag har att uträtta, betala Skulder, o hyra mig ett
Room ocksådärvidare.
Now 3rd. Har i dag Hyrt mig room på387 Couch st, för2,25 rent i
veckan, o sämre Room änvi hade påThurman st o dyrare änvi hade,
sådet ärnästan som att gåfrånaskan o ut i elden.
November 4th. Söndaggår i dag ut till Tagard föratt se hur vår
Älskadelille George går långdär, jag har äfvenköptnågra leksaker
förhonom, som jag har med ut, o förLinders barn också. Ja George
blef minsann glad närhan fick se, papon som han säger, vell jag har
att gå ifrån honom idag igen, han vill icke låta mig gå, gråter litet
förrst,men han Kännsar tanke o blir nästan som en stor kar, o säger,
Godbay Pappon, ja det känns allt bra underligt o lämna honom, men
allting måste gå, hur det är. Hoppas att det blir bättre någon gång i
tiden.
Nowember 6th. Startade i dag påMöllersBarber College, jag skall
nämligen profva o lära mig Barberar yrket, får se om jag kan lära
det, på 8 veckor som Kursen är. Det kostar 60 doll att läradet,
utom talls o mat o Logi, o sådärvidare, såjag tänker att alla
penningarne lärvälgå som vi har, fördet Kostar en hel del o bårda
o lefva pådet härviset.
November 18th. Har idag varit till Tagard stannade öfversöndagnhos
vår lille Käre son, han synes må godt, o trifvas, han frågar äfter
papon o mamma ibland, han säger di ärdown town, san ärdet allreigth
igen, men han likar icke se jag går igen, ja jag likar det icke värrst
godt helh-e, my sjelf, men det måste gå. Ja jag har nu hållit påmed
Barberingen någradagar, o det synes gåallreigth, men det tar nog
tid innan man blir en förstKlass Barber, fördet är en hel hop o
lära, o så tar det en lång tids Praktik, jag synes bli starkare i mina
ben förhvar dag nu sedan jag börjademed det härarbetet fästen de
är litet såra ibland. Ganska fint väder fördet mesta om dagarne,
litet regn ibland, men man kan icke expecta något den härÅrstiden.
Nowember 25th. Gick jag till Fallbridge o Hälsade på min ÖmtÄlskade
Make Hulda, Hon synes må godt här, fästen Platsen icke ärvärrst fin.
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Det ären hel hop Kallare o friskare luft här i Fallbridge, än det är
[i] Portland, ganska stor skillnad också. Well det är trefvligt o vara
med Käringen litet igen, men Sorgligt nog har jag att gå tillbaks till
Portland igen i dag. -

Nowe[m]ber 27th. Långsamt o gå ensammen, önskadeatt Hulda varit
med. Fint väder i Fallbridge närjag lämnadedär, Kl 8 påkvällen
var jag i Portland. Här rägna det alldeles förbaskat.Ja nu har man
start inn o rakat gubbarne värre igen o det gårallreigth.
Now 29th. Har idag träffaten Gammal Skolkamrat från Gamla Landet
nämligen Erik William Persson från Gärde Hackas, han kom till Amerika
förett årsedan o förtvåveckor sedan kom han från ÖsternDakota.
Han arbetar häriPortland som Snickare. Well det ärroligt o träffa
någon dåo dåfrån Gamla Landet såjag kan fåhöranågot eller några
nyheter därifrånfördet börjarpåo bli Långt emellan jag fårHöra
någotdärifrån,ja detta beror en stor det på mig själfockså, för
jag skrifver sällan dit något sådet är trefvligt o träffa någon Gam-
mal bekant ibland. Har äfven i dag träffat en del bekanta frånSpokane
såsom SkåningenAug. Lambert med flera sådana, han kom frånSanfran-
sisko nu o skall gå till Walla Walla inom tvåveckor till sin broder o
stanna där i vinter. Har äfven nu fått mig en room partner en pojke
från Omaha som hållerpåo lära sig Barberaryrket också här i Portland
sådet är litet trefvligare änatt var ensammen. Hans namn ärBilley
Raider, det är litet trefvligare o ha en roompartner allreigth, men
det är trefvligare vara tillsammans med bebe o med min ÖmtÄlskade
Hulda allreigth ty det kan icke bli bitet pånågotvis eller sätt!

December 1st. Har i dag fåttSvenska Amerikanska Posten hvari jag
ser också en nyhet från min Kära hembygd, i det att Kyrkvaktaren o
Slagtaren o Urmakaren Anders Ersson-Sjönbergfått medalj, förLång
o trogen tjänst förHackas församling. [Tidningsklipp]
Godt förHonom! Hoppas att han får Lifva o gjöradetta arbete i
många årännu! D.S. Fint väder fördet masta om dagarna.
December 3rd. Har i dag varit till Tagard igen o hälsatpåvår lille
son George igen, han synes ha fått en liten förkylningmen den går
väl snart öfver, såhan mår föröfvrigtganska godt. Han ärrigtigt
Glad när han får se mej, men han likar icke det jag går, du kan se
hur Långsam han ser ut men gråter icke bara säger baj baj papon,
såhan ärnästan som en stor pojke nu, det Känns lika Långsamt för
mig o lemna honom jag kunde icke hålla mig från Gråtanär han sade
baj baj Pappan,det ärminsann tråkigt o tänkapåatt vi icke får
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vara tillsammans som annat Folk, utan måstevara skillda åt på
hvar sitt håll på de härviset, o såärdet så dyrt o lefva förmig i
staden, det kostar lika mycket förmig ensammen som det gjorde för
oss alla tre närvi var tillsammans.
Dec. 4th War jag o hälsade på herrskapet Pettersson dom synes må
godt, som vanligt, o deras barn växer värre o bli stora. Ganska kallt
nu om nätterna o så rägnar det litet anannhvar dag.
December 9th. Går idag igen till Fallbridge o hälsar på min ÖmtAlska-
de Make Hulda. Hon synes o mågodt där hon är, men jag går nu icke
ensammen, ty vi har bestämdt det såatt vår lille ÄlskadeGeorge är
med, ty Hulda vill ha dit honom, så han ärockså ut fören tågraidt,
färden har godt bra föross allreigth, ja mamma blef glad allreigth
närhon fick se George o mig komma sådet blir trefvligare förhenne
när hon har bebe där.
Dec. 12th. Lämnarjag Fallbridge o går till Portland föratt fortsätta
med mitt arbete där. Det ärLångsamt o lämna mina tvåÄlskadedär,
men det måste gå. Hoppas att vi fårvara tillsammans igen snart,
eller åtminstone till jul om icke förr. -
Dec. 14th. Rakar o klipper Gubbar alldeles vildt där nere på skolan!
Kallt o regnigt om dagarne nu, ja man får icke undras påvädret nu
fördet är snart jul. Tiderna äro ganska dåliga nu här i Portland o
förrästenö^/erallt i detta Land, förfärligtmed Folk som går arbetslöst
o utan penningar. Ja jag förmin del har icke värrst mycket o skruta
öfverhellre i den vägen, förde penningar vi fick förRoominghuset
äro nu gångna Sorgligt nog att säga, såjag vet inte hur det skulle
bli ifall jag icke hade min ÖmtÄlskadeHulda som villje Hjälpa mig,
men hon är god allreigth det är säkert det är icke många Fruntimer
i detta land som Kan gjörahvad hon gjör,när man tänker på alla de
Motgångar vi har haft på alla möjligavis sedan vi blef Gifta. Hoppas
att det blir bättre någon gång.
December 17th Hulda slutar sitt arbete vid Fallbridge.
Dec 18th Min ÖmtÄlskadeHulda o vår lille bebe Kom i dag tillbaks
till Parland igen. Roligt värre o fådem hit igen det ärminsann en
rigtig Glädje, fästenjag icke har det minsta ting o bjuda dem på -

men det är iallafall roligare o fåvara tillsammans, än som det varit
dom sista veckorna här, fördet har varit Långsamt föross alla ---

Dec 20th Movade vi från Couch st till 386 Front st cor[n]er of Jeffer-
son st vi hyrade oss Huskipping romm där, för2,75 rent i veckan.
Ganska fint väder nu några dagar men litet kallt. Wattnet fryser litet
om nätterna.
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December 23rd. Hulda o George går till Tagard idag föratt fira
julen där.
Dec 24th. Gårjag till Tagard också föratt fira julen tillsammans
med Lmders. Ganska fm julafton.
Dec 25th. Juldagen fm värre o vi har det roligt här ute i Kontry, ja
skall säga George Hoppar o dansar värre kring julgranen dom har här
ute, o en Ganska fin Gran ocksåo såfick George en hel hop med
candy o Leksaker såhan har plenti o gjöranu. Men vi måste gå till
staden ikväll igen, förjag skall börjao arbeta igen i morgonbitida.
Fåräfven ikväll träffamin Svåger August nere i staden han talade
om föross en stor nyhet, nämligen att han Gifte sig juldagen, 1911
med en jänta frånFinnland Svensk Finne till börden,hon ärlika
Gammal som August hon ser ganska hygglig ut, men ärnog litet Sportig
af sig allreigth efter hvad jag kan se. Well det var iallafall Godt för
honom att han fick en Käring till Slut förhan har längegodt o tit-
tat äfter en, Hoppas därföratt han fårdet bra nu, påalla möjligavis!
Dec 31st. Ja nu ärdet Slut pådetta årmed dess mödoro besvär på
alla möjligavis, därförett Farväl till det gångna året, Lof Pris o
tack ske dig o Fader Kär! -

Hoppas därföratt Gud Hjälper o styrer allting till det bästapådet
Nya året. Får då se hvad det nya åretbär i sitt Sköte
Hoppas Godt!!!
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År1912
Äraske dig o Fader Käre!

