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1851-1860 1861-1870 1871-1880 1881-1890 1891-1900 1901-1910 1911-1920 1921-1925
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41
4
14
l 929
2349
l 381
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50
1026
l 729
284
357
463
1310
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161
377
72
118
l 190
75
93

14860
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393
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10039
8584
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7428
6691
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2798
6515
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7666
4702
1685
4708
2574
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734
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1054

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

12433
1973
l 153
2522
11 171
11 837
9840
15426
2702
7122
10776
11287
11247
10711
16 185
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15746
6966
2 175
5346
5843
8912
3990
1976
1653

11 751
2533
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2579
10087
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8777
15 255
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11 844
10706
12014
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9465
18786
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2273
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10983
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7 180
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705
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3553
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4801
5292
5956
2746
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l 837
742
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3401
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1767
2 185
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966
292
526
1579
2751
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269
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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 förnågra årsedan uppringdes
landsarkivet av redaktör Bengt Magnusson vid Ostersunds-Posten.
Han hade fått ett par dagböckerfrån Amerika för påseende. Den
som lämnat in dem var ÅkeHemmingsson och hans hustru Ingrid,
boende i Stockholm men bördigafrån Jämtland.
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 skrivit dagböckerna.
George Swanson har haft vänligheten att översändasamtliga faderns
dagböckertill landsarkivet som gåva. De omfattar, med vissa luckor,
hela faderns liv från det han lämnade Hackas 1906 till dess han dog
i Portland 1955.
Det är de två förstadagböckerna, fram till 1914, som är de utförligaste och mest levande. Senare dagböckerär mer stereotypa. De
två förstnämndaärav sådan kaliber, att vi ansett dem värda att utgivas. 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 få av dem skildrar industriernas
arbetsvillkor, arbetslösheten, fattigdomen och de ständiga Oyttningarna så ingående som hans.
När man läser en dagbok som denna ska man göra klart 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 framtiden minnas den största händelsen 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 så många andra emigranter, i verkligheten på stora svårigheter. Dagboken får då en
annan karaktär. Den blir en vän, som han anförtror sig till i svåra stunder, en biktstol när omvärlden synes vrång och oförstående.
Detta är mycket vanligt när det gäller dagböcker. Därigenom ger de
kanske en mer negativ bild av tillvaron än som 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 tråkigt behöverläsaren inte ha, ty de tunga tankarna blandas
på ett högstcharmerande sätt med mängder av humoristiska och lustiga kommentarer.
Landsarkivet i Östersundoch Folkrörelsearkiveti Jämtlands län har,
genom Monica Gustavson, svarat förutgivningen av Antons Swansons
dagböcker. George Swanson har varit utgivarna till stort stöd genom
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 stöd av riksarkivarie ÅkeKromnows
jubileumsfond och Gustaf Fjetterströms fond förarkiwetenskapliga
studier.
Till alla som på olika 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 väster om Klippiga bergen föddes i Sundsjösocken i Jämtlands län den 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 ingått äktenskapet under tvång. Anton föddesbara några
veckor efter vigseln och modern var då 36 år, medan fadern bara
var 25. Enligt vad Brita Mårtensdotter senare uppgav, hade hon blivit 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 präst eller kyrkoråd kunde förmåhenne att återvända.
Infördomstol sade hon sig möjligenkunna återvändatill Sven Olov
Andersson, om han lämnade gården och svärmodern. När han vägrade
det, tvingades domstolen dömatill skilsmässa^ Efter ett årbekräftades den genom domkapitlets skiljebrev 1888.^
Efter dessa dramatiska händelser, som säkertväckte stor uppmärksamhet på sin tid, flyttade Brita Mårtensdotter med sm son till föräldragården,Salsan nr. l i Hackas. De var bosatta där till 1901, då
de flyttade till gården Ostbacken i Billsta i samma socken. I husförhörslängdernahar 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 någon kontakt med. Enligt Antons dagboksanteckningar vid faderns
död 1913, hade han aldrig sett honom efter skilsmässan. Hans bestående kontakter var i stället med morföräldrarnaoch morbröderna
Göranoch Olof. Särskilt den sistnämnde har säkert betytt mycket
förAnton. Han, och troligen även hans hustru Kristina Delin från
Haverö, hade några år i börjanav 1890-talet bott i Amerika. När
han återvändetill Jämtland övertog han 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 då och
då upp i Anton Swansons dagböcker. Han var arbetare inom olika
verksamhetsområden och var bosatt i närheten av Seattle vid stillahavskusten.
I dagböckernanämns två "morbror Olov". Förutomden nämnde Olof
Mårtenssonvar det handlaren Olof Olofsson, gift med moster Benedikt. Olof Olofsson flyttade sin handelsverksamhet från Gallo till
Bränna i Ostnor, Hackas. Verksamheten tycks ha
bra och
gården
"morbror" Olof blev en aktad man i socknen. Han var bl agått
landstingsmän. 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 tillförsäkrades 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 Anton 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, när modern dog. Hon hade visserligen efterlämnat ett litet
sparkapital på 900 kronor, men det räckte inte så långt, ens på den
tiden.^ Möjligheternaatt få övertafaderns gård var heller inte
stora, och intresset var säkert obefintligt efter vad som förevarit.
Troligen väntade honom en framtid som arbetare i skogen. Som vill8

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 prövat och lyckats - efter vad man visste. Två morbröder och många andra i Antons nära omgivning hade erfarenheter.
Enbart i Hackas socken rördet sig om 395 emigranter från 1800talets mitt och hundra år framåt.:) I hela Jämtland var Amerikafebern hetare än någonsin förreller senare. Nästan sju tusen människor lämnade länet under 1900-talets förstadecennium. Det var en
tredjedel av hela amerikaemigrationen från Jämtland och Härjedalen/
På Antons tid var det mestadels mycket unga människor, som gav
sig av. I allmänhet var de ogifta. Så hade det inte alltid varit. Den
tidiga emigrationen dominerades av familjer. Det var de stora jordbruksområdena i mellanvästern, som lockade. På generösa villkor
kunde man förvärvastora landområden att bruka. Jordbruket på den
tiden byggde på en 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 städerna. 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 än här. Särskilt gällde det kanske i västra Amerika. Vid Antons
utvandring expanderade den delen av landet snabbast. Här fanns också en näringsstruktur, som jämtar var vana vid. Skogsbruk och skogsindustrier 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 så ovanligt, att man återvändeen eller flera gånger. Den
amerikanska och den europeiska arbetsmarknaden hade i många stycken blivit integrerad. Det gjorde förmodligenAntons val lättare, än
det annars skulle ha varit.

Resan västerut
Enligt dagboken kände sig Anton ensam och övergiven, när han reste. 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
göra så. En tredjedel av utvandrarna från Hackas 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 så många unga lämnade landet.
Åretefter Antons avresa bildades en "nationalförening" mot emigrationen 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 Göteborg eller möjligen Malmö som utskeppningshamnar. Jämtarna använde Trondheim. Staden var knutpunkt i ett kommunikationsnät, som innefattade Härjedalen via järnvägen överRöros,Jämtland via stambanan, hela Nordnorge via Hurtigruten. Direktförbindelsefanns till Hera stora europeiska städer
och här förladeockså de flesta stora internationella emigrantlinjer Vita Stjärnlinjen, Allanlinjen, Beaverlinjen, Cunardlinjen - sina kontor 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 förvidåre transport. Många utvandrare har i grälla färger beskrivit den
sociala misären i denna emigrationsmetropol.^ Anton såg inte mycket av detta. I varje fall säger han inget i dagböckerna.
Inte heUer har han några klagomål överbåtarna. Sådana var annars
inte ovanliga. Artonhundratalets utvandrare talade ofta om trängseln,
smutsen och den dåliga maten på skeppen och om hur reseföretagen
försöktesko sig på resenärernas bekostnad. Teknikens utveckling,
den inbördes konkurrensen 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 på havet
utan på land. Han och hans kamrater hade en lång tågresa att göra.
De for med Canadian Pacificbanan genom Kanada överhela den nordamerikanska kontinenten. Det tog åtta dagar fördem från New York
till Greenwood i västra British Columbia i Canada. Det verkar inte
som om de hade några sovvagnar och med kännedom om dåtidens standard 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 skogsindustrier. Närmare 7000 svenskar bodde i Spokane, när Anton kom dit.
Han hade adresser till flera personer från Hackas socken. Den största 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 större än flertalet svenska städers vid denna tid.
Anton flyttade efter ett tag från Spokane till Portland. Det var och är fortfarande - staten Oregons största stad. 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.Ändå
var den liten i
jämförelsemed Chicago, som hade över 100.000 svenskar. Men i procent räknat hade faktiskt Portland en störreandel - 9 procent jäm13

förtmed 7 procent svenskar i storstaden Chicago.
Anton Svenssons dagböcker ger direkt och indirekt en ganska god
bild av emigranternas liv i Amerikas storstäder. Den har inte mycket gemensamt med det liv utvandrarna i Vilhelm Mobergs stora
epos levde. Snarare kommer man att tänka på miljöerna 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 framgångsromantik, 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 förstaåren efter sjukdomen fick
hustrun i vid utsträckning svara förfamiljens försörjning.Anton
skildrar detta ingående i sina dagböcker, som på såvis också blir
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. Efternamnet låter amerikanskt, men hans maka härstammande från VisseQärda socken i Småland. Enligt Antons dagböckervar hon född 1882,
men församlingens kyrkböckervisar, att hon var föddden 29 oktober 1881.
Till skillnad från Anton kom Hulda från en familj med många barn.
Hennes föräldrarvar bonden Reinhold Jonasson och hans hustru
Emma Carolina Gustafsdotter från byn Hult i VisseQärda. Tillsammans 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
14

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 Amerika. Hulda och systern Hilda flyttade till Partille utanför Göteborg
1898 och 1900, men har uppenbarligen sedan emigrerat. Hilda återfinns i Antons dagböckersom maka till en man med efternamnet
Linder. Familjen blev Huldas och Antons fasta stödjepunktunder
svåra tider. Makarna Linder bodde i samhället Tigard (ville) utanför
Portland och försörjdesig dels av jordbruk dels av arbeten vid järnvägarna.

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 församlings utflyttningslängder flyttade till Köpenhamn. Det är inte 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 första generationen invandrare hade starka sociala och språkliga hämningar. De umgicks nästan uteslutande nationsvis. Aktenskåp övernationalitetsgränserna var 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 någon eller några pionjärer brötny
mark och sedan lockade till sig folk från den 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
15

