


Att bli svensk-amerikan 

Framväxten av en svensk-amerikansk 
identitet i USA 

Dag Blanck 

Är 1912 publicerade den svensk-amerikanske författaren och journalis
ten Johan Person en bok som han kallade Svensk-amerikanska studier. 
Boken innehåller ett tiotal kapitel där författaren reflekterar över den 
svenska invandringen till USA och hur livet där har gestaltat sig för 
svenskarna och deras barn. Ett kapitel ägnas åt den hemlängtan som 
invandrare som främlingar kan känna i ett nytt land. Ett sätt som 
svensk-amerikanerna uttryckte sin hemlängtan på, enligt Johan Per
son, var att återvända till hemlandet för en längre eller kortare period. 
Att komma hem löser dock inte alla problem, eftersom det Sverige 
som man har längtat efter ofta har försvunnit, och svensk-amerikanen 
drabbas i Sverige av hemlängtan till Amerika. "Han trives ej riktigt 
varken i Amerika eller Sverige", skriver Person, och fortsätter: "Det är 
det fatala med att ha två hemland." 

Svensk-amerikanen kunde således känna sig som främling i två län
der, både i det gamla och det nya. För många migranter blev konstruk
tionen av en ny identitet, formad av erfarenheter både från det land 
varifrån hon flyttade och det land dit hon kom, ett sätt att hantera 
detta dubbla främlingskap. Denna nya identitet var på samma gång 
rotad i olika kulturella mönster i svensk-amerikanernas bägge hem
länder, men på samma gång också annorlunda från dem. 

Johan Person funderar i kapitlet "Ett missförstått folk" även på 
denna fråga, och menar att det i USA hade uppstått ett nytt, svensk-
amerikanskt folk. Svensk-amerikanerna, skrev Person, är ett folk med 
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"samma språk, samma minnen, samma traditioner och samma gemen
samma intressen", men vars rötter fanns i både Sverige och USA. "De 
äro varken svenskar eller amerikaner, utan en blandning av båda sla
gen", skriver Person, och tillägger: "Och av båda är de missförstådda". 
Det är frågan om vad det innebar att vara svensk-amerikan, hur en 
svensk-amerikanska identitet formerades i USA kring sekelskiftet, och 
den betydelse den hade, som skall behandlas i denna artikel. 

Mellan 1850 och 1930 utvandrande omkring 1,3 miljoner svenskar till 
USA, och kring sekelskiftet 1900 hade ett svensk-amerikanskt sam
hälle växt fram i USA, som kallades för Svensk-Amerika. Svensk-
Amerika kan definieras på olika sätt. Dels var det en demografisk/geo-
grafisk företeelse, och anses då ofta utgöras av de personer som var 
födda i Sverige eller hade åtminstone en svenskfödd förälder. Med den 
definitionen bestod Svensk-Amerika år 1910 av drygt 1,3 miljoner 
människor, av vilka majoriteten bodde i den amerikanska Mellan
västern, men också i relativt stora grupper på öst- och västkusterna. 
Minnesota blev den svenskaste av USA:s delstater, och 1910 utgjorde 
svensk-amerikanerna drygt 12% av statens befolkning. Svensk-
Amerikas huvudstad var dock Chicago, där drygt 10 procent av alla 
svensk-amerikaner bodde. 

Svensk-Amerika bör dock inte enbart ses ur ett demografiskt per
spektiv. Det svensk-amerikanska samhället var också en social och 
kulturell gemenskap, som gjorde det möjligt för svensk-amerikanerna 
att skapa en egen identitet i det nya landet. En etnisk identitet är blott 
en av många sociala identitet som en människa har. Dessa identiteter 
varierar beroende på de sociala och kulturella kontext som vi rör oss i, 
och därför kan det i vissa situationer vara viktigare att vara kvinna, 
arbetare, medelålders, katolik, eller svensk — för att bara ta några ex
empel. 

