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Abstract: This thesis examines Jews and Catholics views on immigration to the United States 

in the late 19th century. It is qualitative analysis of how immigrants and immigration is treated 

in two different magazines, The American Jewess and Catholic World. The findings are then 

put in the context of contemporary nativist ideas. This thesis states that both The American 

Jewess and Catholic World are, principally, in favor of immigration and do not want to 

restrict immigration at that time. Catholic World is somewhat more open to the idea of 

discussing harder immigration laws but the overall tendency in both magazines is that 

immigration is not a problem to the United States. Immigrants, on the other hand, are seen as 

more of a problem, at least the new immigrants. Both magazines dwell upon, to some degree, 

the problems that this new immigration has brought. Their solution is however, not as 

nativists should argue, closing of the borders but rather enhanced naturalization processes. 

The magazines both deals with nativism, not always direct, but indirect and both of them 

takes a clear stand against it. 

 

Keywords: Immigration, immigrants, Catholics, Jews, nativism, 19th century. 
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Inledning 
How does it happen that in the United States, where the inhabitants have only recently immigrated to 

the land which they now occupy, and brought neither customs nor traditions with them there; where 

they met one another for the first time with no previous acquaintance; where, in short, the instinctive 

love of country can scarcely exist; how does it happen that every one takes as zealous an interest in the 

affairs of his township, his country and the whole state as if they were his own? It is because everyone, 

in this sphere, takes an active part in the government of society1 

 

Bilden av USA är mångt och mycket bilden av immigranten som anländer till Ellis Island 

fylld med förhoppningar, förväntningar och föresatser. Men det är lika mycket bilden av ett 

land med stora skillnader. Geografiskt, från Nevadas heta ökenlandskap till Maines kust med 

Appalacherna som bakgrundsfond. Socialt och ekonomiskt, från lyx i överflöd i de välbärgade 

kvarteren i Beverly Hills till de fattiga indianerna i reservatet Pine Ridge. Etniskt/kulturellt, 

från den protestantiska förortsmainstreamen till innerstadens gängkultur. Trots alla dessa 

skillnader talar man om USA som ett land, ett land där i stort sett alla är immigranter i något 

led, men ändå ser sig som amerikaner. I det sammanhanget kan det vara intressant att försöka 

undersöka om USA är ett enat USA i bilden av immigrationen eller om det går att finna 

skillnader även här. USA:s historia är till stor del immigrantens historia.  

 

Under de tre årtiondena som föregick det amerikanska inbördeskriget, uppgick det totala 

antalet immigranter till USA till ca 5 000 000. Åren mellan 1860 och 1890 dubblerades den 

siffran till ca 10 000 000. Under de nästföljande 24 åren tredubblerades antalet och då kunde 

det, under enbart ett år, 1 miljon nya immigranter nå USA.2  Inte oväntat fick denna våg av 

immigranter konsekvenser inrikespolitiskt. 1903 års immigrationslagar var de första som 

förbjöd eller förhindrade immigration utifrån åsikter eller politisk övertygelse. De första ras-

baserade immigrationslagarna kom under andra halvan av 1800-talet, främst riktade mot 

asiatisk immigration och 1903 års lagar var uppföljningen av den hårdare politiken och de 

lagarna möjliggjorde en utestängning av “anarchists, or persons who believe in or advocate 

the overthrow by force or violence of the Government of the United States or of all 

government or of all forms of law, or the assassination of public officials”.3 Europa och den 

gamla världen kunde inte länge skicka sina fattiga och förtryckta, åtminstone inte om de 

fattiga och förtryckta närde samhällsomstörtande åsikter. 

                                                
1 (Alexis de Tocqueville) Schlesinger sid 26 
2 Seller sid 148 
3 Dictionary of American History, Third edition, volume 6 p. 396 
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Immigration var under kolonialtiden ett bra sätt att säkerställa ekonomisk utveckling i 

kolonierna och då man insåg det höga ekonomiska värdet av immigranten tävlade man ofta 

om att attrahera immigranter. Man erbjöd gratis mark och skattelättnader och viss mån av 

religiös frihet. Alla kristna – förutom katoliker – var acceptabla. 4 Katolikerna gavs istället 

markrestriktioner, speciella skatter och begränsad rösträtt, allt för att hålla dem borta. 5 Den 

första stora kullen katoliker som kom till USA var irländare som kom under missväxtåren på 

1840-talet. De bosatte sig främst på östkusten och möttes inte sällan av avogt inställda 

invånare, framför eftersom de var katoliker och jordbrukare. 6 Man brukar säga att den var just 

denna grupp som var den första som fick känna på ”nativism”7. Det har således alltid funnits 

ett agg gentemot katoliker i USA från framför allt den stora protestantiska gruppen. Vi minns 

hur John F Kennedy fick lova dyrt och heligt att han var amerikan först och främst och att han 

inte tog order från påven. Det finns även katoliker som hemföll åt främlingsfientliga tankar 

bland annat i just den grupp som kom under potatissvälten på Irland. Några årtionden senare 

gjorde samma grupp livet svårt för de nyss fria slavarna i deras försök att etablera sig på 

arbetsmarknaden.8 Katolikerna har således befunnits sig på båda sidor nativismskranket och 

som alltid är det svårt att dra några generella slutsatser kring deras eventuella inställning till 

immigrationen. Man kan i vilket fall som helst konstatera att trots att katolikerna haft en 

någorlunda stark ställning i USA har det samtidigt varit en marginaliserad grupp som hela 

tiden fallit utanför den protestantiska ramen. Så sent som 2006 står hatbrott mot katoliker för 

4,9 % av alla hatbrott med religiösa motiv enligt FBI:s officiella statistik.  