Det mest karaktäristiska i Antons vokabulär är kanske kombinationen
av engelska ord med svensk stavning. Detta tyder på att hans kontakter 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 från hembygden, särskilt från Hackas.
Anton Swansons engelska är så svenskinfluerad, att orden ibland är
svåra att identifiera. Föratt underlätta läsningen har en särskild
ordlista till hans språk utarbetats. Förhoppningsviskan den också ha
ett språkhistorisktvärde som exempel på det språk många utvandrare
av första generationen talade och skrev.
Det Nya Landet och Det Gamla
Emigrationens historia har ofta blivit de framgångsrikas historia.
Det är emellertid viktigt att framhålla, att framgången inte var
alhnän och att utvandrarnas anpassning till sin nya värld inte var
så okomplicerad 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 än de 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 hemlängtan varit en svår plåga. Två tredjedelar av
de inter/juade hade längtat hem de förstaåren och många hade
ångrat sin emigration. Åtskilligaanpassade sig efterhand och de
blev väl också bundna av arbete och familj. Många vittnade emellertid om, att de aldrig blev av med sin längtan hem till Sverige.
En av dessa var Anton Swanson. Långt fram i dagböckerna förekommer uttalanden om att han aldrig borde ha lämnat hembygden. I
amerikabreven förekommer sådant 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, när det kom ett livstecken därifrån.Dagboken var hans förtrognevän, när längtan bort från det nya landet
blev honom svår.
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Fortsättningen på historien
När dagboken 1914 slutar, hade Anton och Hulda just köpten liten
jordlott på en 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 inköptsför pengar, som Hulda sparat ihop
av sina små arbetsinkomster. När nästa bevarade dagbok börjar,
1923, ägde de fortfarande en jordlott nära Portland, fastän på ett
annat ställe. Där hade de en ko och en kalv och ett antal höns. Sitt
uppehälle tycks de huvudsakligen tjänat på att 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
större gård på 10 acres (8 tunnland) i Gladstone 12 miles (2 svenska 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. Familjen kunde tjäna pengar på att sälja ägg, kycklingar och mjölk
till invånare i Portland. Med bilen kördeAnton och levererade
varorna direkt till kunderna. Hulda hade ett stånd på torget i
Portland, där hon brukade stå på torgdagarna.
Anton och Hulda kom att stanna störredelen av sitt liv på gården
i Gladstone. Till att börjamed led de av att ha kommit förlångt
bort från den svenska gemenskapen i Portland. Anton fortsatte att
ha problem med sitt ben och ibland föllhan så illa, att han inte
kunde arbeta på veckor. Mycket av hemmets ekonomi vilade på Hulda
även fortsättningsvis. När gården pågrund av att Anton inte längre
mäktade med jordbruksarbetet såldes 1946 levde makarna på att Hulda
sålde jordbruksprodukter på kommission åt grannarna 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 år gammal. Hans Hulda
blev äldre. Hon dog 1964 i en ålder av 83 år. Båda ligger begravda
på Lincoln Memorial Cemetery, Mt Scott, Oregon.
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Bild l
Anton Swanson med svägerskorna Amanda Charlotta f. 1876 och Lena Stina
f. 1891 från Memphis i Tennessee, på gården 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 föreftervärlden. Landsarkivet i Östersundär honom 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 män ändock i tron på Gud att han hjälper både
fattiga o rika så resa vi. Mina kamrater äro Anders Olsson, Gustaf
Johansson, John Johnson, Per Olsson, Nils Ung, Olle Stjärnström.
Reste från Östersundden förstaMaj, därvar många bekanta som
togo ett ömtfarväl af oss samt äfven påhängdemina kamrater en
ganska stor mängd med blomor, men jag tyckes vara närapåglömd,
män ändock glad och nöjdi tron på min Gud och Skapare.
På tåget ganska trefvligt beroende på att vi var ett så stort sällskap
och mycket att se i det naturskönaJämtland och dess blåa Qäll och
härliga natur. Ganska trefvlig är Mörsills station med dess omnäjd.
Åreskutanvar under denna tid krit vit af snö. PåÅresjön
kördedom
med häst o släde närvi for där förbi. Frisk hög Qällnatur Skutan o
Snasahögarne i det närmaste vita af snö, med i det närmaste fullt
slädföre.Dufveds station ganska trefvlig. Karoliner monument i
Dufved rest 1808 1809 efter där varande 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
några norrmän otrefvliga personer. Här ifrån Storlien till Meraker en
massa med snötunnlar,bredvid dessa högabärg o djupa dalar jämte
några ensta[ka] byar o torp. Tevldalens anhallt mörko inträngd
bland bergen [o] klipporna. I Merakerdalen fick jag se det första
torftak. I Meraker var redan våranden börjad, såsom gödselspridning,
på ett ställe sågs fåren på bete. Stationen här ganska trefvlig, hygglig personal påjärnvägen.På hustaken märktes äfven Skiffertak för
öfvrigtansåg jag 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 såg jag 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, snönär här i dalarne i det närmaste borta.
Fyra km föränvi nådde fram till Gudaaen åkte vi igenom en 200
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meters lång tunnel samt öfveren stark strömmmotsvarande Qvittsleströmmen. Här har dom redan börjatmed plöjningen Sågs äfven ett
20 meter högtvattenfall. Efter Tråndalenvar en störremängd med
bäckar o högavattenfall, snöni Qällen är nu i fart med att smällta.
Naturen skönsjön. Landsvägen är smal o dålig, vi åker nu förbi
Ståågaberget,ett ganska högtberg, här börjardet regna litet smått.
Ganska skarpa kurvor påjärnvägen.Floren en mindre station, snön
är här alldeles borta i dalarne. Mig synes som jorden i denna dalen
är mycket vattensjuk. Hegra där mötteoss Agenter förHvita StjärnUnen o Allan Linen, Beaver Linien, Amerika Skandia Linien. Ett
helsikes folk äro dessa agenter direkt skojare, det värsta jag 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 bråk o
gräl med dem. Wi har nu sofvit ganska godt i natt efter gårdagens
mödoro besvär. I dag är det nästan samma bråk om hvillken Linie
vi skall resa, men efter månget om o men, så köptevi billjet å
Cunard Liniens kontor för306 kronor o 50 öre. Den som icke tror
hur stor Emigrationen är nu förtiden, torde göra sig en lustur till
Trondhjem, föratt öfvertygasig om saken, på denna Linies kontor
var det en 100 st. som skulle Emigrera på Allan Linien var det Lika
mycket. Likadant var det på Hvita Stjärn Linien. Här är det härliga
solskensdagar. Wi har nu växlat bort våra kära Swänska mynt till
Engelska dollars. Wi har också provianterat mat öfver Nordsjön
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 å en efter mitt tycke
mindre NordsjöÅngare,Men de gamla Amerika farare som finnes
ombord spå oss vackert väder. Här på Trondhjems kaj vimlar det
alldeles kolsvart af folk, både dem som har anförvanteroch dem som
ärbara ner föratt se på affärden 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 på kajen. Sedan vi
nu kommit ett stycke ut på Trondhjämsfjord fick vi Dragspelsmusik
af en Norrman jämte fiolist från samma trakt. Den förstahalfva
Natten af resa till kl 1/2 2 var jag oppe på däck i sällskap med en
jänta från Bodsjö hvilken är på resa till Seattle Muskegan. Under
natten var det rådande det präktigaste väder 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 bättre att vänta af en fiskarestad. Kl. 10 reste vi
härifrån.Härvar också några emigranter som stego ombord. I bland
dessa berg var gräset ganska grönt. När vi nu kom ut på sjön
börjadedet gunga ganska bastant, somliga af våra fruntimmer äro
alla redan sjuka, själfv är jag 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 är nu oppbygd igen så pass att den liknar ett större
municipalsamhälle, föröfvrigt ganska 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 vår blick möterfortfarande högao branta berg, med enstaka byar efter kusten, samt mot sjö
sidan en mängd fiskar kuttrar, Seglare, o Ångare,samt stora flockar
af fiskmås. Här äro korna redan ute på bete. Ovanligt förmig
förstås.Wi har idag bal åÅngarenSalmos Mellandäck, men det
blåser ganska friskt så det går ej något värst bra med dansen.
Molldan ett vackert ställe på Norska kusten Hollhöjden 3500 fot
högtvackert försina märkvärdigaklippafsattser kl. 10 på kvällen
vardt vi komderad att gå till våra hytter för [att] ligga o sofva. Det
blåser nu alldeles förbaskadtmen ändock så är jag 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 på berget föratt bese
staden i fogelperspektiv, staden ter sig ganska vacker ifrån detta
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 går vi till
kojs, vi somna genast. Det är märkvärdigtvad det är präktigt att
sofva på Sjön.
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Den 5 Maj kl 4 på morgonen voro vi i Stavanger, också en mindre
Sjöstad. Här regnade det ganska mycket så jag kunde icke gå i land,
sof förlänge också. Kl 7 gingo vi härifrån.Här ökadesvi med 10 o
12 st Emigranter. Föröfvrigtär Stavanger med des omnäjd ganska
vacker. Nu när vi kommo från kajen, måste vi lämna våra Nordsjö
billjätter då föstesvi som en störrefårskock förstfram på förenå
Ångarensedan Akteröfver. Därefter spisade vi frukost bestående af
kaffe o två smörgåsar,en Sillbit 2 st potatis. Dansen fortgår hela
dagen. Wädret ärdet 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 då och då öfverbåten, jag var då ganska
sjuk förrästenalla emigranter. Sjösjukanräckte ungefär 2 timmar åt
mig sedan var jag kry igen, men blåser fortfarande häftigt. Det
börjarnu synas att vi närma oss Englands Kust, det synes en hel
hop med störreo mindre båtar. Denna båt är ändock ganska styfv
att gå i stark storm. Båtens namn ärSalomo tillhörande Wilson Line
hemmahörandei Hull. Påafstånd skönjesnu Englands kust, ganska
trefvligt att åter få se Land när man i 32 timmars tid varit på Nordsjöni 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 vår bestämmelseort kl 5
kommo vi till Hull, detta är en mörko trefvlig stad, godt om busar
o skojare.
Den 7 kl 5 på morgonen måste vi upp föratt göra oss klara med
Landstigningen. Vi fingo kaffe kl 6. Kl 7 Landstego vi men vi fingo
stå cirka tre timmar o venta på Ageten, Allan Liniens passagerare
fingo gå först. 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 må vi 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 få något genom Folkträngseln. Maten
kastades till oss, som åt hundar 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 åkte vi på Cunard Liniens hottell, här fingo vi
mat o kaffe. Sedan undersöktesvi af Docktor, och så anvisades vi
sofrummen. Men ändock så voro vi uppe till kl 12 på natten 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 är knyta hymnens
band. men nog därom nu.
Den 8 Maj kl 5 måste vi upp ur sängen föratt få kaffe o Frukosst
sedan fingo vi återigen resepapper o kontrakt. Kl. 10 åktevi ner till
hamnen föratt stiga ombord å Cunard Linien Ocean Ångare,Caronia
som är 20000 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 på kvällen, det var den finaste kväll jag spisat sedan jag
var i Östersundsedan måste vi upp i Rökrummet, finfina matsalar o
Rökrumm. Kl. 10 på kvällen blåstes tystnads signal, samma signal
som vid Artilleriet i Östersund.Men ändock så förde pollackarne ett
fasligt skrän, med sång o skrik. Här ärovi 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 på hur många
passagerare vi äro. Wi äro 2,400 personer däribland 700 judar. Lifvet
här ombord 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 på kväll
sidan stormar det värre. Wågorna äro högasom husen där hemma,
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men ändock så går Caronia stadigt, så det ärvärre. Men Stormen ökar
fortfarande, kl. 10 gå vi till sängs.
Den 11. kl 6 på morgonen vaknade vi Stormen rasar värre såvi beslutar oss föratt ligga inne, som vi måste göra, ty det går ej att
gå på däck, båten rullar så häfftigt. Jag o John har icke smakadt
mat på ett o hälft dygn tills i dag
den 12 Maj. I dag blåser det skapligt ändå,sådet går an att vara
uppe. På kväll sidan ärdet Nära på lugnt. 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 lördagskväll är utmärkt trefvlig, så
här midt på Stora Osceanen med en Stjärn klar himmel till tak, och
en smal rödstrimma af Solen skönjes på horisontens kant, men
ändock kommenderas vi till sängs kl. 10, ifrån allt detta, o denna
härliga natur tafvla.
Den 13 Maj. Wädret är fortfarande präktigt. Kl. 11 Gudstjänst o
Caronias Akter däck. Prästen Engelsman, men tolken Norsk, ganska
intresant att höra på. samtidigt har Irländarna bal på mellan däck.
Under gudstjänsten sjöngssånger både på Engelska o Norska, men
ganska olikt där hemma 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,
desärten bestod 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 några Göteborgareo
Engelsmän, men vi hörde ganska litet af Sången, vi höll mest på o
stimma med några Irrländskor ganska trefvliga jäntor o 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 här ombord måste vi
vara ett o samma folk. Men si rusdryckerna kan göra mycket. Dans
på aftonen.
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Den 16 Maj. Hafvet närapåspegel blankt. Det påståsatt Hvita
Stjärn Liniens Ociania har gådt förbioss i dag. Wi har i dag ändtligen
fått se land, kl. 12 fingo vi syn på det, efter 8 dygns vistelse på
hafvet. Föratt komma in i Nevyorks hamn måste vi anlita en lotsbåt
hvilken kom i mot oss kl l på dagen, o genast därpåfingo vi syn på
en hel massa med ångare o Segelfartyg störreo mindre samt Lustjackter o Fyrskepp. In i mot hamnen börjardet blåsa ganska friskt.
Längre in [i] hamnen är det 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. På en udde i
Nevyork redden står en ganska stor staty af Frälsaren Jesus 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 jämt o ständigt en dunkel svart dimma öfverden,
genom den svarta stenkolsrökenfrån Ångareo Wärkstädernao de
Enskillda boningshusen, kl 10 gingo vi [till] kojs, men det är alldeles
förvarmt att sofva.
Den 17 Maj. Måste fortfarande ligga ombord på Caronia. Wi få icke
ännu gå i land. Wädret vackert 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 måste vi upp föratt göra oss klara förafresan. kl
7 skulle vi få frukost men jag fick ingen, kl. 9 fingo vi gå i Land.
Wi måste igenom tullen på alla möjligavis. kl. 11 fingo vi gå ombord
på en mindre ångare i storlek som Östersund.Wi blefvo innstufvade
som Sill på denna båt. kl 1/2 12 Nådde vi till Utvandrare stationen
som är bygd på en 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 från våra
kammrater i 7 timars tid, beroende på att 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 gå ombord på en
mindre ångare igen föratt blifva föst på Järnbane 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. Wädret vackert. Bogie vagnen är
stor, men omöjligatt begagna som sofvagn o mera skakande än de
Svenska Bogiee vagnarne. Wi åka oupphörligtigenom fina Byar o
Landsträckor o fina Herregårdar. Wi fingo i dag träffa Hvita Stjärn
Linien folk d.v.s. Ung o Bendikt m. fl. på en station mellan Nevyork o Montreal eller vexelstation förCanadian Pacsific Mineapolis
banorna. I morse fmgo vi se dom mjölkakorna ute på bete, eller i
det fria. Har i dag sett ett hus som farmare bebo, bygd af knabb.
Landet från Nevyork till Montreal är ganska kuperat (Land) men ganska
mycket bebygd. Wi kommo till Montrial kl 11 på kvällen. Närvi
kommo in i en tredje klass väntsalvar där ett Kines leger på Golvet
bestående af sirka 100 personer, män, kvinnor o barn. Här fingo vi
ligga på bänkar af tre. Kineserna äro ett stor växt o kraftigt folk men
drumliga i vändningarne, o tjufvsaktiga påståsaf dem som varit i
närheten af 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 på Tåg o Ångbåto allt fösandefram o tillbaks på alla
platser. Kl. 1/2 10 fmgo vi stiga på tåget, ("Canadian Pascific banan"),
till Winepeeg i Canada. Afresan från Montreal skedde kl 10.. Montreal rasande stor stad, o ganska fint byggt. Wädretvackert på Bön
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 äfven ganska 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 år sedan. Björkskogenhar
börjadtväxa värre. Wi börja på o tröttna på den långa resan, att
resa både natt o dag i 3 veckors tid utan vanlig hvila, är förden
som är ovan 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, fastän järnvägen
är smalspårig 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 åkt förbi de
stora Hudson sjöarne,dessa äro ganska stora. Litet mat fåvi, vid
vissa stationer o kaffe, elljest lefva vi mest på sötsaker som säljes
på tåget af en medföljandekypare som kuggar oss förjämnan, på
sockerbrödo coklatekonfekt, ("Anders har nu köpten tårta för25
sent! hälfvten bestod 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
värsta jag har sett, i Sverige finns inga kurvor som äro så skarpa.
Den 22 Maj. Vädretvackert. Sofvit gott i natt på tåget. Wi har nu
hörtaf en Angermanländare som är arbets förmanförett Järnvägsbygge
här i Canada, Winepeg att det är godt om arbete här i Amerika värre
o bra betalt 3 dollar om dagen, ganska godt att höraföross förståss. Wi fmgo Ragundabon till ressällskap på tåget, 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 göra ombyte på tåg. Här kördom sakta
värre, fastänbanan är rak o jämn. Canada är ett slätt lågland med
kolosala sades o Åkerbruksfält.Men här ärännu icke mycket grönt
fästen Engelsmennen kallar det, fördet soliga Canada.
Jag o mina reskamrater har i dag ganska ondt i hufvudet, beroende
antagligen på den långa resan o stilla sittandet är förovanligt för
oss. Har i dag fått fatt på en reskarta, ganska trefvlig att hafva,
när man är ute på lång resa o i synnerhet som nu. Man får nu 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 på Skandinaver. Har idag sett
indianer 4 st igen. Wi åka nu in på Amerikas o Canadas Prerier.
Släta o skoglösa slätter flera mils sträckor mellan bebodda trakter.
Den 23 Maj. Wädret vackert. Har i natt sofvit godt på tåget det
öfver går till vana, att sofva på tåget. Wi åka fortfarande 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 körahär också
med tågen, fördet går ganska 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. När en person skall ut o åka
här så körhan med 2 hästar en liten vagn som liknar en trafkörningssyllka där hemma o när han harfvar eller plöjer så körhan med
4 o 6 hästar o flera också. Wi har i dag sett hästuppfödaredässa
hade hjordar på 300 o 400 hästar, dessa lefva ungefär som lappar
der hemma, resa till stederna o seljer hästar ibland elljest hafva de
sitt tillhåll på Prerierna förbetets skull.
Kl 1/2 10 voro vi på en station som heter Medicine Hat. Här blefvo
vi upplyst af konduktörenatt vi skulle göra ombyte på tåg, men vi
måste ligga här hela dagen, inan vi få fortsätta resan. Denna station
liknar ett mindre Municipalsamhälle. Här är det 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 här är lång värre
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 på oss, i stället för på 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 på bergen ännu, o
klimat är det samma här som i OviksQällen. Wi har åkt igenom en
mindre tunell i dag samt stora skogar, såsom tall o Granskog.
Skogen är lång o fin värre, det liknar Moneset i Salsan värre.
I dag är det Kristi himmelfärdsdagen således en högtidsdag där
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 här är
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 är Moyie som uppehåller trafiken mellan Krotenday L.dg o Nelson järnvägstationmen det
är ganska inntressant o trefvligt att få göra ombyte siså där inbland, på en så lång resa, som denna. Wädret utmärkt på denna lilla
sjö, som är innklämd ibland så högaberg. Båten Moyie går ganska
raskt. Utsikten fr sjöntill Lands är härlig här. Wi måste vara i fyra
timmar här ombord, sjöresanhär är lika lång som från Hackas o till
Östersund,alltså en 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 långa just därföratt vi
kunde icke köpaoss någon mat, de voro alldeles föroskapligt dyra
på småvaror.
Denna båt ären flytande krog, riktig en också. Kl. 7.voro vi i
Nelson här måste vi ligga öfvernatten, Wi togo in på Hottell 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 göra oss klara förafresan härifrån.Nelson är en 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 åka bredvid 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 är nära på hemskt att åka efter denna bana,
just därföratt dom köralldeles förbaskat i de skarpa kurvorna o
vägen är smalspårig, o förskräkligtdjupa dalar. Det börjar nu skrida
på, så att inom en timme, så har vi nått målet förvår långa resa
från Hackas 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 är bara 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 härifrånför Qorton
dagar sedan hem till Hackas. Wi träffade Johan i Hof han är tjock o
fet värre o mår godt här. Här äro ganska många Svenskar. Här är
förtillfället icke värst godt om arbete ännu men det blir nog arbete
här med tiden. Här är godt 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 på dagen, efter att hafva sofvit godt
under natten. Wi har icke ännu fått fatt på något knog eller arbete
ännu. Wi gingo upp till Fénx [?] kl 4 idag föratt bese grufvorna.
här kommo vi [i] kast med Olle Staffansson från Näs o Erik Eriksson
från Bingsta, 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 där uppe inne i grufvorna af gas o krut rökså
Närffebern brukar gå värre där på höstarneo vintrarne.
Den 27 Maj. Fortfarande utan arbete, går här bara o lodar eller
hvilar oss efter resan. Olle har fått arbete i dag på Smältan.
28 Maj. Fick jag arbeta på Smältan 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 på mina kläder osåvidare.
Den 30 Maj. Fingo vi arbete igen, och därförslutar jag att skrifva
nu en tid i denna bok, tills jag flyttar på en annan plats.
Den Samme
Anton Svensson
Den 29 September kl. 1/2 10 dog min kamrat o trogne wänn Anders
Olsson, i en ålder af 28 år o 17 dagar. Han insjuknade i Tayfys
feber den 9 September, den 26 på Natten öfvergicksjukdomen till
LunginHammation som då ändade hans lif.
Frid Ofver Hans Minne!
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1907
Julen 1906, ganska olik gammel Lands Julen, jag skulle hafva arbetat
Jul Natten, men olyckligtvis klämde jag mig veckan förejul, så jag
måste ligga inne tills på Nyårsdagen, då börjadejag 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. Lämnade jag o JönsJonsson o Johan Hoflin Greenwood
på väg till Spokaen dit vi också skulle hafva kommit på dagen men
till all olycka måste vi stanna på en station vid namn Marcus, o
åter vända till Nordthport föratt sjukbesigtigas om vi skulle få
passera Linen mellan Canada o U.S.A. Det var ganska sträng sjukbesigtning. Här måstevi ligga öfverförnatten, k 1/2 11 andra fingo
vi återvända till Marcus o sedan fortsätta till Spöken, dit vi nådde
kl 9 på kvällen, här träffade vi en Ströms pojke som har resturant
("Stockholm") här, han heter Erik Strömgren.Spökenär en fin o
trefvlig stad på 85,000 inevånare med flera sorters olika nöjen, men
mast utaf Saloones o de Wärldsliga o skamfulla nöjena.
Efter en väckas vistelse i Spokane, gå vi till Cocus d Alenie i Idaho,
föratt som meningen var sökaarbete, men vi kunde icke finna någonting där som vi likade, på grund därföratt de betalade så lite där.
Cocus d Alenie är en fm o treflig plats, den ligger vid en stor Sjö
[(] Lake) med ett 70tal ångbåtar.Efter en väckas vistelse där i Idaho,
gå vi tillbaks till Spokane igen, o starta o arbeta där, med olika
sorters arbeten. Men Johan Hoflin stannar i Idaho. Här i Spokane
träffa Jan 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 sköts hela 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, då efteråt 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 är det slut på
Nöjenaförmig här i Spokane.
Augusti mgenting särskildt.
September, den andra [(JLaebor Day) eller Arbetarnes Dag, då allt
arbetsfolk är fri den dagen från arbete. 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 präktigt vädervärre.
Träffade i början på denna månad Marcus Lindqvist här i Spokane,
ganska trefligt o träffa gamla kamrater o skolkamrater här i dätta
Land.
November, fortfarande ganska fint väder i början på månaden, men
den 16 börjardet o rägna litet så vi har nu att påräknamera regn,
än fint väder just på grund af den sena årstiden.
Den 27 kom Ole Sten Olson från Greenwood hit till Spokane. Han
var då på väg till Gamla Landet förfjärde gången. Lämnade Spokane
den 29.
Dec. fortfarande ganska fint väder, men litet regn ibland. Den 3 kom
allas vår bekante Jan Norén från Alaska hit. Julhälgen ganska tyst o
lugn. Snöade ganska hårdt juldagen. Ganska dåliga tider nu här i
Amerika, på grund 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 få köpaarbete förPenningar O här går nu en
massa med folk utan arbete o utan Penningar, därförkan man lätt
förståatt det blir en massa med brott gjorda såsom rån o plundrmgar
O stjäl gör dom till högero Wänster här.
Ja, nu är det slut på detta År,o ett nytt år kommer får då se vad
det nya Åretbär i sitt skötte. Därförsäger jag nu ett God bay till
det Gamla Året,med dess mödoro Strider!
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År1908
Januari, Nyårsdagen kall o ruskig. Den 28 lämnade Jöns min 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 på väg till Gamla landet
också. Jag undrar just Storligen när det 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, hördedå att 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 går åt till mat o husrum.
April. Den 4. Går Jan Norén o Olle Eriksson från Sweeg till Montana
o Butte på Timmerhyggning. 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 få passa in en full väckas arbete ännu. Har nu hörtatt
Dan Olsson äri Greenwood igen. Men det är fortfarande dåligt i
B.C. Ja nu har alla Parkerna här i Spokane öppnatsigen så nu
börjardet o blifva plänti med nöjenigen här, men ingenting som
intresserar mig.
Den 27 var här en Cirkus Noris and Rows.
Den 30. Dekorations Day, då alla grafvar smyckas med blommor, o
särskildt de Gamla Soldaternas Grafvar, som var med under Frihetskriget på 1850 and 60 and 70 talen.
Wäderleken den samma ännu. Har äfven haft bref frånJöns, han är
nu frisk o har lämnat Hot Springs, han är nu i St Lous, där Worldsutställningenvar i Q öl.
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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 är det Warmt
värre om dagarne här i Spokane.
Den 21 July lämnar jag Spokane o går till Portland o sedan vidare
till Seattle. K1.4 lämnade jag 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, så jag hade att
trafvla en god bit 4 miles. O nu här i Beaverton synes det nästan
som det skall blifva omöjligto få reda på Mr 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 på eftermiddagen, ganska
Warmt här i Portland också.
Den 27th. Lämnade jag 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 många jobbar fins det som
jag kunde få, som lästa bara en månad, o tre veckor o så der, men
sådana vill 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.

