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1 Inledning 

1.1 Axel Adelswärds möter ett frisinnat USA. 

Axel Adelswärd levde på 1800-talet och växte upp på säteriet Stäringe i Södermanland. Hans 

produktive far Theodor hade utvecklat Stäringe till ett välmående gods med, för den tiden, 

moderna metoder. Axel var arvtagaren men han sändes över på en studieresa till Amerika 1855-

56. Orsaken var att han skulle bli ingenjör och delta i byggandet av den första svenska järnvägen.  

     Denna uppsats handlar om Axels upplevelser och reflektioner när han mötte en nation med en 

ny och annorlunda kultur. Resan finns dokumenterad i brev Axel skrev till sina föräldrar. De är 

personliga, intressanta och beskriver tidsandan i Amerika under 1850-talet. 

     USA var en ung nation som föddes i slutet på 1700-talet vid en tid då Europa dominerade 

världen. Efter några decennier började Europa uppmärksamma uppkomlingen, eftersom USA var 

märkbart nyskapande, expansivt och frisinnat. Många nyfikna svenskar åkte över för att se och 

finna nya idéer, medan andra emigrerade för att förbättra sin livssituation. Därför finns det många 

skildringar av USA vid samma tid. Många skrev brev på samma sätt som Axel, där Fredrika 

Bremer är den mest kända. Alla beskriver en befintlig amerikansk kultur som ännu inte har börjat 

dominera sin omvärld. Men det var också en nation fylld av motsättningar som bara några år 

senare störtade USA i inbördeskrig. 

     Det som skiljer Axel från de flesta andra reseskildrare är syftet han hade med sin resa samt att 

han var en förmögen adelsman. Han och familjen Adelswärd utgjorde en del av en liten 

samhällsgrupp som med tiden kom att utgöra de nya och moderna företagsledarna i det 

industrialiserade Sverige i början på 1900-talet..  

1.2 Teori 

Vid 1800-talets början dominerades det svenska samhället av den hushållsbaserade 

marknadsekonomin, ett socioekonomiskt system som hade dominerat sedan medeltiden.  

Med begreppet socioekonomiskt system menas: 
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”Socioekonomiskt system har ett specifikt försörjningssätt där försörjning i sin tur innefattar 

produktion och konsumtion. Produktion sker på individuell basis eller i samspel med andra, i 

hushållet eller enligt någon annan organisationsprincip.”1 

     Under 1800-talet övergick man gradvis från den hushållsbaserade marknadsekonomin, till den 

nyare kapitalistiska marknadsekonomin. Att detta skedde berodde till stor del på den agrara 

revolution som skedde i Sverige, vilket innebar att jordbruket skapade en vinstgivande agrar 

produktion som omsattes i nyinvesteringar2.  Orsaker till den agrara revolutionen går att finna 

med tekniska innovationer, ökad nyodling, förändrade regelverk, intensivare bearbetning av 

jorden, växeljordbruk och införandet av potatis3. Övergången eller snarare förskjutning av 

tyngdpunkten av det socioekonomiska systemet skedde under flera generationer och 1800-talet 

kännetecknades av att vara en blandning av de två socioekonomiska system. 

     Den hushållsbaserade marknadsekonomin har sitt ursprung från tiden före medeltiden. Den 

kännetecknas av att minsta sociala nämnaren var bygemenskapen. Denna bygemenskap var i sig 

ett invecklat förhållande där hushållen var kopplade till varandra. Hushållen var alltså inte 

självständiga och bygemenskap var en överordnad arbetsgemenskap som bestämde de olika 

hushållens funktioner. I städerna gällde ungefär samma system där hantverkarna och andra 

korporationer stod för en överordnad funktion. Denna marknadsekonomi lade grunden för en viss 

gemensam nivå avseende sociala förhållanden och konsumtion.  

     Dessa lokala ekonomier var inte isolerade öar som var opåverkade av världen runt omkring. 

Den feodala ideologin som genomsyrade hela medeltiden förutsatte att överskottet skulle tillfalla 

en av gud tillsatt överhet. Därför kom bondehushållet att ingå i ett så det kallad godssystem. Den 

hushållsbaserade marknadsekonomin var ett system som fungerade inom ett lokalt område. Det 

byarna producerade bands samman av korta transporter till små handelscentra. Denna enkla 

marknadsekonomi byggde på en viss förutbestämd arbetsfördelning. Producenten erhöll normalt 

inget överskott som kunde konsumeras, utan man erhöll bara det som krävdes för uppehället. 

Skulle man någon gång erhålla ett överskott betraktades detta som en tillfällighet och 

konsumerades därför omgående på fest och lyx. 4   

                                                 
1 Magnusson, Lars  (1997) Sveriges ekonomiska historia. s 19 
2 Ibid. s 182-183 
3 Ibid. s 203 
4 Ibid. s 20-22 
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     Det kapitalistisk marknadsekonomiska systemet handlar om ackumulerat kapital som i stället 

för att konsumeras satsas i någon produktiv verksamhet och som i sin tur ger upphov till mer 

kapital. Denna typ av socioekonomiskt system uppstod i Västeuropa under medeltiden där man 

utnyttjade prisskillnader mellan olika regioner. Systemet bygger på fjärrhandel där aktörerna inte 

utgörs av hantverkare eller bönder utan det är handelsmännen som erhåller en inkomst. Iden är att 

köpa billigt och därefter transportera varorna en längre sträcka till en annan region där varorna 

kan säljas till ett högre pris. Detta system innebar att man öppnade marknader och knöt samman 

regioner där de näringar som av någon anledning producerade attraktiva varor erhöll en 

produktionsökning. Detta nya socioekonomiskt system förändrade efterhand rådande system och 

nya regler och handlingssätt utvecklades. Målet var alltså inte att hushålla utan målet var riktad 

mot en ökad profit. Dessa båda systemen motverkar varandra där det kapitalistisk 

marknadsekonomiska systemet fungerar som en motmarknad som försöker störa, upphäva eller 

åtminstone utnyttja det regelsystem som gällde för den hushållsbaserade marknadsekonomin. 

Den drog sig inte att köpa upp spannmål i bristsituationer, eller att skapa konkurrens mellan 

hantverkare.5 

     Genom en växande fjärrhandel kom Sverige med tiden att dras in i en internationell 

kapitalistisk utveckling. I bruksbygderna knöts bönderna efterhand till en expanderande 

exportindustri och i städerna tvingades hantverkare att ställa sig under uppsikt av förmän i 

centraliserade faktorier. Men uppluckringen för den hushållsbaserade marknadsekonomin kom 

med den agrara revolutionen vilket innebar att inkomsterna från jordbruket gav ett årligt 

återkommande överskott. Därför upphörde den gamla vanan att konsumera överskottet till att i 

stället börja spara och göra investeringar.6 Denna ökande kommersialisering av jordbruket hade 

en viktig inverkan på 1800-talets begynnande industrialisering.7 

     I alla samhällen med olika socioekonomiskt system har det funnits olika typer av eliter. Med 

elit avses en grupp människor som har ett större inflytande än vad deras antal motiverar. Ett annat 

kriterium på en elitgrupp är att den förmår utveckla stabila nätverk med fungerande stegar för 

socialt avancemang, där dom har egna sociokulturella särdrag. Det hushållsbaserade 

marknadsekonomiska samhällets elit var den jordägande aristokratin och senare även den 

byråkratiserade civila eller militära adeln. Dom hade monopol på jordägandet och det var dom 

                                                 
5 Magnusson, Lars  (1997) Sveriges ekonomiska historia. s 24-25. 
6 Ibid. s 182 
7 Ibid. s 210. 
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som fick överskotten av det som producerades i samhället. Borglighetens långväga handel med 

sitt ackumulerade kapital var ännu inte så utvecklat att dom kunde göra anspråk på inflytande. 

Vissa rika handelsmän kunde dock adlas och därigenom bli jordägare. Under 1700-talet 

utvecklades en högborgerlig elit ur en grupp handelsmän som med sitt överskott lyckades bli 

jordägare. Detta tilltog när monopolet för jordägandet avskaffades år 17898. Därefter blev det allt 

svårare att avgränsa ett kapitalistiskt eller högborgerlig elitgrupp från andra ekonomiska och 

politiska eliter, eftersom att de olika livsstilarna flyter ihop. Högborgerlighet kom under 1800-

talet att utgöras av högre ämbetsmän, militärer, bruksidkare, exportköpmän, jordägare men även 

adliga personer trots att dom enligt den gamla ståndsindelningen var en egen elitgrupp. Denna 

nya elit var knuten till den kapitalistiska sektorn vars utgångspunkt var den internationella 

exportförmedlingen. Samtidigt var man nära knuten till andra elitgrupper, t.ex. politisk-

byråkratiska och militära grupper samt större jordägare.9 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Under 1850-talet var Sverige fortfarande agrart, men genomsyrat av nya idéer som var en 

förutsättning för att omvandlas till industrination. Omvandlingen skedde under ledning av den 

nya ekonomiska eliten, där Axel utgör en representant. USA, med sin utvecklade industri, 

annorlunda institutioner och nya idéer, ansågs av många svenskar som en tänkbar framtidsmodell 

och därför blev Axels upplevelser en emotionell krock när han mötte den amerikanska kulturen. 

Med kultur menas olika företeelser t.ex. sociala indelningar, synen på ekonomi, 

religionsuppfattning och människosyn. 

     Syftet med uppsatsen är att visa hur en representant ur den nya svenska eliten under 1850-talet 

tänkte och handlade när denne mötte ett samhälle där den kapitalistiska marknadsekonomin 

härskade. Jag hoppas att jag därigenom kan, med familjen Adelswärd som exempel, kasta ett ljus 

över en elitgrupps omvandling till att ett nytt kapitalistisk marknadsekonomiskt tänkande. 

Därför vill jag besvara följande frågor med det Axel upplevde och berättade i sina brev: 

* Var USA en nation som hade potential att passera det dominerande Europa? 

* Vilka företeelser fanns i USA som idag är en del i det västerländska kulturmönstret? 

* Vilka företeelser fanns i USA som än i dag inte finns i Sverige? 

* Uppfattade Axel några problem i det amerikanska samhället? 
                                                 
8 Magnusson, Lars (1997) Sveriges ekonomiska historia. s 202. 
9 Ibid. s 270- 272 
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* Vilka möjligheter hade man som invandrare i USA? 

* Hur upprättade Axel kontakter och vilken betydelse hade hans sociala bakgrund? 

* Vad fick Axel personligen ut av resan? 

1.4 Metod 
Vetenskapshistoriker har under de senaste decennierna arbetat efter att förändringar orsakas av en 

idetradition (internalister) eller av en samhällsförändring (externalister). Man har tvingats att 

välja mellan dessa metoder eftersom de inte har kunnat förenas.  

     Den systematiska positivismen använder historien till att ge en bild av det generella och 

nödvändiga under en viss tidsepok. Man berör klassmässiga motsättningar och använder 

ideologiska uttryck. Det är den typiske personen som är intressant, borgaren, arbetaren, 

adelsmannen. Axel Adelswärd är representativ för den tidens elit där det nya kapitalistiska 

marknadsekonomiska tänkandet har blandats med den gamla elitens tankar. 

     Motsättningen mellan internalister och externalister kan överbryggas med biografin. Skeenden 

och orsaker som diskuteras i vetenskapshistoria, bryts alltid genom en individuell person.10 Jag 

kommer att skriva en kontextuell biografi. Detta innebär att förstå Axels idéer och tankar genom 

att beskriva det sociala och kulturella sammanhang som de växte fram i.11 Jag skall ringa in Axel 

i en grupp så nära hans individualitet som möjligt. Det räcker inte att placera honom i en grupp, 

utan han skall relateras till olika grupptillhörigheter. Ju fler egenskaper jag kan påvisa, desto mer 

personligt framträder han, trots att dessa egenskaper är av generell karaktär. Med generella ting 

menas tidsanda, ideströmningar, yrke, klass, alla saker som hör hemma i individens sociala sfär. 