Dessutom varierar också vikten av den etniska identiteten från per
son till person, alltifrån mycket liten till mycket stor betydelse. För 
vissa svenska invandrare i USA spelade svenskheten en liten roll i deras 
liv, medan den för andra var mycket viktig. Man kan observera den 
svensk-amerikansk identiteten i USA på olika sätt. Giftermålsmöns
ter, kompakta etniska bosättningsområden, språkbevarande, utbild-
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ningssträvanden, organisationsskapande, religiösa förhållanden, vid
makthållandet av olika seder och bruk, framväxten av en tidningspress, 
och firandet av jubileer och festivaler är alla exempel på olika kulturella 
och sociala uttryck som ger oss en möjlighet att studera den svensk
amerikanska etniska identitetens karaktär vid det förra sekelskiftet. 

Ett historiskt studium av den svensk-amerikanska identiteten får 
också vissa konsekvenser. Eftersom det inte är möjligt att med hjälp av 
t.ex. intervjuer av mera antropologiskt snitt komma åt identiteten på 
individnivå, får analysen istället läggas på en kollektiv nivå, och den 
etniska identitet som vi kan studera representerar alltså en sorts 
gruppidentitet. Detta betyder också att det etniska ledarskapet kom
mer i fokus, eftersom den svensk-amerikanska gruppidentiteten i stor 
utsträckning formulerades av en relativt liten grupp svensk-ameri
kanska etniska och kulturella ledare, ofta journalister och författare, 
men även präster och lärare. 

Svensk-Amerika var kulturellt, religiöst och socialt ett splittrat 
samhälle. De första organisationerna grundade av svenskar i Ame
rika var kyrkor, och 1860 grundades av utvandrade svenska statskyr
kopräster Augustana-synoden, ett svensk-lutherskt samfund, vilket 
också blev den helt dominerande organisationen inom Svensk-
Amerika. Femtio år efter dess grundande hade Augustana-synoden 
närmare 300 000 medlemmar, ett tusental församlingar över hela 
den amerikanska kontinenten, och drev en lång rad skolor, colleges, 
barnhem, ålderdomshem, sjukhus, tidningar och tidskrifter och ett 
bokförlag. 

Övriga svensk-amerikanska samfund var betydligt mindre, men 
spelade också en stor roll i det svensk-amerikanska samhället. Främst 
bör den svensk-amerikanska motsvarigheten till Svenska Missions
förbundet nämnas (The Mission Covenant Church), som även den 
startade skolor, barnhem, och sjukhus. Dessutom fanns betydande 
svensk-amerikanska grupper inom eller avdelningar av de ameri
kanska metodist- och baptistsamfunden samt inom mormonkyrkan. 

Vid sidan av de religiösa grupperna fanns också ett stort antal 
världsliga föreningar, vilka fyllde många funktioner. Några exempel 
inkluderar flera stora organisationer för sjuk-, begravnings-, och 
arbetslöshetsförsäkringar, sång- och musikföreningar, teatrar, land-
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skapsföreningar, politiska grupperingar, fackföreningar, nykterhets
organisationer, och litterära och kulturella föreningar av olika slag. 

Den svensk-amerikanska pressen var också en viktig etnisk institu
tion och hade ofta starka band till någon av de svensk-amerikanska 
organisationerna. Den hade en dubbel roll, i det att den samtidigt som 
den gav sina läsare kunskaper om det amerikanska samhället, också 
fungerade som ett verktyg för att bibehålla och skapa en etnisk identi
tet bland svensk-amerikanerna. Efter de tyskspråkiga tidningarna och 
tidskrifterna, var den svensk-amerikanska pressen den största icke
engelskspråkiga pressen kring sekelskiftet i USA, och det utkom 
hundratals svenska tidningar och tidskrifter i en total upplaga på om
kring en halv miljon exemplar. 