"Marriage Licenses...SWANSON-RENHOLDS-Anton
[Tidningsklipp:
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 från Wissefjärda,
Småland föddden 29 Okt 1882.

40

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 är Wårt, så går det ändåkalla det förett
hem. Ganska fint väder den här månaden, 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, så då
fick jag se huru det ärdär som mgen Union fms ital, o mest Italienare som arbeta o låta sig drifvas som Slafvar, af sina öfverordnade, o makthafvande Basar. DS.
Föröfvrigt ganska fint väder den här månaden.
Oktober!
Fint Wäder i början på månaden. Den 10 hvart jag dålig litet av
förkylningett par dagar.
Den 12. War vi tUl Wancouver fint därvärre.
Den 14. Tog jag Tiden på Inman Poulsons Sawmills.
Den 17. Gick jag ut till Roseburg konti, föratt se på Frukt Land.
Lämnade Portland kl 1,30 på Natten, var i Rosburg kl 9 på morgonen
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 lämnade vi Rosburg föratt gå hem till Portland, äfter
en Trefvlig vistelse där. kl 9 på kvällen var 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, för 1,250 doll, på afbetalning. Lämnade
125 doll i handpenningar, resten på afbetalning, 25 doll i månaden
eller mera ifall vi kan. Landet ligger vid Yakamo rever, med tillhoran de rever Front. Får då se hvad tur o Lycka vi har med detta Land o
på samma 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 på kvällen. 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. Först på dagen 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 på morgonen den 22. Då hade vi att gå o få oss
litet Kaffe också, som vi o fick på en Jappanesresturant men de var
dåligt, sedan kl 9 beslötovi oss för,att gå o 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 på middag, godt
att få sig litet Warm mat o Warmt Kaffe då fördet regnade o
blåste kallt värre den dagen. Han har ett fint o trefvligt hem där,
på 25,45 South M. Street. Syntes hafva en god o trefvlig Käring
också. Föröfvrigtroligt o få träffa Gamla bekanta här i detta Land.
Kl. 3,30 Lämnade Wi Tacoma. Snöi Caskade Monten.
Kl. 8 den 23 på morgonen Woro vi i det Old Spokane igen. Tog rum
på Alger Hottel.
Den 24. Movade vi till ett hus på 2nd and Hofvard street. Ja minsann
Spokane är Old nu allreigth, alldeles förfärligtmed gubbar på streetens
här, o inte mycket arbete, så nu 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 gjöra hvad som hällst när fattigdomen
trycker på, men jag filar värrst Sorg förmin ÄlskadeHulda, som måste
arbeta så hårdt förden Stackars lilla daglön hon får, men som ordspråket säger Nödenhar ingen lag.
November 3rd. President Wal det förstajag varit med om Stoj o
bråk på Streetens 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 Wäder värre 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 Fäst på Frälsningsarmen ikväll.
November 30th, aflagd på Sprange ave bryggen. O nästan omöjligt
synes det vara få o 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 på något arbete hällre, det lilla arbete
som fins betalas bara 1,50 - 1,75 - 2,00 dol! för, så det är ingenting
ital, ty man har att betala bården med 5,25 doll i veckan ocksådärvidare.
7th National Apple Show här i Spokane.
lOth Fäst på Frälsningsarmen.
13th Movade jag från Wash street till South Maple street and 2nd ave.
Fint vädervärre om dagarne, men inget arbete ital, Långsamma dagar
värre.
22nd. Snövärre. Inget arbete. Plänti med gubbar i staden som ingenting
har att gjöra. Träffade Jonas Olsson från Näcksta han har nyss
kommit från Gamla Landet, hade äfven mitt Fottografialbum med sig
också från Hackas.
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 stället äga 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 bästa också förhär har inte varit några högtidligheter ital.
Får då säga ett Farväl till det gångna året med 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 år är 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 året också 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, på 20 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 Prästen o 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]nterade att det inte var någon sådan sjukdom, såvi blefvo litet lugnare
till hömert, utaf honom fick Hulda litet Medicin, som dock icke gjorde
någon wärkan. Sedan vände vi oss till Docktor Nelson, Swid, då fmgo
vi veta hvad Sorters sjukdom det var.
Februari. I början på mån[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 från sekelskiftet.
Oregon Historical Societies bildarkiv, Portland.
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Mars l. ganska [?] fint väder dom förstadagarne.
Den 8. Lämnade jag också Spokane, föratt gå till Portland, som jag
trodde skulle vara bättre. Lämnade Spokane på kvällen kl. 7. då
Snögadedet ganska hårdt där, Sådan där hagel Snö, kunde förstås
som vanligt inte Sofva något på tåget. Då när jag kom närmare
Portland andra dagen rägnade det här alldeles förbaskadt, så då
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 på Emplyments
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 gått från der.
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, så jag kvittade med det arbetet gjenast förän det 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 så jag ville inte gå dit o arbeta på utsidan
i 11 timmar, o såvara våt hela dagen, ty det är mera än jag kan
stå, o så på samma gång veta tydligt förjemnan att man är fattig
Slaf, men föröfvrigtvet jag då rakt inte hvad jag skall ta mig till
o gjöra, föratt kunna få några doll, att lefva på, förmig o min
ÄlskadeHulda.
21st Fint väder värre. Min Hulda börjarnu på o blifva litet bättre
för hvar dag, som det ser ut, O jag Önskarockså af allt mitt hjärta
att hon måtte få bli Frisk igen så vi 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 från den förstai denna månad, få se huru det går.
Den 8th. Kom min ÄlskadeHulda ner till stan från Tigardville, o då
rantade vi Housekipingsrom här and 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, på eftermiddagen Sosialist Tal af Presidenten förWestern Federation of Miners,
Wm. D Heywood på Skatingrinken här. Godt Tal värre!
4th. Movade vi igen från Sherman 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 vädervärre om dagarna. (Min
ÄlskadeHulda börjarnu på o 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 värre om dagarna.
Den 12th. Movade vi igen frånJefferson street tillbaks till Sherman
street, få se huru länge vi blir här nu. Jag o Skåningen Lamberth
arbetar fortfarande församma Company, vi har nu snart sagt varit
på alla 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 så mycket 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
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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 på eftermiddagen.
llth July, Gingo vi till Connoc[?]isis. Fint väder värre nu om dagarne,
litet blåsigt, så det blir inte såvärrstvarrmt om dagarne, bra förstås föross arbetare som måste hålla till ute i solen.
Får då sluta denna Bok, som är mig ett Kärt minne 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 på Book 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 från Book No l.