 

Det judiska inslaget i den amerikanska historien har inte varit lika påfallande, åtminstone inte 

när det gäller antal. Om man jämför med ca 20 % katoliker i USA så är siffran för judar ca 2 

%. Den tidiga invandringen av judar var kom från många av Europas länder, företrädesvis 

från norra och västra Europa. Den stora vågen av judisk immigration kom kring sekelskiftet 

1900 och fick till följd att en ökad anti-semitism växer fram i USA även om den hade funnits 

före det.9  

 

                                                
4 Seller sid 141 
5 Seller sid 143 
6 MacQueen sid 50 
7 Termen nativism kommer definieras under Teori&Metod på sid 8 
8 MacQueen sid 50 
9 MacQueen sid 69 
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Här finns två grupper som på ett annat sätt varit utsatta för främlingsfientliga tankar och 

handlingar och som idag är en integrerad del av det amerikanska samhället. Det föder tankar 

och frågor hos mig. Hur mån är man, för att bli assimilerad och integrerad, att ta till sig 

omgivande samhällets värderingar?  

 

Mål och syfte 

Även om det alltid är svårt att göra generaliseringar kan man göra två när det gäller den 

amerikanska immigrationen. För det första så är inte USA en federation av nationaliteter. Det 

innebär att inte finns etniska grupper10 som har en historisk hemhörighet i Amerika, eller som 

talar annat språk än engelska.11 Det kunde ha varit annorlunda då irländska grupperingar från 

New York och Philadelphia anhöll om eget land i obebodda trakter västerut men nekades av 

Kongressen som samtidigt tog fram en policy där inga grupper skulle tillåtas grunda 

”homeland away from home”. Den andra generaliseringen man kan göra är att de olika 

etniska grupperna har tagit ett stort ansvar för att hjälpa ”sina” nya immigranter att 

assimileras. I assimileringsprocessen har det dock funnits ett federalt alternativ hela tiden. Det 

innebär att för varje bank, skola etc som de olika grupperna byggde upp för sina medlemmar 

fanns det alltid ett allmänt alternativ.12 Länge var assimilering huvudspåret i amerikansk 

immigrationspolitik. Detta kom dock att ändras under den senare halvan av 1800-talet och det 

är här någonstans jag tar mitt avstamp för min uppsats.  

 

Jag vill undersöka om två grupper, här judar och katoliker, som tidigare varit måltavla för 

främlingsfientliga tankar kan assimilera liknande tankar i takt med att de själva blir 

assimilerade i, här det amerikanska, samhället. Det är värt att undersöka ur många olika 

aspekter. Dels kanske det kan ge en liten insikt eller bild av vad det är som ligger till grund 

för främlingsfientliga åsikter, dels kan det ge en bild av hur en assimileringsprocess går till. 

Men framför allt kan en komparativ undersökning av det här slaget ge ett diskussionsunderlag 

för hur olika grupper, med liknande förutsättningar, hanterar samma problematik. 

 

Mina frågeställningar är 

                                                
10 När det gäller native americans gäller detta givetvis inte. Där finns en problematik som inte ryms i denna 
uppsats.  
11 Det finns tydliga tecken på att spanska håller på att bli ett andra språk i USA. Historiskt sett är det dock 
engelska som har blivit immigranternas nya språk. 
12 Mann, sid 76 
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• Hur ser judar i 1890-talets USA på immigration och immigranter? 

• Hur ser katoliker i 1890-talets USA på immigration och immigranter? 

• Går det att spåra nativiska tankar och idéer hos de båda grupperna? 

• Finns det några skillnader mellan katolikers syn och judars syn? 

 

Det kan kanske tyckas lite konstigt att jag skiljer på immigration och immigrant men min 

erfarenhet är att åsikten kring det abstrakta fenomenet immigration inte behöver stämma 

överens med åsikten kring den konkreta immigranten. Jag tycker också att det ger uppsatsen 

en lite större spännvidd om jag redan här särskiljer immigration – immigrant då utfallet kan 

bli så mycket större. 

 

Slutligen vill jag också påpeka att jag i förstaskedet inte har som mål att ge några djupare 

förklaringsmodeller utifrån ett teologiskt perspektiv. Dels har jag inte den djupa kompetens 

jag tror behövs i judendom eller katolicism, dels har jag inte religionshistoriskt perspektiv på 

uppsatsen. För den här uppsatsen är judar och katoliker två någotsånär jämförbara grupper 

utifrån frågeställningen. Inget annat.  
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Teori och metod 

The historian saves the debris from the deluge of time and connects the fragments of 

innumerable events into an ever living entity.13 

 

Det finns alltid nästan oändligt med problem som man som historiker borde närma sig, eller 

rentav måste, när man skriver en historisk uppsats. Den här uppsatsen kommer angripa källor 

och frågeställning med en komparativ analys utifrån ett begrepp som jag valt att kalla 

nativism. Det är dock inte utan problem som man använder sig av en komparativ metod och 

det finns frågetecken som bör redas ut. Sist men inte minst kommer jag i detta kapitel 

diskutera källorna, deras relevans och begränsningar för denna uppsats.  