Det är den rika kombinationen som gör individen.12 Jag är inte ute efter att bevisa att Axels 

tänkande orsakas av speciella händelser, det räcker med att göra berättelsen rimlig.13  

1.5 Källmaterial 
Min uppsats bygger på 11 brev från den 6 oktober 1855 till den 26 maj 1856. Breven är 

arkiverade på Adelsnäs, men jag har nyttjat det, på maskin renskrivna materialet, som fördelades 

till Axels barn. Min Mormor ärvde detta av Axels yngsta barn Eva Adelswärd, och är idag i min 

ägo. Jag har inte jämfört kopian med originalet, men jag finner ingen anledning att tvivla på att 

                                                 
10 Att skriva människan. (1997), Åkerman, Sune (red)  Nilsson, Ingemar. s 210 
11 Ibid. Söderquist, Thomas. s 240-244 
12 Ibid. Eriksson, Gunnar. s 117-118 
13 Ibid. Sörling, Sverker. s 227 
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kopian skiljer sig från orginalbreven. Nils Runeby har i boken ”Den nya världen och den gamla” 

kommenterat och tagit citat ur orginalbreven, vilket är helt överrensstämmande med min kopia.. 

     Jag har också Lizinka Sidenbladhs anteckningar från 1926. Hon var Axels syster och beskriver 

fadern August Theodor Adelswärd. Dessa anteckningar är mig veterligen inte publicerade. 

     Publicerat material, som har bidragit med citat till uppsatsen, är Fredrika Bremers brev från 

resan 1849-51, och Rosalie Roos brev när hon arbetade som lärarinna åren 1851-55. Deras bidrag 

har varit att beskriva den tidsuppfattning och uppförande som amerikanarna hade, vilket 

kompletterar en uppfattning som Axel så knaphänt antydde om.  

1.6 Disposition och avgränsningar 
Jag kommer inledningsvis att berätta om familjen Adelswärds bakgrund och position i det 

svenska samhället. Därefter beskriver jag den svenska uppfattningen om USA inför Axels resa. 

Uppsatsens andra hälft handlar om turisten Axel som möter den amerikanska kulturen, 

emigranten som söker kontakter och den blivande järnvägsingenjören. Jag avslutar med Axels 

fortsatta liv för att beskriva familjen Adelswärds omvandling till att bli moderna företagsledare.  

     Breven omfattar 61 sidor maskinskriven text. Därför har jag bara berört en del av Axels 

upplevelser. Han skrev mycket om slaveriet i sydstaterna vilket jag har begränsat och endast tagit 

med som ett komplement för att skapa Axels bild av Amerika. Han skrev också ett brev om sina 

upplevelser i Frankrike och England, detta har jag utelämnat nästan helt och hållet. Samma sak 

gäller hans resa till samt besök på Kuba, vilket kommer utanför syftet med uppsatsen.   
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2 Tidsepoken 

2.1 Idéströmningar under 1840- och 50-tal 
Den gamla eliten och ståndssamhället med sin merkantilism kom under 1840- och 50-talen att 

krocka med de nya idéerna som liberalism, nationalism och kapitalism. Dessa idéer uppkom i den 

franska revolutionen och Napoleonkrigen.  

     Liberalismen förvaltade den franska revolutionens idéer om frihet och jämlikhet, vilket i sin 

tur ställde krav på representativa, folkvalda regeringar. Allas likhet inför lagen, tryck- och 

mötesfrihet samt kravet att marknadskrafterna skulle styra den ekonomiska utvecklingen. Man 

trodde på den fria konkurrensen, frihandel och slopandet av tullar. Liberalismen växte sig allt 

starkare och Europa skakades av två revolutionsvågor, 1830 och 1848, vilket kan ses som en 

urladdning mellan det gamla och nya. Revolutionen 1848 var också kamp mellan borgarklassen 

och arbetarklassen, där de socialistiska idéerna tydliggjordes i ”Det kommunistiska manifestet” 

av Marx. 

     Nationalismen accelererade under Napoleonkrigen och blev en kraft som förändrade Europas 

karta under det kommande århundradet. I Norden uppstod skandinavismen under 1820-talet, med 

mål att ena Norden till en stat. Den utvecklades under årtiondena till nationella traditioner och 

bruk. Tanken med ”vi” och ”dom” sammanföll med liberalismens tro på kreativitet och 

människors kunnighet. Att vara liberal och nationalist med tro på demokratiska principer, var en 

vanlig uppfattning. 

     Kapitalismen var viktig för den industrialisering som började växa fram, där den anglosaxiska 

världen låg i täten. Industrialismen och kapitalismen blev kraftfulla ekonomiska motorer som 

ställde om västvärldens samhällsbildningar. Ångkraften revolutionerade energiförsörjningen. Vid 

tiden för min uppsats,1850-talet, började övriga Europa ta in på det engelska försprånget. 

     Tidsepoken från 1850 och framåt kan sammanfattas som en period av utvecklingsoptimism. 

Jules Verne är en representant för den tidsanda som Axel levde i. Båda var födda 1828 och dog 

ungefär samtidigt 70 år senare. 
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2.2 Familjen Adelswärd i 1800-talets Sverige. 
Namnet Adelswärd antogs 1719 när officeren Johan Hultman, son till en handelsman från 

Norrköping, upphöjdes till det adliga ståndet. Johans son upphöjdes i sin tur till friherre och han 

grundlade baroniet Adelswärd, ett fideikommiss 1783 vid Adelsnäs i Östergötland.14 

     Axels pappa August Theodor (född 1803) var kusin med innehavaren av Adelsnäs och var 

därför inte aktuell som fideikommississarie. Släkten var en blandning av olika sociala eliter, den 

gamla jordägande militära adeln och den nya kapitalistiska handelseliten i form av bruksägarna 

på Adelsnäs.15 Theodor tog studentexamen vid Uppsala, därefter tjänstgjorde han vid ”Gardet till 

häst”. Han genomförde en resa genom Europa under åren 1824-25 och året därefter gifte han sig 

med Emilia Reuterskiöld.16 Theodor var praktiskt lagd med drömmar om ett eget gods. Året efter 

Axels födelse lämnade han det militära, och köpte 1829 Stäringe säteri som låg utanför 

Nyköping.17 

     Sverige var under 1800-talets större del ett utpräglat agrart samhälle med en gammal 

ståndsindelning där det adliga ståndet besatt de viktiga ämbetena. Ståndsriksdagen hade makten 

över beskattningsrätten och delade den lagstiftande makten med kungen. Men en medelklass hade 

utvecklats och de som definierade sig som medelklass, borgarklass hävdade att de var bäst 

lämpade att styra samhället. De menade att man utgjorde en stabil grupp mellan överklassen och 

folkets stora massa. Deras självförtroende och ställning grundade sig på ekonomisk styrka och 

hög utbildning. I medelklassen, men även bland de adliga godsägarna, rådde missnöje med den 

rådande maktstrukturen där det adliga byråkratiska ämbetsmannaväldet inte representerade deras 

intressen. Liberalismen var ett alternativ för de som kände sig icke representerade och dit hörde 

även de adliga godsherrarna.18 

     Theodor omvandlade Stäringe under 1830-talet till ett mönsterjordbruk. Han kallades för 

”Sörmlands mest praktiske man”19 och han var öppen för nya radikala idéer och all ny teknik som 

rörde jordbruket. Stäringe utökades med inköp av närliggande gårdar och blev med tiden ett av 

Södermanlands största gods. Med det stora jordinnehav var Theodor ledamot i ståndsriksdagen, 

där han utgjorde en av dessa liberala adliga godsägare. Theodor var inte en aktiv politiker men 

                                                 
14 Den introducerade svenska adelns ättartavlor I, s 13 
15 Magnusson, Lars  (1997) Sveriges ekonomiska historia. s 271 
16 Sidenbladh, Lizinka, August Theodor Adelswärd. s 2 
17 Ibid. s 6 
18 Gasslander, Olle (1949) J.A.Gripensted, Statsman och företagaret. s 9 
19 Sidenbladh, Lizinka, August Theodor Adelswärd. s 6 
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han läste regelbundet den liberala tidningen Aftonbladet. 1866 röstade han för De Geers förslag 

till tvåkammarriksdag som därmed avskaffade den gamla ståndsriksdagen och adelns inflytande. 

Lizinka, Axels syster, har citerat sin far ”jag kan inte följa med allt, men nog inser jag att de lärt 

sig mycket, som kan bli bra i framtiden”.20 

     De liberala idéerna kom allt mer. Affärsbanker grundades under 1830- och 40-talen av 

förmögna människor ur medelklassen. Nykterhetsrörelsen, som organiserades vid den här tiden, 

gick hand i hand med frikyrkorörelsen som fortfarande var förbjuden.21 

     1840-talet var en reformivrig period där den ekonomiska politiken lades om mot liberala idéer. 

1845 infördes lika arvsrätt för kvinnor och män. En ny liberal näringslagsstiftning infördes 1846, 

vilket innebar att skråtvånget avskaffades och att kvinnor fick starta småföretag. Marknads-

principer började gälla och konkurrens uppstod. Aktiebolagslagen infördes 1848 och riskvilligt 

kapital uppstod, vilket var en viktig förutsättning för industrialiseringen. Nya 

kommunikationssystem som järnväg och telegraflinjer kom i början på 1850-talet och 

postväsendet utvecklades där bl.a. systemet med frimärken infördes. 

     En av de viktigaste upphovsmännen till dessa reformer var adelsmannen och liberalen Johan 

August Gripenstedt. Han var politiker från mitten av 1840-talet och finansminister 1856-66. 

Gripenstedt var inspirerad av fransmannen Bastiat som företrädde den harmoniekonomiska 

skolan, vilket med andra ord betyder liberalism med eftertanke.22 Man ville hitta metoder att 

balansera staten och marknaden. Gripenstedt hade avgörande betydelse för frihandeln, 

neutraliteten och järnvägsutbyggnaden. I sitt tal 1857, i dag benämnt ”blomstermålningen”, 

räddade han den svenska järnvägsutbyggnaden, när motståndarna förfasades av statsmaktens 

utlandslån. Gripenstedt bodde på Nynäs slott norr om Nyköping, ett gods som han, liksom 

Theodor, arbetat upp. Det finns ett tydligt samband mellan Gripenstedts intresse som godsägare 

och politiken, både när stambanornas sträckning diskuterades och när tullfrågan var aktuell.23 

     Nynäs slott låg 4 mil från Stäringe, Gripenstedt och Adelswärd var alltså grannar med samma 

bakgrund och förutsättningar. Därför är det naturligt att de utbytte information och åsikter som 

kan vara en förklaring på Axels yrkesväxling till järnvägsingenjör. Axels följde sin far genom att 

utbilda sig i det militära redan som tonåring. Hans militära karriär kompletterades med en civil 

                                                 
20 Sidenbladh, Lizinka, August Theodor Adelswärd. s 27 
21 Konventikelplakatet avskaffades 1858. 
22 Magnusson, Lars  (1997) Sveriges ekonomiska historia. s 257 
23 Wetterberg, Gunnar (1994) Historien upprepar sig aldrig. s 47 
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utbildning i Uppsala, för att 1847 utnämnas till underlöjtnant vid livregementets husarkår. Axel 

deltog som frivillig under kriget 1848 mellan Danmark och Preussen. Han tjänstgjorde vid 13:e 

linjebataljonen där han deltog i striderna kring Hadersleben 30 Juni 184824. 

     Iden om att bygga järnvägar i Sverige väcktes av majoren Adolf Eugène von Rosen, som hade 

samarbetat med John Ericsson i England. 1845 lyckades von Rosen erhålla sanktioner av 

statsmakterna om ekonomiskt stöd för undersökning och planläggning av ett svenskt järnvägsnät. 

Ett antal kortare järnvägssträckor var redan under uppförande och bekostades av några bruk i 

Bergslagen. Den som färdigställde dessa privata banor var en fyra år äldre adelsman vid namn 

Claes Adelsköld. Han hade också militär bakgrund och kan ha varit en inspiration för Axel, rent 

utav en bekant.25 Familjen Adelswärd med sina kontakter måste ha varit väl insatta den potential 

som låg i den kommande järnvägsutbyggnaden. Axel lämnade den militära banan i början på 

1850-talet och arbetade som sekreterare hos Nils Ericson, den som senare skulle bli den ansvarige 

för stambanebyggena.26 Ett slutligt militärt avsked tog Axel 1853, samtidigt som riksdagen var på 

väg att ta principbeslutet om byggandet av stambanor.27 

     En ingenjörsutbildning i mitten på 1800-talet kompletterades ofta med att verka utomlands. I 

Sverige utexaminerades årligen ett tjugotal ingenjörer vid den här tiden, och var femte arbetade 

eller reste utomlands, normalt till Tyskland och England, men det förekom också att någon åkte 

över till USA.28 Därför reste Axel under två år i Europa och Amerika, för att införskaffa kunskap 

om järnvägar och därigenom erhålla anställning vid det stora nationella projektet. 