Nyårsdagen litet kall, ser nästan ut som det vill till o Snö.Wi Hulda
o jag o bebe, jämte min Gamle Skolkamrat Erik William Persson o
hans Partner vakade in Nyåret hos oss först,o sedan Gingo vi till
Svenska Lutherska Kyrkan föratt vaka in Nyåret rigtigt, men George
ville icke vara där länge, såvi hade att Gåhem i förtiddärifrån.
Han ville tysta ihop Prästen, men musiken den likade han godt.
Jan. 15th ganska kallt o snöregnom dagarne.
Jan 18th. Regtigt SnöstormhäriPortland mera liknat Isrägn fördet
rägnar Is allreigth, det blir rigtigt Slädförehär fören hel veckas
tid. Det Isrägngjorde stor skada påFrukträdo telegraf o Telefon o
Elektrik trådar, Skadan beräknas till 200000 doll bara här i Port-
land, utom den stor skada det gjorde förFarmare rundt Oregon.
Litet bättreväder i slutet påmånaden men kallt värre o Blåsigt.

February 1st. Wädretbörjarnu påo bli litet bättre men det regnar
litet ibland.
February lOth Arbetade i dag förstagången ute i ett Barber Shoopp
påEast sidan 28th st and Sandy rådförmr Kevitt, bara förLördagen,
som extra då så det är icke värrst men jag får 4 doll förden dagen
sådet är inte så illa ändåmen jag fårdå finna ut, att jag på långt
ner icke ärFörstKlass Barberare allreigth, men Hoppas att jag blir
med tiden, men man kan icke gjöramycket i den bussniss föränman
får Laissons, o det tar 3 år innan jag får den, såjag fårväl taga
det som det blir tills den tiden kommer, får se hur det blir då.
Feb 14th. Min ÄlskadeHulda har nu börjatpåmed dag arbete, hon
går o vaskar o klinar påolika platser. Ja stackars hon, hon får
minsann slita ondt allreigth föratt vi ska få litet o äta.
Februari 22nd. Movade vi från Front st and Jeffersson st till No 11,
Nordt 9th st, vi rentade härett Houskepping Room igen för3,25 i
veckan, det ärminsann plänti betalt förett litet dåligt room, men vi
kom litet närmare Barnhemmet Kindergarten, det blir bara ett Block
gå förbebe nu Kväll o morgon, förvi har honom där, vi betalar 10
cent om dagen där förhonom, sådet är icke såvärrst mycke, men
det drar förjämnan såstackars Hulda som måste Kipa upp Huset den
har vägen, men jag Hoppas att jag blir friskare igen såjag kan arbeta,
såblir det bättre föross alla då, förden väg det är, ärdet för
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Långsamt föross alla.

Mars 1st. Fint vädervärre nu om dagarne, jag arbetar fortfarande på
Barber skolan ty det äralmost omöjligto få något arbete på utsidan
i dom andra Schoopen, fördet synes nu som Portland är totalt öfver-
fullt med Barberare o såärdet en annan sak, en nybörjarhar ingen
Känns här i Portland förän man blir Laisens Barber dåkanhända att
det blir litet bättre, det ärdåhårto säja nu hur det blir då.
Mars 25th. Har arbetat litet nu påEast sidan i ett Shop men det vara-
de icke mer ännågradagar ändå,sånu ärjag utan, o far o springer
och frågar äfter arbete af allt möjligtslag, men det äromöjligto få
något. Det lär nog bli dåligt i sommar ändåförvi har Presidet Wal
i Höst,o dåbrukar det alltid vara dåligt sådet blir nog det allreigth.

April 1st. Min Svåger o Linder med Familj har nu movadt frånTagard,
till Mont Scott tiU deras Hus där ute på 6020 40 ave S.E. Det ärnu
frågan om att vi skall mova dit också, ty det blir nog bästföross
alla men bäst förGeorge, ty han fårvara ute där i friska Luften,
härvi ärnu måste han vara inne hela dagarne, o det är icke naturligt
fören Pojke, han börjaro se blek ut allaredan sådet ärpå tiden att
vi movar igen.
April 9th. Movade vi från 11 Nordt 9th st till min Svåger Linder ut
till Mont Scott, vi fårdet en hel hop bättredärallreigth fastän det
blir litet längre föross att gåpåCarsen men det kan icke hjälpas ty
våran bebe kommer att mågodt därvärre, o det ärgodt förhonom -

April 19th. Startade jag o arbeta på2nd Madison st fören jude
Herman Homster i hans Barber shop o Skola där, det ärdå icke
mycket betalt där, bara en 5 doll i veckan, ja det ärbättreän
ingenting, jag får då litet Spännpengar nu. Fint veder värre om
dagarne nu, nästan litet förtort nu -

May 1st. Nu börjardet påo bli litet varmare om dagarne men litet
kallt om nätterna ännu, o så rägnar det ett par dar i veckan, sådet
är Organ väder allreigth. Ja, jag arbetar fortfarande på samma plats,
men jag kan icke förtjänanågotvar jag är, såjag önskaratt jag
kunde få fatt pånågot annat arbete som vore litet mera penningar i.
Warmt vädervärre dom sista dagarna i denna månad, värmengick upp
till 87 o 89 grader Parland här [i] Portland i skuggan, sådet är
nästanovanligt härvid denna Årstid.Det har icke händt påde sista
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20 åren efter hvad Tidningarne säger.

June 1st. Warmen ökarlitet förvar dag nu men det äromväxlande
väder, sådet ärså mycket sjukligt Folk här nu så det ärvärre.
June 3rd and 4. Wi har nu den stora Cirkusen Sells FlötsHär i Portland
igen förtvå dagar. Wi har sett Cirkus paraden den var sig lik som
den brukar vara, sådet var ingenting nytt [att] se, såvi blefvo
nöjdamed att se den bara.
June 7th. Slutade jag med Barberaryrket förjuden på2nd and Madison,
såjag ärnu utan arbete får se om jag kan fåfatt pånågot annat,
men det ser inte värrst lofvande ut det hellre.
June 8th. Gingo vi o Linders till Sellvood o hälsade påRisbergs, dom
mår godt värre som det synes o hörespåalla Skillningar[?]. Gingo
äfven o skulle hälsapåAugust o hans Fru men det var bara August
hemma ty frun var ute o Sporta han har visst fått en litet konstig
Käring ändå,fast han skrytte med den i början. -

June llth. Börjarden så mycket omtalade, men vanliga Roskarnevalen
här i Portland den varar en hel vecka till den 15th den ärdå mycket
sämre i år, änden varit förutom åren. Det ända som intresserade
mig var Flygmaskinen som var här i Portland det var litet nytt för
mig allrigth det var Dansken Seljas - Kristoffersson från Vancover
som flög, han flög [från] taket på Maltnoma Hatten o till Wancover
Washington på 15 minuter jag skall säga att det gick fint värre, det
gick lika dant som en dufva, eller Svala flyger, så det var rigtigt
storartadt o se på. Rasten af Roskarnevalen var ingenting ital o se
på, o såvar det dåligtväder o under denna vecka, det rägna litet för
hvar dag, ja det är torrasten rägnigt o kallt hela den här månaden.
Jag har icke fått fatt pånågot Arbete ännu, o det ser ganska svårt
ut att få något också.
June 27th. Min ÄlskadeHulda har idag fått fatt påarbete föross
båda på Portland Haigth hon såsom Cook o jag såsomjänitor, får se
huru det kommer o gåföross. Hoppas att det gårbra föross. Wi
skall mova nästavecka.
June 30th. Cort Skandias Picknick i Rosses Park south Portland, men
vi går icke dit i år, fördet ser ut som det skall bli ragner hela
dagen i dag, o såhar vi litet o gjörahemma idag förvi skall mowa
igen.

July 1st. Movade i dag Hulda o jag! Från Linders plats i Mont Scott,
till 718 Waghyn st 22nd and Washington st, föratt Arbeta här för
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Dr Cornelius, får se hur det går föross, jag grufvar mig litet, för
jag är icke van med sådant arbete, jag skall gjörahär, det är hälften
Housklening o hälftenjänitor arbete. Hoppas i alla fall att det går
bra. Men Sorgligt nog så kunde vi icke taga med vår lille Älskade
bebe, George, han Stackaren måste stanna hos Linders, det ärtråkigt
o masta lämna honom där, men jag Hoppas att de ärsnälla o goda mot
honom, sågår det nog förhan också, (Stackars George). Hoppas äfven
att det inte blir såvärrst länge förränvi fårvara tillsammans
igen alla tre af oss. Men fårvi bara vara friska sågårdet nog för
oss, fastän [det] ser både Hårdto mörktut föross mångagånger.
Hoppas äfvenatt Gud Hjälpeross, o styrer allting till det bästa för
oss. Ja i dag rägnardet hela dagen, o ganska Hårdtcx:kså.
July 2nd. Ja jag har idag startadt o arbeta litet här, såsompiskatt
mattor o hjällpt till med Wasken o vaska disker o dylikt, men på
äftermiddagenvar det icke någotvidare o gjöra, såjag var minsann
brydd, vad att ta mig till o gjöra,det rägnar icke någotvidare idag,
fint påäftermiddagen. Undras just Storligen hur våranbebe mår, jag
tänker han ärLångsamm o Funderar påPappa o mamma, om di skall
komma hem snart, så han får träffa oss, fort nog igen. Men jag
Hoppas att de ärgoda mot honom sågår det nog. Stackars liten han
vet knappast om han har någon Pappa o Mamma, eller hur det är, på
det härviset, som vi Fattiga Stackare har det ställt. Hoppas att det
blir bättre, någongång!-
July 3rd. Ja vi arbeta nu i full gång sådet står härliga till! Men vi
har haft litet otur idag vi har slagit sönderen litet Smörkopp, som
frun i huset påstodvar 30 årgammal, han var förgammal, därför
gick han sönder,det hade varit bättre om det hade händt sista
dagen vi varit här, istället förden första, litet dålig reputation det
där, men det kan icke bli hjälpt, det ärdåsäkert. Fint vädervärre
i dag. -