 

Hur görs då en komparativ analys? Miroslav Hroch har diskuterat bland annat detta och han 

säger bland annat att i en komparativ analys måste objekten tillhöra samma kategori, d v s att 

objekten bör definieras utifrån samma teori. Han menar att klart definierade termer, begrepp 

och jämförbarheten mellan objekten är av yttersta vikt. Syftet kan vara att antingen finna 

skillnader och likheter eller placera objektet intill ett utförligt utforskat objekt och därmed 

finna det specifika och det generella. Genom att kombinera ett diakront och synkront synsätt 

kan, enligt Hoch, grader av eftersläpning i olika historiska förlopp definieras.14 Vad Hoch 

säger är således att en meningsfull komparativ analys bygger på spänningen mellan det 

kontrasterande och det generella, förutsatt att objekten är definierade utifrån samma teori, 

vilket i denna uppsats är nativism.   

 

Nativism 

Där man i andra sammanhang talar om främlingsfientlighet, xenofobi, rasism etc. använder 

man ibland i USA termen ”nativism”. Det är en term som används när man diskuterar 

immigrationspolitiken och de eventuella problem som kan vara kring den och fokuserar på en 

självbild av att vara amerikan och stå upp för de amerikanska värderingarna. Eftersom 

invandringen till USA under den här perioden var mycket stor och stora grupper av olika 

nationaliteter anlände till USA kan det vara värdefullt att ha just begreppet nativism som 

grundsten för analysen i uppsatsen och inte bara en allmän främlingsfientlighet eller rasism då 

                                                
13 Sonneschein, Rosa The American Jewess Nr 4 januari 1898 
14 Dahlgren/Florén p. 197-198 
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nativismbegreppet hjälper till att ge en mer mångfasetterad bild. Är man för en reglering av 

invandringen av nativistiska skäl eller har man andra? Är man för en fri invandring och hur 

bemöter man då de nativistiska argumenten? Vill man bekänna sig till nativismen för att 

”intyga” att man är riktiga amerikaner? Först måste vi dock definiera nativism och John 

Higham säger i sin bok Strangers in the land Patterns of American nativism 1860 – 1925 att 

”nativism, therefore, should be defined as intense opposition to an internal minority on the 

ground of its foreign (i.e., ‘un-American’) connections…through each separate hostility runs 

the connecting, energizing force of modern nationalism…nativism translates them into a zeal 

to destroy the enemies of a distinctively American way of life.”15 Han menar också att man 

kan se tre tydliga traditioner inom nativism; antikatolicism, antiradikalism och etnicitet. 

Antikatolicism 

Den äldsta och absolut starkaste kraften inom den nativistiska rörelsen är anti-katolicismen. 

Tanken på den subversiva katolicismen togs med redan på de första båtarna över Atlanten och 

fick tidigt ett stadigt grepp på den amerikanska kontinenten och av framför allt två orsaker 

kunde den protestantiska aversionen mot katolicismen överleva in det nya USA som växte 

fram efter 1776. Den första orsaken var anatomin på de amerikanska institutionerna. Katolska 

traditioner tedde sig ur protestantiska amerikaners synvinkel farligt oamerikanska då de inte 

gick att förena med tanken på individuell frihet som ansågs ligga i den amerikanska nationella 

kulturen. Amerikanerna såg sin politiska frihet som kronjuvelerna i den amerikanska kulturen 

och när man såg på den autoritära organisationen i den katolska kyrkan och deras samhörighet 

med gamla feodala strukturer, ansåg man att amerikansk frihet och europeisk påvedöme var 

oförenliga. Dessutom uppkom den under 1800-talet ytterligare ett ”hot” mot USA från påven. 

En våg av katolska immigranter anlände till USA och de nativistiskt lagda hävdade då att det 

var armé, utsända av Vatikanstatens despot, förlagda till USA för att infiltrera och 

omkullstörta de amerikanska institutionerna. Till detta ska också läggas den allmänna kris 

som det amerikanska samhället upplevde under 1850-talet. Gamla partier bröts sönder och 

nationella band höll på att brista. I det klimatet var det lätt för nativistiska tongångar att göra 

sig hörda.16  

 

Den tydligaste formen fick antikatolicismen i Know-Nothing party, eller American Party. 

Partiet fick sitt namn då olika, mer eller mindre hemliga, ordnar i slutet av 1840-talet och 

                                                
15 Higham 1998 sid 4 
16 Higham 1998 sid 5-9 
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början av 1850-talet anordnade upplopp på valdagar17. Dåvarande naturaliseringslagar gjorde 

att man blev röstberättigad efter fem år i landet. Den stora vågen av katolska immigranter som 

kom på 1840-talet blev nu politiskt aktiva och det märktes en tydlig ökning av politiskt aktiva 

utlandsfödda.18  Order of the Star Spangled Banner, en av dessa ordnar, var tydligt aktiv i 

dessa upplopp och när man ställde frågor till medlemmarna svarade de ”I know nothing”. I 

mitten av 1850 hade know-nothings kommit upp i över en miljon medlemmar19 och know-

nothingrepresentanter vann politiska poster både lokalt och nationellt.20  Eftersom katolska 

immigranter kunde beskyllas för allt ont som kom av den ekonomiska och sociala turbulens 

som rådde och som många amerikaner kände av, fanns det alltså en grogrund för know-

nothingism.21 

Antiradikalism 

Även om den antiradikala traditionen inte går lika långt tillbaka som antikatolicismen har den 

likväl rötter som sträcker sig långt tillbaka i tiden och de båda traditionerna enas under ett 

kardinalantagande: européernas illojalitet slår direkt mot amerikanska förenade staters frihet. 