2.3 USA fram till 1860 
USA bildade den första moderna federala republiken 1776, efter att man frigjort sig från sin 

kolonialherre Storbritannien. Här rådde en annan samhällsordning än i Europa. Ståndssamhället 

med sitt skråsystem var ersatt med en demokratisk författning och en tolerant religionspolitik. 

Denna nya och annorlunda samhällsordningen hade sitt ursprung från puritanerna som kom från 

England under 1600-talet. Puritanerna var en religiös sekt som styrdes genom de gemensamma 

beslut man tog i sin församling. Detta utvecklades under 1700-talet till en kommunstyrelse.29 

                                                 
24 Aftonbladet. Dödsruna 9/1 1900. 
25 Andersson, Karl-Olof (2000) Svenska öden i ångans sekel. s 171 
26 Sidenbladh, Lizinka, August Theodor Adelswärd. s 23 
27 Modig, Hans  (1971) Järnvägarnas efterfrågan och den svenska industrin 1860-1914.s 14 
28 Henricson, Ingvar och Lindblad, Hans  (1995) Tur och retur Amerika. s 211 
29 Runeby, Nils  (1969) Den nya världen och den gamla. s 123 
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     I början av 1800-talet hade republiken ett flertal problem. USA omfattade ett stort område från 

Canada i norr mot till Florida i söder, en sträcka på närmare 250 svenska mil. Gränsen i öst 

utgjordes av Atlanten och i väst av bergskedjan Appalacherna, en sträcka på 50 mil. USA var 

uppdelat i tretton stater där alla hade krav på viss självständighet. Dessa splittrande faktorer 

motverkades av det yttre hotet från europeiska makter som behärskade områdena i Florida och 

väster om Mississippi. Det fanns också ett inre hot i form av urbefolkningen i områdena kring 

Appalacherna.30 Till detta polariseras USA i två olika ekonomiska system. I de nordliga staterna 

utvecklade en ekonomi baserad på industri medan de sydliga staterna levde på jordbruk med 

slavar som arbetskraft. Denna polarisering hade två huvudorsaker som tog sin början på 1800-

talet. 

     1793 uppfann Eli Whitney en mekanisk bomullsrensare som gjorde att den amerikanska 

bomullen kunde förädlas på ett mycket rationellare sätt. Flaskhalsen blev plockningen och det 

gick bara att göra för hand. Slaveriet som av ekonomiska och moraliska skäl varit på väg att 

avskaffas blev nu den avgörande faktorn för att klara marknadens efterfrågan av bomull. 

Exporten ökade och slaveriet blev en ekonomisk förutsättning för de södra staterna. Eli Whitney 

var också den förste att bygga gevär med utbytbara delar. Detta var begynnelsen till vår tids 

serieproduktion, vilket alltså har sitt ursprung från USA 31 

     Napoleonkrigen ledde till krig mellan USA och Storbritannien, samt att USA fick köpa hela 

mellanvästern av Frankrike. Kriget utspelades 1812 och orsaken var att det neutrala USA utsattes 

för sjöblockad och respektlöshet av främst Storbritannien. Kriget slutade oavgjort men USA 

isolerade sig från Europa under resten av århundradet och en egen modern industri utvecklades.32 

”Mellan de två områdena, som hade varit så lika varandra på många sätt före 1790, uppstod en 

klyfta som snabbt vidgades, tills inbördeskriget utbröt sjuttio år efteråt.”33 

     Vid tidpunkten för Axels resa, mötte han en nation med krafter som drog i olika riktningar. 

Industrialiseringen var långt framskriden, men koncentrerad till de norra staterna. Här var man 

angelägen att skydda sin ekonomi med tullar. I de södra delarna blomstrande jordbruksnäringen 

med en bomullsexport till England, och man var därför anhängare av frihandel. För det tredje var 

de västra delarna nyligen införlivade med USA där emigrationen tog de nya områdena i 

                                                 
30 Hill, C.P. (1966) USA:s historia. s 60 
31 Ibid. s 59 
32 Ibid.. s 81 
33 Ibid. s 59 
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besittning. Denna expansion väster ut innebar upprättande av nya stater och varje gång en stat 

upprättades uppstod en diskussion om slavfrågan. Spänningen mellan de norra och de södra 

staterna ökade med tiden och inbördeskriget stod för dörren. 

2.4 Amerikabilden  
USA var sedan det grundades ett diskussionsämne i Europa och Sverige, eftersom statsskicket 

saknade kung, statskyrka och adel. Men efter Napoleonkrigen stod den gamla europeiska 

ordningen fortfarande som förebild för ordning och reda. Det amerikanska experimentet ansågs 

som intressant men inte tillämpbart i Sverige, dock var debatten livlig med två åsiktsriktningar. 

     Den idékonservativa uppfattningen ansåg att USA saknade en gemensam historia eftersom 

befolkningen var en blandning av olika folkslag. Religionen var frisläppt och rådande 

institutioner var framtagna på ett onaturligt sätt. Denna avsaknad av homogenitet skapade brister 

som fylldes med materialism och förenklade föreställningar. Kontraktsläror och individuell 

egoism ersatte den djupare och förtroendefulla gemenskap mellan överhet och undersåtar som 

rådde i Sverige. Den liberala uppfattningen var att USA hade folksuveränitet och en 

kontraktslära, som ledde till krav på kontroll och insyn underifrån, på befrielse från stånds- och 

skråskrankor, på frihandel, på den enskildes primat, på medelklassens roll som samhällets 

egentliga grundval. De flesta, vän eller motståndare, var överens om att USA hade oroväckande 

inslag. USA var inte ett klasslöst samhälle och de lägre klassernas frihet var på väg att 

undergrävas. De europeiska invandrarna ansågs också förstöra det rådande systemet genom att de  

tolkade friheten på ett alltför vittgående sätt och att de missförstod frihetens verkliga innebörd.34 

     När Europa skakades av den liberala revolutionen 1830 blev debatten mer problematisk. Alla 

de som såg förebilder i USA började nu oroa sig för att det amerikanska experimentet var ett 

samhällsomstörtande exempel.  

     1835 och 1840 utkom i Frankrike bokverket ”Om folkväldet i Amerika” skriven av Alexis de 

Tocqueville. Han var neutral i sin beskrivning som spände mellan ett demokratiskt till 

aristokratiskt synsätt. Han ansåg att demokratiseringen var oundviklig och därför gällde det att 

styra in denna process på ett bra sätt. Han berörde tryckfrihet, skatter och den nya 

peningaristokratin. Tocqueville såg faran i att demokratisering kunde leda till förvildning eller 

likriktning. Verket översattes 1839 till svenska och blev en källa för argument för både den 

                                                 
34 Runeby, Nils (1969). Den nya världen och den gamla. s 455 
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idékonservativa liksom den liberala uppfattningen om Amerika.35 Aftonbladet, tidningen som 

Teodor läste, såg många förebilder i USA. Värderingarna kom från dess inre politik, men 

åsikterna blev ibland motsägelsefulla när de som stod för den liberala uppfattningen både 

uppskattade och fördömde olika företeelser. 1841 hade Aftonbladet en serie artiklar som byggde 

på Tocquevilles verk, där temat var ”folkvälde”. Man ansåg att USA var det bästa studieobjektet 

för att studera alternativa styrelseskick.36 Faran med republik ansågs vara ett herrelöst folkvälde 

och när man också tog avstånd från den gamla aristokratin, hade man inte något bra alternativ. 

Åberopades USA som förebild tvingades man att formulera vilket USA och vilken typ av 

folkstyre som var föredömligt, ofta hänvisade man till den kommunala självstyrelsens område. 

Kritiken tilltog mot det demokratiska systemet genom att ny aristokrati, penningaristokratin, var 

under uppväxt. Ett nytt privilegiesamhälle växte fram, där de lägre klassernas situation allt mer 

började påminna om motsvarande situation som i Europa. Aftonbladet medgav deras existens och 

man definierade aristokratin som ”de till sin karaktärsbeskaffenhet verkligen bästes makt i 

staten”.37 

     Den positiva amerikabilden om frihetens USA underblåstes av kommersiella intressen. Detta 

var en praktisk förutsättning för utvandringen som började under 1840-talet. Emigranternas 

berättelser om sina utkomst- och karriärmöjligheter och andliga, moraliska och sociala status 

spädde efter hand på den positiva bilden.38 

     Man var ganska överens om Amerikas höga välstånd och tekniska nivå. Den österrikiske 

järnvägspionjären Franz Anton von Gerstner påstod att det amerikanska välståndet berodde på 

skolor, banker och kommunikationer. 1846 gav Gerstner ut en bok som huvudsakligen handlade 

om de amerikanska järnvägarna.39 

     Efter 1848 års revolution skärptes debatten med utopiska socialistiska uppfattningar som 

underströk det fria USA som ett föregångsland, när det gällde långtgående och omfattande 

socialekonomiska reformer och arbetarföreningar. 40 

     Religionsfriheten i USA hade ingen motsvarighet i Sverige. Sveriges statskyrka såg 

utvandringen som uppror mot den rådande religiösa ordningen, eftersom utvandringen inte 

                                                 
35 Runeby, Nils (1969). Den nya världen och den gamla s 118 
36 Ibid. s 123 
37 Ibid. s 457 
38 Ibid. s 453-454 
39 Ibid. s 391 
40 Ibid. s 457 
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överstämde med den lutherska läran om lydnad mot överheten. Man var ändå ganska överens att 

det amerikanska samhället var religiöst men den religiösa påverkan fick olika innebörder. 

Anhängarna till religionsfrihet och med en konservativ uppfattning, såg USA som ett kristet 

samhälle som vakade över lag och ordning. Den omstörtande och skadliga radikalismen ansågs 

komma till USA med europeiska invandrare, men dessa neutraliserades av den amerikanska 

religiositeten. Andra tyckte att religionsfrihet gav anhängare av olika sekter en övertro och 

motverkade spridandet av världslig kunskap och bildning. 41 

     Svenska diplomater under åren 1820-60 kände sig förvisade till USA. De upplevde det 

amerikanska systemet som frånstötande och att det europeiska inflytandet i form av den 

tilltagande invandringen förvandlade USA i en negativ riktning. De medgav att USA erbjöd vissa 

materiella möjligheter för fattiga invandrare, men landets sociala och politiska struktur medförde 

inte fördelar i jämförelse med de europeiska monarkierna.42 

     Axels uppfattning om Amerika var säkert påverkad av Aftonbladet. Det var de medborgerliga 

friheternas, företagsamhetens, mekaniseringens, de tekniska framstegens och de agrara 

möjligheternas USA. Men han hade inslag av konservativa idéer, eftersom han var en adelsman. 

Axels anledning att besöka Amerika var inte av ideologiska skäl, utan att studera järnvägar. 

Amerika ansågs hålla en hög standard inom industri, bergsbruk och kommunikationer.

                                                 
41 Runeby, Nils (1969). Den nya världen och den gamla s 459 
42 Ibid. s 455 
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3 Axels resa 

3.1 Resvägen 
1854, året när riksdagen tog beslut om att bygga de statliga järnvägarna, påbörjade Axel 

Adelswärd sin studieresa. Han var ute för att se och lära om de befintliga järnvägarna i 

omvärlden. Det första året uppehöll han sig i Europa och till största del i Schweiz.43 

     Det första brevet är daterat ”New York 6 okt 1855”, som berättar att Axel varit i Frankrike, 

England och sedan begett sig över Atlanten. Han lämnade Southampton den 23 september 1855 

med ångfartyget ”The North Star” och anlände till New York 12 dagar senare. Han stannade i 

denna pulserande hamnstad i två veckor för att sedan med järnväg på 5 timmar ta sig till 

Philadelphia. Philadelphia var ett viktigt mål eftersom han stannade i tre månader och gjorde två 

kortare utfärder till industristäderna Pittsburgh och Reading. 