July 4th. Ganska fint väder på förmiddagen, påäftermiddagen kom
det en rigtig rägnskur. Ja Hulda o jag firade Independense dagen,
eller 4th july, påett Konstigt vis i år, ty vi arbetade hela dagen,
det var förstaföross bådavi arbetat någon4th july dag sedan vi
kom hit till Amerika, men nödenhar ingen lag. Jag vaskade fönster
o sådervidare o Hulda cokade o gjorde jellé o så der/idare, vi har
visst fått fatt påen rigtigt hårdarbetet plats allrigth, o såen
annan sak rigtigt Kränkigt o Elakt Folk o gjöramed. Min Älskade
Hulda hade att Gråta litet i dag förFrun i huset, sådet ärväl
osäkerthur längevi stannar här. Ser äfvenaf Tidningarne att
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Negern Prisefaigtaren Jack Janson van sin faigth idag igen frånJem
Flynn the Publer fair man från Denver, de faigtade i Las Wegas
Texas. Det var en hel hop med penningar i märketdär allreigth ty
Negern fick 30000 doll i garanti o Flynn omträndt lika mycket(9
rounds) utom allt vad de kunde gämmla åtsej så det var nog en hel
hop också, en annan god Faeigth var det i Los Ängelsmellan Laigth
veigth Campion Ad Wolgart, o Joe Reivers. Wolgart van denna faigth
därvar en hel hop med money känst hands också förde spela påalla
möjligavis om penningar vid sådana tillfällen o där det samlas flera
tusen personer, föratt se faigthen o dom ärnaturligtvis rigtiga
Sports, med plenti penningar - penningar som gräs! (13 rounds). Ja,
här i Portland var det icke värrst stora Fästligheter i ården 4th
july äfter hvad jag har hörtsägas, icke på långt när som det bruka
o vara, en rigtig sann 4th allreigth, ja det var det samma föross,
ty min ÄlskadeHulda o jag hade att Arbeta o gno rigtigt som röda
Hundar hela dagen, o så ha litet trubble o påKöpet, sådet var en
rigtigt fm 4th july föross allrigth -

July 5th. Fint vädervärre, idag, plänti med arbete har min Älskade
Hulda o jag om dagarne, det ärdåsäkert. Wi var o hälsade påvåran
lille käre George i kväll, han synes må godt o ärFrisk o Kry, men
jag skall säga han blef glad närhan fick se oss, han visste icke
huru the o bara sig åt, föratt visa af hur glad han var att vi kom
till honom han ville allt bra gärna gått med oss allreigth, men sorgligt
nog så gick det icke, Stackars han, han får minsann o lära sig vara
utan pappa o mamma, han som ärså liten, men jag Hoppas att det
blir bättre föross alla någon gång!
July 6th. Wi knallar och arbetar ganska Hårdt förhvar dag, det blir
nästan hårdast förmin ÄlskadeHulda, ty hon fårdåminnsann Springa
stöddigtden, Stackars Swethart, litet regn i kväll igen.
July 7th. Fint väder på förmiddagenmen det kom en rigtig rängn skur
på kvällsidan. Ja vi var o hälsade påvår lille ÄlskadeGeorge i dag
igen. Han blir dåvälldigt glad allreigth när han får se oss den
Stackaren, det ärnästan synd att han skall masta vara utan Pappa o
mamma, o inte fårvara med oss, förhan ärallt bra rolig, när han
får se oss. Han blir såglad, så han vet knappast hur till o bära sig
åtföratt visa sin glädje, när han får se oss, men han har det godt
där han är, förLinders ärgoda o snälla med honom, det är en god
sak, såvi behöfver icke fundera, o vara engslig öfveratt han skall
fara illa på någotvis, det ären god sak, föross allreigth.
July 8th. Fint väder idag, godt föross ty vi har vaskat idag o en
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Stor tvätt också. Ja idag börjarden Stora Elk B.P.O.E. Conväntions,
här i Portland, jag skall säga att staden ärklädd i FästSkrudalkeigth,
påalla möjligavis, både Flagg-Dekoration, o bäst utaf allt den fma
Elektriks utstyrslen o Dekoration påalla dom stora Husen i staden,
det ärminsann något som kostar penningar aUreigth fördet ärminsan
Storartadt påalla möjligavis. Husen äro Decorerade med Röd,Blå o
Purpur Laigtglober sådet ärfint värre, men som illa är såfår icke
vi se såvärrst mycket af det, ty vi har att knoga o arbeta förjämnan.
Men hvad skall den Fattige gjöraannat änarbeta o Slita förMaten
o litet Kläder någon gång, sådet talls att knoga allreigth om man
skall fådet, man får icke allt det hellre ibland, närdet börjaro gå
Krångligt. -
Ja o såärdet gamla stora Krigsfartyget Oregon här [i] Portland också
under Elks veckan det ärdet störstaKrigsfartyg som varit in till Port-
lands hamn, vi hade ett annat stort Krigsfartyg här under RoseKarneva-
len Maryland var dettas namn o det gamla Krigsfartyget Boston ligger
här för* ankar förjämnan, så Portland synes vara godt utrustadt med
Krigsvärktyg under denna månaden. *skollskäpp.

Nu har dom också storartat hemma i Gamla Landet, i Stockholm ty
dom har de Olympiska Spelen där i sommar dom startade vid Midsomma-
ren o håller på till slutet af denna månad, med alla möjligaslags
Täflingar. i dessa teflingar deltaga nästanalla världens nationer.
Ser äfven af Tidningarne att Amerikanarne vunnit en hel del Täflingar
allaredan men jag vUl se att min egen Nation Sverige, tar de Bästa
Teflingarne o Prisen, fästenjag själficke duger till det minsta
hvarken påett eller annat vis nu mera, så likar jag se att Sverge
vinner. Hoppas att de gjördet också.
July 9th. Finfint väder i dag, godt föralla Elksmembers, som ärute
föratt förlustasig bara - o vill ha en god o fin tid, i detta vad de
kalla Härliga, SkönaPortland. - men det ärnästan förvärmtföross
fattiga Stackare som måste knoga o arbeta i vårtanletes Svett, från
kl 6 påmorgonen till kl 10 på kvällen, det ären lång arbetes dag
allreigth, men allting måstegå hur det änär. Ja i kväll ärdet Stor
Elektrik Parad B.P.O.E. här i Portland, men dumt nog så får icke vi
se den, förvi måste arbeta till sent i kväll, men den säges vara Stor-
artat värre, påalla möjligavis.
July lOth. Det börjaro kännas som det är sommar igen, fördet
börjaro bli tillräckligtvarmt o dagarne, o ändåvarmare förmin
ÄlskadeHulda som måste ståöfverSpisen o koka förjämnan, det är
minsann hårdtarbete allreigth. Idag ärdet Kappköringmed atomobi
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lar på resträken här i Portland, mellan tre af Amerikas värrste
Atomobil Kärare, den värrste Atomobil Körarenärnog Barney Oldfildt
förhan har flera rekord o Wärldsrekord också, dumt att inte vi får
vara med, eller på någotvis kan gåo se på, allt, som annat Folk
kan gjöra, men se den fattige får lof o vara hemma, det ärdå säkert
förvi meniskor äro icke alla föddrika, dumt nog, som ordspråket
säger! Det tar allt möjligtsorters Folk till att gjöraen Wärld! o det
är nog sant, i some vägar, men det synes förmig som det icke är
rätt i andra vägar. HvarförSkapade icke Gud oss alla lika! såvi
fmgo lika mycket hvar af de jordiska egodelarne! det förundrasjag
på! allreigth.
July llth Ganska Warmt idag igen. Ja idag har vi inte arbetat så
hårdt, Wi fingo en god stunds rast idag, såvi fick se den Stora
(B.P.O.E.) Elks Paraden, det var minsan något Storartat att Se
allreigth.
Den startade kl 1/2 11 idag o varade till närmare kl 1/2 2. Ganska
hårto stå i 3 timmar o sträcka sej om man skulle få se något. Men
såvar Paraden nära 5 Engelsk mil Lång, med 14.000 Personer i Paraden,
representing denna Orden från alla States i Amerika, o Alaska, Hono-
lulu, Porto Rico, Philipines, o såvidare, Arisona, Phonbc Aresona, o
alla klädda i Elk ordens Kläder från olika states, Decorerade Atomobilar
(o lefvande Elks, djur från Skogen) hvilka denna orden tagit sitt
namn ifrån. Emellertid ärdetta en rik o Storartadt organisation o en
god Lodge att vara betongs till, men det kostar litet förmycket för
en Fattig Stackare att joyna denna orden det ärdet värrsta, elljest
ärdet en God, o Storartadt orden. Emellertid var Paraden i dag Stor-