Det rådde ofta starka spänningar mellan de olika grupperingarna i 
Svensk-Amerika. Ett av de sätt som dessa konflikter tog sig uttryck var 
i vad som kan kallas en kamp om en kulturell kontroll eller ett kultu
rellt tolkningsföreträde inom Svensk-Amerika. Svaret på frågan vad 
det innebar att vara svensk-amerikan varierade alltså mellan de olika 
ideologiska och kulturella svensk-amerikanska schatteringarna, och 
man kan därför inte bara tala om en svensk-amerikansk identitet, utan 
istället flera. En av huvudkonflikterna stod mellan de religiösa och 
icke-religiösa grupperna, men det fanns också stridigheter baserade på 
sociala och politiska grunder. Eftersom de flesta av de svensk-ameri-
kanska organisationerna också företräddes av en tidning, blir den 
svensk-amerikanska pressen en utmärkt källa för att studera de olika 
svensk-amerikanska identiteterna. 

Ett exempel på spänningar inom Svensk-Amerika rör diskussionen 
om en svensk staty i Chicago. Under 1880-talet hade Lincoln Park i 
Chicago blivit en av stadens mer prominenta publika arenor och ett 
antal statyer började uppresas. Ett monument över president Lincoln 
avtäcktes 1887, och 1891 invigdes en ryttarstaty av president Grant. 
Statyer av representanter för de många etniska grupperna i Chicago 
sattes också upp, såväl i Lincoln Park som andra parker i staden. Tys
karna var först på plan med en staty av Schiller 1886, vilken följdes av 
statyer av Beethoven och Goethe 1897 oc^ I9°3- Italienarna represen
terades av Garibaldi (1901) och i Humboldt Park företräddes norr
männen av en Leif Ericsson-staty från 1901 och Chicagos polacker av 
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en Kosciuszko-staty från 1904. Av Chicagos större invandrargrupper 
var det enbart irländarna som saknade en staty. 

Diskussionen om en svensk staty tog sin början redan 1882, då 
Johan Enander, redaktören för Hemlandet, en Chicago-tidning som 
stod Augustana-synoden nära, föreslog att 250-årsminnet av Gustav 
II Adolfs död skulle högtidlighållas av Chicagos svenskar, samt att en 
staty av kungen också borde uppresas i Lincoln Park. Gustav Adolfs
jubileet högtidlighölls den 6 november 1882 under ledning av Johan 
Enander och med stöd från Augustana-kyrkorna i Chicago, där 
framför allt kungens roll som "protestantismens försvarare" under
ströks. 

Förslaget att resa en staty över Gustav Adolf möttes dock av en stark 
proteststorm i Chicagos icke-kyrkliga svenska press. Gustav II Adolf 
var alltför starkt associerad med den religiösa falangen bland Chicago
svenskarna. Dessutom, menade Hemlandets huvudkonkurrent i 
Chicago Svenska Amerikanaren genom sin redaktör Magnus Elmblad, 
skulle en staty av en kung i den amerikanska republiken ifrågasätta de 
svenska invandrarnas lojalitet mot sitt nya och republikanska hem
land. Motsättningarna mellan de kyrkliga och icke-kyrkliga grupperna 
visades också av att Föreningen Svea, vilken hade sitt stöd bland 
Chicago-svenskarnas sociala elit, en vecka efter Gustav Adolf-firan
det, under ledning av konsul Charles Sundell ordnade en egen mani
festation till minnet av hundraårsjubileet av Esaias Tegnérs födelse, 
vilket blev en "motdemonstration" mot vad man kallade Chicagos 
"kyrkofolk". 