     I januari 1856 lämnar han Philadelphia och genomför, vad vi idag skulle kalla, turistresa. 

Färden går på järnväg genom sydstaterna, ångfartyg till Kuba och New Orleans, flodbåt längs 

Mississippifloden för att slutligen komma till Canada. Vid det laget avtar hans skildringar 

antagligen beroende på hemlängtan. Boston passeras likgiltigt och Axel lämnar USA den 31 maj 

1856 på ångfartyget ”Fulton”. I sitt första brev antyder Axel att resan även skulle gå till 

”västern”. Eftersom utlandsvistelsen hade blivit ytterligare ett år begränsade han resan till USA: s 

civiliserade östdel.  ”Som pappa ser har jag under de 14 dagar jag vistats på amerikansk botten 

sett, hört och lärt mycket som ej så snart skall gå ur mitt minne. Jag ämnar dock om ett par dagar 

lämna New York för Philadelphia, där jag om möjligt ämnar stanna någon tid i därvarande stora 

lokomotivverkstad, varom icke begiver jag mig troligen till Västern.”44 

     USA är för Axel, en nation med gemensamma institutioner men med stora skillnader och 

ytterligheter. Östkusten är utvecklat och civiliserat, men delat i nord- och sydstater. Civilisationen 

sträckte sig till Mississippi där en uppsjö av nyss anlagda städer antydde om den kommande 

expansionen väster ut. 

                                                 
43 Sidenbladh, Lizinka. August Theodor Adelswärd. s 23 
44 Adelswärd, Axel. Brev från England och Amerika från Baron Axel Adelswärd åren 1855 och 1856.  
New York den 22 okt 1855. s 7. 
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3.2 Turisten 
När USA började bygga järnvägarna under 1830-talet, blev New York anslutningspunkten till 

den gamla världen. I denna stad möttes Amerika och Europa, Axel skrev hänfört: ”Inloppet är det 

mest storartade och vackraste jag i den vägen sett” På båda sidorna av inloppet låg skogsklädda 

kullar beströdda med vackra villor. Till vänster låg Staten Island, som var på väg att bli en egen 

stor stad. Längre in i denna havsvik möts resenären av USA: s största stad. ”I fonden av den stora 

havsvik, som utgör hamnen, ser man utloppet av den vackra Hudsonfloden och på vars vänstra 

strand man ser redan betydliga städer, som endast för några år sedan voro byar. På högra stranden 

har man åter det präktiga New York, beläget på en halvö med ett för handelsstad förmånligaste 

läge i världen.” 45 

     Axels ångfartyg lade till vid Manhattan. Tullen visiterade bagaget och han tog in på ett franskt 

hotell. Resebagage bestod av en svart frack, teaterkikare, necessär med rakdon, svart halsduk, en 

skjorta, dagbok m.m. Pengarna bestod av guld som bars på ”californiskt vis”, ett kantigt något 

obekvämt bälte kring midjan.46 

     New York sjöd av liv och växtvärk. Broadway gick rakt igenom staden med breda trottoarer 

och stenlagda körbanor. Gatan var kantad med hotell, restauranger och teatrar. Det hängde stora 

skyltar och husväggarna var fyllda med reklam. ”På denna gata är större och livligare trafik än 

jag någonstädes sett, t.o.m. större än i London, i synnerhet förvånar mig den otroliga mängden av 

omnibussar, 4 a 6 i bredd är ingen ovanligt.” 

     New York befolkades av människor från Europa och fylldes på av irländare och tyskar, som 

utgjorde den första stora emigrationsvågen med start under 1840-talet. Orsaken var 

svältkatastroferna på Irland och den misslyckade revolutionen i Tyskland. Dessa spred sig över 

Amerika och Axel mötte dem ofta. ” Jag såg för några dagar sedan en revue med miliser här. 

Uniformer funnos av alla slag, bl.a. trodde jag genom ett trollslag ett par kompanier av fransyska 

linjen kommit hit. Det var en fullkomlig kopia därav. Icke ens vivandieren saknades och vad som 

gjorde illusionen ännu fullkomligare var att alla talade fransyska. Man hörde talas om Sebastopol, 

Tour Malakoff etc. Skillnaden var dock, att musiken spelade Marsilliasen och Yankee Doddlee 

om vartannat och att fanan i stället för trikoloren var det vittberömda Stripes and Stars. Oaktat 

excersisen hos milisen icke kunde vara någonting överdådigt var folket vackert och sågo ståtliga 

                                                 
45 Adelswärd, Axel. Brev från England och Amerika från Baron Axel Adelswärd åren 1855 och 1856.  
New York den 22 okt 1855. s 1 
46 Ibid. New Orleans den 30 Mars 1856 sid 1. 
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ut. Fransoserna, eller som de kallas La Fayette-gardet, voro verkligen icke de bästa. För övrigt 

äro amerikanarna mycket roade av att leka soldater. Man ser dagligen små kompanier marschera 

kring gatorna i ofta rätt roliga uniformer. Varje större verkstad eller korporation har åtminstone 

en gång om året en fridag, då de marschera ut för att målskjuta. Man ser alltid en för tillfället 

uppsnyggad neger med vita vantar bära den granna skottavla bakom dem, och främst går fyra 

eller sex långa med björnmössor, förskinn och yxor försedda personligheter, föreställande 

timmermän samt därefter en stark musikkår, bestående av tyskar. Det finns här i New York en 

otalig mängd sådana tyska musikkårer som leva endast på detta amerikanarnas begär att leka 

soldat och göra processioner.” 

     Järnvägsstationerna låg mitt i staden. Den livliga trafiken gjorde att ångloken inte kunde köras 

ända fram, utan dessa kopplades bort och vagnarna drogs med hästar fram till stationens 

perronger. Det var ständigt eldsvådor i New York. Axel sprang många gånger som ”en galning” 

för att se släckningsarbetena. Men brandkårerna med sina små och snabba vattensprutor, dragna 

för hand under hurrande och skrik, släkte branden innan Axel kom fram. ”Igår afton klämtades 

och då jag icke tio minuter därefter kom nära stället, möttes jag av flera tusen personer dragande 

sina sprutor tillbaka, ty det var redan släckt och all right again.” Vattnet var inga bekymmer, där 

fanns nämligen en vattenledning som var 40 mil lång. Axel besåg de stora reservoarerna och han 

beskrev det hela som ofantliga arbeten47 

     Efter de två spännande veckorna i den pulserande storstaden New York, begav sig Axel till 

Philadelphia för att göra skäl för sin Amerikaresa. Vintermånaderna i Philadelphia förflöt med 

studier av allt tekniskt han kom över och när våren inföll fortsatte resan genom sydstaterna och 

till Kuba. Därefter kom Axel till New Orleans, en kosmopolitisk stad där hela världen möttes och 

som levde på bomull. Alla kontraster som han fick uppleva, visar en smältdegel som i hans tycke 

överträffade Paris, London och New York. Axel bodde på det största hotellet han sett, S: t 

Charles, som i huvudsak beboddes av tyskar och irländare. Staden med sina 200 000 invånare, 

möttes på den myllrande marknadsplatsen och detta var en speciell upplevelse. ”Jag har varit där 

tvenne söndagsmorgnar, då rörelsen är som störst. Det är ett högst intressant skådespel; en det 

mest brokiga människomassa böljar där fram, vita och svarta, bruna och röda.” Man hörde alla 

möjliga språk, köpmännen ropade ut sina varor på tre olika språk. På de trånga caféerna kunde 

                                                 
47 Adelswärd, Axel. Brev från England och Amerika från Baron Axel Adelswärd åren 1855 och 1856. 
New York den 22 okt 1855. s 5-6. 
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man placeras mellan en ung vacker kreolska och dess raka motsats i form av en yankeesjöman.  

Här möter Axel för första och enda gången urbefolkningen. ”De nobla indianerna av förflutna 

tider börjar bliva allt sällsyntare. De försvinna mer och mer för varje dag. Deras beröring med de 

vita har ej förbättrat dem. Fordom hade de i all sin vildhet dock några nobla egenskaper. Nu hava 

de enbart dåliga.” 

     New Orleans var från början en fransk stad men engelska språket tycktes nu vara på väg att ta 

över. ”För ett 10-tal av år sedan lärer det varit sällsynt att träffa en kreol som talte engelska. Nu 

däremot talar de det nästan alla, om än dåligt ibland, och troligen kommer här snart den vackra 

fransyskan att utträngas av den världsomfattande engelskan, vilket, ehuru fulare, dock onekligen i 

många fall är mera expressiv. I det s k Quartier francais, som utgör en stor del av staden, talar 

såväl vita som negrer alltid fransyska sinsemellan, och man hör endast undantagsvis engelska.” 

     I New Orleans kom slaveriet tydligast till uttryck i form av alla slavauktioner som fanns. 

” Ett annat högst intressant skådespel, som jag ofta besökt, äro slavauktionerna, som här ofta 

förekomma och som någon gång äro ynkliga men ännu mera ofta löjliga att åse”. ”Jag har ej 

egentligen sett mer än en som riktigt gjort mig ont om. Det var en mulattiska omkring 30 år med 

ett gott och beskedligt utseende. Hon var kokerska och berömdes särdeles av auktionisten. Hon 

grät bitterligen både före och efter försäljningen, och under det hon stod på pallen sökte hon, 

ehuru med svårighet att svälja ner tårarna och viskade något till auktionisten. Denne, som var 

kreol, vände sig till församlingen, först på bruten engelska därefter på fransyska och sade, att hon 

bad som en nåd att någon inom staden måtte köpa henne, så att hon slapp gå ut på plantagerna. 

Om denna nåd blev henne beviljad vet jag ej, klubban föll och hon hade en ny herre - god eller 

elak”. Dessa slavauktioner är det Axel i alla brev skriver mest om. Han beskriver det hela med 

avsky men också med en viss fascination. Det som mest förvånar honom var att slavar med 

europeiskt utseende också gick för klubban.48 

     Axel fortsatte sin resa längs Mississippifloden med flodångbåten ”Ben Franklin”. Denna 

dalgång var ännu nästan obebodd, men trafiken på floden var livlig. Ända upp till Vicksburg 

passerades bara ett fåtal byar, med namn som gav intryck av kommande storhet. Dessa London, 

Paris, Napoleon och Rom bestod av två tre brädkåkar med dess invånare bestående av ett par vita 

och ett dussin svarta. 

                                                 
48 Adelswärd, Axel. Brev från England och Amerika från Baron Axel Adelswärd åren 1855 och 1856.  
New Orleans den 30 Mars 1856. s 2-3. 
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     Efter några dygn klev Axel av flodångbåten i staden Kairo som han var rekommenderad att 

besöka. Kairo hade ett hotell och där fanns en stadsplan som visade en stad av samma storlek 

som New York. Enligt kartan hade staden en genomgående gata som Broadway, och till denna 

utgick tvärgator som var numrerade från 1 till 50. Det visade sig att staden saknade allt vad 

kartan ville göra gällande. Axel fann bara en gata kantad med några envåningshus av trä och 

urskogen växte där den 10: e gatan borde ha legat. Kairo hade dock en järnvägsstation och när 

Axel efter några timmar stötte på en dansk och en schleswig-holsteinare, bägge anställda vid 

järnvägen, fick Axel veta att Kairo året innan bestod av fyra byggnader. Staden hade på ett år 

mångdubblats och Axel insåg att om några år skulle Kairo vara en storstad, kanske enligt den 

storstilade statsplanen. 

     Från Kairo tog Axel järnvägen till S: t Louis som låg på Mississippis västra strand, och han 

var tvungen att åka ångbåt över floden. Av alla städer imponerade denna mest, för här framträdde 

den mänskliga flodvåg som vällde över prärien mot Stilla havet. S: t Louis var sista avstampet ut 

i vildmarken. ”S: t Louis är liksom New Orleans först anlagd av franska nybyggare, varav ännu 

några tusen avkomlingar finnas här. Först på senare tider, sedan yankees fått hand därom, har den 

dock börjat växa i den mest kolossala skala.” ”Invånarna äro nu mellan 100 och 200 000, och 

husen äro ej här som i många andra amerikanska städer till stor del av bräder utan här resa sig 

med ens solida tegelhus och 5 a´6 våningar höra ej till undantagen utan synas snarare vara regeln. 

Ångbåtar komma och gå oupphörligen, och man ser därav snart lika många som i New Orleans. 