slagen o Storartadt Fin påalla möjligavis, jag ärglad vi fick tid
att se den, == Det var nog en 200000 personer som såg på Paraden.
July 12th. Har idag fåtthörtatt Linders Sållt sin Plats i Mont Scott,
den härveckan. Han sålde den till August såjag hade att gå dit idag
o mova vår förnitureo saker vi hade där, o ta ut allt som var i de
rumm vi hade där, fördom skall mova in där genast, ja si August är
Kräsig o bråtom stöddigt, så nu vet jag inte hur det skall bli, med
oss o våra saker men jag Hoppas att det blir väl någon råd, när den
tiden kommer, ja Linder har då tur som förhanden med en sådandär
Halfkräsig en som August, o få tjäna en Hundra doll dåo då, det är
godt förhonom jag önskadeatt jag kunde gjöradet samma, det ville
hjälpa oss också en god del, likadant som det Hjälper Linders, men si
jag har alldrig någon tur jag, som andra folk har det, det ärdet samma
hur jag bär mig åtså har jag alltid ändan bak, o gårvrongth påalla
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möjligavis förmig, o alldrig synes det villja kännsa hellre jag kan
alldrig i mitt lif förståhvad det är fatt.
July 13th. Präktigtväder om dagarne, nu det ärdå säkert. Har idag
vaskat fönsterigen hela dagen, det är litet trick o konst med det
arbetet också föränman blir van vid det, o of kors det ärdet samma
med allt sorters arbete förränman blir van vid det, alltid litet
hårdt i börjanmen sedan man blir van, gårallting sin jämnagång
allreigth.
Min ÖmtÄlskadeHulda hon får minsann arbeta hårdtallreigth, jag
tycker Synd om henne, jag önskaratt jag vore Stark nog igen, så
jag kunde ta hvilket arbete som hellst, så min Svethart kunde få
stanna hemma o ta Kär af Huset o bebe, men det ser långt ut därifrån
o dit nu, men jag Hoppas att det blir. Det ärnog mörktföross
många gånger, men den enda vägjag ser, äratt vi måste lefva på
Hoppet iannatfall vore Wärlden förmörko förTung, ty (Hoppas ar
att tro) (tro ar att Hoppas)
July 14th Det ärvarmt idag allreigth. Wi har i eftermiddag varit o
sett vår lille Älskadeson han synes må godt värre, o blir litet odygdig
o skälmaktig som det ser ut, men han blir nog bättreallreigth när
han blir några årälldre o förstårrigtigt hvad man sägeråthonom,
vi Pakade äfven ihop rasten af våra saker också. Det ärförunderligt
med oss, vi har att paka o mova stöddigtsom det ser ut, vi får alldrig
någonvaraktig stat pådenna jord, åtminstone ser det så ut nu, men
det skall väl ändra sig Hoppas jag med Tiden, ja mrs Holm frånTagard
var ocksådär så det var rigtigt Storartat hos Hilda igår. Det blef
sent innan vi kom hit igen kl. var äfter tolf.
July 15th En Warm o hårddag föross idag, ty vi har vaskat Kläder
igen Som förrästenskall gjörashvarje Mondag hur det ärmed allt
annat, det har varit rigtigt varmt idag allreigth. Fick äfven idag se
några nyheter i Svenska Amerikanska Posten från min Kära hemtrakt.
[Tidningsklipp med notiser om Jämtland.]
Trefvligt o få se några nyheter därifrånallreigth. --
July 16th. Ja jag skall säga det ärrigtigt Warmt nu om dagarne, nästan
litet förvarmt. Har sett i Tidningarne att de har haft ett förfärligt
regn i Denver nu rigtigt Skyfall, som har dödat5 Personer, o förstört
en hel mäng med Hus, sådet ärHera hundra Personer Husvilla där o
så har det varit en häftig tunderstorm i Canada som dödatflera där,
o Hemma i Sverige, Stockholm ärdet två som har dödtaf Wärmen en
Portoguse o en Italienare dom var med i teflingarne där sådom var
öfveransträngdadärförblef Wärmen förHård fördom, sådet ärolika
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Wäder Skiftningar påjorden allreigth.
July 17th. Warmt. BörjasTacoma roskarneval. Två af herrskapet här
har rest dit föratt vara där under denna faeir o en har rest till
Yellestone Park, så huset har minskat litet, godt nog föross några
dagar, det blu' litet mindre o gjöra> men så lär det väl bli desto mer
närde kommer hem igen.
July 18th. Det ärnu upp till 99 gr färlandhärvi är, sådet ärganska
Warmt allreigth, vi har litet fritt i eftärmiddag, såvi skall gåo se
vårÄlskadelille George, får se hur det ärmed honom, ja han synes
o mågått,det ärbra allreigth, men han blir allt bra glad när han
får se oss, han vet inte hur god han skall vara, föratt visa sin
Stora glädje. Stackars lille ÄlskadeGeorge. Ja idag börjarSeattle
roskarneval (Potlock farm) jag tänkerdet ärganska storartat där
också nu.
July 19th Pläntivarmt idag också nästan förvärmt,det är96 gr Parland
här idag.
July 20th Litet kallare idag påmorgonen ser nästan litet rägn likt ut
nu, få se hur det blir i äftermiddag, nej det har icke kommit något
regn i eftermidag hellre, men vädret har varit Präktigt idag, hvarken
förvärmteller förkallt.
July 21st Wi hade rigtigt rägn o åska i natt allreigth, idag blåser
det nästan kallt. Wi fundera påatt gå o se o hälsa påvår lille bebe
i eftermidag igen, det ärdet ända roliga Hulda o jag har nu förtiden,
ja våranbebe synes mågodt, men han blir allt bra glad när han får
se oss Stackars lille ÄlskadeGeorge. Linder har nu köptsig en plats
igen, vid Lents, det ärstörrePlats änden förra,mera land men mindre
hus, det ären half acre land, eller 4 lotter 50 + 100, för1100 $
husgerådssaker o allt, sådet var ganska billigt, godt fördem allreigth.

Well jag har idag fått funnit ut, att jag ärofärdig o krumpling, o
ingen ting duger till, det kan ingen tro hvad det sårar mig, dessa
ord, jag vet nästan inte hvad jag skall ta mig till, det värrstaär
när mina närmaste tala om det förmig, o blemar det på mig, att det
ärmin skull som bringat in sjukdom o fattigdom i familjen, o en hel
hop andra fel, det sårar mig allreigth, o det värrstaärjag vet inte
hur o bära mig åt, så det skall bli bättre, men jag måste Hoppas, som
jag alltid har gjordt, fästen allting synes Svika, o vända ryggen till
mig, hur jag änfunderar. Kan alldrig frångå,hur dum jag var som
någonsin lämnade mitt Kära Gamla land, fördärvisste jag icke om
något sådantelende, på långt när, som jag fårvara med om nu för
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var dag, o det värrstaäratt jag har ingen o tala med, som jag möj-
ligtvis kunde lätta mitt hjärta för,pånågotvis, eller som kunde
förståmig, här i detta Land, jag önskar,om jag kunde bara fåSpraka
med dom där hemma en enda gång det vore värdt mycket förmig, hur
konstigt det ser ut förmina närmaste här i detta Land, men jag får
väl lof o lida o ta det som det blir, fästen det ärminsann hårdt
allreigth många många gånger om, o påalla möjligavis. Men jag måste
vara tacksam ändå,fördet synes som jag blir litet Starkare igen för
hvart år som går, fästen det går förfärligtSakta, men jag ärglad
att jag inprofvar litet ändå,men jag kan alldrig frångåhur dum jag
var, som någonsin lämnade mitt Kära Gamla Land, förjag hade det
minsann tusen gånger bättredär, änjag någonsin har haft det idetta
Land, Sorgligt o säga, men säkert. --
July 22nd. Wi har idag haft en ganska hård dag föross igen, vi har
haft den vanliga vasken att gjöra, den synes nästan som den blir större
förhvar gång, eller förhvar vecka. Idag litet blåsigt o kallt.
July 23rd. Lika blåsigt o kallt. Ser af Tidningarne att det sista regnet
vi hade, har förstoraten hel hop med Skörd, frukt o Hvete, o sådant
där, förHera hundra (2 minst) tusen doll värde här i Amerika, på
flera ställen har det varit hagel Stormar o det ärdet värrsta för
Skördenvid denna Årstid.Ja Nu håller dom väl påmed höskördensom
värrst där hemma, önskaratt jag fåttvarit med. Hoppas att Skörden
blir god där också förde behöfvergoda Skördarallrigth, förrästen
öfverhela Wärlden.
July 24th. Det har rägnat bra i natt, o nu påmorgonen, men Blåser
kallt värre. Ja nu har vi hela familjen Cornelius hemma igen,såvi
har plänti o gjöraallrigth af allt möjligtSlag.
July 25th. Wi har nu fått fint väder igen värre, men plänti med arbete
allreigth.
July 26th. Samma fina väder fortfarande. Undras just storligen hur
längevi kommer o Stanna här, det lärväl inte bli såvärrst länge,
som det höreso synes påalla omständigheter förde är litet förkränki-
ga o noga härrskapethär, påallting här, ja si de rika kan dåfå
gjörahur de vill allreigth.
July 27th. Präktigt Wäder. Ja idag har vi allt arbetat som några riktiga
Slavar fördet har varit främmande här, o min kära Hulda hon får
minsann Slita ondt allreigth, Stackars Älskade.
July 28th. Nästan förfint väder o vara på insidan af huset för
jämnan. Men vi skall idag gå till Mont Scott o hälsa påvår lille
Älskadebebe. Hoppas han ärallrigth, o mår godt, sågårdet nog för
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han ocksåStackars liten. Ja Wåranbebe mår godt allreigth. Linders
har nu movadt från Myrth Park till deras nya Plats ute vid Lents,
det synes nu som dom kommer o fådet ganska bra där allrigth, när
de kommer litet igång där. Men kanhända de säljer igen fort nog.
July 29th. Präktigtvaskväder idag igen, o plänti o gjöra,det är nog
ingen fara föratt det blir förlitet o gjörahär, isynerhet förmin
ÄlskadeHulda, förhon får minsann arbeta var minute som är,Stackars
hon, Hoppas att det blir bättre någongång föross, försom det nu
ärärdet allt bra mörkto Långsamt många gånger, påalla möjligavis.
July 30th Solsken. Ja Hulda har idag sagt up vårt arbete här pådenna
plats sånu vet jag inte hvad det skall bli hvarken en väg eller en
annan. Det ärminsann mörkto tråkigt o Långsamt föross, påalla
möjligavis, o inte någotbättre, hur vi änbäross åt.
July 31st. Litet kallare idag, ser nästan rägnlikt ut. Ja det rägnar i
eftermiddag allreigth jag önskaratt jag hade något arbete igen, för
det finns väl icke någotvärre änatt fara o Springa o fråga efter
arbete o inte få något, utan bara blir nekadt, o få höraatt man är
krumpling o inte duger till något, eller icke ärvärd att ha o arbeta
förbara maten en gång, det kännes minsann Svårt o hårdt förmig all-
reigth o höradetta, fastän det är ingen som tror det, hvarken mina
närmaste, här i detta Land eller någonstans, det höresnästan som
jag vore Lat i stället, på dem, men det ärallreigth, närde bara kan
se mina fel, o icke sina egna o så skuta Skullden påmig, o of kors,
jag har mina fel o stora fel också, men mäniskan ärsåSkapat, att
hon vill gjärna Klandra, o lägga Sten i bördanåt sin nästa hällre än
att hjälpao lättabördannågot. Well jag har stora fel allreigth, men
såfårjag minsann veta af det också, det ärdå säkert, ty det ärdå
ingen som sparar, o inte talar om det förmig, det ärdå säkert.