^1909
July 19th. Movade vi frånn Sherman st. till 362 E 2nd ave där vi
rantade ett 5 rom Cottage.
25th. Gingo vi till Herr o Fru Pettersson o hälsade på dem där fingo
vi färska helsningar från Spokane med Miss Augusta Pettersson som
då kom från Spokane.
July 31st. Swenskarnes dag på Alaska Yokon Pascefic Utställningen i
Seattle. Tal där af GuvernörJohnson från Minnesota, därvar nog
ganska storartadt då tänker jag. Fint vädervärre om 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 försvinneri 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 på Årsdagen.
7th. Movade min Svåger August till oss, föratt romma hos oss.
Under July o Augusti Stor Sträjk i Gamla Landet, 200,000 arbetare
på sträjk, sträjken varar ännu.
22nd. Gingo Hulda o jag till Tigardville o hälsade på där 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, förstakvällen var 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 få bli frisk o kry igen snart nog liksom hon varit
i forna dagar. Hoppas därföratt Gud styrer så att allt går väl 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 Köpte 3 höns.
19th Gingo Hulda o jag till Hr o Fru Pettersson, o hälsade på dem.
Jag förmin del är litet dålig nu, mina ögonhar blifvit så såra o
onda, så jag har svårt föratt se, måste därförstanna hemma några
dagar från arbetet.
Sept. 21st. Dog den Swensk födde Guvernörenaf Minnesota, John A
Johnson, Högtaktadt af Swenskarne här i detta Land Samt äfven af
Amerikanska Demokrat party, så han hade en ganska god käns att bli
nominetast till President förnästa period, ty hela Demokrat partyet
hvilade nästan på hans Skuldror, något äfven på W-m jennings Bryan
Kansas City. Tvo dagars regn i sista veckan af denna månad. För
öfvrigtfint väder värre 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 på o 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 är allaredan litet kallare om dagarne, o så börjardet o
regna Utet hvarje dag.
17th. Fick allas vår vän o kamrat, Herr o Fru Pettersson, en stor o
ducktig Pojke - Regnigt om dagarna.
18th Oktober 1909
kl. 11.50 på kvällen 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 kär af Hulda o babyn fören
väcka, hennes namn ärMrs Anderson. Fungerandt Dr. A H Janhnson.
24th. Kom min Svägerska Mrs Linder hit från Tigardville föratt
stanna några dagar o taga kär (eller sköta) Hulda o babyn. Hulda
börjarnu på o 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, så nu 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, på grund af den hårda förkylning
som jag har ådragit mig genom regnet. Nu har det regnat en hel
vecka, så jag förmin del börjao tycka det är plänti o nog med
regn, men jag lär nog icke få bestämma i den saken kan jag tro,
utan vi lär nog få mer. På samma gång qvittade jag Sågmyllen. regn
hela månaden, det är allt hvad jag kan säga om November, o ingenting
o g]öra.
December l. Börjardet på o bli litet Kallt.
2nd. Blir jag sjuk rigtigt. Omöjligtförmig att kasta vatten o så der
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. Måste gå till 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 nära på död. Dr Johnson jämte
Dr Houn[?]es går o 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 värre att få komma hem till mina Älskadehär hemma.
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.
Får då Sluta fördetta år med 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 Plågorna är det 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 blåsigt värre med litet Snöblanding.
Jag förmin del börjar på o bli litet bättre, jag kan nu sitta på en
stol, o åka rundt Golfvet på Stolen.
Feb. 20th. Första gångenjag kunnat gå öfver golfvet med ett par
Kryckor, Mina fötteräro totaldt obrukbara, förrästenmatt o svag i
hela kroppen o så har jag hel Skägg o långt hår, så jag ser ut som
ett vilddjur, men jag börjar på o bli tjock o fet värre. Hela månaden
vinterlik.
Mars 1st. Kallt o regnigt i början på Månaden.
Mars 27th. Påskdagen - Döptevi vår lille son till Georg Helmer, jag
kunde inte vara med förmin Sjukdoms Skull.
Mars 28th var jag förförsta gången (de här året) ut på gatan, eller
rättare sagt på utsidan af huset o fick litet frisk luft. Sköntatt få
komma ut litet äfter en så hård sjukdom. Några fina dagar i Slutet af
månaden.
April 1st. Ganska fint väder nu, det är inte mer än två dagars regn
nu i hvarje vecka. Börjarnu på o kan gå litet längre förhvar dag
med Kryckorna, har i dag varit upp till Handlanden här o vägt mig,
jag väger 200 pund, det är ganska godt det af mig. I fråga om
bordarne som jag nemdt om föruti boken såbörjardom på o gå
ifrå oss den ene äfter den andre, of Kors vi får alltid någon i ställe
förjemnan men det synes som det inte är mycket lönto hålla på med
detta längre, åtminstone på den plats vi nu är. Fint vädervärre dom
två sista veckorna i April.
Maj 1st. Fint väder värre, jag önskarom jag hade varit frisk o Kry,
o fåttvarit hemma i Gamla Landet o fått fira den förstaMaj. Börjar
nu på o gå ganska godt på Kryckorna.
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7th. En ganska stor otur hände mig i dag i det att jag föllomkull mitt
på Sleta 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 på U.S. Laundry som Handdener[?], hon synes
tjäna så pass att vi kan gå lång fastän det är förfärligthårdt 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 vårt Land i Rosbyry som vi
Köpteför 1250 doll på afbetalning. men som vi icke nu sedan jag
hvart sjuk kunnat gjöra någon afbetalning på, så måste vi i vår
Sorgliga Ställning lösanågra hundra 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, så här är ett godt bevis på huru
olikt o ojämt det är delat i denna världen. Den som ärfattig skall
inte ha någonting, o den som är rik skall hafva mer, o robba den
fattige från det lilla han har, så här får jag instämma med den store
skrifställaren Jack London, Lefve Sociallismen!
Fint väder nästan hela månaden, bara fyra dagars regn.
Juni 1st. Fint väder.
7th. Började den så mycket 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 är närapå
likadan nu som förrasommaren, bara litet mera Folk nu, o flera
rosvagnar. Jag går nu två gånger i vekan till en Osthepath Dr Ley
Roy Smith som robbar ryggen åt mej litet, men jag tror jag skall
sluta med det, fördet synes som det inte gjör mer godt, än när
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 börjar nu på o gå litet bättre igen. Hoppas att det får fortfara så kan
hända jag blir så pass jag kan lämna Kryckorna någon gång i sommar
fördetta är minnsan långsamt o tråkigt på alla vis, jag har alldrig
vetat förhuru det är att vara Sjuk. men jag får minsan lära nu hur
det är att vara sjuk o Fattig.
July 4th. Fint väder värre om dagarne, hvar till Nordt Portland då
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förförsta gången 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 från Sanfransisko 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
bällte just på den grund att han var för gammal o varit ifrån den
Sporten förlänge, Nära sex år, så han kunde icke träna tillbaks sina
Krafter.
Wåran babe är nu ute i Kontry Hos Hilda o Linder så jag skall slippa
sitta inne om dagarne o vakta honom, förjag behöfver plänti med
exersaces förmina ben, jag blir litet bättre till att gå förhvar
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 på Laundry
ännu. Fingo äfven se liten skymt af den så mycket omtalade Halleys
komeét den 18th 19th, 20, 21st i denna månad, man kunde se litet
Eld sken på himmelen om kvällarne.
Augusti 1st. Fint väder värre 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 våran bebe i midten af denna
månad, ty vi Blefvo alldeles förlångsamma äfter honom, ty vi likar
honom allreigth fästen de äro ganska Besvärliga medan de äro små,
men vi lär väl 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 väder värre om dagarne Sept. lOth. Jag har nu lämnadt båda 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 får bli 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, förLöfven på träden gulna o falla af o Skördenär nu för
det mesta öfverstökadt,Hvaraf det synes i Tidningarne att det har
blifvit en ganska god Skördså det borde fortfarande bli ganska goda
Tider här i Amerika. Men allting man skall lefva af är nu så förfärligt
dyrt så det är alldeles hemskt, så det synes som allt hvad Folket
förtjänargår åti mat. Wi förvår del går lång ganska fint fastän
jag är sjuk o oförmögenatt arbeta, men Hulda förstårpå maeka
allting gå.
Okt. 1st. Hulda Slutar på Cascade 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.
Får då se hur vi Slår oss ut med det. Hulda skall koka, o jag börjar
nu på o bli så pass bra, att jag tänker Waska diskorna o väta på
bordet där, det är minsann nödvändigtatt jag börjar på o bli lite
bättre så jag kan hjälpa till litet, o göra det litet lättare förmin
ÄlskadeHulda, förvi behöfvaminsann penningar föratt kunna lefva,
o Slippa ligga annat Folk till last.
Okt 5th. Wåran babe är litet dålig såvi måste anlita Dr ett par gånger.
Okt. 7th. Sände våran Älskadebebe ut till Hilda o Linder han synes
nu vara litet på Bettringsvägen. Hoppas att han blir bättre nu när
han Får dricka rigtig Komjölk. Hulda o jag har haft en förfärligTandvärk i början på månaden, så det var hemskt, vi måste draga ut två
Tänder hvar, så man får plågas på alla möjligavis, här i denna
Wärlden.
Okt. 19th. Flyttade vi från 362 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 på Cliffinn, att bårda tre gubbar. Här
är inte många som arbeta här äimu men det blir väl fler Hoppas vi.
De betala oss 5 doll i veckan förborden, men det är de lagrannaste
gubbar jag någonsin här sett med maten dessa som äta här nu. Men
det blir väl bättre när det blir mera Folk här.
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Bild 5
Stationen i Tigard strax utanför Portland. 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 då o då, men
dock icke mycket. Wi trifs godt här ute i Kontry. Wi önskavi kunnat
haft våran babe här men det går inte fördet är litet för kallt 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
förtjänsthär men så är det icke så mycket o gjöra hellre, förmin
ÄlskadeHulda behöfver hvila litet, efter allt det hårda arbete 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 än att
gå på stretena i stan, o så är det helsosammare luft här, så jag
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
då o då, men icke så mycket så det är lönto räkna det, fördetta
är en med de finaste höstardet varit här i Oregon på länge. Wi har
fortfarande lika litet med Folk här, så det är ingen förtjänstital, bara
så mycket att vi kan gjöra vårt Levebrödhär o inte behöfva gå i
hål, eller ligga annat Folk till Last, men så är det 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 ännu börjat på o 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 väder värre under julen. Undrar just Storligen huru julen varit
i Gamla Landet, har icke hörtnågot från der på ett 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, så gärna som jag likar o
höranågot från där. Det händer också ibland att jag önskar jag 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. Då går det nog en dag om sänder.
Får då säga ett Farväl till det gångna Åretmed dess mödoro besvär
o bekymer på alla 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
Räknadt äfter vår Frälsare Jesus Kristus födelse
January 1st. Nyårsdagen. Fin värre, vi vakade in den hos allas vår
vän och frände Fred Petterson. Härvid Cliffinn ärdet ingenting o
gjöra ännu föralla Gubbarne har gått härifrånförnågra 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 på o blir litet mera Folk här, så vi får litet
mer o gjöra, godt nog. Få se om vi kan gjöra några doll häreller
hur det går. Fortfarande Kallt o Blåsigt, men korna rundt här få gå
ute ändå,hur Kallt o ruskigt det än är. I det här Bredskäntat vi
lefver i är det betydligt Kallt om nätterna. Arbetet synes gå sakta
med sågbuilldingen, o litet Folk är här ännu. De börjardå på 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 är då litet 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 få nog vatten fören Pawn eller damm föratt Kipa Loggen i. De
börjadeo såga med allvar den 14 February, så nu har vi allt litet o
gjöra allreigth, får se hur länge vi kan klara oss ensamma men det
ärbra att vi har litet o äjörahär nu så Kanhända att vi på något
vis kan gjöra några doll här fästen det är nog hårdt arbete förmin
ÄlskadeHulda allreigth o jag förmin del är förfärligtvek 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,
när jag 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, är det, som det ser ut, o som det höres på alla Kärar
som arbeta här, de klaga rigtigt, så det ser ut som det blir hårdt
förmr Fox o kipa folk här, men Tiderna äro så dåliga nu så han får
plenti med godt Arbets Folk här ändå,som måste arbeta föratt icke
Svälta ihjäl, men dagspenningen är då förfärligtLåg från l doll 75
60