Trafiken vid hamnen och gatorna närmast denna vågar jag påstå övergår New Yorks och vilken 

annan stad i världen, då man jämför den med storlek av St. Louis. På hamngatan och andra gator 

äro varor av de mest olikartade slagen, uppstaplade i riktiga berg, och oaktat gatorna äro mycket 

breda kunna den mängd fordon, som skola vidare föra dessa varor knappast komma fram och ofta 

är under längre eller kortare tid sådan trängsel därav, att ingen kan röra sig ur fläcken. Det är som 

sagt var den mest framstående stad jag sett, och ingen kan våga göra en gissning om dess storlek 

50 år härefter. Bryggerier, gjuterier, maskinverkstäder, sockerraffinaderier, valsverk, allt, allt 

finnes här, och nya och större resa sig med jättesteg. Här finnas många tusen tyskar, och man hör 

tyska talas nästan lika mycket som engelskan.”49 

                                                 
49 Adelswärd, Axel. Brev från England och Amerika från Baron Axel Adelswärd åren 1855 och 1856. 
Mississippifloden den 5 april 1856. s 5. 
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     Mot slutet av resan besökte Axel Niagarafallen, vilket var Amerikas berömdaste 

turistattraktion. ”Jag bor här på ett magnifikt hotell, på Canada, d.v.s. engelska sidan, och har från 

mitt fönster en den präktigaste vy av fallen. Jag får dock bekänna, att det ej gjort sådant intryck 

på mig som jag väntat”50 

     Axels resväg var samma som Fredrika Bremer gjorde något år innan, men åt andra hållet. 

Denna sträcka var på 1850-talet de gränser och områden som utgjorde USA. Axels upplever en 

värld med spännande kulturkrockar och med potential att passera Europa inom många områden. 

Axel imponeras av allt han ser, New York är storslaget, New Orleans är myllrande och S:t Louis 

är expansivt. Men USA har problem med delningen i nord och syd. Axel måste ha funderat på 

detta eftersom han reflekterar över de svartas situation enligt följande” ...och oaktat jag hatar 

slaveriet som princip, tror jag dock, efter vad jag sett, att de hava det bättre här som slavar än i de 

norra staterna, där de äro fria. De äro i allmänhet mer föraktade i norr än de äro i södern.”51 Axel 

hade en människosyn som präglades av respekt för individen. Även om han hade fördomar om de 

svarta, ansåg han att en människa inte kunde vara en egendom. Han visar med detta att han inte 

står för en gammal feodal människosyn utan Axel hade en liberal ide om att varje människa 

skulle göra sina egna val. 

3.3 Den amerikanska kulturen 
1850-talets Amerika var ett samhälle där olika kulturer och seder blandades. Det gamla 

klassamhället var upplöst och olika religionsuppfattningar leva sida vid sida, samtidigt som 

många rättfärdigade slaveri. Här fanns också kolonier av europeisk kultur med avvikande 

företeelser från sin amerikanska omgivning. Det engelska språket tog successivt över den 

amerikanska kontinenten. 

     Begreppet att ”Pengar löser allt” var något som Axel reagerade mot. Amerikanens syn på 

pengar var konstigt för honom, för där var det naturligt att tjäna smarta och snabba pengar. 

Typiska uttryck var ”Make money”, ”Go ahead” och ”Plenty of dollars”, vilket visar att 

kapitalismen hade trängt djupt ner i folklagren. Axel berättade om mademoiselle Rachel som 

livnärde sig på att vara sångerska. Axel konstaterade med ett visst förakt att hon var på väg att bli 

                                                 
50 Adelswärd, Axel. Brev från England och Amerika från Baron Axel Adelswärd åren 1855 och 1856. Clifton Hotel 
vid Niagarafalls, Canada, den 8 maj 1856 s 1. 
51 Ibid. Charleston, Södra Carolina, den 17 feb 1856. s 3. 
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förmögen genom att uppträda inför publik.”…en längre tid gjort furor och pengar, vilka hon dock 

inte som Jenny Lind gav bort igen” 52 

     Axel berättade också om ”Humbugen” Barnum som i sitt stora hus på Broadway tjänade 

pengar genom att roa människor. Barnum var en mångsysslare med många idéer. Han hade ett 

vaxkabinett, djur som i vilt tillstånd var dödsfiender men nu levde i sämja, shower med personer 

med olika förmågor. Barnum hade en tidig variant av skönhetstävling. Flickor uppmanades att 

sända in sina porträtt, som ställdes ut och efter en omröstning utsågs den vackraste flickan. Denne 

mångsysslare skulle idag kallas producent inom showbuisness, men för detta hade Axel ingen 

förståelse. ”Yankees veta mycket väl att han lurar dem, men de skratta däråt och låta lura sig. 

Barnum skrattar också men inkasserar tillika plenty of dollars.”53 

     Byta jobb och tjäna pengar hade inga hinder i USA, Rosalie Roos skriver: ”Amerika är ett 

eget land, ty hvad man tänker bli eller sysselsätta sig med går om intet, och man blir deremot, 

hvad man minst anat. Så t.ex. blef en bagare, ...., slutligen snickare.” ”Om jag tagit med mig en 

skeppslast ljus och svafvelstickor skulle jag som de säga här, make money”54 

     Alla som hade pengar hade också tillgång till allt utbud som fanns. Lyx och överflöd var 

avsett för dem som kunde betala. Axel besökte Stewards Magasin på Broadway, han konstaterade 

att stället var öppet för vem som helst bara dom ägde 2,5 dollar. Denna byggnad var fylld med 

affärer, hotell och restauranger, med överdådig lyx som Axel inte sett i Europa. ”Det är ett 

magnifikt hus av vit marmor, fem våningar högt över jord och som nästan alla hus i New York 

åtminstone en eller ett par under jord.” ”Var timma på dygnet man önskar äta är det färdigt, 

undantagandes mellan ett och två på natten. Där finnas tvenne matsalar. När den ena varit öppen 

ett par timmar stänger den och den andra öppnas o.s.v. Telegrafbyrå, fri för gästerna, postbyrå 

dito, läskabinett med alla möjliga tidningar; trappor och korridorer samt rum naturligtvis, belagda 

med dyrbara mattor.” Axel insåg att i USA rådde ingen klassindelning som i Sverige, det var 

pengarna som styrde. ”Jag hörde härom dagen en historia om en sjöman, som förtjänat 200 

dollars, tog en av sina vänner med sig, levde på Saint Nicolas som gentleman i 14 dagar och gick 

ut därifrån utan en cent på fickan.”55 

                                                 
52 Adelswärd, Axel. Brev från England och Amerika från Baron Axel Adelswärd åren 1855 och 1856.  
New York den 22 okt 1855. s 4 
53 Ibid. Philadelphia  den 10 nov 1855. s 2. 
54 Roos, Rosalie (1969) Resa till Amerika 1851-55. s 68 
55 Adelswärd, Axel. Brev från England och Amerika från Baron Axel Adelswärd åren 1855 och 1856.  
New York den 22 okt 1855. s 3-4. 
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     I USA gällde det att sälja så mycket som möjligt, Axel mötte en ohejdad reklamflod överallt. 

”Hela huset från källaren till takåsen är egentligen en skylt, ty varje fläck, som därtill möjligen 

kan användas, är fullmålade med namn på personer, saker och yrken, allt med så stora bokstäver 

som möjligt och i alla möjliga färger ju mera lysande ju bättre, och den som lyckas hitta på något 

originellt i skyltväg är säker om framgång. Amerika är skyltarnas och humbugarnas hemland.”56 

Reklam förekom även på tågen, ”..affischer och annonser utdelas i sådant överflöd, att man kan 

fylla sina fickor fulla därmed.”57 

     Tidsbrist och stress förekom och var påtaglig. Fredrika Bremer beskriver detta med ett 

bröllop. ”Denna nya bröllopsceremoni syntes mig karaktäristisk för den hast och brådska, som 

jag ofta hört förebrås amerikanarna. Livet är kort säger de och så skyndar de framåt på banan. 

Avläggande alla onödiga former och fasoner, som kan uppehålla livets nödvändiga affärer och 

uppgörande dessa så fort som möjligt: stannande blott fem minuter för att gifta sig, och 

mottagande själva den äktenskapliga välsignelsen i reskläder för att sedan skynda fram på 

resan.”58 

     Den amerikanska kvinnosynen betraktade kvinnan som en gudomlig men skör varelse. Detta 

synsätt gav henne därför skydd mot ofredande och Axel ansåg att kvinnorna var friare i USA än i 

Sverige ”Ett ungt fruntimmer kan med största säkerhet, t.o.m. större säkerhet än en karl, resa från 

New Orleans till Québec solo och kan vara övertygad att bli behandlad med utsöktaste artighet”59 

Rosalie Roos uttryckte ungefär samma åsikt ”När de togo afsked af mig kände jag mig först bra 

ensam och öfvergifven i det fremmande landet, men det var dock ej så farligt, ty Hammarsköld 

hade anförtrott mig åt konduktören, och vid stationen ett litet stycke från Chester mottogs jag af 

en gentleman (i Amerika finnes nemligen endast  gentlemen!)”60 Denna hövlighet tyckte Axel 

var överdriven och nästintill fånig. ”Man är här ofantligt, t.o.m. överdådigt artig mot 

fruntimmer”61. En man skulle alltid vid minsta vink hjälpa en kvinna som antydde detta. Det var i 

sig kanske inget fel, men Axel irriterade sig över att kvinnor aldrig visade någon tacksamhet. 

                                                 
56 Adelswärd, Axel. Brev från England och Amerika från Baron Axel Adelswärd åren 1855 och 1856. New York den 
22 okt 1855. s 6 
57 Ibid. Philadelphia den 10 nov 1855 sid 3 
58 Fredika Bremer ”Hemmen i den nya världen” Del 1 A sid 40 
59 Adelswärd, Axel. Brev från England och Amerika från Baron Axel Adelswärd åren 1855 och 1856.  
New York den 22 okt 1855. s 2 
60 Roos, Rosalie (1969) Resa till Amerika 1851-55. s 59 
61 Adelswärd, Axel. Brev från England och Amerika från Baron Axel Adelswärd åren 1855 och 1856.  
New York den 22 okt 1855. s 2 
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Axel berättade om en engelsman på teatern. Han satt i en loge, när ett amerikanskt par klev in och 

kvinnan krävde platsen engelsmannen satt på. Eftersom paret så ohyfsat sa till om platsen 

vägrade engelsmannen att flytta sig. Den amerikanske mannen vände sig då ut emot publiken, 

trots att föreställningen hade börjat och sa ”Gentlemen! Här sitter en ohyfsad engelsman som ej 

vill lämna plats till en lady” varvid publiken svarade ”Kör ut, en”. Ett dussin yankees kastade sig 

in i logen och bar ut engelsmannen på gatan, efter honom kom hans ytterkläder och 

inträdespengar.62 

     Denna hövlighet till kvinnor stod i skarp kontrast till det allmänna uppförandet. ”Jag kan ej 

rätt förlika mig med amerikanska gentlemännens seder: att sitta och gunga på stolarne, lägga 

fötterna på framför dem stående stolar, bord, bänkar, ja äfven i fönster, att tugga tobak 

oupphörligen och då spotta.”63 Axel var upprörd över den amerikanska familjens uppdelning där 

mannen var familjeförsörjare och kvinnan stod utan riktig uppgift. ”Damerna, som i Amerika i 

allmänt göra ingenting annat än kläda sig, äta och sova, tillbringa sin mesta tid i dessa parlours64  

tittande ut på gatan och skvallra sins emellan.”65 ”Man bor mycket på boardinghus66 här i 

Amerika, hela familjer bo på sådant sätt i åratal och ett ungt, nygifta par bosätter sig oftast första 

åren på ett sådant. Det är ett förträffligt tillfälle för fruntimren att göra intet, ty de behöva ej göra 

annat än kläda sig och äta, och de göra också det förra åtminstone lika många gånger om dagen 

som det senare. De lämna åt mannen att göra dollars, men giva honom ett gott handtag vid deras 

förskingrande.” 