Den kulturella splittringen i Svensk-Amerika tog sig också många 
andra uttryck, och det fördes t.ex. intensiva diskussioner om vilken 
svensk skönlitteratur som var passande att läsa i Svensk-Amerika. 
Augustana-synoden förespråkade läsning av "god och uppbygglig lit
teratur", vilket betydde att man på sina colleges undervisade om, och i 
sina bokhandlar saluförde, verk av etablerade svenska 1800-talsförfat-
tare som t.ex. Tegnér och Runeberg, och, speciellt när det gällde barn
litteraturen, lade stor tonvikt vid kristet färgad litteratur. Jämför man 
utbudet av svensk skönlitteratur i de rent kommersiella boklådorna 
som fanns över hela Svensk-Amerika finner man en stor skillnad; här 
dominerar romaner, bygdeskildringar, historiska berättelser och 
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annan populärlitteratur, genrer som var lika populära i Sverige vid 
denna tid, men vilka inte fick någon plats i Augustanas kultursyn. 

August Strindbergs författarskap kan anföras som ett exempel. Inte 
oväntat menade Augustana-synoden att Strindberg "inte kunde re
kommenderas till läsning för våra medlemmar" och tillhandahöll hel
ler inte hans böcker i sina bokhandlar, medan de många rent 
kommersiella boklådorna i Svensk-Amerika såg till att Strindbergs 
böcker importerades. Hans arbeten stod också på programmet i läse-
cirklarna bland svensk-amerikanska nykterhetsloger i Rockford, Illi
nois, där man t.ex. på 1910-talet läste och diskuterade Giftas på ett sätt 
som påminner mycket om rikssvenska folkrörelser. 

Svensk-Amerika präglades dock inte bara av splittring, utan speci
ellt när det gällde att hävda den svensk-amerikanska gruppens intres
sen vis-å-vis det omgivande amerikanska samhället kunde svensk
amerikanerna ena sig. Ett exempel är den kompromiss som följde på 
diskussionerna om den svenska statyn i Chicago. Behovet av att en 
svensk staty faktiskt upprestes var så stort, att de olika svensk-ameri
kanska grupperingarna i Chicago till slut kunde samlas kring Linné 
som en enande kandidat, och en stor insamlingskampanj inleddes 

1887. 
Efter flera års hårt arbete kunde till slut en staty av "blomsterkung

en" avtäckas vid en högtidligt ceremoni med många tal och en konsert 
av svensk-amerikanska sångarföreningar i maj 1891. Enligt samtida 
tidningsrapporter hade mellan tjugo- och femtiotusen svensk-ameri
kaner samlats i Lincoln Park för att delta i denna svensk-amerikanska 
högtidsdag. Ett annat exempel på svensk-amerikansk enighet är det 
svensk-amerikanska deltagandet under världsutställningen 1893 i Chi
cago. Den 23 juli firades den "svenska dagen" och tiotusentals svensk
amerikaner från en lång rad olika bakgrunder marscherade genom 
Chicagos gator i en stor parad och deltog i ett stort firande på utställ
ningsområdet i Jackson Park på kvällen. "Aldrig förr har svenskarna 
varit så eniga" skrev Svenska Amerikanaren i en kommentar, och para
dens storlek visade "herrar amerikaner att vi svenskar också är en 
maktfaktor att räkna med!" 

Gradvis kom också Augustana-synodens version av vad det innebar 
att vara svensk-amerikan att bli den ledande inom Svensk-Amerika, 
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vilken också har beskrivits av historikern Arnold Barton som "Svensk-
Amerikas dominerande etniska ideologi." Det var denna etniska ideo
logi som kom att utgöra kittet i Augustana-synodens svensk-ameri
kanska identitet. 

I konstruktionen av Augustanas svenskamerikanism, som termen 
ofta löd i samtiden, spelade skapandet av en historia och en historisk 
tradition stor roll. Detta var inte något unikt för svensk-amerikanerna, 
och historikern John Bodnar har t.ex. understrukit den roll som den 
"etniska historien" spelade för de flesta invandrargrupper i USA under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Givet USA:s relativa 
ungdom och det faktum att förutom indianerna alla amerikaner var in
vandrare eller ättlingar till frivilliga eller ofrivilliga invandrare, blev det 
speciellt viktigt att kunna visa på en så tidig närvaro som möjligt. Från 
1800-talets mitt och framåt såg t.ex. organisationer dagens ljus i vilka 
medlemskap enbart var öppet för personer som kunde spåra sin familj i 
USA tillbaka till tiden före 1776. 