Augusti 1st. Fint väder idag värre. Well vi är still kvar pådenna
plats, hur länge det blir vet jag inte, Ja i dag ärdet jämt fyra år
sedan Hulda o jag Gifte oss. Tiden går fort ändå,när man ser tillbaks,
fästenvi har haft många hårda Motgångar o Sjukdommar att genomgå,
tillsammans. Men tack var Min ÄlskadeHuldas Stora Arbetsförmåga,
o Sparsamhet, så har vi klarat oss hitills utan någon annans hjälp, o
jag Hoppas att vi fortfarande kommer att reda oss, så, att vi icke
behöfverkomma andra personer till last, eller ligga inpå någon, på
någotvis, eller sätt. Må Gud Hjälpa oss fortfarande!
Augusti 2nd. Präktigtväder igen o vi knogar o arbetar om dagarne
som vanligt.
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Aug 3rd. Wi hade en extra vaskdag idag, förHerskapet skall gå till
Kusten Seaside, fören månad, så Hulda o jag blir nog ensamma under
tiden godt nog.
Aug. 4th. Wi har arbetat hela dagen idag igen, ända till kl 5 fastän
det är söndag. Men nu i kväll fundera vi på o gåo se Fred Pettersson
i Nordt Portland o Selma, men närvi kom dit finner vi till vårStora
disapontment att de icke äro hemma, de har movadt därifrånunder
Sommaren, till Pendleton Easten Oregon, ty Fred arbetar där nu, men
de Skall visst komma tillbaks i September, ja o såvar vi o sågvårt
gamla hem Roominghuset på24th and Turman st, men det var icke likt
sig pålångt när nu som det var påden tid vi hade det, lortigt o
bedröfvligtpåalla möjligavis, o nästan tom alla room, om vi hade
haft det så, så lärvi nog inte fåtthaft några remmare ital hellre
kan jag tro.
Aug. 5th. Fint vädervärre. Ja idag reste Herrskapet ner till Seaside,
sånu ärHulda o jag ensamma härgodt nog, förmin ÖmtÄlskade
Hulda behöfverminsan o få hvila ut rigtigt en gång igen, förhon
får minsann arbeta hårdtStöddigtallreigth, Stackars Swethart.
Aug. 6th. Warmt värre idag. Har idag varit ner till stan Hulda o jag
o handlat litet.
August 7th. Warmt.
August 8th. Warmt sådet ärvärre. Wi gingo i dag till Hilda o Linder,
föratt hälsa påvår lille Käre son, han mår godt, han följdeoss
med hit, nu, vi skall hafva honom här nu medan herskapet ärborta,
såblir det bättrebåde förhonom o oss, påalla möjligavis.
Augusti 9th. Rägn idag hela dagen.
Augusti 16th and 17th. Den Stora Barnum and Baley Cirkus ärnu här
i Portland under dessa tvådagar. Det har rägnat ganska hårdt hela
den här sista veckan. Vi har varit till Linder i veckan häro hälsat
pådem, dom synes ha det godt värre påderas lilla farm, o August
synes äfven ha fått dett bättre nu sedan han kom ut till Mont Scott
åtminstone säger han så själfo dåärdet väl allreigth kan jag tro.
Augusti 21th. Slutade vårt arbete förDr Cornelius, o på samma gång
tog vi ett Bording Kontrakt från Chas Warren Construktion Kontrak-
tor, fårdå se hur vi kommer o slå oss ut med det, det ärbetydligt
störreänhvad vi hade vid Cliffinns förut.Fint vädervärre om
dagarne nästan litet förvarmt nu igen.
Aug 24th. Startade vårdt Boardinghus förMr Warren, på 275 Wood st
South Portland, vi tror att det skall blir allreigth föross, som det
synes nu, of Kors det är hårdtatt säga ännu.
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Aug 27th. Warmt värre nu om dagarne, Wi har icke haft såvärrst
mycket folk härännu i Campen, men det blir då mer ock mer för
hvar dag som det synes.

Sept. 1st. Plänti rägn denna sommar, rägnar fortfarande hvar annan
dag, men vi får mer och mer o gjörahär i Campen förhvar dag.
Sept. 15th. Det har varit ganska fint väder nu några dagar o det ser
ut som vi kommer o få fint o nu en tid. Vi har nu upp till 65 gubbar
i Campen, sådet ärplänti o gjöraföross, värrstärdet förmin
Stackars ÄlskadeHulda hon fårdåminsann Slita ondt allreigth.
Hoppas att det blir bättre föross någon gång, såatt min Stackars
Swethart icke behöfvero arbeta ihjäl sig. Vår lille son George synes
trifvas godt här i Campen förhan växer o blir stor värre förhvar
dag, men så får han dåvara ute o nu förjämnan, han har Knappast
tid till äta förhan skall vara med gubbarne förjämnan. Vi har
haft en Käringhärnu någradagar till hjälp, men hon kunde icke
vara här mer [än] en väckaså nu fårvi väl lof o få fatt pånågon
annan förvi behöfvernog litet hjälp allreigth!

Oktober 1st. Fint väder fortfarande. Vi har nu fått hit en Käring
till, till hjälp igen såblir det litet lättare föross också fästenvi
har då plänti o gjörahär allreigth Min Stackars Hulda får minsann
arbeta Hårdt, jag tycker Synd om hanne.
Oktober 12th. Blefv fördetta ExPresidenten Tedor Rosevelt Skuten
af en bandit i bröstetmen dock icke Lifsfarligt, sådet synes, af
Tidningarne att han blir allreigth igen.
Rosevelt blef skuten på i Millvoke Visconsin.

[Tidningsklipp: Jesse James bror föreslårupprättande av liwakt kring
Roosevelts sjukbädd.]

And Amerikas mest fruktade o vidt o bredt omtalade Bandit Frank
James synes fortfarande lefva förhan vill bli Rosevellts guard.
Oktober 15th. Min födelsedagganska fint väderännu o plänti med
gubbar här.
Oktober 16th. Har idag blifvit tillsagda af Chas Warren att vi icke
får hafva vårt Bårding house längre förhan tror visst att vi blir
rika härvärre, så han vill naturligtvis ha alltsammans, förhan ärdå
en rigtig Snållvarg det ärdåsäkert men det äralltid så att den som
har mycket förutvill ha mer, o bara profvar o Klår påalla möjliga
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vis en fattig Stackare af den sista centen om det ärmöjligto komma
åtden, sådanärChas Warren.
Oktober 18th. Wår lille son George Födelsedag, litet regnigt i dag igen.
Oktober 29th. Min ÄlskadeHuldas Födelsedag. Fint väder idag värre.
Okt. 30th. Idag Slutade Käringen som har arbetat föross så nu ärvi
ensammen igen. Plänti o gjöraföross allrigth.

November 1st. Ofverlämnade i dag Boardinghuset till Chas Warren, så
nu får han då sin villja fram han fåralltsammans nu sådåfår han
allt lof o bli nöjd.Vi tänkero stanna kvar hären tid till o arbeta
förhonom, såvi får se hur han äro arbeta för,hur längevi blir
härärhårdt o säga förhan ärnog icke förgodo arbeta förkan jag
tro.
November 5th. President Val inom U.S. Waldes Demokrat Woodrow
Wilsson till President fårdå se hur tiderna här i Amerika kommer
att bli. Hoppas att de bli lika goda som de varit förut, såde inte bli
som de var sista gången Demokraterna hade en President på 1892-93-
94, fördåvar tiderna minsann icke förgoda.
November 6th. Kom Chas Warrens käring opp till Campen fr Oakland
California, föratt vara häröfverVintern o taga reda, o se äfter
Chas affär, hon synes vara Kränkig o ärnog en god del också, dom
har tvåbarn.
November 15th. Rägn nu förhvar dag nästan, sådet ärdåligtväder
fördom som måste arbeta ute men här ärdå plänti med gubbar all-
reigth, såvi har fullt upp med arbete. Min Stackars Hulda får min
sann Slita ondt värre men jag Hoppas att det blir bättre föross någon
gång också annars blir det förtråkigt, men vi måstevälvara nöjda
med vår lötså längevi får hafva hälsan. Jag förmin del ärdå fort-
farande ofärdig i mina ben såjag duger då inte till värrst mycket
arbete som ärhårdt, o det som är lättare kan jag icke fådet ärdet
värrsta det.
Nowember 26th. Det rägnarvärre nu, o nästanförhvar dag o Plänti
med gubbar här men det höressom det går dåligt förStations gubbarne
härvärre, det höressom dom ären två, tre tusen dollar i hålet alla-
redan sådom kan icke komma uret hur dom arbetar här dom arbetar
hårdtvärre, sådom behöfvernog hvad dom förtjänardom också, men
ändåhöresdet som det icke går fördem. Det ärvisst bara Chas
Warren som gjörpenningar här, förhan skall visst hafva allt som
han bär sig åt.
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December 1st. Fortfarande dåligtväder om dagarne. Arbetarne här i
Campen har idag börjaten liten Sträjk härdom vill ha mera betalt
o det höressom dom skall fådet också, 25 cent mera om dagen.
Dec. 8th. Det börjarnu påo bli plänti med Trubbels föross också,
arbetarne Kicka påbården, o Chas vill icke Släppa till någotvidare,
o koka med, såblir det förståsKokens som får skullden förallt hur
det änär, såärdet han som skall hafva Skällning Stöddigt,det är
synd om min Stackars ÄlskadeHulda, som hördet värrsta af det allt-
sammans såvi lär nog icke bli här såvärrst länge nu kan jag tro,
förvi börjarpå o bli rigtigt tröttapådet här arbetet, o behöfvao
hvila oss litet.
December 14th. Har idag sagt upp vårtarbete här.
December 16th. Movade vi i dag från Campen här till 207 Sherman st
vi har räntadtett Housekeping room här, Chas Warren ärminsann hård
o gjöraräkning med, han profvade påalla möjligao Skinna o Klå oss,
men han kunde icke komma åtoss någotvidare godt, huruvida han
fick det bästa af oss [(]eller tog) ändå,men hvad skall en fattig
stackare gjöra»han måste tiga o lida o ta det som han får det hur
det änär, ty den som har penningar har äfyen makten i detta Land.
Well vi är iallafall glada att vi har kommit ifrån campen nu ändå,
FörMin ÄlskadeHulda behöfverdå minsann hvila litet nu från allt
detta hårdaarbete.
Dec 24th. Juldagen vi firade julen hos vårSvåger Linder i Lents, det
ärnu kallt och rägnigt om dagarne, ganska trefvlig jul ändåföross.
Dec. 30th. Hulda har idag börjatgå till tandläkaren Dr Wise föratt
få ny tänder (eller löständer)som hon behöfverrigtigt nödvändigt.
Ja nu ärdet Slut pådetta år, med alla dess mödoro besvär påalla
möjligavis, både förden fattige o rike, fårdärförSäga ett Färväll
till det gagna Året.
Lof pris o tack, ske dig i Fader Käre!
Fårdåse hvad det Nya Åretbär i sitt sköte.
Hoppas godt!
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År1913
räknadtäftervår FrälsareJesus Kristus Födelse