Att betrakta revolution som något illavarslande var dock inte helt problemfritt för många 

amerikaner. Trots allt vilade faktiskt deras ursprung som nation i en revolution och 

Frihetsdeklarationen hyllade det. Icke desto mindre betraktades de franska revolutionerna med 

skepsis och när tyska ”forty-eighters” kom till USA fick antiradikalismen nytt bränsle. Dessa 

flyktingar från en revolution, bland dem fanns grundarna till Marxistiska rörelser i USA, tog 

med sig en hel kista med oortodoxa idéer. Speciellt i södern, där tysk opposition mot slaveri 

orsakade oro och i mellanvästern där tyskarna slog sig ner, fick 1850-talets oro ytterligare en 

dimension; hotet från radikala immigranter mot amerikanska institutioner.22 

Etnicitet 

Om de båda ovanstående traditionerna deklarerade vad USA inte var, eller snarare vad USA 

inte fick eller skulle bli, började däremot etnicitet-traditionen i andra ändan. Ironiskt nog så 

betonar man det anglosaxiska arvet och idéerna härstammar från början från 1600-talets 

                                                
17 Kutler 4:540 
18 Holt sid 323 
19 Nu ska man komma ihåg att know-nothings uppstod i en väldigt turbulent tid i amerikansk historia. Kansas – 
Nebraska act hade nyligen tagits och i motsättningarna som fanns mellan nord och syd blev i synnerhet Whigs 
lidande. Det skapades ett politiskt tomrum som Know-nothings utnyttjade och det var inte ovanligt med ledare 
inom know-nothings som hade en gammal politisk karriär hos Whigs. Basen bestod dock av arbetare och 
medelklass. 
20 Kutler 4:540  
21 Holt sid 323 
22 Higham 1998 sid 8-9 
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England. Tanken på anglosaxarna som de ädlaste av stammar uppstod i parlamentet, som en 

motvikt mot en stark kungamakt och normanderna. Man spårade, via Tacitus, det engelska 

frihetslängtande arvet tillbaka till goterna, ett samlingsnamn för de stammar som invaderade 

det romerska riket. Tanken fick dock inte riktig fart förrän de romantikerna tog tag i den och 

började sitt sökande efter volkgeist. I USA fick tanken sitt stora genombrott i samband med 

att Sharon Turner’s History of the Anglo-Saxons gavs ut 1841. Framför allt var det 

anglosaxarnas förmåga till att kunna hantera politisk frihet som slog an på de amerikanska 

strängarna. Till en början var det de expansionistiskt lagda amerikaner som tog till sig tanken 

på att vara anglosaxare. Man tyckte att man fick mandat att utöka det ”politiska 

frihetsområdet” men ganska snart togs tankarna också emot av nativisterna. Även om man 

inte riktigt hade definierat vad en anglosaxare var så visste man att det var de som skulle styra 

USA och för att kunna vara en äkta amerikan var man tvungen att ha anglosaxiskt blod i sig.23  

 

 

. 

Den komparativa metoden 

Enligt Stellan Dahlgren och Anders Florén kan komparation som metod användas när en 

historiker vill: 

• Urskilja det generella från den unika, kvantitativt eller kvalitativt. Detta kan ske i 

såväl beskrivande som förklarande syfte. 

• Upptäcka betydelsefulla, tidigare okända fenomen och strukturer. 

• Upptäcka nya viktiga processer. 

• Upptäcka nya viktiga förklaringar, till exempel varför samma förhållanden eller 

samma idéer uppstår på helt olika ställen.24 

Som jag redan skrivit så har denna uppsats ett kontrasterande och generaliserande perspektiv 

så den första punkten är den som ligger denna uppsats närmast och målet är i första hand att 

beskriva även om jag säkert kommer ge förslag till förklaringar. Det skulle i och för sig vara 

roligt om uppsatsen skulle uppfylla någon av de tre återstående punkterna, men jag har inte 

riktigt så höga ambitioner. Jag har dock ambitionen att, i det lilla sammanhanget,  illustrera en 

något bortglömd fråga i amerikansk immigrationshistoria och i ett lite större sammanhang, 

diskutera xenofobins enögda värld. 

                                                
23 Higham 1998 sid 10-11 
24 Dahlen/Florén p. 199 



 12 

 

Det kommer dock bli svårt för mig att dra några slutsatser som kommer komma med nya 

viktiga förklaringar, så till vida jag inte försöker bevisa en tes. Å andra sidan kommer det 

också bli svårt att upptäcka nya fenomen om jag inte är öppen för det. Här möter jag ett 

metodologiskt dilemma. Kan en historiker skriva ett arbete som är applicerbart på mer en av 

Dahlgren /Floréns punkter utan att det blir tomt och innehållslöst eller bara erbjuder ad hoc 

lösningar? Kanske kan svaret ligga i vilket perspektiv historikern väljer? Eller sättet som 

historikern gör sin analys på? Jag vill i denna uppsats försöka lösa det genom att vara tydlig i 

mitt perspektiv och grundlig i min analys med förhoppningen att skriva en läsvärd och 

vetenskaplig uppsats. 