cents till 2,25 om dag o 10 timmars arbetsdag, bara de kunde få arbeta
stadigt ändåså kunde de gjöra litet penningar här men de få icke
arbeta stort mer än 3,4, o 5 dagar i hvarje vecka, o så måste de
ligga förMyllan har godt söndereller någonting dyligt, så de har
allt sina bekymmer Pojkarne här också.
March 1st. Fint väder nu om dagarne, vi har nu bortåt en 30, 35
hårdare här, så nu har vi plenti o gjöra allreigth, vi fundera nu på
o hyra oss en diskvaskare, om vi kan få en förskapligt pris. Vi har
fortfarande litet Trubble med dom gamla gubbarne här, o så går dom
o Spraka Smörjaförbasen här Mr Martch så han är halfvom arg
stöddigtså går han o Sprakar förMr Fox o så måste vi jämna ut
Smörjan som dom har sprakat med Fox o Mrs Fox, hon ärdå ganska
medgjörligändå,så det är godt föross ändå.
March 24th 1911. Får då se i Swenska-Amerikanska Posten, att min
forne Kamrat Axel Johansson från Näcksta Hackas ärdödhan dog i
Tyskland i sitt arbete o yrke. Frid öfver hans Minner
"JÄMTLAND.En
[Tidningsklipp:
jämtländskdykare död. Från Stugsund
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 Gästgifvaregården Cliffin här förut, men han ärvisst trött på det nu så
därförkom han till oss o ville arbeta. Vi betala honom 30 doll i månåden o bård o rom, så det 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, så nu slipper vi betala extra
10 doll i månaden förhonom, o så är det mycket trefvligare föross,
det blir visst litet mera o gjöra föross men det gjör intet, förvi är
glada vi har han här o Hans är ganska händig o ta Kär af bebe,
fastän Hans är litet konstig ibland, men han är allrigth bara man
kipper god min o talla väl med honom. Myllan har nu godt stöddigt
en två veckor så nu ärdet en hel hop Lumber här af allt möjligt
slag, men det ärvisst dålig Logg här fördet blir mast Slabb vedd
här o stora högaraf den också, så nu har det börjat på o 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 för folket som
arbetar förhonom, så nu är det Kick [?] här på alla möjliga vis. O
vi äro också Skylldiga en hel hop förGrosseris o kötto dom vill
naturligtvis ha sina penningar förvarorna som vi tagit, så de börja
på o fråga äfter penningar också, så nu börjardet på o si litet
Konstigt ut föross allreigth men vi tänker på o 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 är så förfärligtlortigt o ohälsosamt rundt här ty Crematoriet
är straxt intill här så vi lär nog icke stanna här, värrst länge, ty vi
vill icke ha våran Kära bebe sjuk. Wi har ännu i Slutet på denna Månad
icke fått Sättlat med Mr Fox fastän jag har varit dit nästan förhvar
dag, det synes nästan som vi får arbeta två gånger, förde hårdt
arbete-Slantar vi Kunnat förvärfvaoss där, så vi får min själ gjöra
rätt föross allreigt som det synes. Fint väder värre om dagarne nu,
jag har börjato titta äfter arbete men det synes icke villja lyckas o
få fatt på något.
May 1st. Köptevi ett Rooming House på 24th st and Thurman st
794 1/2 för500$ doll får se huru vi kan slå oss ut med det, vi är
visst litet skylldig på det 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 gjör rasten af arbetet, men som det höres
på gubbarne 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 få Sättla med Mr Fox, men jag måste taga Lumber billar istället
förPenningar o Collecta in Penningar själf, o som det synes går det
ganska bra. så efter all mödao besvär behöfvervi icke o lösa något
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vidare där, mer än en 5 eller 6 doller så nu har vi då åtminstone
blifvit Kvitt en del af våra björnarsom skulle ha Penningar från
oss, fören gång. Wi har nu varit o hälsat på hos Hilda o Linder,
dom synes må bra värre. Wi har icke värrst mycket o gjöra här på
Roominghuset, ty det ärbara 11 rom o ta Kär af, klina o bädda, så
det är icke värrst.
Fint väder värre om dagarne o jag synes bli litet bättre i mina ben
förhvar månad fastän det går sakta förfärligt,men jag får väl lof o
vara tacksamm ändåfästen det ser minsann mörktut allreigth föross
många gånger o på samma gång är det minsann hårdt o höranär man
skall profva o få fatt på något o gjöra, att man ärkryppling o inte
kan gjöra arbetet, så de vill ike låta mig o profva o arbeta hellre
Sorgligt nog, o så då när jag Kommer hem är min ÄlskadeHulda sorg sen o missmodig, föratt jag icke kan få eller ta något arbete af
något Slag så Wärlden ärminsann icke såvärrst Solig föross hällre.
Wi har nu haft ett par dagars regn i Slutet på denna Månad, men vädret är Präktigt, Wackert nu igen.
June 1st börjar på o blir litet warmare förhvar dag nu fästen det
är fm Wår allreigth.
June 2nd and 3rd. Den Stora Sirkusen SellsFlots är nu här i Portland
dessa två dagar. Wi har visst bara 3 blocks till Cirkusen men ändå
går vi icke o ser den, o of Kors vi har sett Cirkus Paraden, så det
är allt vi behövero se, ty alla Cirkusar ärfördet masta lika, o
då när man har sett några såblir en man tröttpå dem 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 arangerade fästen där.
Min ÄlskadeHulda arbetar nu på Laundreet igen så nu ärjag hemma
o ser äfter Huset o vår lille George men jag skulle allt bra gärna
velat arbetat i stället föro vara hemma, men som det synes är det
omöjligtförmig o få något arbete nu, när jag icke ärStark nog att
gjöra det tyngsta o hårdaste arbetet såsom jag brukat gjort förrnär
jag var Frisk o stark, O min ÄlskadeHulda Arbetar Hårdt om dagarne
på Laundry hon får minsan gjöra rätt förden lilla betalning hon får
så jag undras visst icke på att hon är missmodig 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 på alla
möjligavis, Hvarken Min ÄlskadeHulda eller någon annan. Fint väder
värre om dagarne, o som det synes af Tidningarne så är det god utsikt
förSkördeni detta Land, den s[ä]ges skal bli god på alla områden,
ja det är godt 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 firade den Stora Idepändiens dagen där, vi hade ganska roligt där, för
oss Själva, det är nu förbjudetatt sälja fajerCrakers eller raketer,
för4th july firande här i Portland, fördet är alltidt en hel hop som
skuter sig fördärfvatpå ett eller annat vis med dessa raketer, så nu
firas Indepändense dagen tystare allreigth, men lika bra, den firas
mera som den skall firas.
July 16th. Det är nu förfärligtvarmt om dagarne opp till 99, 98, 96
o till 100 Parland, i skuggan här i Portland, o i ÖsternNew York o
Chicago är det förståsen hel del varmare. Folket döraf värmen där,
det stod i Tidningarne att det var 60 personer där dödtaf värmen på
en dag så där är det 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 så är hon litet dålig också nu
förtillfället, därförtrodde hon att det var bättre o vara ute i
contry några dagar tills hon blir bättre, ja hon behöfver minsan 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 än här i Portland, det har varit opp till 106 grader Parland i
Skyggen där, men det är en god fördeldär, lyften är litet lättare
där än här i staden ibland de HögaHusen där det är rökigto kvalmigt.
Augusti 1st. Fortfarande förfärligtWarmt om dagarne. Wi börjanu på
o fundera på o Sälja vårt Roominghuse får se hur det går. Det är ganska hårdt o Sälja det nu fördet är bara 2 1/2 månads Liase kvar på
huset, men vi hoppas att det går, vår Skulld förrfaller också samtidigt som Leasen, o det är nog omöjligto få låna några Penningar
kan jag tro som det höres, o så begär de ett så förfärligthögt in64