En central del i den svensk-amerikanska historien, såsom den tog 
form inom Augustana-synoden, var den svenska kolonien Nya Sveri
ge, som Sverige vidmakthöll i ett område runt Delaware-floden på den 
amerikanska östkusten 1638-1655. Möjligheterna att använda den 
ganska kortlivade och ur amerikansk kolonialhistorisk synvinkel inte 
speciellt viktiga Nya Sverige-kolonien som ett sätt att etablera en tidig 
svensk närvaro i den Nya Världen, utnyttjades med stork kraft av det 
svensk-amerikanska kulturella ledarskiktet inom Augustana-synoden. 
Trots att det helt saknades kontakter mellan Delaware-svenskarna 
från 1600-talets mitt och svensk-amerikanerna drygt 200 år senare, 
gjorde svensk-amerikanerna sitt bästa för att framställa Nya Sverige
kolonisterna som sina föregångare. Detta skulle betyda att svenskarna 
kunde räkna sig till samma kategori som t.ex. de engelska kolonierna i 
New England-området på 1610-talet, vilka i många sammanhang 
framställdes som ursprunget till det amerikanska samhället och till vil
ka så mycket av USA:s politiska och ideologiska karaktär kunde här
ledas. 

Nya Sverige-koloniens centrala ställning i Augustanas svensk
amerikanska historia kan t.ex. studeras i synodens två ledande kultu
rella publikationer, månadstidskriften Ungdomsvännen och kalendern 
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Prärieblomman. I Ungdomsvännen ägnades den inte mindre än 19 
artiklar under åren 1901-1903, i vilka en mycket positiv bild av livet i 
Nya Sverige gavs. Särskilt lades tonvikt vid koloniens fredliga tillväxt, 
det kristliga livet, och på de goda kontakterna med indianerna och den 
lutherska missionsverksamhet som svenska präster också bedrev där. I 
Prärieblomman förekom också flera artiklar om Nya Sverige, och i en, 
om guvernören Johan Printz' fru, användes t.o.m. termen Svensk-
Amerika, när fru Printz karakteriserades som "en kvinna från 1600-
talets Svensk-Amerika". Den redan nämnde Johan Enander, som var 
den ledande historiske talaren och skribenten i Svensk-Amerika, gav 
också mycket stort utrymmen till Delaware-kolonien i sin Förenta 
Staternas historia utarbetad för den svenska befolkningen i Amerika, vil
ken publicerades redan på 1870-talet. I avsnittet som behandlar de 
tretton koloniernas historia från 1608 står Delaware-kolonien i cent
rum, och ägnas t.ex. dubbelt så mycket uppmärksamhet som Pennsyl
vania. Enander skriver också i förordet till boken att ett av hans syften 
har varit att visa på "den viktiga del [som] vår nationalitet" spelat i För
enta Staternas "kulturutveckling under forna dagar". 

En följd av att svensk-amerikanerna på detta sätt fick en "kolonial 
status" i USA blev att den svensk-amerikanska historien kunde ut
sträckas i tiden. Dess begynnelse var inte längre de olika grupputvand
ringarna till Mellanvästern på 1840-talet, utan den började nu med 
Fågel Grip och Kalmar Nyckels ankomst till Delaware 1638, och 
sträckte sig fram till svensk-amerikanernas egen tid kring sekelskiftet 
1900. 