 

 Eftersom denna uppsats kommer undersöka judar och katolikers syn på immigration, är 

komparation i det närmaste oundviklig och när vi använder oss av en komparativ metod finns 

alltid problemet med lumping och splitting, d v s hur vet vi om vi kan verkligen hittar likheter 

och/eller skillnader. Det finns några typiska problem som historiska undersökningar möter. I  

Social History: Problems, Strategies and Methods hävdar Miles Fairburn att det finns 

åtminstone fyra. Den första är vad han kallar “unquantified class terms” och handlar om den 

godtycklighet och kontextkänslighet som termer som ”liknande”, ”jämförbara”, ”unika” och 

”olika”kan skapa. ”Class terms” tenderar att vara högst tvetydiga om vi inte sätter dem mot 

tydligt definierade begrepp. Fairburns förslag till lösning är att använda sig av normer. Om vi 

baserar våra normer på sociala fenomen får vi ”class terms” som inte är kontextkänsliga. För 

denna uppsats innebär det att vi kan inte undersöka tidningarna och dra slutsatser om vi inte 

placerar våra fynd på en samtida skärm. Den här uppsatsen kommer således att använda 

nativism som norm och man kan hävda att det är ett ganska trubbig verktyg, men eftersom 

syftet med denna uppsats är att undersöka om det går att hitta skillnader i synen på 

immigration, dels mellan de båda grupperna, men också i relation till ”övriga USA”, är 

”american nativism” ett fungerande verktyg och som medel för att visa på olika mönster är det 

fullt adekvat. 

  

Fairburn kallar sitt andra dilemma “level of abstraction in describing phenomena”. Det 

betyder i  korthet att detaljerade beskrivningar tenderar att spä på skillnader (som inte alltid 

finns) medan en generaliserad grovt huggen beskrivning maskerar skillnader och lösningen på 

detta problem är, enligt Fairburn, att basera sin “lumping” och “splitting” på specifika 
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komparativa normer.25 Eftersom denna uppsats har ganska specifika normer i nativism och 

undersöker artiklar som behandlar immiration eller immigranter kommer detta förmodligen 

inte vara ett problem. 

  

Det tredje problemet, “Indefinite particularity” är i korthet att mängden och egenskaperna hos  

kriterierna kan påverka resultatet och torde inte vara ett problem för denna uppsats. Det fjärde 

och sista av Fairburns problem finns det däremot anledning till att diskutera lite. “Internal 

variability” är när samma objekt kan tillhöra olika grupper, d v s om en artikel eller en åsikt 

kan falla under olika typer av klassificering26 och är ett problem i denna uppsats då mina 

klassificeringar kommer att visa på inställning till immigration och immigranter och är då 

åsikterna inte diametrala kan det ibland bli svårt att bestämma att en artikel tillhör antingen t 

ex etnicitet eller kommentarer till samtida politik då det ibland flyter ihop. Mitt svar på det 

problemet blir att min klassificering av texterna är i första hand ett sätt att skaffa en 

övergripande bild och i den mån klassificeringarna inte står i kontrast till varandra utan 

snarare kompletterar varandra bör problemet inte vara så stort. Det är den samlade bilden som 

är uppsatsen mål och skulle det finnas artiklar som inte hjälper till att bevisa den samlade 

bilden utan står på ett eller annat sätt utanför bilden kommer jag redovisa det.  

 

Nativism är ett begrepp som definierar ett socialt eller kulturellt fenomen  eller process utifrån 

flera specifika kännetecken. Som begrepp har nativism rumsliga och tidsliga  kvalitéer. Man 

kan alltså tala om att begreppet kan generaliseras i olika grader. Om vi börjar med de rumsliga 

kvalitéerna (T), kan man säga att ett begrepp är: 

1) Applicerbart på en kultur 

2) Applicerbart på två kulturer 

3) Applicerbart på alla kulturer 

Går vi sedan vidare och tittar på de tidsmässiga kvalitéerna (S) kan vi dela upp dessa i: 

a) Representativt för en enskild eller isolerad händelse 

b) Representativt för det som är historiskt återkommande27 

Vid generaliserande undersökningar kan således sex olika kombinationer fås för ett begrepp. 

Då denna uppsats undersöker två kulturer i vid en isolerad tidpunkt, i en komparativ studie, är 

alltså målet att se om det finns en T2-Sa koppling.   

                                                
25 Fairburn p. 119-120 
26 Fairburn p 120-123 
27 Friedman sid 415 



 14 

 

Analys och tolkning   

Eftersom uppsatsen är en komparativ uppsats och jag kommer att göra en kvalitativ analys 

finns det anledning för mig att diskutera lite kring urvalet och tolkningen av källorna. Jag har 

redogjort för de problem som kan dyka upp vid komparation och hur jag kommer att hantera 

dessa problem och vill därför här gå in lite på problemen kring analys och tolkning.  

  

Övergripande har jag en hermeneutiskt infallsvinkel. Det har jag bland annat utifrån min 

språkliga horisont. En text är inte av sig själv hängande i luften utan bör sättas i sammanhang 

för att förstås. Vilket sammanhanget är beror, så att säga, på sammanhanget. Det är alltså 

tolkningen av texten som är sammanhanget i det här fallet och jag vill lägga in en horisont 

(nativism) som, medvetet eller omedvetet, bör ha varit en del av sammanhanget när texterna 

skrevs. Jag kommer alltså göra tolkningar som kanske författaren inte alls håller med om, 

eftersom han/hon inte har mitt raster. 