Januarey st. Nyårsdagen. Vi är i dag hos Hilda och Linder o fira
Ny-årsdagen också. Kallt o rägnigtvärre litet Snöblandingmed i
regnet.
Jan 2nd. Wi höllidag på o skulle hafva köptoss ett hus o löthär i
Lents, förfärligtbilligt pris 350$ förallt men vi bakade ut fördet
är så långt att färdas påStreet Caren Kväll o morgon såvi brydde
oss icke om det.
Hulda har nu fått nya tänder så nu ser hon bra ut igen i munnen,
o en annan fördel hon kan äta litet bättre nu än hvad hon gjordt
förut.Stackars Swethart! O vår lille George han bara sprakar om
Wood st o om Campen o om alla gubbarne där, ju ingenting o undras
påförhan hade minsann trefligt därvärre, det kan hända det blir
en tid innan han får det så roligt igen, sådet ärväl inte o undras
påatt han vill gå tillbaks dit igen.
January 5th. Wi Köpteidag ett litet Roominghouse påMaen st No
348 för175 doll, det är8 room. 30 doll i ränta förhuset förmånaden
det är icke Stort, men fårvi bara ha det fulldopp förjämnan så
hjälper det oss en god del, ty vi får fre husränta o litet mer till,
det ären god förmånföross allreigth.
Jan. lOth. Movade idag frånSherman st till vårt Roominghous 348
Maen st vi har Thelephon Home 3727.
Jan. 15th. Min ÄlskadeHulda har nu börjatpå o arbeta ute igen
ett par dagar i veckan, ja Stackars hon ÄlskadeSwethart hon får
minsann Slita ondt allreigth på alla möjligavis o inte synes det bli
bättre hellre föross, jag förmin del lärväl alldrig bli Stark nog så
jag kan ta hvilket arbete som hällst något mer, o det som är lättare
kan jag icke få, fördet är ingen som vill ha en ofärdig person till
att gjöranågot hur väl man behöfverdet på alla möjligavis. Men
jag förmin del har visst ingen tur i denna världen hvarken påett
eller annat vis, som det ser ut.
Jan. 25th. Min ÄlskadeHulda har blifvit litet dålig nu, hon har
visst förkylt sig rigtigt, vi har haft Dr här förhenne, hon har fått
La grippe eller Influensa ganska hårdt gjenom förkylning,ja den här
sista delen af månaden har varit Kall o Snöigvärre, o en god del
med rägn har det också Kommit, men mest Snö,o Kallt värre, det
synes nästan som vi börjarpå o få rigtiga Gamla Lands vintrar här
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i Amerika, påWestkousten, fördet blir nästan kallare o kallare för
hvar vinter o klimatet blir mildare där hemma i Sverige litet för
hvarje år, som det höresaf Tidningarne.

Februari 1st. Fortfarande Kallt o regnigt förhvar dag nästan. Min
Älskadeärnu litet bättre, hon har varit hårdtSjuk allrigth, men
jag Hoppas nu att vi alla fårvara friska sågårdet nog en dag om-
sänder föross också, fästen det ser minsann mörktut allreigth för
det masta påalla möjligavis.
Feb. 20th. Regnigt o kallt värre hela månaden o dåligt med Arbete
har det varit hela vintern o är fortfarande, o som det ser ut lär
det nog taga en god tid innan det blir någotbättreockså, sådet
ärdärförflera tusen meniskor utan arbete, o i Östernärdet så
kallt att en hel hop mäniskor fryser ihjäl, fördet masta rundt Chi-
cago o New York ocksådervidare.

March 1st. Kallt o rägnigt ännu med Snöblandning i regnet.
March 3rd. Har idag haft bref från morbror John i Monroe Seattle
han höresmågodt därvärre, o arbetar förjämnan, han har god
tur här i detta Land han bättre änhvad han hade i Gamla Landet.
Fåräfven af Morbror John höraden Sorgliga underrättelsen från
Gamla landet, att både min Morbror GöranMårtensson o min Moster
Sigrid Jönssoni Bergsbyn, Berg, ärobåda döda,de dog förraSomma-
ren som jag icke har vetat förut.Wi måste alla fara samma väg, förr
eller senare. O Lyckliga dem som har kämpat ut denna Wärldens
hårda Strid. Hoppas därföratt de är, o har det bättre nu.
Frid öfverdem, o deras minne.
Morbror Görandog påsommaren i fjol 1912. Moster Sigrid dog på
hösteni Qol 1912. Fick äfven höra,att JönsJönssono Paul Magnusson
i Salsan ärodödaockså. Frid öfverdem!
Det har minsann blifvit ganska stora förändringardär hemma sedan
jag lämnade där, påalla möjligavis, o flera förändringarlär det nog
bli ännu påalla möjligavis försom det ser ut nu så lärjag nog
alldrig komma dit igen, fästen det vore nog trefvligt o få se dom
Gamla Kära Platserna en gång till i detta Lifvet, men det ärväl
omöjligtdet kan jag tro.

Ganska mycket rägn hela månaden o litet med Arbete ännu, o det
lärväl taga en god tid ännu innan det blir något bättre. Det har
nu i Slutet af denna månadvarit förfärligaöfvesvämmingari Östern
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rundt Ohio, and Omaha and Nebraska hvarvid omkring 900 personer
löstelifvet genom drunkning, of Kors det ärhårdt o säga hur många
personer som löstelifvet där, det ärnog sannolikt, att det är flera
änhvad Tidningarne säger, många okända som de alldrig får reda på,
eller vet var de äro.

April 1st. Fortfarande regnigt o Kallt annan hvar dag.
Apr. 5th. Lämnade min gamle frändJohan Backlund fr Särna i Herje-
dalen Portland föratt bosätta sig i Österi Minneapolis hos sina
svärföräldrarhvilka äro från Rätansbyn i Jämtl.
April 15th. Har idag fåttbref från morbror Olle i Salsan, han omtalade
förmig den Sorgliga Nyheten att min Fader Sven Olof Andersson
Forsteht, i Sör/ikenSundsjöärdöd.Han dog i Februari detta år,
äfter endast några dagars Sjukdom i Lunginflamation.
Ålderomkring 58 eller 60 år.

Frid öfverhans minne. Således är mina Käraföräldrarhädangångne
från detta Mödosammalif. Hoppas därförtill Gud, de fårdet bättre
i den andra Wärlden änhvad de hade det här pådenna jord, skulle
allt bra gjärnavelat se min Fader föränhan dog, men Sorgligt nog
fick jag icke det, kanhända till en viss del mitt fel, också, kunde
hafva sett honom medan jag var i Sverige, sedan jag kom hit till
Amerika var det omöjligt,ja, Min ÖmtÄlskademodther Brita Mårtens-
dotter, hon dog den 24 march 1904 i en ålder af 57 år.
Hon har nu fått hvilat en ganska Lång tid allaredan. En god och
Kärleksfull modter, länge saknad af mig och Sörjd.Snart lär nog
min tuorn komma att lämna detta jordiska lif. Hoppas att vi får
träffas påden andra sidan grafven, Jesus Lär oss därförpådin
rättaväg, såvi måvandra i dina fotspår!

Därför,Frid öfverdessa gamla Kära, hedangångne föräldrar,som nu
hafva gått till den eviga hvilan, där intet mera af detta jordiska
bekymmer kan Störadem - därför
Guds Frid hvile öfverdem!
April 30th. Det synes gå sakta med Wåren här fortfarande Kallt och
rägmgt -

May 1st. Litet bättreväder börjardet påo bli nu, litet mindre med
rägn, men fortfarande ganska kallt, en del utaf farmarne håller nu
på som bäst med vår arbete, jag förmin del har arbetat några dagar
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också i Slutet pådenna månad i Meier and Frank Store (butik) som
janitor, men jag kunde icke stådet såvärrst länge, ty jag är fort-
farande vek i mina ben o Krafter äfter den svåra sjukdom jag hade
för4 år sedan, det går minsann sakta förmig att bli bra igen, jag
börjarnu påo tro, att jag blir alldrig lika Stark som jag var förut
Sorgligt nog, o som det ser ut såärdet omöjligtförmig o få något
arbete som jag kan stå ut med, o gjöra,jag kan icke begripa hvad
förslagsotur jag har i denna Wärlden ty det ärminsann otur, ty
Lyckan ärdå icke vid mig det ärdåsäkert. Ifall jag inte hade min
ÄlskadeHulda, såvet jag inte hur det skulle bli med mig, ja Stackars
ÄlskadeHulda hon får minsann Arbeta hårdt allreigth, föratt Kipa
vargen frånvår dörr,hon gjördagsarbete Stackars Swethart, men vi
fårväl lof o vara tacksamma med vår lötändå,så länge som vi få
vara friska, som vi ärnu får det väl lof att vara allreigth ändåhur
det änär!