trässe på penningarne så det är omöjligto 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 på sjönibland, fördet börjar på o bli
så långt emellan jag är i någon båt nu, så jag har nästan glömt bort
hur det är, o hur det Känns.
Augusti 22nd. Min ÄlskadeHulda har i dag varit o registr[er]at oss
förHoppicking som börjari början på nästa månad, får se hur det
går föross det blir allreigth bara vi får ha fint väder. Wädret är
ännu fint värre.
September 1st. Wi håller nu på o ställa oss i ordning förHoppickningen.
Wi har talat med en Käring, som rommar här, att taga Kär af 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 på Rosés 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 där allreigth, fördet är minsann fint rundt där. Kl 3 ärvi i Independense där ärdi 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
på eftermiddagen, så det är icke värrst fint o börjaresa tällt o gjöra
Campeld o sedan ligga på strå på marken, det blir värrst förvår lille
George, förHan är med allreigth, det är nu litet kyligt om nätterna
också, o så när det rägnar litet blir det alltid litet värre o vara uti
Campen.
Sept 6th. Wi startade idag med o Ficka Hopps det är fint arbete allreigth. Wi får 50 cent Boxen förvi Picka som vi kunde nog gjöra en
god dagspenning här allreigth bara vi finge arbeta hela dagarne, men
si de får vi inte, förtvå orsaker skull, fördet förstaså regnar det
litet förhvar dag, såvi kan icke picka förrägn, o fördet andra, så
är det förmånga Hoppickare här, är 900 personer här nu, i vanliga
fall, eller förutom sommrarne bruka de icke vara mera än 200 Persöner, så då hade de att plocka hur vädretvar föratt få inn Hoppsen
förränden blefv förgamalt. I år är det annorlunda, det är förmånga
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Pickare, så torkhusen bli fulldop, på en half dags arbete, o sedan
måste vi Ligga af l 1/2 dag fördet tills torkhusen bli Tomma igen,
o så är det plänti rägn, så här blir det ingen förtjänstföross, vell
vi stanna bara en väcka här ändåså går vi hem, vi har gjordt våra
expenser det var allt, o så dåligt väder såvi var glada o få Komma
hem igen, äfter en sådan hård färd värrst förvår lille George, men
han synes o må godt ändå,fästen han fick frysa o Svällta nästan
litet. Fint väder värre igen i slutet på denna månad.
Oktober 1st. Fint väder fortfarande, jag är nu 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 på det 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, så vi 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 är Skulldig, förRoominghuset, annan hvar dag o vill ha penningar
hon gör oss snart Kräsig med sitt Springande tror jag! Hoppas att vi
får Sällja det. Wi har haft en hel hop Köpare som varit hit o tittat
på, men det har icke blifvit någon affär af ännu.
Okt. 29th Min ÄlskadeHuldas Födelsedag, fint väder värre i dag.
Okt. 30th. Sålde i dag Roominghuset till Mr Lindley för425 doll, så
vi fick förloraen god del på det, både penningar o förnituraf allt
möjligtSlag. Men vi ärändåglada att vi fick Sälja det, o fåbetala
våra Skullder, så vi slipper o höranågon fara o Springa o vill ha
peningar stöddigt. Samma dag Köpete Hulda en jobb på Emplyment
offise hon skall gå ut o Koka, hon skall gå till Fallbridge Washington, 106 mil Nordt from Portland, Hon får 60 doll i månaden där, koka
for Sex personer, så det är ganska bra.
Okt. 31st. Hulda är i dag till Tagard till Linder med vår lille Älskade
George han skall vara där, medan mamma är borta o kokar. Well jag
hoppas att vi alla får vara friska o krya, så går det nog en dag omsänder 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 på MöllerBarber College, där Anton 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 är minsann 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 också därvidare.
Now 3rd. Har i dag Hyrt mig room på 387 Couch st, för2,25 rent i
veckan, o sämre Room änvi hade på Thurman st o dyrare änvi hade,
så det är nästan som att gå från askan o ut i elden.
November 4th. Söndag går i dag ut till Tagard föratt se hur vår
Älskadelille George går lång där, jag har äfven köptnågra leksaker
förhonom, som jag har med ut, o förLinders barn också. Ja George
blef minsann glad när han 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 på MöllersBarber 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 lära det,
utom talls o mat o Logi, o så där vidare, så jag tänker att alla
penningarne lärväl gå som vi har, fördet Kostar en hel del o bårda
o lefva på det här viset.
November 18th. Har idag varit till Tagard stannade öfversöndagn hos
vår lille Käre son, han synes må godt, o trifvas, han frågar äfter
papon o mamma ibland, han säger di är down 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 på med
Barberingen några dagar, o det synes gå allreigth, 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 här arbetet fästen de
är litet såra ibland. Ganska fint väder fördet mesta om dagarne,
litet regn ibland, men man kan icke expecta något den här Årstiden.
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 är en 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 när jag lämnade där, Kl 8 på kvällen
var jag i Portland. Här rägna det alldeles förbaskat. Ja nu har man
start inn o rakat gubbarne värre igen o det går allreigth.
Now 29th. Har idag träffaten Gammal Skolkamrat från Gamla Landet
nämligen Erik William Persson från Gärde Hackas, han kom till Amerika
förett år sedan o förtvåveckor sedan kom han från ÖsternDakota.
Han arbetar häri Portland som Snickare. Well det är roligt o träffa
någon då o dåfrån Gamla Landet så jag kan få höranågot eller några
nyheter därifrånfördet börjar på o bli Långt emellan jag får Höra
något därifrån,ja detta beror en stor det på mig själfockså, för
jag skrifver sällan dit något så det är trefvligt o träffa någon Gammal bekant ibland. Har äfven i dag träffat en del bekanta från Spokane
såsom Skåningen Aug. Lambert med flera sådana, han kom från Sanfransisko 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 håller på o lära sig Barberaryrket också här i Portland
sådet är litet trefvligare än att var ensammen. Hans namn är Billey
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 på något vis eller sätt!
December 1st. Har i dag fått Svenska 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 gjöra detta arbete i
många årännu! D.S. Fint väder fördet masta om dagarna.
December 3rd. Har i dag varit till Tagard igen o hälsat på vår lille
son George igen, han synes ha fått en liten förkylning men den går
väl snart öfver, så han mår föröfvrigt ganska godt. Han är rigtigt
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,
så han är nästan som en stor pojke nu, det Känns lika Långsamt för
mig o lemna honom jag kunde icke hålla mig från Gråta när han sade
baj baj Pappan,det är minsann tråkigt o tänka på att vi icke får
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vara tillsammans som annat Folk, utan måste vara skillda åt på
hvar sitt håll på de härviset, o så är det så dyrt o lefva förmig i
staden, det kostar lika mycket förmig ensammen som det gjorde för
oss alla tre när vi 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 ÖmtAlskade Make Hulda. Hon synes o må godt där hon är, men jag går nu icke
ensammen, ty vi har bestämdt det så att 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
när hon fick se George o mig komma sådet blir trefvligare förhenne
när hon har bebe där.
Dec. 12th. Lämnar jag Fallbridge o går till Portland föratt fortsätta
med mitt arbete där. Det är Långsamt o lämna mina två Älskadedär,
men det måste gå. Hoppas att vi får vara 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 på vädret 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
öfver hellre i den vägen, förde penningar vi fick förRoominghuset
äro nu gångna Sorgligt nog att säga, så jag 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 gjöra hvad 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 få dem hit igen det är minsann en
rigtig Glädje, fästen jag 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 Jefferson 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. Går jag 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 också o så fick George en hel hop med
candy o Leksaker så han har plenti o gjöra nu. Men vi måste gå till
staden ikväll igen, förjag skall börjao arbeta igen i morgonbitida.
Får äfven ikväll träffa min Svåger August nere i staden han talade
om föross en stor nyhet, nämligen att han Gifte sig juldagen, 1911
med en jänta från Finnland Svensk Finne till börden, hon är lika
Gammal som August hon ser ganska hygglig ut, men är nog 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 länge godt o tittat äfter en, Hoppas därföratt han får det bra nu, på alla möjligavis!
Dec 31st. Ja nu är det Slut på detta år med 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 bästa på det
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 Gå hem i förtiddärifrån.
Han ville tysta ihop Prästen, men musiken den likade han godt.
Jan. 15th ganska kallt o snöregnom dagarne.
Jan 18th. Regtigt Snöstormhäri Portland mera liknat Isrägn fördet
rägnar Is allreigth, det blir rigtigt Slädförehär fören hel veckas
tid. Det Isrägn gjorde stor skada på Frukträd o telegraf o Telefon o
Elektrik trådar, Skadan beräknas till 200000 doll bara här i Portland, utom den stor skada det gjorde förFarmare rundt Oregon.
Litet bättre väder i slutet på månaden men kallt värre o Blåsigt.
February 1st. Wädret börjarnu på o bli litet bättre men det regnar
litet ibland.
February lOth Arbetade i dag första gången ute i ett Barber Shoopp
på East sidan 28th st and Sandy råd förmr Kevitt, bara förLördagen,
som extra då så det är icke värrst men jag får 4 doll förden dagen
så det är inte så illa ändåmen jag får då finna ut, att jag på långt
ner icke är FörstKlass Barberare allreigth, men Hoppas att jag blir
med tiden, men man kan icke gjöra mycket i den bussniss förän man
får Laissons, o det tar 3 år innan jag får den, så jag fårväl taga
det som det blir tills den tiden kommer, får se hur det blir då.
Feb 14th. Min ÄlskadeHulda har nu börjat på med dag arbete, hon
går o vaskar o klinar på olika 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 här ett Houskepping Room igen för3,25 i
veckan, det är minsann 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, så det är icke så värrst mycke, men
det drar förjämnan så stackars Hulda som måste Kipa upp Huset den
har vägen, men jag Hoppas att jag blir friskare igen så jag kan arbeta,
så blir det bättre föross alla då, förden väg det är, är det för
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Långsamt föross alla.
Mars 1st. Fint väder värre nu om dagarne, jag arbetar fortfarande på
Barber skolan ty det är almost omöjligt o få något arbete på utsidan
i dom andra Schoopen, fördet synes nu som Portland är totalt öfverfullt med Barberare o så ärdet en annan sak, en nybörjarhar ingen
Känns här i Portland förän man blir Laisens Barber då kanhända att
det blir litet bättre, det är då hårt o säja nu hur det blir då.
Mars 25th. Har arbetat litet nu på East sidan i ett Shop men det varade icke mer än några dagar ändå,så nu är jag utan, o far o springer
och frågar äfter arbete af allt möjligt slag, men det äromöjligto få
något. Det lär nog bli dåligt i sommar ändåförvi har Presidet Wal
i Höst,o då brukar det alltid vara dåligt sådet blir nog det allreigth.
April 1st. Min Svåger o Linder med Familj har nu movadt från Tagard,
till Mont Scott tiU deras Hus där ute på 6020 40 ave S.E. Det är nu
frågan om att vi skall mova dit också, ty det blir nog bäst föross
alla men bäst förGeorge, ty han får vara ute där i friska Luften,
härvi är nu måste han vara inne hela dagarne, o det är icke naturligt
fören Pojke, han börjaro se blek ut allaredan så det är på tiden att
vi movar igen.
April 9th. Movade vi från 11 Nordt 9th st till min Svåger Linder ut
till Mont Scott, vi får det en hel hop bättre där allreigth fastän det
blir litet längre föross att gå på Carsen men det kan icke hjälpas ty
våran bebe kommer att må godt därvärre, o det är godt förhonom April 19th. Startade jag o arbeta på 2nd Madison st fören jude
Herman Homster i hans Barber shop o Skola där, det är då icke
mycket betalt där, bara en 5 doll i veckan, ja det är bättre än
ingenting, jag får då litet Spännpengar nu. Fint veder värre om
dagarne nu, nästan litet förtort nu May 1st. Nu börjardet på o bli litet varmare om dagarne men litet
kallt om nätterna ännu, o så rägnar det ett par dar i veckan, så det
är Organ väder allreigth. Ja, jag arbetar fortfarande på samma plats,
men jag kan icke förtjänanågot var jag är, så jag önskaratt jag
kunde få fatt på något annat arbete som vore litet mera penningar i.
Warmt väder värre dom sista dagarna i denna månad, värmen gick upp
till 87 o 89 grader Parland här [i] Portland i skuggan, så det är
nästan ovanligt här vid denna Årstid.Det har icke händt på de sista
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20 åren efter hvad Tidningarne säger.
June 1st. Warmen ökarlitet förvar dag nu men det är omväxlande
väder, så det är så 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 på 2nd and Madison,
så jag är nu utan arbete får se om jag kan få fatt på något annat,
men det ser inte värrst lofvande ut det hellre.
June 8th. Gingo vi o Linders till Sellvood o hälsade på Risbergs, dom
mår godt värre som det synes o höres på alla Skillningar[?]. Gingo
äfven o skulle hälsa på August 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 är då mycket
sämre i år, än den 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 dåligt väder 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 på något Arbete ännu, o det ser ganska svårt
ut att få något också.
June 27th. Min ÄlskadeHulda har idag fått fatt på arbete föross
båda på Portland Haigth hon såsom Cook o jag såsom jänitor, får se
huru det kommer o gå föross. Hoppas att det går bra 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 så har vi litet o gjöra hemma 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 gjöra här, det är hälften
Housklening o hälften jänitor 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 är snälla o goda mot
honom, så går det nog förhan också, (Stackars George). Hoppas äfven
att det inte blir såvärrst länge förränvi får vara tillsammans
igen alla tre af oss. Men fårvi bara vara friska så går det nog för
oss, fastän [det] ser både Hårdt o mörktut föross många gånger.
Hoppas äfven att Gud Hjälper oss, o styrer allting till det bästa för
oss. Ja i dag rägnar det hela dagen, o ganska Hårdt cx:kså.
July 2nd. Ja jag har idag startadt o arbeta litet här, såsom piskatt
mattor o hjällpt till med Wasken o vaska disker o dylikt, men på
äftermiddagen var det icke någotvidare o gjöra, så jag var minsann
brydd, vad att ta mig till o gjöra, det rägnar icke någotvidare idag,
fint på äftermiddagen. Undras just Storligen hur våran bebe mår, jag
tänker han är Långsamm o Funderar på Pappa o mamma, om di skall
komma hem snart, så han får träffa oss, fort nog igen. Men jag
Hoppas att de är goda mot honom så går 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 så det står härliga till! Men vi
har haft litet otur idag vi har slagit sönderen litet Smörkopp, som
frun i huset påstod var 30 år gammal, han var för gammal, 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 är då säkert. Fint väder värre
i dag. July 4th. Ganska fint väder på förmiddagen, på äftermiddagen kom
det en rigtig rägnskur. Ja Hulda o jag firade Independense dagen,
eller 4th july, på ett Konstigt vis i år, ty vi arbetade hela dagen,
det var förstaföross bådavi arbetat någon 4th 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 på en rigtigt hård arbetet plats allrigth, o så en
annan sak rigtigt Kränkigt o Elakt Folk o gjöra med. Min Älskade
Hulda hade att Gråta litet i dag förFrun i huset, så det är väl
osäkert hur länge vi stannar här. Ser äfven af Tidningarne att
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Negern Prisefaigtaren Jack Janson van sin faigth idag igen från Jem
Flynn the Publer fair man från Denver, de faigtade i Las Wegas
Texas. Det var en hel hop med penningar i märket där allreigth ty
Negern fick 30000 doll i garanti o Flynn omträndt lika mycket(9
rounds) utom allt vad de kunde gämmla åt sej 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
där var en hel hop med money känst hands också förde spela på alla
möjligavis om penningar vid sådana tillfällen o där det samlas flera
tusen personer, föratt se faigthen o dom är naturligtvis rigtiga
Sports, med plenti penningar - penningar som gräs! (13 rounds). Ja,
här i Portland var det icke värrst stora Fästligheter i år den 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 på Köpet, så det 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 är då säkert. Wi var o hälsade på våran
lille käre George i kväll, han synes må godt o är Frisk o Kry, men
jag skall säga han blef glad när han 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 är så 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 får då minnsann Springa
stöddigtden, Stackars Swethart, litet regn i kväll igen.
July 7th. Fint väder på förmiddagen men det kom en rigtig rängn skur
på kvällsidan. Ja vi var o hälsade på vår lille ÄlskadeGeorge i dag
igen. Han blir då välldigt glad allreigth när han får se oss den
Stackaren, det är nästan synd att han skall masta vara utan Pappa o
mamma, o inte får vara med oss, förhan är allt bra rolig, när han
får se oss. Han blir så glad, så han vet knappast hur till o bära sig
åt föratt visa sin glädje, när han får se oss, men han har det godt
där han är, förLinders är goda o snälla med honom, det är en god
sak, så vi behöfver icke fundera, o vara engslig öfver att han skall
fara illa på något vis, det är en 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 är klädd i FästSkrud alkeigth,
på alla möjligavis, både Flagg-Dekoration, o bäst utaf allt den fma
Elektriks utstyrslen o Dekoration på alla dom stora Husen i staden,
det är minsann något som kostar penningar aUreigth fördet ärminsan
Storartadt på alla möjligavis. Husen äro Decorerade med Röd, Blå o
Purpur Laigtglober så det 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 gjöra annat än arbeta o Slita förMaten
o litet Kläder någon gång, sådet talls att knoga allreigth om man
skall fådet, man får icke allt det hellre ibland, när det börjaro gå
Krångligt. Ja o såär det gamla stora Krigsfartyget Oregon här [i] Portland också
under Elks veckan det är det störstaKrigsfartyg som varit in till Port lands hamn, vi hade ett annat stort Krigsfartyg här under RoseKarnevalen Maryland var dettas namn o det gamla Krigsfartyget Boston ligger
här för * ankar förjämnan, så Portland synes vara godt utrustadt med
*skollskäpp.
Krigsvärktyg under denna månaden.
Nu har dom också storartat hemma i Gamla Landet, i Stockholm ty
dom har de Olympiska Spelen där i sommar dom startade vid Midsommaren o håller på till slutet af denna månad, med alla möjligaslags
Täflingar. i dessa teflingar deltaga nästan alla 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, fästen jag själficke duger till det minsta
hvarken på ett eller annat vis nu mera, så likar jag se att Sverge
vinner. Hoppas att de gjör det också.
July 9th. Finfint väder i dag, godt föralla Elksmembers, som är ute
föratt förlustasig bara - o vill ha en god o fin tid, i detta vad de
kalla Härliga, SkönaPortland. - men det är nästan förvärmtföross
fattiga Stackare som måste knoga o arbeta i vårt anletes Svett, från
kl 6 på morgonen till kl 10 på kvällen, det är en lång arbetes dag
allreigth, men allting måste gå hur det än är. Ja i kväll är det 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, på alla möjligavis.
July lOth. Det börjaro kännas som det är sommar igen, fördet
börjaro bli tillräckligt varmt o dagarne, o ändåvarmare förmin
ÄlskadeHulda som måste stå öfverSpisen o koka förjämnan, det är
minsann hårdt arbete allreigth. Idag är det Kappköringmed atomobi
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lar på resträken här i Portland, mellan tre af Amerikas värrste
Atomobil Kärare, den värrste Atomobil Körarenär nog Barney Oldfildt
förhan har flera rekord o Wärldsrekord också, dumt att inte vi får
vara med, eller på något vis kan gå o se på, allt, som annat Folk
kan gjöra, men se den fattige får lof o vara hemma, det är då säkert
förvi meniskor äro icke alla född rika, dumt nog, som ordspråket
säger! Det tar allt möjligt sorters Folk till att gjöra en 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
hårt o stå i 3 timmar o sträcka sej om man skulle få se något. Men
så var Paraden nära 5 Engelsk mil Lång, med 14.000 Personer i Paraden,
representing denna Orden från alla States i Amerika, o Alaska, Honolulu, 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
är det en God, o Storartadt orden. Emellertid var Paraden i dag Stor slagen o Storartadt Fin på alla möjligavis, jag är glad vi fick tid
att se den, == Det var nog en 200000 personer som såg på Paraden.
July 12th. Har idag fått hörtatt Linders Sållt sin Plats i Mont Scott,
den här veckan. Han sålde den till August så jag 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 sådan där
Halfkräsig en som August, o få tjäna en Hundra doll då o då, det är
godt förhonom jag önskade att jag kunde gjöra det 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 är det samma
hur jag bär mig åt så har jag alltid ändan bak, o går vrongth på alla
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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. Präktigt väder om dagarne, nu det är då säkert. Har idag
vaskat fönsterigen hela dagen, det är litet trick o konst med det
arbetet också förän man blir van vid det, o of kors det ärdet samma
med allt sorters arbete förrän man blir van vid det, alltid litet
hårdt i börjanmen sedan man blir van, går allting sin jämna gång
allreigth.
Min ÖmtÄlskadeHulda hon får minsann arbeta hårdt allreigth, 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 är nog mörktföross
många gånger, men den enda väg jag ser, är att 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 bättre allreigth när
han blir några årälldre o förstårrigtigt hvad man säger åt honom,
vi Pakade äfven ihop rasten af våra saker också. Det är förunderligt
med oss, vi har att paka o mova stöddigt som det ser ut, vi får alldrig
någon varaktig stat på denna jord, åtminstone ser det så ut nu, men
det skall väl ändra sig Hoppas jag med Tiden, ja mrs Holm från Tagard
var också där 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 hård dag föross idag, ty vi har vaskat Kläder
igen Som förrästenskall gjöras hvarje Mondag hur det är med 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, så det är Hera hundra Personer Husvilla där o
så har det varit en häftig tunderstorm i Canada som dödatflera där,
o Hemma i Sverige, Stockholm är det två som har dödtaf Wärmen en
Portoguse o en Italienare dom var med i teflingarne där så dom var
öfveransträngdadärförblef Wärmen förHård fördom, så det är olika
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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
när de kommer hem igen.
July 18th. Det är nu upp till 99 gr färland här vi är, så det är ganska
Warmt allreigth, vi har litet fritt i eftärmiddag, såvi skall gå o se
vår Älskadelille George, får se hur det är med 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 tänker det är ganska storartat där
också nu.
July 19th Pläntivarmt idag också nästan förvärmt,det är 96 gr Parland
här idag.
July 20th Litet kallare idag på morgonen 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 på att gå o se o hälsa på vår lille bebe
i eftermidag igen, det är det ända roliga Hulda o jag har nu förtiden,
ja våran bebe synes må godt, men han blir allt bra glad när han får
se oss Stackars lille ÄlskadeGeorge. Linder har nu köptsig en plats
igen, vid Lents, det är störrePlats än den förra, mera land men mindre
hus, det är en half acre land, eller 4 lotter 50 + 100, för 1100 $
husgerådssaker o allt, så det var ganska billigt, godt fördem allreigth.
Well jag har idag fått funnit ut, att jag är ofärdig 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 värrsta är
när mina närmaste tala om det förmig, o blemar det på mig, att det
är min skull som bringat in sjukdom o fattigdom i familjen, o en hel
hop andra fel, det sårar mig allreigth, o det värrsta är jag 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 än funderar. Kan alldrig frångå,hur dum jag var som
någonsin lämnade mitt Kära Gamla land, fördär visste jag icke om
något sådant elende, på långt när, som jag får vara med om nu för
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var dag, o det värrsta äratt jag har ingen o tala med, som jag möjligtvis kunde lätta mitt hjärta för, på något vis, eller som kunde
förståmig, här i detta Land, jag önskar,om jag kunde bara få Spraka
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 är minsann hårdt
allreigth många många gånger om, o på alla 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 är glad
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 bättre där, än jag 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 på med höskördensom
värrst där hemma, önskaratt jag fåttvarit med. Hoppas att Skörden
blir god där också förde behöfver goda Skördarallrigth, förrästen
öfverhela Wärlden.
July 24th. Det har rägnat bra i natt, o nu på morgonen, men Blåser
kallt värre. Ja nu har vi hela familjen Cornelius hemma igen,såvi
har plänti o gjöra allrigth 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 på alla omständigheter förde är litet förkränkiga o noga härrskapet här, på allting här, ja si de rika kan då få
gjöra hur 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 på vår lille
Älskadebebe. Hoppas han är allrigth, o mår godt, så går det nog för
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han också Stackars liten. Ja Wåran bebe mår godt allreigth. Linders
har nu movadt från Myrth Park till deras nya Plats ute vid Lents,
det synes nu som dom kommer o få det ganska bra där allrigth, när
de kommer litet igång där. Men kanhända de säljer igen fort nog.
July 29th. Präktigt vaskväder idag igen, o plänti o gjöra, det är nog
ingen fara föratt det blir förlitet o gjöra här, isynerhet förmin
ÄlskadeHulda, förhon får minsann arbeta var minute som är, Stackars
hon, Hoppas att det blir bättre någon gång föross, försom det nu
är är det allt bra mörkto Långsamt många gånger, på alla möjligavis.
July 30th Solsken. Ja Hulda har idag sagt up vårt arbete här på denna
plats så nu vet jag inte hvad det skall bli hvarken en väg eller en
annan. Det är minsann mörkto tråkigt o Långsamt föross, på alla
möjligavis, o inte något bättre, hur vi änbär oss 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 något värre än att 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 allreigth o höradetta, fastän det är ingen som tror det, hvarken mina
närmaste, här i detta Land eller någonstans, det höres nästan som
jag vore Lat i stället, på dem, men det är allreigth, när de bara kan
se mina fel, o icke sina egna o så skuta Skullden på mig, o of kors,
jag har mina fel o stora fel också, men mäniskan är så Skapat, att
hon vill gjärna Klandra, o lägga Sten i bördanåt sin nästa hällre än
att hjälpa o lätta bördannågot. Well jag har stora fel allreigth, men
så får jag minsann veta af det också, det ärdå säkert, ty det är då
ingen som sparar, o inte talar om det förmig, det är då säkert.
Augusti 1st. Fint väder idag värre. Well vi är still kvar på denna
plats, hur länge det blir vet jag inte, Ja i dag är det jämt fyra år
sedan Hulda o jag Gifte oss. Tiden går fort ändå,när man ser tillbaks,
fästen vi 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
behöfver komma andra personer till last, eller ligga inpå någon, på
något vis, eller sätt. Må Gud Hjälpa oss fortfarande!
Augusti 2nd. Präktigt väder 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 gå o se Fred Pettersson
i Nordt Portland o Selma, men närvi kom dit finner vi till vår Stora
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 såg vårt
gamla hem Roominghuset på 24th and Turman st, men det var icke likt
sig på långt när nu som det var på den tid vi hade det, lortigt o
bedröfvligt på alla möjligavis, o nästan tom alla room, om vi hade
haft det så, så lär vi nog inte fått haft några remmare ital hellre
kan jag tro.
Aug. 5th. Fint väder värre. Ja idag reste Herrskapet ner till Seaside,
så nu är Hulda o jag ensamma här godt nog, förmin ÖmtÄlskade
Hulda behöfver minsan o få hvila ut rigtigt en gång igen, förhon
får minsann arbeta hårdt Stöddigtallreigth, 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 så det ärvärre. Wi gingo i dag till Hilda o Linder,
föratt hälsa på vår lille Käre son, han mår godt, han följdeoss
med hit, nu, vi skall hafva honom här nu medan herskapet är borta,
såblir det bättre både förhonom o oss, på alla möjligavis.
Augusti 9th. Rägn idag hela dagen.
Augusti 16th and 17th. Den Stora Barnum and Baley Cirkus är nu här
i Portland under dessa två dagar. Det har rägnat ganska hårdt hela
den här sista veckan. Vi har varit till Linder i veckan här o hälsat
på dem, dom synes ha det godt värre på deras lilla farm, o August
synes äfven ha fått dett bättre nu sedan han kom ut till Mont Scott
åtminstone säger han så själfo då ärdet 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 Kontraktor, får då se hur vi kommer o slå oss ut med det, det är betydligt
störreän hvad vi hade vid Cliffinns förut. Fint väder värre 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 hårdt att säga ännu.
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Aug 27th. Warmt värre nu om dagarne, Wi har icke haft så värrst
mycket folk här ännu 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 gjöra här 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, så det är plänti o gjöra föross, värrst ärdet förmin
Stackars ÄlskadeHulda hon får då minsann Slita ondt allreigth.
Hoppas att det blir bättre föross någon gång, så att 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 Käring här nu några dagar till hjälp, men hon kunde icke
vara här mer [än] en väcka så nu fårvi väl lof o få fatt på någon
annan förvi behöfver nog litet hjälp allreigth!
Oktober 1st. Fint väder fortfarande. Vi har nu fått hit en Käring
till, till hjälp igen så blir det litet lättare föross också fästen vi
har då plänti o gjöra här 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, så det 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 födelsedag ganska fint väder ännu 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 här värre, så han vill naturligtvis ha alltsammans, förhan är då
en rigtig Snåll varg det är då säkert men det äralltid så att den som
har mycket förutvill ha mer, o bara profvar o Klår på alla möjliga
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vis en fattig Stackare af den sista centen om det är möjligto komma
åt den, sådan är Chas 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 gjöra föross allrigth.
November 1st. Ofverlämnade i dag Boardinghuset till Chas Warren, så
nu får han då sin villja fram han får alltsammans nu så då får han
allt lof o bli nöjd. Vi tänker o stanna kvar här en tid till o arbeta
förhonom, såvi får se hur han äro arbeta för,hur längevi blir
här är hårdt o säga förhan är nog icke förgodo arbeta förkan jag
tro.
November 5th. President Val inom U.S. Waldes Demokrat Woodrow
Wilsson till President får då se hur tiderna här i Amerika kommer
att bli. Hoppas att de bli lika goda som de varit förut, så de inte bli
som de var sista gången Demokraterna hade en President på 1892-9394, fördåvar tiderna minsann icke förgoda.
November 6th. Kom Chas Warrens käring opp till Campen fr Oakland
California, föratt vara här öfverVintern o taga reda, o se äfter
Chas affär, hon synes vara Kränkig o är nog en god del också, dom
har två barn.
November 15th. Rägn nu förhvar dag nästan, så det är dåligt väder
fördom som måste arbeta ute men här är då plänti med gubbar allreigth, så vi 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 måste väl vara nöjda
med vår lötså länge vi får hafva hälsan. Jag förmin del ärdå fortfarande ofärdig i mina ben så jag duger då inte till värrst mycket
arbete som är hårdt, o det som är lättare kan jag icke få det är det
värrsta det.
Nowember 26th. Det rägnar värre nu, o nästan förhvar 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 allaredan så dom kan icke komma uret hur dom arbetar här dom arbetar
hårdtvärre, så dom behöfver nog 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 dåligt väder om dagarne. Arbetarne här i
Campen har idag börjaten liten Sträjk här dom vill ha mera betalt
o det höressom dom skall få det också, 25 cent mera om dagen.
Dec. 8th. Det börjarnu på o bli plänti med Trubbels föross också,
arbetarne Kicka på bården, o Chas vill icke Släppa till något vidare,
o koka med, så blir det förståsKokens som får skullden förallt hur
det än är, så är det han som skall hafva Skällning Stöddigt, det är
synd om min Stackars ÄlskadeHulda, som hördet värrsta af det alltsammans så vi lär nog icke bli här såvärrst länge nu kan jag tro,
förvi börjar på o bli rigtigt trötta på det här arbetet, o behöfvao
hvila oss litet.
December 14th. Har idag sagt upp vårt arbete här.
December 16th. Movade vi i dag från Campen här till 207 Sherman st
vi har räntadt ett Housekeping room här, Chas Warren är minsann hård
o gjöra räkning med, han profvade på alla 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 hårda arbete.
Dec 24th. Juldagen vi firade julen hos vår Svåger Linder i Lents, det
är nu kallt och rägnigt om dagarne, ganska trefvlig jul ändåföross.
Dec. 30th. Hulda har idag börjat gå till tandläkaren Dr Wise föratt
få ny tänder (eller löständer)som hon behöfverrigtigt nödvändigt.
Ja nu är det Slut på detta år, med alla dess mödoro besvär på alla
möjligavis, både förden fattige o rike, får därförSäga ett Färväll
till det gagna Året.
Lof pris o tack, ske dig i Fader Käre!
Får då se hvad det Nya Åretbär i sitt sköte.
Hoppas godt!
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År1913
räknadt äfter vår Frälsare Jesus Kristus Födelse
Januarey st. Nyårsdagen. Vi är i dag hos Hilda och Linder o fira
Ny-årsdagen också. Kallt o rägnigt värre litet Snöblanding med 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 på Street 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
på förhan hade minsann trefligt där värre, det kan hända det blir
en tid innan han får det så roligt igen, sådet ärväl inte o undras
på att han vill gå tillbaks dit igen.
January 5th. Wi Köpteidag ett litet Roominghouse på Maen st No
348 för 175 doll, det är8 room. 30 doll i ränta förhuset förmånaden
det är icke Stort, men får vi bara ha det fulldopp förjämnan så
hjälper det oss en god del, ty vi får fre husränta o litet mer till,
det är en god förmånföross allreigth.
Jan. lOth. Movade idag från Sherman st till vårt Roominghous 348
Maen st vi har Thelephon Home 3727.
Jan. 15th. Min ÄlskadeHulda har nu börjat på 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 lär väl 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 gjöra något hur väl man behöfverdet på alla möjligavis. Men
jag förmin del har visst ingen tur i denna världen hvarken på ett
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 börjar på o få rigtiga Gamla Lands vintrar här
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i Amerika, på Westkousten, 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
Älskadeär nu litet bättre, hon har varit hårdt Sjuk allrigth, men
jag Hoppas nu att vi alla fårvara friska så går det nog en dag omsänder föross också, fästen det ser minsann mörktut allreigth för
det masta på alla 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 något bättre också, så det
ärdärförflera tusen meniskor utan arbete, o i Östernärdet så
kallt att en hel hop mäniskor fryser ihjäl, fördet masta rundt Chicago 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 höresmå godt där värre, o arbetar förjämnan, han har god
tur här i detta Land han bättre än hvad han hade i Gamla Landet.
Får äfven af Morbror John höraden Sorgliga underrättelsen från
Gamla landet, att både min Morbror GöranMårtensson o min Moster
Sigrid Jönssoni Bergsbyn, Berg, äro båda döda, de dog förraSommaren 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 på sommaren i fjol 1912. Moster Sigrid dog på
hösteni Qol 1912. Fick äfven höra,att JönsJönssono Paul Magnusson
i Salsan äro dödaockså. Frid öfverdem!
Det har minsann blifvit ganska stora förändringardär hemma sedan
jag lämnade där, på alla möjligavis, o flera förändringarlär det nog
bli ännu på alla möjligavis försom det ser ut nu så lär jag 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
lär väl taga en god tid ännu innan det blir något bättre. Det har
nu i Slutet af denna månad varit förfärligaöfvesvämmingari Östern
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rundt Ohio, and Omaha and Nebraska hvarvid omkring 900 personer
löstelifvet genom drunkning, of Kors det är hårdt o säga hur många
personer som löstelifvet där, det är nog sannolikt, att det är flera
än hvad 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 fränd Johan Backlund fr Särna i Herjedalen Portland föratt bosätta sig i Österi Minneapolis hos sina
svärföräldrarhvilka äro från Rätansbyn i Jämtl.
April 15th. Har idag fått bref 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 Kära föräldrarhädangångne
från detta Mödosammalif. Hoppas därförtill Gud, de får det bättre
i den andra Wärlden än hvad de hade det här på denna jord, skulle
allt bra gjärna velat se min Fader förän han 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 Mårtensdotter, 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 på den andra sidan grafven, Jesus Lär oss därförpå din
rättaväg, såvi må vandra i dina fotspår!
Därför,Frid öfver dessa 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 öfver dem!
April 30th. Det synes gå sakta med Wåren här fortfarande Kallt och
rägmgt May 1st. Litet bättre väder börjardet på o 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 på denna månad i Meier and Frank Store (butik) som
janitor, men jag kunde icke stå det såvärrst länge, ty jag är fortfarande 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 på o tro, att jag blir alldrig lika Stark som jag var förut
Sorgligt nog, o som det ser ut så är det 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 är minsann otur, ty
Lyckan ärdå icke vid mig det är då säkert. 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 från vår dörr, hon gjör dagsarbete Stackars Swethart, men vi
fårväl lof o vara tacksamma med vår lötändå,så länge som vi få
vara friska, som vi är nu får det väl lof att vara allreigth ändåhur
det än är!
June 1st. Det börjarnu på o bli litet Sommar likt, fästen det har
varit en kall o rägnig vår.
June 9th. Startade den såvidt o bredt omtalade Roskarnevalen, det
var då icke någonting vidare att se, försedan man har sett en så
borde man vara nöjd,fördet synes som de är alla lika, det ser
nästan ut 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 från en Plats till en annan,
det är Långsamt, o på samma gång tröttsamt.
July 1st. Fint väder nu om dagarna.
July 4th. Tyst och Stilla värre, inte som det brukade vara förnågra
år sedan, eller när jag förstkom till Amerika, då Skötde med
raketer så det bara dundrade i luften, men nu är detta förbjudetså
nu firas denna Frihetens dag tyst o stilla värre, o det är förrästen
lika godt.
July 20th. Börjar nu 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 är Warmt her också nu, men det är en god
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Pacific Bridge Co, där Anton Swanson 1913 fick sitt förstariktiga arbete efter
barnförlamningen.
George Swansons privatarkiv.
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fördelhär på West kusten Wärmen varar inte så värrst länge här,
som den gjör i Östern.Ser äfven att Farmarne i Östero i Middle
States Klaga öfver torkan förSkörden förstöresaf torkan en stor
del,
elljest höresdet som Skörden blir god på andra platser ifall ingenting
särskilldt häppnar till den nu under bärgningen.
Aug. 1st. Ja detta är en 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] gå Sakta, konstigt
nog, fästen den går nog lika fort båda vägarne.
Aug. 12th. Startade jag o arbeta förPacific Bridge Co Niaghtman
fint väder värre 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 går öfverWillamth rever från Mill st till Stephens
street, vi har dykare med han ärfrån Aberden Wash hans namn
Chas Stägger fin Kar att arbeta tillsammans med. Ja jag är glad
värre att jag fick denna job, så jag kan hjälpa min ÄlskadeHulda
litet, så hon inte behöfvero slita så ondt, åarbeta så hårdt som
hon har gjordt hittills. Hoppas att vi får vara friska nu så går det
nog förross allreigth. Warmt värre om dagarne.
September 1st. Fint arbete jag har, o en präktig Engenörtill förman
Farley jag får 65 doll i månaden nu så det 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 får det väl
lof o vara allreigth o så min ÄlskadeHulda arbetar ute en 3 o 4
dagar i väckan så nu går det nog bra föross.
Sept. 30th. Fint väder värre hela denna månad!
Oktober lOth. Sista jord Blokaden bort sköts i Pannamakanalen.
[Tidningsklipp om Panamakanalen]
Oktober 15th. Min födelsedag Okt 18th. Wår Älskadebebes födelsedag han blef nu på 4 året
börjar snart på o bli stora Karen.
Okt. 29th. Min ÄlskadeHuldas födelsedag, jaha mor o far börjar
snart på o bli gamla o ingenting är snusat, sade de alltid i Gamla
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landet. Har haft bref från Bränna det höres som 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
lär det 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 Märta är Kvar 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, än det 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 på natten
som vanligt, Nätterna börjar på o bli litet kallare nu då, så det
synes det är höstallreigth. 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 då att bli bra igen, men jag får väl lof att vara Tacksam som
det är, fördet kunnat varit värre, som jag sågut när jag förrstblef
sjuk, dåvar det minsann mörkto hårdt föross allreigth. Men med
Guds hjälp ärvi tack o lof överdenna Tid nu, Hoppas därföratt vi
nu får vara friska, så går det nog föross också, lika väl som för
alla andra.
December 1st. Börjar nu på o 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 är minsann
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 vår gammla hemtrakt, Gamla
Sverige juleminnen, samt en ändåStörre minnesdag, nämligen vår
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
94