 

Det skulle dock vara meningslöst för mig att dra slutsatser utifrån varje artikel i The American 

Jewess och Catholic World28  eftersom många av dem förmodligen inte har ett enda dugg med 

immigration och immigranter att göra. Jag måste således göra ett urval. Hur gör jag då valet 

om något är relevant eller inte. Om man driver en tes finns kanske risken att man bortser från 

relevant material. Då syftet här är att försöka kartlägga borde jag inte falla för enögdhet. Jag 

tror däremot att just det faktum att jag ställer två olika grupper mot varandra gör att uppsatsen 

får en möjlighet att upptäcka fenomen som kanske inte hade synts annars. Kompareringen och 

kontrasteringen gör det lättare att upptäcka egenarter hos den specifika gruppen. Det blir 

lättare att urskilja de olika nyanserna av grått om ställer dem mot varandra 

 

Källor och begränsningar 

Mina källor är två månadsmagasin American Jewess och Catholic World som finns 

digitaliserade och sökbara på internet via ett projekt som heter Making Of America29. Där 

finns en också en sökmotor som gjorde att jag kunde ta fram alla artiklar som hade ord som 

                                                
28 Hädanefter förkortat till AJ och CW 
29 http://quod.lib.umich.edu/m/moagrp/ 
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började på ”immi” vilket gör att jag borde ha täckt upp alla olika former av ordet immigrant 

och immigration.  

 

Det finns en inbyggd problematik i min frågeställning, det är ogörligt att kunna redovisa vad 

alla judar respektive katoliker har för inställning till immigranter och immigration. Att jag 

väljer att via tidningar försöka få en bild av inställningen till immigration beror på att jag tror 

att tidningarna, åtminstone delvis, speglar sina läsares åsikter. Som jag tidigare sagt kan inte 

en text leva sitt eget liv och det gäller även för producenten av texten. Författaren är en del av 

det samhälle han/hon försöker spegla och är således inte immun för de tankar och strömningar 

som råder i samhället i övrigt. Han/hon måste, medvetet eller omedvetet, förhålla sig till sin 

omvärld i sina texter och det är genom just detta samanhang som jag hoppas kunna spegla de 

strömningar som rådde i de respektive grupperna. Man skulle kunna tänka sig att författarna 

och tidningen är idébärare av nya och inte i gruppen förekommande tankar och idéer och inte 

”strömningsförmedlare” av redan befästa tankar och därmed inte spegla en grupps åsikter. 

Eftersom tidningarna distribuerades till en relativt homogen och fast grupp tror jag det 

problemet är så stort utan tidningarna speglar nog sin grupps ”värld”.  

 

Ett annat problem kring källorna är att den ena tidningen, AJ, vänder sig uttryckligen och 

enbart till kvinnor medan den andra, CW, vänder sig till både kvinnor och män. Det skulle 

kunna vara så att de eventuella skillnader mellan de båda grupperna inte är etniskt/religiöst 

utan genusbundet men eftersom CW vänder sig till alla katoliker (män och kvinnor) borde det 

synas eftersom kvinnornas eventuella disparata syn då borde synas även i CW som artiklar 

med helt olika budskap. Däremot finns ett annat problem som är svår att hitta en bra lösning 

på. Då AJ bara vänder sig till kvinnor är det förmodligen så att offentliga politiska 

diskussioner diskuteras i mindre grad då vi kan anta att kvinnans sfär i 1890-talets USA i hög 

grad var den privata och en tidning som vänder sig till kvinnor är då mer inriktad på frågor 

som hör hemma i den privata sfären, något som också bekräftas av källorna. Icke desto 

mindre finns det artiklar som behandlar immigranten och immigrationen i AJ och eftersom jag 

gör en kvalitativ analys borde de olika tidningarnas inriktningar inte utgöra ett stort problem 

för mina slutsatser.  

 

Ytterligare ett problem är hur man ska definiera judar respektive katoliker eftersom uppsatsen 

har som mål att visa deras respektive inställning till immigrationen. Då jag analyserar 

tidningar som förmodas ha en läsekrets som definierar sig själva som judar respektive 
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katoliker så blir definitionen gruppen som läser respektive tidning. Som tidigare sagts är det 

svårt att säga hur alla judar respektive katoliker i hela USA vid tiden för undersökningen såg 

på immigrationen men det ger kanske en vink om åt vilket håll vinden blåser. 

 

Uppsatsen omfång begränsas i tid till åren 1895-1900. Anledningen till just dessa årtal är en 

blandning av tillgång till material och min vilja att vilja undersöka tiden före 1903 års 

immigrationslagar i USA och se om de tongångar som drev fram lagarna även kan speglas hos 

tidigare marginaliserade grupper. 

 

När det gäller tidigare forskning så har jag inte hittat något som skrivits om just detta. Det 

finns givetvis massor av forskning kring immigrationen men jag har inte hittat någon som 

skrivit om just dessa två grupper syn på immigrationen. 
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Closing the gates 

There was a time, years ago, when laborer who landed on our shores was welcome as an addition to 

our wealth. But the time has past and the condition has been transposed. He is now regarded as 

another mouth to feed – another addition to a very poor family.
30

 

 

Den amerikanska kontinenten har ända sedan Columbus lockat européer och trafiken över 

atlanten har varit en förutsättning för expansion. Människorna i kolonierna och sedermera 

USA har också varit väl medvetna om detta faktum. Därför var immigranterna länge 

välkomna och välsedda och immigrationen i stort sett oreglerad, i alla fall från Europa. Men 

allteftersom USA blir en nation och invånarna amerikaner växer också andra attityder fram.   