Erik Norelius, en av Augustana-synodens grundare och dess offici
elle historieskrivare, tog också upp detta tema i en artikel i Prärieblom
man år 1900, i en artikel betitlad "Den första svenska invandringen till 
Förenta Staterna", där han bl a underströk den svenska tidiga närvaron 
på amerikansk mark: "Även här i detta land hava svenskarna sina min
nen. Man kallar oss stundom av grov okunnighet gröna nykomlingar 
och främlingar'. Det är icke sant. Vi kunna peka tillbaka på 1638 och 
svara, att Nya Englands första kolonister kommo hit till landet endast 
18 år före de första svenska kolonisterna." Det arbete i civilisationens 
tjänst som Delaware-svenskarna hade utfört fick på så sätt en naturlig 
fortsättning i svensk-amerikanernas eget kolonisationsarbete av den 
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amerikanska kontinenten och deras religiösa och kulturella arbete 
inom Svensk-Amerika. 

I Augustanas konception av den svensk-amerikanska historien hade 
svensk-amerikanerna också spelat en central roll vid USA:s tillkomst 
1776. I ett tal från 1890 menade Johan Enander att "svensk-ameri
kanska trupper" hade kämpat i frontlinjerna vid slaget vid Trenton un
der den amerikanska självständighets kriget, och att deras framstående 
insatser hade fått själve George Washington själv att utbrista: "Ack, 
om alla mina soldater vore sådana hjältar, som dessa svenska ättlingar, 
för vilka intet företag är för svårt, intet hinder oövervinneligt, ingen 
plikt för tung!" Dessutom, menade Enander, hade den avgörande rös
ten för att den amerikanska självständighetsförklaringen skulle antas 
den 4 juli 1776 i Philadelphia avgivits av John Morton, en delegat från 
Pennsylvania, och en ättling till en kolonist i Nya Sverige. Morton 
hade knappast några kopplingar till varken Sverige eller Svensk-Ame
rika, men hos Enander blir han "en redbar svensk-amerikan", vilket 
också gjorde "fosterlandets framtid" beroende av svensk-amerikanska 
insatser. Morton återkommer också i dikten "Ett fosterländskt minne" 
från 1896 av Ludvig Holmes, Augustana-synodens mest framstående 
poet, där omröstningen i Philadelphia 1776 tolkas i ett svenskt ljus. 
"John Morton var svensk", skriver Holmes, och hans röst var svensk, 
eftersom det var en röst mot "förtrycket". 

Om svensk-amerikanerna alltså spelade en viktig roll vid USA:s 
tillkomst 1776, så var enligt Augustanas historieskrivning deras insat
ser under den amerikanska republikens största kris, det amerikanska 
inbördeskriget, inte mindre viktig. Den person som framstod som den 
avgörande i detta sammanhang var den svenske ingenjören John 
Ericsson, vars fartyg Monitor utkämpade ett viktigt slag mot syd
statsflottans Merrimac vid slaget vid Hampton Roads 1862. Ericsson 
hade kommit till USA 1839 och, även om han i motsats till John Mor
ton faktiskt var född i Sverige, hade han haft en framgångsrik karriär 
som ingenjör i USA, utan några direkta band till Svensk-Amerika. 
Detta hindrade dock inte att det svensk-amerikanska ledarskapet 
gjorde Ericsson till sin, och han blev en av de mest framstående 
svensk-amerikanska hjältarna. En lång rad John Ericsson-fester fira
des i Svensk-Amerika under årtiondena kring sekelskiftet, och en stor 
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insamling ledde till att en staty av Ericsson sattes upp 1926 i närheten 
av själva Lincoln-monumentet i Washington D.C. 

Om det inte hade varit för John Ericsson, menade svensk-amerika
nerna, hade slaveriet i södern inte kunnat besegras och hans insatser 
för nordstatsflottan var av sådan betydelse att de hade räddat den själva 
den amerikanska unionen från att splittras. Han var, menade Augus
tana-pastorn Ernst Zetterstrand i en artikel i Prärieblomman 1904, "en 
typisk svensk-amerikan". Journalisten och författaren Jakob Bonggren 
beskrev honom i samma publikation nio år senare som "Moder Sveas 
... yppersta lån åt Columbias land". 