     Axel var inte religiös men den religionsfrihet som rådde var uppseendeväckande. I 

Philadelphia levde kväkare med ursprung från engelska utvandrare från 1600-talet. ”Man ser dom 

ofta i sina stela, fula kostymer. När man ser kvinnornas grå hattar förundrar man sig huru något 

så fult kunnat uppfinnas.” Axel konstaterade att en viss frigörelse från dogmerna var på väg  när 

endast de äldre som bar de traditionella kläderna, de yngre bar mer moderna kläder men med 

färgerna grått och svart.67 Axel besökte kyrkor med skandinavisk anknytning, därför han ville 

träffa landsmän. På julaftonen besökte han ett svenskt missionsmöte på metodistkyrka i 
                                                 
62 Adelswärd, Axel. Brev från England och Amerika från Baron Axel Adelswärd åren 1855 och 1856.  
Philadelphia den 10 nov 1855. s 1 
63 Roos, Rosalie (1969) Resa till Amerika 1851-55. s 88 
64 sällskapsrum 
65 Adelswärd, Axel. Brev från England och Amerika från Baron Axel Adelswärd åren 1855 och 1856.  
Philadelphia den 10 nov 1855. s 4 
66 Boardinghus var i princip ett hotell där man bodde under flera år, men till ett lägre pris och standard. 
67 Adelswärd, Axel. Brev från England och Amerika från Baron Axel Adelswärd åren 1855 och 1856.  
Philadelphia den 10 nov 1855. s 5-6 
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Philadelphia. Mötets ändamål var att samla till en fond för att bygga kyrkor och sända 

missionärer till skandinaverna i väst. Talaren var svensken Olof Hedström, som höll ett eldande 

och improviserat föredrag på engelska med stark Värnamoaccent. ”Han talade med högan röst, 

skrek, skrattade, grät eller slog knytnäven i predikstolen allt efter omständigheternas krav. Innan 

han blev så att säga varm i sitt föredrag interfolierades nästan varje mening han yttrade med ett 

slags drön, som tillsammans med den småländska engelskan gjorde en högst komisk effekt.”68 Då 

var det betydligt angenämare att stifta bekantskap med swedenborgarna i Washington. Det var en 

församling bestående av endast 20 personer men från sju olika nationer. ”Jag blev presenterad för 

dem och såsom varande landsman av Swedenborg, voro de särdeles intresserade av att göra min 

bekantskap, ehuru jag till min skam måste erkänna för dem att jag kände bra litet till honom.”69 

     I New York besökte Axel en ”negerkyrka” och han fick uppleva en tidig form av gospel. 

”För det första församlingens ansiktsfärg, som varierar från mycket mörkbrunt till ramsvart, var 

för en europé ett eget skådespel. Prästerna, ty de vore tre, alla svarta som fan i syna, voro vid mitt 

inträde sittande på en stor predikstol, den ena med ett par guldglasögon, vilket gjorde en praktfull 

effekt i hans svarta fysionomi”.70 Det fanns mycket svart kultur i olika former, inte minst på 

teatrarna. Men Axel var inte mogen denna musikaliska nyhet, för han skriver ”Vad som mest 

gouteras är sådana där negersånger, danser och förfärliga burlesker. Det kan vara roligt nog för en 

gång, men har man sett det två gånger, har man nog för livstiden.”71 

     Axel tyckte att den amerikanska kulturen var konstlad, onormal och med inslag av 

lurendrejeri. Det kapitalistiska tänkande som genomsyrade det amerikanska samhället väckte 

Axels förakt, men tempot och tidspressen störde honom inte. Axel vände sig mot den 

amerikanska kvinnosynen, där kvinnan betraktades som en ömtålig varelse med behov som män 

kunde tillgodose. Amerikanarna levde ett ömsesidigt rollspel om den starke mannen och den 

hjälplösa kvinnan. Axel var inte religiös men gjorde kyrkobesök ett flertal gånger enbart för att 

träffa skandinaver. Ofta skrattade han åt de olika religionsutövningarna. Mycket av de företeelser, 

som fanns i USA på 1850-talet, finns nu i Sverige. Eftersom den stora invandringen ännu inte 

kommit igång har den amerikanska kulturen sitt ursprung från den koloniala tiden under 16- och 

1700-talet. Det är inte så att denna kultur är ett resultat av den stora invandring som skedde mot 

                                                 
68 Adelswärd, Axel. Brev från England och Amerika från Baron Axel Adelswärd åren 1855 och 1856.  
Philadelphia den 15 jan 1856. s 1 
69 Ibid. Washington den 3 feb 1856. s 3 
70 Ibid.New York den 22 okt 1855. s 6. 
71 Ibid. Philadelphia  den 10 nov 1855. s 1. 
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slutet av 1800-talet och som vi ibland förknippar som den stora förändringen och uppkomsten av 

dagens USA. 

3.4 Emigranten 
Axels intryck av invandringen tar sin början redan vid den långa båtfärden över Atlanten. På 

1850-talet kunde man korsa Atlanten med de billigare segelfartygen eller de avsevärt snabbare 

ångfartygen. Axel berättar att vännen Segebaden lämnade England en vecka före Axel med ett 

segelfartyg. I New York efter tretton dygn med ångfartyget  ”The North Star” konstaterar Axel 

att Segebaden ännu inte anlänt, ”Och torde väl ej vara att förvänta ännu på en tid”.72 

     På ångfartyget var en samling människor av olika ursprung. Passagerarna kom från världens 

alla hörn och med många olika skäl för sina resor. Det var en grupp glada och unga fransmän och 

fransyskor, en guldgrävare från Kalifornien med oklar nationalitet, en australier som varit i 

Europa för första gången, en canadensare som tjänstgjort i engelska armen under 7 år i Indien, 

några schweizare som handlade med urverk, samt en peruansk doktor som var på väg hem till 

Lima efter några års studier i Paris. Med den sistnämnde blev Axel god vän och de slog följe i 

New York.73 

     Nationella band var viktiga för alla som begav sig över Atlanten. Axel sökte kontakt med 

skandinaver, för dessa hjälpte Axel in i de miljöer, verkstäder och fabriker han var intresserad av.          

Axels första kontaktperson fick han genom Segebaden redan i England. Axel skriver, ”Jag har 

genom honom fått åtskilliga upplysningar om Amerika och ett brev till en svensk vid namn 

Nyström i Philadelphia. Denne har som pojke varit i musiken på Adelsnäs och är smedson 

därifrån, genomgick Motala och reste därefter ut till Amerika, står sig förträffligt och tycks på 

beskrivningen vara ett sorts mekaniskt geni, jag lovar mig mycket nöje av att göra hans 

bekantskap.”74 Detta är orsaken till att Axel efter två veckor i New York åkte till Philadelphia. 

Han uppsökte denne Nyström med sitt rekommendationsbrev, blev vänligt bemött och 

sammanförs med svensken Engström. Nyström hade bott sex år i USA medan Engström var inne 

på sitt första år. De båda arbetade på Lighthouse Corpsen med konstruktion och uppsättning av 

fyrbåkar i USA, som enligt Axel var ett mycket välbetalt arbete. Med dessa slog Axel följe och 

blev presenterad för en ensam svensk kvinna i 40-års åldern, mamsell Brandkula. Hon hade varit 

                                                 
72 Adelswärd, Axel. Brev från England och Amerika från Baron Axel Adelswärd åren 1855 och 1856.  
New York den 6 okt 1855. s 4 
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26 

 

 

i Amerika i fyra år och det hade inte gått bra för henne. Hon livnärde sig på att sy halsdukar som 

nätt och jämnt klarade hennes uppehälle. Hon var på väg att återvända till Sverige med hjälp av 

pengar hemifrån samt det hon lyckats lägga undan från inkomsterna i Amerika.75 

     Det framgår inte av breven vad dessa vänner gjorde för honom, men de ledsagade Axel och 

han erhöll bra kontakter. Nyström tycktes vara den mest upptagne och var ofta bortrest. Julen 

firade Axel med Engström och mamsell Brandkula. På julaftonskvällen hörde man metodisten 

Olof Hedström berätta om sin levnadsbana. Hedström var ursprungligen sjöman och kom till 

New York 1825. Där klev han av och tog arbete som kontorist, tills han omvändes och blev 

metodist. De sista 15 åren hade han tagit omhand svenska och norska emigranter som kom till 

New York. Han höll svenska gudstjänster i Bethelskeppet, ett gammalt skeppsvrak som var inrett 

som kapell.76 Hedström blev betydelsefull för den svenska emigrationsvågen under 1800-talet. 

Det var han som förmedlade den första svenska emigrationgruppen ”Jansarna” till Illinois.77 

     I staden Reading möter Axel norrmannen John Nelson. Denne arbetade på en ånghammar-

smedja som tillverkade kompletta lok och vagnar. Nelson hade varit runt hela världen under 25 år 

och arbetat som maskinist. Efter många år på Ostindiska kompaniet kom han till USA. Där fick 

han arbete vid USA: s flotta som ”armourer” och besökte ”… every hole in Westindia and 

Mexiko” Slutligen kom Nelson till Reading där hade han varit de senaste tolv åren. Han hade 

nästan helt glömt sitt norska modersmål som han nu försökte återuppta. Tre fjärdedelar var ren 

engelska och i återstående fjärdedelen, som bestod av åtskilliga språk, ingick norska endast som 

ett obetydligt inslag.” På kvällen hade de ”…en long talk about the old country” samtidigt som de 

drack ”hot Wisky-punch”. ”Han hade under vår korta bekantskap fattat en särdeles vänskap för 

mig, och jag tyckte särdeles om honom såsom varande en rättfram, duktig och hederlig karl och 

vid vårt avsked sade han sitt ”Farewell and God bless you” så uppriktigt att jag tryckte hans 

grova näve, som om han varit en av mina gamla vänner.” Nelson överlämnade ritningar av 

lokomotiv och ånghammare som han själv hade konstruerat.78 

     Det var naturligt att uppsöka svenska officiella ämbetsmän när sådana fanns. I Washington 

verkade Sveriges minister, norrmannen mr Sibbern, som omgående bjöd Axel på middag. När 
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76 Ibid. s 1 
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Philadelphia den 15 jan 1856. s 3-4 
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Axel kom till Havanna uppsökte han på samma sätt den svenske konsuln som lämnade 

upplysningar om svenskar i staden. 

     När Axel kom till Kuba förmedlade den svenske konsuln Axel till fotografen Beurling och 

dennes medhjälpare Lundberg. Med den förstnämnde blev Axel god vän och de umgicks under 

flera dagar.  

     ”Beurling är väl känd av Jenny Lind, Fredrika Bremer och några andra svenskar, som besökt 

ön. Han har varit 14 år från Sverige, flera år i Tyskland, Frankrike och Förenta Staterna och de 

sex sista här. Han var ursprungligen arkitekt och ingenjör och ritade en lång tid för Ericsson i 

New York, kom till Kuba som järnvägsingenjör samt slog om och blev fotograf. Han gör 

ypperliga både dagerrotyper och fotografier och var nog artig att göra mig ett av de senare.”79 

     I april 1856 besökte Axel svenskkoloni Bishop Hill. Det var den svenska 

emigrationshistorians största grupputvandring som orsakades av religionsförtrycket i Sverige. 

Kolonin grundades sydväst om Chicago 1846 av profeten Erik Jansson. ”Jansarna” kom 

tillräckligt tidigt för att inhandla ett av USA:s bördigaste prärieområden och dessutom hade man 

en väl tilltagen reskassa. Efter inledningsvis stora umbäranden byggdes ett mycket välmående 

samhälle upp, med institutioner och pompösa byggnader. 1855, vid tidpunkten för Axel besök, 

stod Bishop Hill som en mönsterstad. Röda eller vitrappade tegelbyggnader paraderade i snörräta 

rader kring den lummiga stadsparken och med den rådhusliknande stapelbyggnaden som 

blickfång. Bakom denna häpnadsväckande utveckling stod vision, kadaverdisciplin och tro. 