1880-talet 

Det kanske mest ironiska i den här uppsatsen är att i oktober 1886 invigs frihetsgudinnan, 

denna fyr av hopp och mänsklighet som möter nya, förväntansfulla immigranter till USA och 

att texten som pryder henne är skriven av en judisk poet, allt detta i en tid där nativism och 

xenofobi återigen börjar få fäste i den amerikanska myllan. Det börjar komma artiklar om de 

allt mer växande problemen i slummen med kriminalitet, missbruk och allmänt moraliskt 

förfall och att detta skulle vara de nyanlända utlandsföddas fel. I en bok kunde man läsa hur 

författaren varnar för att bara kristen rättvisa skulle kunna stoppa den fasanfulla kil som drivs 

mellan under- och överklassen med alla de risker som det innebär. Även om författaren 

skriver om immigranten i positiva ordalag så rörde boken upp främlingsfientliga stämningar 

då den visade på de problem som rådde i samhället.31 

 

En stor aktör i debatten kring immigrationen och invandrarna var under den här tiden 

fackföreningarna. Fackföreningarna vände sig främst, för att inte säga enbart, mot en typ av 

invandring, nämligen den som arbetsgivarna organiserade. Det var ett slags indentured 

servant32-system som gick ut på att arbetsgivarna rekryterade arbetskraft i Europa och 

betalade resan över till USA mot ett arbetskontrakt där arbetaren förband sig att arbeta en 

bestämd tid hos arbetsgivaren. Man ansåg att den typen av immigration enbart bidrog till en 

lönedumpning och att de invandrarna som kom var svartfötter, de hade inte i USA att göra 

                                                
30 Shoe and leather review. Maj 7 1885 sid 607 
31 Higham 1998 sid 40 
32 Indentured servant – Ett system var vanligt i tidig amerikansk historia. För att bekosta resan över Atlanten gick 
man med på att sälja sig som slav i ett antal år. 
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och facken fick 1885 igenom Contract Labor Law som förbjöd den typen av immigration.33 

Man skilde alltså på vilken typ av immigration det handlade om. Vanliga hederliga 

immigranter såg man fortfarande med goda ögon på.34 Det var dock inte bara arbetarna och 

fackföreningarna som ansåg att immigrationen var ett problem under den senare delen av 

1800-talet. Även bland affärsmän förändrades attityden gentemot immigranterna. Från att ha 

varit en väsentlig byggsten i den egna och nationens välståndsbygge börjar nu skönjas en allt 

mer fientlig inställning. I en undersökning gjord bland 500 arbetsgivare i Wisconsin 1886 

visar att 70 vill stoppa all invandring helt och hållet medan 367 vill begränsa immigrationen 

på ett eller annat sätt.35 The American Economic Association utlyste en tävling där man kunde 

vinna 150 dollar om man skrev den bästa essän under titeln ”The Evil Effects of Unrestricted 

Immigration”.36 Detta i en tid då de första immigrationslagarna redan har stiftats. Den första 

som exkluderar en specifik nationalitet var 1882 års immigrationslag, Chinese Exclusion Act 

som förbjöd kineser att flytta till USA. Det var dock inte bara en lag kring vilka som fick 

komma, det var också ett försök från federala byråkrater att få kontroll över immigrationen så 

att den inte skulle ”härja fritt”.37 

 

Under 1880-talet började man också kunna se ett nytt mönster i immigrationen, ”new 

immigration”, vilket man ställde i kontrast mot ”old immigration”. Mellan 1819 ( då vi först 

får tillförlitlig statistik) och 1900 kom över 19 miljoner immigranter till USA. 92% av dessa 

kom från Europa. Upp till mitten av 1880-talet bestod immigrationen från Europa till 95% av 

tyskar, irländare, britter , skandinaver och andra från norra och västra Europa. Dessa 

immigranter räknas till ”old immigration”. Under 1880-talet börjar dock en ganska snabb 

förändring av den etniska tillhörigheten hos immigranterna till USA att ske. En John R 

Commons beskriver 1907 fenomenet så här: 

Besides the Germans and the Irish, the races which contributed the largest numbers of immigrants 

during the the middle years of the nineteenth century were the English and Scandinavian. After the 

decline during the depression of 1879 there was an increase of all those races in 1882, a year when 

nearly 800,000 immigrants arrived. At about that time began a remarkable change in the character of 

immigration destined to produce profound consequences. This change was the rapid shifting of the 

sources of immigration from Western  to Eastern and Southern Europe. A line drawn across the 

continent of Europe from northeast to southwest, separating the Scandinavian Peninsula, the British 

                                                
33 Higham 1952 sid 80 
34 Higham 1998 sid 70 
35 Heald sid 292 
36 Higham 1952 sid 79 
37 Calavita sid 2 



 19 

Isles, Germany, and France from Russia, Austria-Hungary, Italy, and Turkey, separates countries not 

only of distinct races but also of distinct civilizations. It separates Protestant Europe from Catholic 

Europe; it separates countries of representative institutions and popular government from absolute 

monarchies; it separates lands where education is universal from lands where illiteracy predominates; 

it separates manufacturing countries, progressive agriculture, and skilled labor from primitive hand 

industries, backward agriculture, and unskilled labor; it separates an educated thrifty peasantry from 

a peasantry scarcely a single generation removed from serfdom; it separates Teutonic races from 

Latin, Slav, Semitic and Mongolian races. When the sources of American immigration are shifted from 

the Western countries so nearly allied to our own, to Eastern countries so remote in the main attributes 

of Western civilization, the change is one that should change the attention of every citizen.38  

 

Det är förflyttningen av den geografiska tyngdpunkten som kännetecknar den nya 

immigrationen. Under 1860- och 70-talet kom det drygt 230 000 immigranter till USA från 