June 1st. Det börjarnu på o bli litet Sommar likt, fästen det har
varit en kall o rägnigvår.
June 9th. Startade den såvidt o bredt omtalade Roskarnevalen, det
var då icke någontingvidare att se, försedan man har sett en så
borde man vara nöjd,fördet synes som de äralla lika, det ser
nästanut som de blir sämre förhvardt år, istället fördet borde bli
bättre, den varade en hel vecka.
June 15th. Movade vår Fränd Fred Petterson till sitt nya hem ute
vid Bell Stationen på Estacada linan, godt förhan som fått sig ett
hem. Önskardärföratt vi också hade en Plats var vi kunde kalla
förhem, o inte som vi nu har det flytta frånen Plats till en annan,
det ärLångsamt, o påsamma gång tröttsamt.

July 1st. Fint väder nu om dagarna.
July 4th. Tyst och Stilla värre, inte som det brukade vara förnågra
år sedan, eller närjag förstkom till Amerika, dåSkötde med
raketer sådet bara dundrade i luften, men nu ärdetta förbjudetså
nu firas denna Frihetens dag tyst o stilla värre, o det är förrästen
lika godt.
July 20th. Börjarnu på o bli Warmt värre, i Östernrundt Chicago
o New York, dörflera meniskor utaf värmen.
July 27th. Ser af Tidningarne här [i] Portland att 3 personer blifvit
sjuka af Warmen, en dödallaredan. Warmen uppgår till 98 Parland i
Skuggan här så det ärWarmt her också nu, men det ären god
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Bild8
Pacific Bridge Co, därAnton Swanson 1913 fick sitt förstariktiga arbete efter
barnförlamningen.
George Swansons privatarkiv.
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fördelhärpå West kusten Wärmenvarar inte såvärrst länge här,
som den gjöri Östern.Ser äfven att Farmarne i Östero i Middle
States Klaga öfvertorkan förSkördenförstöresaf torkan en stor
del,
elljest höresdet som Skördenblir god påandra platser ifall ingenting
särskilldt häppnar till den nu under bärgningen.

Aug. 1st. Ja detta ären Stor märkesdag förHulda och mig fördet
ärnu fem år,vi varit gifta. Tiden går minsann fort när man tänker
tillbaks i tiden men ser man framåt så synes [den] gåSakta, konstigt
nog, fästen den går nog lika fort bådavägarne.
Aug. 12th. Startade jag o arbeta förPacific Bridge Co Niaghtman
fint vädervärre nu om dagarne jag arbetar som Natt Wassthman på
Derriken Ajax. Fint arbete värre, litet ovanligt förmig att taga
kar, eller Skötamaskinery i boiler ångpanna. Wi arbetar nu med
Wattenpipor som gåröfverWillamth rever från Mill st till Stephens
street, vi har dykare med han ärfrånAberden Wash hans namn
Chas Stägger fin Kar att arbeta tillsammans med. Ja jag ärglad
värreatt jag fick denna job, såjag kan hjälpa min ÄlskadeHulda
litet, såhon inte behöfvero slita såondt, åarbeta såhårdt som
hon har gjordt hittills. Hoppas att vi fårvara friska nu sågårdet
nog förross allreigth. Warmt värre om dagarne.

September 1st. Fint arbete jag har, o en präktig Engenörtill förman
Farley jag får 65 doll i månadennu sådet hjälper oss en god del
allreigth.
Sept. lOth. Har litet besvär med att få ha rommen fulla i varat
Romminghus, men så länge som vi kan få inn husräntan fårdet väl
lof o vara allreigth o såmin ÄlskadeHulda arbetar ute en 3 o 4
dagar i väckan så nu gårdet nog bra föross.
Sept. 30th. Fint vädervärre hela denna månad!

Oktober lOth. Sista jord Blokaden bort sköts i Pannamakanalen.
[Tidningsklipp om Panamakanalen]

Oktober 15th. Min födelsedag -

Okt 18th. WårÄlskadebebes födelsedaghan blef nu på 4 året
börjarsnart påo bli stora Karen.
Okt. 29th. Min ÄlskadeHuldas födelsedag,jaha mor o far börjar
snart påo bli gamla o ingenting är snusat, sade de alltid i Gamla
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landet. Har haft bref från Bränna det höressom det skulle vara litet
arf lemnadt äfter min Fader men det höressom det blir hårdt o få
det, allt möjligtKrångel där i Sörviken, så när allt kommer omkring
lärdet nog icke bli något förmig, men får vi bara vara friska så
går det nog föross ändå,o jag får Knoga på o arbeta, fördet
behöfvesallreigth. Hördeäfven i brevet från Bränna att Johan är i
Stockholm, o reser som profvryttare o Gunnar o MärtaärKvar i
Brunflo o handla, Johan skall visst till o Gifta sig som det synes af
brefvet, men med hvilken talar dom icke om förmig det skall visst
vara en flicka från södraSverige antagligen någon rikedom kan jag
tro.
Well Skördenhär i Amerika, som det synes af Tidningarne så har
den varit ganska god, ändet ären god fördelföross fattiga stackare.

November 1st. Fortfarande fint väder, någon ända rägnskur då o då,
men ingenting särskillt o tala om. Jag knogar o arbetar pånatten
som vanligt, Nätternabörjarpåo bli litet kallare nu då, sådet
synes det ärhöstallreigth. Well jag är fortfarande ofärdig i mina
ben, men jag tror att jag blir litet Starkare i benen nu tror nästan
det gjör mig godt att arbeta på Wattnet, men det går förfärligt
sakta dåatt bli bra igen, men jag fårväl lof att vara Tacksam som
det är, fördet kunnat varit värre, som jag sågut närjag förrstblef
sjuk, dåvar det minsann mörkto hårdt föross allreigth. Men med
Guds hjälp ärvi tack o lof överdenna Tid nu, Hoppas därföratt vi
nu fårvara friska, sågår det nog föross också, lika väl som för
alla andra.

December 1st. Börjarnu påo bli ganska Kallt o rägnigt, så man
kan se litet rimfrost om morgnarne.
Dec. 25th. Juldagen Hilda and Linder är hos oss öfverjulen, såvi
har det ganska trefvligt, jag förmin del skall arbeta öfverjuleno
Nyåret godt nog, förvi behöfverdet allreigth, ja vår lille George
har nu sin förstajulgran trefvligt värre förhonom, han ärminsann
glad öfverden också, rigtiga Karla tag i honom allreigth, roligt
äfven föross äldre personer, ty det påminner oss en god del om
gamla minnen sedan vi voro barn, o vårgammla hemtrakt, Gamla
Sverige juleminnen, samt en ändåStörreminnesdag, nämligenvår
Frälsare Jesus Kristus Födelse.
Well, julen i dett land (Amerika) påminner något om julen i Gamla
Landet, i Sverige, hade vi fin bjäller Klang o fint Slädföreöfver
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julen o här i Portland har vi gröntgräs o kallt rägnöfverjulen, o
så en annan skillnad i Gamla landet räktejulen ett par väckor, här
ärdet bara juldagen, sedan ärallt julstököfver. Här i Portland är
det en del ungdommar som har varit till (Ån)reiver o badat i dag,
fästendet rägnar o blåser kallt. Linder o jag var o sågpådem bada
simma, det såg kallt ut värre. O vår lille George har minsann roligt
nu med alla leksaker som (Santa Claus) jultomten sände honom -

Fårdåsäga Farväl till det gångnaÅretmed dess mödoro besvär o
bekymmer påalla möjligavis.
Lof Pris o tack Ske dig o Fader Käre!
Fårdå se hvad det nya åretbär i sitt sköte.
Hoppas Godt?
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År1914
räknadtäftervår Frälsare Jesus Kristus Födelse?
Äraske dig o fader Kär!

January 1st. Nyårsdagen. Hulda o jag o George hos Linders i Lents.
Ganska kallt nu om dagarne.
January 2nd. Movade vi Derriken Ajax till Nordtwester stell co
dock, föratt starta jordfyllinge där.
January 3rd. Startade vi med att arbeta Natt o dag därjag på
Natten som Eldare Fireman o Fareley som Engenöro Olle Thoreson
Däckhand påNatten. Präktig Engenär att arbeta tillsamans med, Bill
Barnes Engenär o Frank Crumley Fireman o George Lee däckhand
pådagen.
Ganska god betakiing här på Natten, 35 cent i Timmen det ärgodt
förmig, som är fortfarande ofärdig, det ser nästan ut som jag blir
litet Starkare i mina ben fästendet går sakta fårdärförvara Tacksam
att jag blir litet bättre förhvar tid som går. Ganska kallt i sluttet
af denna månad.

Feb. 1st. Kallt o litet snöi börjanaf denna månad.
Feb. 12th. Slutade vi med Natt arbetet, EngenörFarley blef afvlagdt,
jag förmin del Stannar kvar som Nattvakt som jag gjordt förut,
litet mindre betalt, men det ärganska bra ändå,fördet är inte
värrst mycket annat arbete som gåran i vinter.
Feb. 20th. Ser ut af Tidningarne som US skulle komma i Krig med
Mexico. Hoppas det blir ingenting af det, förtiderna ärminsann
intet förgodasom det är, mycket mindre om det skulle bli Krig i
detta Land. U.S. har sändt till gräns linen mellan Mexico o US några
soldater alla redan omkring en 10.000 tusen förgräns bevakning,
det vore nog bättre förMexico om US tog hand om detta Land
också, ty det ärett godt Land förjordbruk därväxer hvilken slags
frukt som Hällst man planterar, det blefve Kanhända Lugnare om de
bara hade en annan President där i stället förPresident Hjurta som
nu är fördet ärdåen blodtörstig rakare allreight han kan icke tåla
se några utländingar bossätta sig där, dermed menas folk af andra
Nationer fästen Mexico icke kan klara den finansiela ställningen
utan andra Nationers hjälp. Han synes då hafva en stark motstånd[ar]e
i General Willa.
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March 1st. Fortfarande ganska kallt om dagarne, fryser litet om
Nätterna vi arbetar ännuvid Nordt Western stell Companys dock.