Jansson själv sköts 1850, av en förre detta medlem, men ledningen togs över av en grupp män 

och blev än mer effektiv. 1857 började motgångarna, kooperativt ägande övergick till enskilt och 

kolonin upplöstes formellt 1860. Ett resultat av invandringen till Bishop Hill var en krans av 

dotterkolonier växte upp. Dessa kolonier växte sig starka och fungerade i sin tur som 

utgångspunkter för utflyttningar till Minnesota, Iowa och Kansas. 80 

     Axel besökte Bishop Hill under två dar. Han tog järnvägen från Chicago, 5 timmar och 20 

svenska mil senare klev han av i den lilla staden Galva. Staden var två år gammal där ”Jansarna” 

hade  ett stort magasin av tegel, innehållande många tusen skinkor, insaltade och staplade på 

högar. Där fanns också en stor kramhandelsbod och diverse andra byggnader. Här mötte Axel en 

herr Cronsiöe, pratsjuk skåning som med hjälp av ”Jansarna” satte upp ett boktryckeri för att ge 
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ut en tidning på svenska. Tillsammans gick de över prärien till Bishop Hill och anlände strax före 

mörkningen. Axel beskriver sina första intryck: 

     ”Det har utseendet av en stor herrgård hemma, det stora vitrappade skolhuset, som 

ursprungligen var ämnat till hotell med sina kolonner och torn på taket, ser ut som Corps de logis. 

Runtomkring äro stora solida tegelhus, orappade som bruket är i Amerika. De hava även ett litet 

hotell för resande, och dit gingo vi.” 

     Föreståndare på värdshuset var ett sörmländskt äldre par. De blev glada att för första gången i 

Amerika få träffa en annan sörmlänning. Mannen hade förestått pappersbruket i Nyköping. När 

detta brann flyttade han till Norrland och var föreståndare på ett annat bruk. Där hörde han Eric 

Janson predika och följde med den första utflyttningsvågen 1846. Frun var en tandlös beskedlig 

gumma, över 60 år. Hon hade tjänstgjort på Stora Sundby i sin ungdom och var nu väldigt belåten 

att få tala om hemmet och förflutna dagar. Axel fick bo utan kostnad och för första gången på två 

år åt Axel knäckebröd. Dagen efter gick Axel omkring på Bishop Hill, en koloni med 800 

invånare. Han besökte skolan där 30-40 barn var samlade och där engelska var ett viktigt ämne. 

Eric Jansons 14 åriga dotter ”med ful uppsyn” var en av skolmästarinnorna. Sjukhuset var 

välordnat men för tillfället utan patienter. Åkerbruksredskap, skördemaskiner, stall, brygghus där 

Axel drack svagdricka, bageri där knäckebrödskakor hängde på sina spett i taket. I köket kokades 

vid tillfället enorma kvantiteter välling, som intogs i de gemensamma matsalarna. Axel är 

imponerad och skriver: 

     ”Eric Jansarne äro kommunister, hava allting gemensamt, ingen äger något som individ 

betraktat, men sällskapet i klump är redan ofantligt rik och blir det ännu mer om det kan bibehålla 

sig.” 

”De hava inom sex år så förkovrat sig, att de nu äro värda minst 4 a’ 5 miljoner riksdaler rgs. De 

hava t.ex. 10.000 acres land, varje acre i det minsta värd 100 rgs, stora präktiga byggnader, skog, 

här värd mycket, stenkol lätt åtkomlig, flera hundra hästar och mulor, oxar och kor i tusental, 

svin, höns, gäss etc. i 10.000-tal. Jag har aldrig sett så mycket svin tillsammans som här. De hava 

vidare ångsåg och kvarn, varpå de tjäna mycket, vattenkvarn, handelsbod etc; de fabricera ett 

slags kvastar och ensam på denna artikel förtjänade de förledet år 150.000 riksdaler rgs. Detta 

låter i svenska öron otroligt men är dock sant och icke mycket att förvåna sig över i Amerika.” 

     Axel förutsåg splittringen av Bishop Hill. ”De tyckas leva nöjda och lyckliga. Deras religiösa 

idéer vet jag ej mycket om. Deras fantasier har dock mycket lagt sig, men de hava på senare tid 
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börjat införa en ny dogm i deras lära, vilken, om de hålla i därmed, snart kommer att upphäva 

sällskapet. De börjar nämligen förbjuda äktenskapet och skola hädanefter leva helt och hållet som 

bröder och systrar, detta gör, att flera unga lämnat dem och börjat processa, vars följder äro svåra 

att förutse. Denna senare dogm undantagen har jag ej något emot dem. De äro flitiga och idoga 

och att slå sig tillsammans, som de gjort, är här i Amerika ett säkert sätt att samla rikedom, ehuru 

det synes mig hava bra liten glädje av sina rikedomar. ”81 

     Det i USA som imponerade mest var hur väl skandinaverna etablerade sig och skapade ett rikt 

uppehälle. Möjligheterna var många och Bishop Hill överträffade alla intryck som i den vägen 

mött honom. Axel levde i ett samhälle där kommunikation gick på hjul, köl eller ben, 

undantagsvis genom en tråd. Man kunde inte ringa upp och anmäla sin ankomst, utan alla 

människor levde ett isolerat liv på den plats där de befann sig. Meddelanden skrevs på papper 

som sedan ”rullades” till en mottagare. Det var därför viktigt att etablera kontakter genom att bli 

rekommenderad av personer som redan kände varandra och det visade sig att nationella band var 

betydelsefullare än klasstillhörighet för detta.  

3.5 En blivande järnvägsingenjör  
Axel begav sig ut i världen för att studera allt som rörde järnvägar. Erfarenheter från de 

europeiska järnvägarna berättar han väldigt lite om. Det mest utbyggda järnvägsnätet fanns i 

England men detta lämnar han nästan utan kommentarer. De franska järnvägarna i St Germain 

kommenterade Axel sakligt att de var ”atmosfäriska” och hade stora ångmaskiner. Dock stod inte 

den praktiska användbarheten i proportion till priset av byggnation och underhåll. 

     Järnvägarna i Amerika berättade han däremot mycket om. I flera av breven berättar Axel 

entusiastiskt om amerikanska tåg och dess vagnar som liknar dagens tåg i Sverige. ”De äro över 

20 alnar långa och hava åtta hjul, fyra i vardera ända. De äro ej avdelade som de europeiska utan 

en enda lång salong, en smal gång i mitten och bänkar klädda med schagg för två personer längs 

väggarna. Ryggstöden kan flyttas till vilkendera sidan man behagar. Det är endast en klass och 

samma pris, i allmänhet billigare än i Europa. Man kan promenera från den ena vagnen till den 

andra hela trainen utefter och välja plats var man vill.”82 

     Andra nyheter i USA var komforten. Man kunde köpa mat, godis, böcker och tidningar under 

färd. Varje vagn var väl uppvärmd med en järnkamin i mitten och i ena änden av varje vagn fanns 
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en toalett. ”Man behöver således aldrig gå ur vid stationerna och därigenom riskerna att bliva 

kvarlämnat eller som i Europa, i synnerhet då man går med express, som ofta icke stannar på en 

timme eller två riskera att göra i byxorna”.  

     Tåg var dåtidens spetsteknologi, man kände att man tangerade gränser och man var då, liksom 

nu orolig för passagerarnas säkerhet. Axel brukade alltid sätta sig längs bak i tåget därför att det 

var den säkraste platsen vid en tågkollision.83 En säkerhetsanordning man införde på de 

amerikanska loken var kofångare, som Axel benämner ”cow catcher”. ”... ett instrument, varmed 

alla amerikanska lokomotiv alltid äro försedda och vars ändamål är att kasta kor, människor eller 

annat skräp, som kan vara i vägen åt sidorna.” 

     Axel berättade livligt om olika tågresor och den mest dramatiska var resan till Pittsburgh. Det 

var sträng vintern med snöstorm och -20 grader. Den första avgången från Philadelphia stannade i 

en snödriva bara några kilometer bort, passagerarna fick kliva av och gå tillbaka. Nästa dag gick 

det bättre när man lyckades avlägsna sig från startpunkten. Snöfallet försenades tåget, för att 

slutligen inte komma längre än till Harrisburgh. Klockan tre på natten tog Axel in på hotell med 

ett ouppvärmt rum. Dagen därpå fortsatte färden i den bistra vinterkylan. Komfortmässigt var det 

inga problem eftersom vagnarna var uppvärmda, men flera dygn försenad anlände Axel till den 

smutsiga industristaden Pittsburgh.84 Återfärden var om möjligt ännu svårare. Resan som var 

beräknad till 26 timmar blev 60 timmar. Man fastnade återigen i 2-3 meter djup snö och en natt 

tillbringades på tåget. Därefter spårade ett av loken ur och man tog sig tillbaka till Harrisburgh 

med resterande lok för övernattning. Axel lilla utfärd var ändå inte så farlig, för han berättar om 

en tågresa han hört talas om. ” På en av järnvägarna lite längre i norr hände sig för några dagar 

sedan, att trainen fastnade under en kall natt och bränslet var ont om och snart var slut. Därefter 

tillgrepos sätena i vagnen och man eldade en stund med tagel, sammetsdynor och sönderbrutna 

mahognysäten. Då detta tog slut hittade man på en gärdesgård i grannskapet och en bra bit därav 

fick dela samma öde, tills slutligen åtta lokomotiver lyckades leta sig fram till dem och förlossa 

dem därifrån.” 

     ”Av min resa har jag vunnit den erfarenheten, att vi på våra järnvägar ofta nog komma att 

möta dylika missöden, men tillika har jag funnit nödvändigheten att inrätta våra vagnar efter 
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amerikanskt mönster, så att de kunna uppvärmas och ej, såsom de europeiska, vilka ej utan 

största svårighet och alltid ofullkomligt, kunna bliva det.” 
     Axel var i Amerika för att komma över information och dokument om allt som rörde 

järnvägssystemet. Att få kontakt med personer i nyckelbefattningar var svårt och tog tid. Hans 

första kontakt var Nyström i Philadelphia. Landsmannen visade Axel runt i staden men Axel fick 

inte se allt det han var ute efter. Första tiden var han för det mesta ensam och det måste ha varit 

frustrerande att inte känna personer som kunde ta honom bakom de stängda dörrarna. ”Här är gott 

om järnvägar; icke mindre än sex gå ut härifrån i olika direktioner. Jag går om dagarna utefter 

dem och ikring stationerna och avritar, croquerar och uppmäter vad jag kan komma åt från 

skottkärror till stora broar. Det är bra här, ty man har fullkomlig frihet att gå var man behagar 

utefter dem. Vill man ej se upp får man skylla sig själv. Här äro ett par stora 

lokomotivverkstäder, och jag ämnade försöka komma in på en av dem för att få arbeta under 

vintermånaderna. Jag försökte härom dagen på en att få arbete, naturligtvis utan avlöning, men 

det misslyckades. Det svarades mig, att det ej fanns rum. Jag har emellertid skrivit till konsuln för 

att fråga, om han kan skaffa mig ett rekommendationsbrev till någon av dem. Det torde då gå 

lättare för sig.”85 

     Axels brevskrivande gjorde nu uppehåll under två månader. Hur han lyckades upprätta 

kontakter i Philadelphia får vi inte veta. I brevet skrivet den 15 januari 1856 har mycket hänt. 

Axel är nu bekant med flera nyttiga personer och han har mycket att göra. Han hade kommit över 

fribiljetter till två olika järnvägsbolag och den första resan gjorde Axel på ”Philadelphia Reading 

Rail Road”. Denna järnväg ledde upp till de stora stenkolsfälten i det inre av Pennsylvania. 

Järnvägsnätet bredde ut sig som ett träd, där stammen utgick från Philadelphia och över den 

mindre staden Reading. Grenarna ledde till den mängd gruvor som fanns uppe i bergen. Axel 

stannade till i Reading där han hade ett rekommendationsbrev till en superintendent, vilket var 

chefen på platsen. Här tillverkades all material för järnvägens behov, så som lokomotiv, vagnar 

m.m. Superintendenten gav flera timmar åt Axel och hans frågor. Därefter mötte Axel chefen för 

verkstäderna och den tidigare nämnd John Nelson. Under tiden hade superintendenten låtit värma 

upp ett mindre lokomotiv för att Axel skulle, med superintendenten som guide, få se järnvägen 

och byggnadsobjekt utmed banan. Som avslutning på hela besöket överlämnades ritningar, 
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böcker och ”inte mindre än trenne rekommendationsbrev till ingenjörer och superintendenter på 

de märkligare järnvägarna”. 