julen o här i Portland har vi gröntgräs o kallt rägn öfverjulen, o
så en annan skillnad i Gamla landet räkte julen ett par väckor, här
är det bara juldagen, sedan ärallt julstök öfver. Här i Portland är
det en del ungdommar som har varit till (Ån)reiver o badat i dag,
fästen det rägnar o blåser kallt. Linder o jag var o såg på dem bada
simma, det såg kallt ut värre. O vår lille George har minsann roligt
nu med alla leksaker som (Santa Claus) jultomten sände honom Får då säga Farväl till det gångna Åretmed dess mödoro besvär o
bekymmer på alla 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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År1914
räknadt äfter vår 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 där jag på
Natten som Eldare Fireman o Fareley som Engenöro Olle Thoreson
Däckhand på Natten. Präktig Engenär att arbeta tillsamans med, Bill
Barnes Engenär o Frank Crumley Fireman o George Lee däckhand
på dagen.
Ganska god betakiing här på Natten, 35 cent i Timmen det är godt
förmig, som är fortfarande ofärdig, det ser nästan ut som jag blir
litet Starkare i mina ben fästen det går sakta får därförvara 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 är ganska bra ändå,fördet är inte
värrst mycket annat arbete som går an i vinter.
Feb. 20th. Ser ut af Tidningarne som US skulle komma i Krig med
Mexico. Hoppas det blir ingenting af det, förtiderna är minsann
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 för gräns bevakning,
det vore nog bättre förMexico om US tog hand om detta Land
också, ty det är ett godt Land förjordbruk där växer 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 ärdå en 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. Sålde vi vårt Romming 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 ränta att
bet [a] la här också så det 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 hälsar på min Kära Hulda o George förhvar söndag
från här!
June 1st. Börjar på o bli varmt igen.
June 28th. Börjardet Stora Kriget i Europa. Hoppas att vårt Kära
Gamla Svärige icke blir inblandat i dätta Krig.
June 29th. Hade vi att taga tillbaks vårt Romminghus på Maen st för
Mrs McClellan kan icke betala fördet.
June 30th. Bytte vi bort Romminghuset på Maen 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