April 1st. Ganska fint nu om dagarne.
April 7th. Såldevi vårtRomming house på Maen 348 st till Mrs
McCelel[?].
April 8th. Movade vi till 287 Caruther South Portland, ganska roligt
o fåvara ensammna nu igen men vi har ganska höghus räntaatt
bet [a] la härocksåsådet blir visst icke mycket kvar af min betalning
nu hellre.
April 25th. Fortfarande stora revolutionera tilltag i Mexico.

May 1st. Fint väder nu värre.
May 15th. Blefvo vi färdiga med arbetet förNordtvestern Steel Co.
May 16th. Movade vi till Trontdale Färwenu o börjadevi o arbeta
med Conty råden där, ganska rägnigt o kallt i slutet af denna månad,
jag går hem o hälsarpåmin KäraHulda o George förhvar söndag
från här!

June 1st. Börjarpåo bli varmt igen.
June 28th. Börjardet Stora Kriget i Europa. Hoppas att vårtKära
Gamla Svärige icke blir inblandat i dätta Krig.
June 29th. Hade vi att taga tillbaks vårtRomminghus på Maen st för
Mrs McClellan kan icke betala fördet.
June 30th. Bytte vi bort Romminghuset påMaen st igen, fören Acre
af Land ute vid Gillbert stationen fårvisst ge litet imellan allrigth
men kanhända det blir bra med tiden ändå
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Ordlista

Antons ord

acre

advertaeisa

alkeigth

almost

apartment

ave

B.C.

babe, bebe

barber

belong

botting

betvin

bUlar

bit

blemma

bio

block
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British Colum-
bia, Canada

baby

between

bilis

beat

blame

below
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40,5 ar= 4/5-
dels tunnland

annonsera

gott, nåväl

nästan

här: hyreshus

bred gata

barberare

tillhöra

vadslagning

mellan

räkningar

slå, överträffa

klandra

under

kvarter
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bländing

boiler

bord, bård

blend

bordare, hårdare

boardinghouse

B.P.O.E.

brädskänti

bullding

bussnis, bussniss

camp

candy

carfäre

celeabration

city

board

boarder

shanty

building

business

(car)fare

celebration

blandning

ångpanna

hyra, ha
inackordering,
vara inackor-
derad (mat o rum
el. enbart rum)

inackorderad
person
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nät
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(bräd)skjul

byggnad

affär

läger

karameller
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tågbiljett

firande

stad
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collecta

conväntion

cook

cort

don

disapontment

doll

downtown

eleckt

elk

elksmember

emplyment

exersaces

expenser

faejer

fajercrakers,
faeircrackers

faeir

fair

collect

convention

court

down

disappointment

dollar

elect

employment

exercise

expences

fire

firecrackers

fair

samla, inkassera

sammankomst
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församling, före-

ning

ner

besvikelse

ner påstan, i
affärscentrum

välja
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medlem i
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sysselsättning,
anställning

övning

utgifter

eld

smällare, raketer

marknad
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Parland Fahrenheit(?)

fida

fila

firework

flöt

fre

frukträd

frände

fulldop

fär/äl

förniturs

god bay

guard

feed

feel

float

free

fruit-tree

friend

filled

farewell

furniture

good-bye

gå i hål

go

to be in the hole

eng. enhet för
temp. med
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förlagdtill
32 gr och
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till 212 gr

föda

känna
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kärra, grupp-
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fri

fruktträd

vän, av. frände
= släkting

fylld

farväl

möbler
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vakt

resa

vara skuldsatt,
komma i knipa
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gålång

grossens

gämbling

gämmla

hand (över)

handdener

hoppicking

housekepingroom

housklening

häppnar

i hålet
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inporfya
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gen, independen-
sedagen

infäns paraley-
ses

mträsse
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gamble
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självständig-
hetsdagen
(4 juli 1776)
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ISlgt

i some vägar

ital

joyna

jämtor
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kick

kicka på
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klina
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easy
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käns

känsa

kär

(ta kärav

Laber, labor day
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lifva
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log
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långsam

lästa

maeka

maen

milla, mylla

modter

mova
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monten

my sjelf

månd

niaghtman

nurs

offise

o kors

old

old Timer
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lonesome

last

make

main

miU

mother

move

moving pictures
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month

nightman

nurse
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pawn
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polar
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power

prisefaight
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rom
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(trol.) pond

pay-day
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runna

råd
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rast

scrap
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start mn

stell
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store
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run
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shop
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stå det

stöddigt

Swethart

swid

sår

sättla

Thanksgivmg Day

ticket

talls

trafvla

tripp

trubble

trän

tunderstorm

tvo

tågraidt

undedefathade

vaska
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steady
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Swede
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settle

tool

travel
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trouble
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svensk

öm,sång

göraupp

tacksägelseda-
gen (sista
torsd. i nov.)
am. skörde-
fest

biljett

verktyg

resa

färd, resa

bekymmer

tåg

åskväder

två
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waska diskorna

wassthman

wattenpipor

veight

vell

worlds kämpen

vrongth
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YMCA

wash the dishes

watchman

waterpipe

weight
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wait at
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passa upp
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Hallen och Marby 1983 s. 45 ff.

Ullberg, Gösta: Med jämtar i främmande land: Ett stycke
emigrationshistoria från Klövsjöefter anteckningar.
Jämten 1928 s. 102 ff.
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Oangiven förf.: Bergsbor i Amerika och deras öden.
Bergvind arg. 9 s. 25 ff.

Emigranter.
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socknarnas befolkningsutveckling under samma tid
och en granskning av utflyttningen till Östersund.
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Nilsson-Tannér, Per:Det nya Eden. Romantiserad skildring av Erik
Jansismen och emigrationen till Amerika. (Roman)
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Kort om verksamheten vid Folkrörelsernasarkiv 1987-1989

Arkivets samlingar har de senaste årenvuxit i snabb takt och om-

fattar nu nära 1800 arkivbildare. En stor del av detta material har
inkommit i samband med arkivets inventeringsverksamhet. Rapporter
över föreningsinventeringenoch inventeringen av folkrörelsebyggna-
der i Östersundskommun och föreningsinventeringen i sydöstraHär-
jedalen finns nu tillgängliga. I samarbete med de lokala hembygds-
föreningarnapågårförnärvarande en inventering av föreningslivet i
västra Härjedalen.

Samtidigt som antalet arkiv växer, ökarockså mängden fotografier,
trycksaker, fanor och övrigaföremål.Genom en överenskommelse
med Jämtlands läns museum tryggas nu arkivets fotosanering för
framtiden genom att bilderna reprofotograferas och säkerhetsnegativ
förvarasi museets klimatarkiv.

Arkivets utåtriktadeverksamhet har förutomi publiceringsverksamhet
bestått i några mindre utställningar, och nu i hösten större - "Ur

fors och skog - Hissmofors under 100 år". Denna utställning har
utförts i samarbete med arbetsgruppen förHissmofors Folkets Hus.
Till utställningen producerade arkivet också ett bildspel.

Intresset förforskning i folkrörelsearkivetsmaterial består och
arkivet har också genom anslag från länsstyrelse och landsting fått
möjlighetatt bedriva egen forskning om föreningslivets roll som
mobiliserande kraft i glesbygd.
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Kort om verksamheten vid landsarkivet 1987-1989

Landsarkivet har inköptmicrofiche av kyrkoarkivalierna förVäster-

norrlands län utom några socknar "Nolaskogs". I depån har förteck-
ning förbl a länsstyrelsens landskontors arkiv 1810-1952 utarbetats
samt ett topografiskt register till resolutionerna 1810-1850. Arbete
med länsstyrelsearkivets andra del, landskansliet pågår.

En undersökningvisar att två tredjedelar av landsarkivets egna
samlingar omfattande fyra hyllkilometer handlingar nyförtecknats
under de senaste tio åren. Av de statliga myndighetenas arkiv, som
omfattar drygt en hyllmil handlingar, har över80% ordnats, gallrats
och förtecknatsunder samma tid. Huvuddelen av arbetet har utförts
av landsarkivets ambulerande arkivassistenter. Tack vare detta har
även myndighetsarkiven utanför landsarkivet blivit tillgängliga för
bl a forskning påett helt annat sättäntidigare.

År1988 inrättadesvid landsarkivet en förstearkivarietjänst för
kommunala arkivfrågor. Tjänsten finansieras av Östersundskommun
och Jämtlands läns landsting. I sitt slag ärdenna samverkan mellan
ett statligt landsarkiv och kommuner och landsting unik. Den pekar
fram mot en väsentlig framtida fråga, nämligen om kommuner och
landsting skall samverka eller bygga upp separata arkivorganisatio-
ner.
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Amerikaresande!
Res med den världsberömda

Cunard Linien
Ben älsta och mest sökta linie. DQ
nya expressån^arne »Caronla»,aQer-
manla» och de väildsberönidajäiteän-
garne SäXOUla och Ivemla anbefalles
isynnerhet. Handbok gratis pä begäran.
Konkurrerande biliettpriser." Svenslrar
resa u<m8rkt och billigast öfverTrond-
hjem. Tillskrif

Generalagent Olaf H. Solem,
80 TBONDHJEM.

NärAnton Svensson frånHackas i Jämtlandlämnade
Östersundsstation en aprildag 1 906 med sikte påvästra
Nordamerika börjadehan förasina dagböcker.Det fort-
satte han med resten av sitt liv. Därigenomhar vi fåttett
unikt dokument till emigrationens historia.

Antons dagböckerbeskriver ett annat Amerika änVilhelm
Moberg i sina utvandrarromaner. Hans liv utspelar sig i
1900-talets städeroch industrier. Det var inte lätt.Anton
drabbades av barnförlamningoch hade svårtatt fåarbete.
Den tunga bördanatt förtjänatill familjens uppehälleföll

påhustrun Hulda ifrånSmåland.FörAnton blev Amerika
en fälla.Han önskadesig tillbaka, men fick aldrig rådatt
fara.

Det ären gripande läsningAnton Swanson - som han
kallade sig i det nya landet - åstadkommit.Genom alla
sina småkommentarer till stort och småttärden också
rolig. Men framförallt ärden märkliggenom att den står
verkligheten sånära.Det kan inga romaner, om aldrig så
välskrivna,ersätta!