     Axel hade verkligen kommit upp sig. Rekommendationsbrev var ytterst betydelsefulla och 

sådana hade han nu flera. Studiebesöken fortsatte till en kolgruva i Mont Carbon. Även här blev 

Axel väl mottagen och han beledsagades runt i kolgruvan av irländska arbetare. I Altoona stod 

fler dörrar öppna. ”Dagen därpå besökte jag superintendenten för järnvägen, lämnade mitt brev 

och blev som vanligt särdeles väl emottagen, blev av en ung herre, som varit två år i Petersburg 

för att bygga lokomotiv till Petersburg-Moskva vägen, visad under loppet av förmiddagen i deras 

vidlyftiga, magnifika och välförsedda verkstäder och förrådshus och på eftermiddagen av 

superintendenten på ett angenämt sätt visad huru de föra sina vidlyftiga räkenskaper, böcker och 

notationer...”86 
     I Washington träffade Axel en svenskättling vid namn Dahlgren. Hans far hade utvandrat från 

Uppsala någon gång strax efter år 1800. Dahlgren var kapten i Förenta staternas flotta när Axel 

träffade honom och denne förevisade villigt flottans verkstäder. Dahlgren visade sig vara en 

betydelsefull person. Detta insåg inte Axel, för han tackade nej till fortsatt umgänge. Dahlgren 

blev med tiden en internationellt känd vapenkonstruktör. Han utvecklade det amerikanska 

sjöartilleriet med de så det kallade ”Dahlgrens kanoner”. Lätthanterliga räfflade pjäser med god 

träfförmåga på långa avstånd. De amerikanska kanonbåtarna utrustades med hans haubitsar som 

ansågs vara den tidens främsta marinpjäser. Under inbördeskriget blev Dahlgren nära vän med 

president Lincoln och 1863 utnämndes han till konteramiral och befälhavare för den flottstyrka 

som blockerade sydstaternas hamnar.87 Axel var inte intresserad av vapenteknik utan en 

spännande resa till sydstaterna och Kuba lockade mer. 88 

     Vid mitten av 1800-talet var det ett högt anseende på ingenjörer med sina maskiner och 

byggnadsverk. När Axel besökte Britanniabron i trakten av Chester i Wales, kallade han bron för 

”världens åttonde underverk”. Bron förenade fastlandet med ön Anglesea, för att förkorta resan 

till Irland med ett par timmar. ”Därför fordrades en bro hög nog för att låta det största krigsskepp 

gå under och nog stark för att bära tvenne järnvägstrainer på en gång, dessutom nog vida 

                                                 
86 Adelswärd, Axel. Brev från England och Amerika från Baron Axel Adelswärd åren 1855 och 1856.  
Philadelphia den 15 jan 1856. s 5 
87 Alf Åberg ”Svenskar under stjärnbaneret” sid 59 
88 Adelswärd, Axel. Brev från England och Amerika från Baron Axel Adelswärd åren 1855 och 1856.  
Charleston, södra Carolina den 17 feb 1856. s 1. 



                                                                                                         

33 

 

 

öppningar för att låta Atlanten obehindrat flyta inunder. Villkoren voro ej lätta att uppfylla, men 

för Englands största ingenjör, snillet Stephenson, och Englands kapitaler är ingenting omöjligt.”89 

     England var vid tillfället världens ledande ekonomiska makt, men senare upptäckte Axel att 

ekonomisk styrka också fanns i USA. När han såg hängbron vid Niagarafallen fick han en 

tankeställare. ”Ett storverk av människosnille här i grannskapet slagit mig med förvåning och 

beundran. Det är ett jätteverk, värdigt Niagara, en hängbro, som överförer på samma gång 

järnvägen och landsvägen. Det är för närvarande den högsta och längsta bron i världen.” Bron var 

byggd av en tysk ingenjör och Axel skriver ”...är onekligen ett av världens underverk och övergår 

i mitt tycke Britanniabron.”90 
     Axels studier av järnvägssystemet är planlösa och improviserade. Hjälpsamma svenskar var 

betydelsefulla i början men efterhand förbättrades kontakterna troligen på grund av hjälp från den 

svenske konsuln i Washington. Axel anser att de amerikanska järnvägarna överträffar de 

europeiska när det gällde komfort och funktion. Ett tåg i Europa hade inte klarat de oväder som 

Axel fick uppleva. Resultatet av Axels studiebesök och stundtals rena industrispionaget blev en 

anställning hemma i Sverige och den 3 februari 1856 skriver Axel,  ”…samt slutligen att 

sammanskriva ett mycket långt brev till överste Ericsson dels för att tacka honom för hans löfte 

om anställning vid järnvägen hemma dels för att göra en relation över en mängd fakta rörande 

deras järnvägar här samt för att skicka ett par ritningar över lokomotiver, deras priser e.t.c.”91 

3.6 Järnvägsingenjören blir bruksägare och politiker 
Axel kom hem på hösten 1856, lagom till starten av byggnationen av stambanan mellan 

Stockholm och Göteborg. Detta arbete stod under ledning av Nils Ericson. Under 

planeringsarbetet för stambanan var sträckningen förbi Stäringe ett alternativ.  Theodor var orolig 

för åverkan på sina gärden men till sin lättnad bestämdes bansträckningen till att gå över 

Sparreholm. Senare ändrade han uppfattning och förstod att det fanns många fördelar med en 

järnväg förbi Stäringe, men då var det försent92 

     Under byggnationen träffade Axel en åtta år yngre flicka, Augusta Berg. Hon var av en 

förmögen borgerlig släkt från Nääs utanför Göteborg. De gifte sig i februari 1858 och redan 
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samma år fick de sitt första barn. Giftermålet är anmärkningsvärt eftersom det var ett äktenskap 

som gick över klassgränserna. I andra kretsar inom adeln var detta otänkbart, men Axel och 

Augustas giftermål bekräftar att Adelswärd var en familj som gärna blandade upp sig med den 

nya rika medelklassen. Axel och Augusta fick sju barn varav sex uppnådde vuxen ålder. En av 

deras barn var Axel Teodor, som med tiden kom att bli en ryktbar politiker på den borgerliga 

vänsterkanten och även var finansminister i Staaffs andra ministär 1911-1914. 

     Axel blev stationsingenjör 1863 och fyra år senare lämnade han ingenjörbanan för politiken. 

1868 var ett omvälvande år när Axel och hans far, av olika omständigheter övertog 

fideikommisset Adelsnäs. Teodor ville inte lämna sitt livsverk Stäringe och Axel fick därför 

bosätta sig på Adelsnäs och svara för verksamheten. Att sköta Adelsnäs var inte en lättsam 

uppgift, bara fyra år senare tvingades man att lägga ned en av koppargruvorna. Samtidigt var 

Axel aktiv politiker som ledamot av riksdagens första kammare 1871-1879.  

     Adelsnäs fick ett uppsving när Axels son Axel Teodor tog över 1889. Denne hade tagit efter 

sin far och blivit ingenjör och senare blev sonen en framgångsrik industriman. Axel gick bort 

1901. Han fick många barnbarn men Axel mötte bara ett av dessa, vilket var min mormor Märta 

Blomstedt. 
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4 Sammanfattande diskussion 

Axel mötte en ny värld som vuxit upp på kort tid. Han ansåg att USA var på väg att passera och 

också till del hade passerat Europa inom flera områden. Axel har figurerat i Nils Runeby bok 

”Den nya världen och den gamla”, som exempel på svenskar som var positiva till det 

amerikanska samhället. Runeby skriver att ”Adelswärd gör ingen hemlighet av de oerhörda 

framstegen i USA, och den nytta man i Sverige kan ha av den utvecklingen”. 93  Han skriver 

också när det gällde USA:s tekniska standard att Axel imponerades av dess kapacitet.94 Axel hade 

mycket annat att säga än bara detta. Det som imponerade mest på Axel var hur väl skandinaver 

lyckats etablera sig och skapa ett rikt liv i Amerika, inte minst exemplet med ”Jansarnas” Bishop 

Hill. Att han var mer imponerad av invandrarnas möjligheter än tekniknivån kan förklaras med 

att Axel, trots sin utbildning och ambition som ingenjör, var från en jordbrukande familj. 

     Axel måste ha känt sig mer bekant med sydstaterna än med de industrialiserade nordstaterna, 

eftersom både Sverige och sydstaterna var agrara vid den här tiden. Han utryckte inte någon åsikt 

om detta eftersom de svartas situation trasslade till bilden. Axel stod för en humanism som inte 

gick ihop med den i hela USA dåliga behandlingen av de svarta. Trots slaveriet i sydstaterna 

behandlades dom sämre i nordstaterna. Att det rådde spänningar i samhället kommenterade han 

aldrig. I de kretsar och områden där han vistades skedde aldrig några oroligheter och det 

kommande inbördeskriget måste ha kommit som en överraskning för Axel. 

     USA var för Axel en nation som skilde sig från den gamla världen. Nationen låg långt bort, 

var stor till ytan och med en befolkning som motsvarade t.ex. Italiens. Denna befolkning var en 

blandning av människor till huvudsak av europeiskt ursprung och det var kulturkrockar utan 

motstycke. De gemensamma institutionerna överbyggde inte den tydliga delningen mellan nord, 

syd och den oklara västgränsen. Den civiliserade delen slutade vid Mississippi och turisterna 

vände blickarna söderut. Därför var den spanska kolonin Kuba ett vanligt turistmål. 

     USA hade 1855 utvecklat en kultur som inte fanns i Sverige, men som vi idag känner igen i 

den västerländskt kulturen. Det kapitalistiska tänkandet med tillhörande tempo och tidspress 

genomsyrade USA. Det rådde åsiktsfrihet samt en fri religionsutövning, men däremot har 

amerikanarnas syn på kvinnan som en hjälplös varelse, aldrig slagit igenom i Sverige. Axel ansåg 

                                                 
93 Runeby, Nils (1969). Den nya världen och den gamla. s 392 
94 Ibid. s 454 
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den amerikanska kulturen som konstlad, onormal och där pengar fick en alltför stor betydelse. 

Denna kultur utövade ett starkt tryck på de europeiska kulturöarna som var utspridda över hela 

USA och engelskan var på väg att tränga in i alla grupperingar.  

     Syftet med resan var att ordna en anställning vid den svenska järnvägen. Axel sökte nyttig 

information för att bli attraktiv hemma i Sverige. Han strävade efter att lära känna etablerade 

människor i det amerikanska samhället. Att komma från en adlig och förmögen familj hjälpte 

Axel i vissa situationer men nationella band med gemensamt språk och geografiskt ursprung var 

viktigare. Hela tiden sökte han rekommendationsbrev och med dessa öppnade sig nya dörrar. Han 

införskaffade sig material och idéer i form av dokument och räkenskaper. Dessa behöll han ända 

till att han uppnådde målet med resan och lovades anställning hos Nils Ericson i januari 1856. 

     Axel var modern för sin tid och med fokus på teknikutveckling. Han var inriktad på järnvägar 

vilket var dåtidens spetsteknologi, vilket idag kan jämföras med en ung ingenjörs satsning på 

exempelvis datorbranschen. Men Axel hade delvis det gamla ståndstänkande kvar. Axel tog inte 

till sig det kapitalistiska tänkandet, utan han stod med ett ben i den hushållsbaserade 

marknadsekonomin och det andra benet i den kapitalistisk marknadsekonomi. Han känner förakt 

gentemot de amerikanska metoderna att tjäna pengar, därför pengar ansåg Axel skulle hanteras 

och förtjänas på ett visst sätt.  

     När Axel och hans far tog över Adelsnäs var dom bärare av det moderna tankesättet och detta 

ärvdes av tredje generationen i form av Axel Theodor. Han tog det slutgiltigt steget mot det 

kapitalistiska marknadsmässiga metoderna där han utvecklade Adelsnäs till ett modernt och 

expansivt företag anpassat efter marknadens krav. Axel Theodor bildade1906 AB Åtvidabergs 

förenade industrier. 

     Jag har visat att man som enskild person inte bytte till ett helt nytt ekonomiskt handlingssätt, 

utan omvandlingen skedde etappvis och över generationer. Familjen Adelswärd kan ses som ett 

exempel på omvandlingen av den svenska eliten under 1800 och 1900-talet. I detta exempel tog 

omvandlingen tre generationer och i samklang med rådande moderna idéer. Det började med 

godsherren Theodor, utvecklades och fördes vidare av ingenjören Axel och slutade med 

industrimannen Axel Theodor. 
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