engelska

sv. översättn.

acre

4840 square
yards

40,5 ar= 4/5dels tunnland

advertaeisa

advertise

annonsera

alkeigth

all right

gott, nåväl

almost

nästan

apartment

här: hyreshus

ave

avenue

B.C.

British Columbia, Canada

babe, bebe

baby

bred gata

barber

barberare

belong

tillhöra

botting

vadslagning

betvin

between

mellan

bUlar

bilis

räkningar

bit

beat

slå, överträffa

blemma

blame

klandra

bio

below

under

block

kvarter
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bländing

blend

boiler

blandning
ångpanna

bord, bård

board

hyra, ha
inackordering,
vara inackorderad (mat o rum
el. enbart rum)

bordare, hårdare

boarder

inackorderad
person
inackorderings ställe, pensio-

boardinghouse

nät

B.P.O.E.

The Benevolent
and Protective
Order of
Elks.

brädskänti

shanty

(bräd)skjul

bullding

building

byggnad

bussnis, bussniss

business

affär

camp

läger

candy

karameller

carfäre

(car)fare

spår/agnsavgift,
tågbiljett

celeabration

celebration

firande

city
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stad

collecta

collect

samla, inkassera

conväntion

convention

sammankomst
kock

cook
cort

court

församling, förening

don

down

ner

disapontment

disappointment

besvikelse

doll

dollar

downtown
eleckt

ner på stan, i
affärscentrum
elect

välja

elk

am. kronhjort

elksmember

medlem i
B.P.O.E.

emplyment

employment

sysselsättning,
anställning

exersaces

exercise

övning

expenser

expences

utgifter

faejer

fire

eld

fajercrakers,
faeircrackers

firecrackers

smällare, raketer

faeir

fair

marknad

fair

hederlig
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Parland

Fahrenheit(?)

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

fida

feed

föda

fila

feel

känna
fyrverkeri

firework
flöt

float

flotte, låg
kärra, gruppvagn i festtåg

fre

free

fri

frukträd

fruit-tree

fruktträd

frände

friend

vän, av. frände
= släkting

fulldop

filled

fylld

fär/äl

farewell

farväl

förniturs

furniture

möbler

god bay

good-bye

adjö
vakt

guard

gå i hål
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go

resa

to be in the hole

vara skuldsatt,
komma i knipa

gå lång

go along

klara sig

grossens

grocenes

specerivaror,
speceriaffär

gämbling

gambling

spel, hasardspel

gämmla

gamble

spela

hand (över)
handdener

överlämna,räcka
(trol.) hand

handräckare, medhjälpare

hoppicking
housekepingroom

humleplockning
housekeeping-

rum förhushållerska

housklening

(house)cleaning

städning,
rengöring

häppnar

happen

hända

i hålet

in the hole

här: i skuld

illemuneringar

illumination

belysning

inporfya

improve

förbättra

indepändensedagen, independensedagen

Independence Day

självständighetsdagen
(4 juli 1776)

infäns paraleyses

infant paralysis

barnförlamning

mträsse

mterest

ränta
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ISlgt

easy

lätt

i some vägar

in some ways

på ett sätt
jämtska(?): att
tala om

ital

joyna

jom

bli medlem av,
förena

jämtor

jamtor

portvakt

kampenship

championship

mästerskap

kick

spark, protest

kicka på

kick (at)

protestera, bråka

kipa

keep

hålla

kipa Loggen

keep the Log

ha stockarna,
timret i

klina

clean

städa, rengöra

konti

county

(am.) indelning
mindre än en
stat, län

kontry

country

land

koust

coast

kust

kras

crash

krasch

kränkig

crank(y)

lynnig, vresig

kräsig

crazy

tokig

kvitta

quit

lämna, upphöra
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käns

chance

chans, tillfälle

känsa

change

ändra, byta

kär

care

vård

(ta kär av

take care of

ta hand om)

Laber, labor day

Labor Day

arbetarnas dag
(Iramånd. i
sept.)

laigth

light

ljus, belysning,
av. lätt

laigtglober

lightglobes

lampkupor

laissons

licence

licens, tillstånd

laundry

tvättinrättning

liase, leais, leas

lease

hyra, hyres kontrakt

lifva

live

leva

ligaf

layoff

tillfälligt
avskedande,
permittenng

lika

like

tycka om

lodge

här: ordensloge

log

stock

lösa
lumber

lose

förlora
timmer
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långsam

lonesome

ensam, övergiven

lästa

last

vara, hålla på

maeka

make

göra

maen

main

huvud-

milla, mylla

miU

såg

modter

mother

mor

mova

move

flytta

movin Picther

moving pictures

rörligabilder,
film

monten

mountam

berg

my sjelf

myself

jag (själv)

månd

month

månad

niaghtman

nightman

nattvakt

nurs

nurse

sjuksköterska,
sköta,vårda

offise

Office

kontor

o kors

of course

naturligtvis

old
old Timer
omträndt
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gammal
oldtimer

här: bott
länge i Amerika
ungefär

pawn

(trol.) pond

damm

peddagen

pay-day

avlöningsdag

plänti

plenty

mycket, många

polar

pillar

stolpe

Portoguse

Portuguese

portugis
kraft

power
prisefaight

prizefight

boxningsmatch

representmg

representerande

reputation

rykte

resträken

race track

tävlingsbana,
racerbana

rever

river

flod

robba

rob

röva, plundra

robba

rub

gnida, gnugga

rom

room

rum

romma

room

bo, hyra rum

remmare, roomare,

roomer

hyresgäst

roominghouse

roouhl

hus med
uthyrningsrum
rail(?)

järnväg(?)
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runna

run

driva, sköta (rörelse)

råd

road

väg

rälrod

railroad

järnväg

ränta

rent

hyra, arrendera

rast

rest

vila

scrap

skräp,skrot

sero

zero

noll

shoop,schop

shop

butik

skating rinken

skatingrink

skridskobana

spenpengar

spending-money

fickpengar

sportig

sporty

grann, flott

start mn

start m

sätta igång med,
börja

stell

steel

stål

still

ännu, fortfarande

stofven

stove

spis, kamin

stora, stoura

store

lagra

store
stret
street-car
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butik
street

gata
spårvagn

stå det

stånd it

stå ut

stöddigt

steady

stadigt, ständigt

Swethart

sweethart

älskling

swid

Swede

svensk

sår

sore

öm, sång

sättla

settle

göra upp

Thanksgivmg Day

tacksägelsedagen (sista
torsd. i nov.)
am. skördefest

ticket

biljett

talls

tool

verktyg

trafvla

travel

resa

tripp

tnp

färd, resa

trubble

trouble

bekymmer

trän

tram

tåg

tunderstorm

thunderstorm

åskväder

tvo

two

två

tågraidt

train ride

tågresa

undedefathade

undefeated

obesegrad

vaska

wash

tvätta
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waska diskorna

wash the dishes

diska

wassthman

watchman

nattvakt

wattenpipor

waterpipe

vattenledning

veight

weight

vikt

vell

well

nåväl

worlds kämpen

world champion

världsmästare

vrongth

wrong

fel, oriktig

väta på

wait at

passa upp

YMCA

Young Mens
Christian
Association

KFUM
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över föreningsinventeringenoch inventeringen av folkrörelsebyggnader i Östersundskommun och föreningsinventeringen i sydöstraHärjedalen finns nu tillgängliga. I samarbete med de lokala hembygdsföreningarna pågårförnärvarande 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 utåtriktade verksamhet har förutomi publiceringsverksamhet
bestått i några mindre utställningar, och nu i hösten större - "Ur
fors och skog - Hissmofors under 100 år". Denna utställning har
utförtsi 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 förVästernorrlands län utom några socknar "Nolaskogs". I depån har förteckning 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 på ett helt annat sätt än tidigare.
År1988 inrättades vid landsarkivet en förstearkivarietjänst för
kommunala arkivfrågor. Tjänsten finansieras av Östersundskommun
och Jämtlands läns landsting. I sitt slag är denna 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 arkivorganisationer.
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Amerikaresande!
Res med den världsberömda

Cunard Linien
Ben älsta och mest sökta linie. DQ
nya expressån^arne »Caronla», aQermanla» och de väildsberönidajäiteängarne SäXOUla och Ivemla anbefalles
isynnerhet. Handbok gratis pä begäran.
Konkurrerande biliettpriser." Svenslrar
resa u<m8rkt och billigast öfverTrondhjem. Tillskrif
80

Generalagent Olaf H. Solem,
TBONDHJEM.

NärAnton Svensson frånHackas i Jämtlandlämnade
Östersundsstation en aprildag 1 906 med sikte påvästra
Nordamerika börjadehan förasina dagböcker. Det fortsatte 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!