Under årtiondena kring sekelskiftet 1900 växte det alltså fram en 
svensk-amerikansk identitet bland de svenska invandrarna och deras 
barn i USA. Denna identitet framhävde svensk-amerikanernas dubbla 
bakgrunder, med rötter i både Sverige och Amerika, och underströk 
också svensk-amerikanernas egenart, både i förhållande till Sverige 
och USA. Eftersom Svensk-Amerika var ett mångfacetterat samhälle, 
uppdelat i olika sociala, kulturella och religiösa grupperingar, fanns 
det olika konkurrerande uppfattningar om vad det skulle innebära att 
vara svensk-amerikan. Gradvis kom dock den ledande svensk-ameri-
kanska institutionen, Augustana-synoden, att knäsätta sin version av 
den svensk-amerikanska identiteten som den dominerande i Svensk-
Amerika. 

Ett sätt att tolka den svensk-amerikanska identitetens speciella sär
drag har att göra med den etniska gruppens anpassningsstrategi i 
USA. Som vi har sett i diskussionen av framväxten av en specifik 
svensk-amerikansk historia, tog man fasta på en rad positiva insatser 
som svenskar och svensk-amerikaner enligt svensk-amerikanerna 
själva hade utfört för sitt nya hemland. Den tidiga närvaron på den 
amerikanska kontinenten, de förment "svensk-amerikanska" aspek
terna av den amerikanska självständigheten 1776, och John Ericssons 
avgörande insatser under inbördeskriget tolkades som avgörande 
svensk-amerikanska bidrag till den amerikanska nationens uppkomst 
och fortlevnad. I ett samhälle som karakteriserades av stor invandring 
och stark konkurrens mellan de olika invandrargrupperna, kunde 
svensk-amerikanerna genom att framhäva sin etniska identitet, fram-
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ställa sig som en grupp som var speciellt lämpad som medborgare i den 
amerikanska republiken. Genom att på detta sätt bli svensk-amerika-
ner, blev de svenska invandrarna och deras barn också på samma gång 
amerikaner. 

Referenser 

Johan Persons Svensk-amerikanska studier utkom 1912 i Rock Island, 
Illinois. Statyresandet och det svenska deltagandet i världsutställ
ningen i Chicago är behandlade av Eric Johannesson i "The Flower 
King in the American Republic. The Linnaeus Statue in Chicago, 
1891" och Dag Blanck i "Swedish Americans and the 1893 Columbian 
Exposition" i Philip Anderson &Dag Blanck, eds., Swedish-American 
Life in Chicago. Cultural and Urban Aspects of an Immigrant People, 
1850-1930 (Urbana, 111., 1992). John Bodnars RemakingAmerica. Public 
Memory, Commemoration, and Patriotism in the Twentieth Century 
(Princeton, N.J., 1992) har ett kapitel om etnisk historia. Svensk
amerikansk historia har behandlats av många författare. Några verk 
med speciell relevans för frågan om svensk-amerikansk identitet är 
H. Arnold Barton, A Folk Divided. Homeland Swedes and Swedish 
Americans, 1840-1940 (Uppsala, 1994), Ulf Beijboms Svenskameri-
kanskt. Människor och förhållanden i Svensk-Amerika (Växjö, 1990), 
Dag Blanck, Becoming Swedish-American. The Construction of an 
Ethnic Identity in the Augustana Synod, 1860—iyij (Uppsala, 1997), och 
Anna Williams, Skribent i Svensk-Amerika. Jakob Bonggren, journalist 
och poet (Uppsala, 1991). Dessa titlar har också omfattande biblio
grafier. Litteraturen om etnicitet och etnisk identitet är enorm. För 
några relativt nya översikter, se Werner Sollors, ed, Theories ofEthnic-
ity: A ClassicalReader (London, 1996) och J. Milton Yinger, Ethnicity. 
Source of Strength? Source of Conflict? (Albany, N.Y., 1994). 

69 