östra och södra europa. Under 1880-talet hade den siffran ökat till nästan en miljon för att 

under 1890-talet fördubblas till nästan 2 miljoner. Samma siffror för den gamla 

immigrationen är att under 1860-1880 kom det ca 4 miljoner, 1880-1890 ca 3,8 miljoner och 

1890-1900 ca 1,6 miljoner.39 

  

1890-talet 

Vid 1890-talets början hade fasan över den nya immigrationen spridit sig till allt större cirklar 

och den största skillnaden mellan 1880-talets nativism och 1890-talets är intensiteten. 90-talet 

präglas av en ekonomisk svår tid och om det var tuffa tider för de offentliga finanserna var det 

ofta etter värre för de privata. Sakta och säkert rör sig såväl arbetare som medel- och 

överklass mot en alltmer restriktiv och främlingsfientlig attityd. Bland annat släpper 1892 

National Board of Trade en plan som går ut på att de som önskar tillträde till USA måste 

godkännas av en ”overseas consul” och 1894 övervägde de att införa ett test på läs- och 

skrivkunnigheten på alla immigranter.40 

 

Fackföreningsrörelserna står till en början emot de allt starkare krafterna som agiterar för en 

restriktivare immigrationspolitik. Den första representanten att plädera för restriktivare lagar 

var, vilket för denna uppsats torde vara extra intressant, presidenten för American Federation 

of Labor, Samuel Gompers. Gompers var själv en judisk immigrant och kring 1890 när han 

                                                
38 Dunley, Gemery sid 902 
39 Dunley, Gemery sid 902 
40 Higham 1998 sid 70 
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först började tala för restriktioner hade en stor andel nya ryska judar anlänt till USA, något 

som många äldre judiska immigranter fruktade och motsatte sig. Det dröjde dock till mitten på 

1890-talet innan Gompers fick gehör för sina tankar i organisationen och på AFL kongressen 

1896 klubbades ett uttalat stöd för läs- och skrivtesten. Vid det laget hade ett flertal 

fackföreningar redan gjort det, även om många fortfarande hade en något avvaktande attityd 

till de nativistiska tongångarna. Trots allt organiserade de många immigranter och många som 

nativisterna vände sig mot. Fackföreningarna följde dock med den nativistiska vågen, men 

absolut inte framför den.41 

 

Speciellt anti-katolicismen fick förnyad fart under de tidiga åren av 1890-talet. Boss-

systemet42 var utspritt och den fanns en stor misstro, framför allt gentemot irländska 

amerikaner. Det bildades olika organisationer och den som bäst utnyttjade både det politiska 

spelet och den nationella oron ur vilka anti-katolicismen hämtade sin näring var American 

Protective Association, A.P.A. Talare från APA skrämde bl.a. arbetslösa arbetare med 

”Intructions to catholics”, en pamflett som sa att floden av nya immigranter till USA hade 

släppts lös av påvliga agenter och att det var dessa nya immigranter som hade tagit alla jobb. 

A.P.A tog sociala och ekonomiska problem och gjorde dem till religiösa och nationalistiska 

även till den grad att man betraktade immigrationsfrågan som sekundär till den religiösa. De 

sista stora antikatolska stämningarna kom i samband med en påstådd pamflett, skriven av 

påve Leo XIII, och som riktade sig till alla amerikanska katoliker. Den befriade dem från alla 

lojalitetsband gentemot USA och uppmanade dem att utrota alla kättare. Det hela blåste över 

på några månader och medan nativismen och främlingsfientligheten fortsatte att öka i USA 

hade just anti-katolicismen nått sin topp under 1894 och var fortsättningsvis inte alls lika 

framträdande.43 

 

Under 1890-talet blir den nya immigrationen så måltavla för nativismen. 1896 är de nya 

immigranterna för första gången fler än de gamla och gapet fortsätter att öka under de 

följande tio åren44 Från att från början setts med misstro, sväller attityden mot ogillande och 

senare hat. Man såg på de nya immigranterna som orsaken till både all världens ondska och 

nationens egna problematik. De nya immigranterna hade oturen att komma till USA just när 

                                                
41 Higham 1998 sid 72 
42 Lokala ”bossar” styrde tillsättningen av politiska poster, ofta för att gynna sina egna intressen. För att kunna 
kontrollera valresultatet gavs immigranter arbete, bostad och beskydd i utbyte mot röster. Mest kända är 
Tammany Hall och Tweed Machine   
43 Higham 1998 sid 85 
44 Mann, sid 74 
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det fanns riktigt god grogrund för nativistiska idéer men när varken anarkister eller Jesuiter 

kunde på ett tillfredsställande sätt göras till ansvariga för problemen. I den gamla tanken om 

att USA tillhörde anglosaxarna kunde nativismen hämta kraft gentemot den nya 

immigrationen om man kunde anta att den gamla immigrationen, d.v.s. de från norra och 

västra Europa var åtminstone kusiner till anglosaxarna.45 

 

I ljuset av vad som hänt i USA under de två sista årtiondena är det således intressant hur två, 

tidigare utsatta minoriteter ställer sig till immigrationen och ser på de nya immigranterna som 

anländer till USA.  

                                                
45 Higham 1998 sid 95 
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The American Jewess 

The America Jewess is the title of a new magazine just established in Chicago by the Rosa 

Sonneschein Co. Attractively covered, neatly printed and pleasing in the variety of its matter, it 

should win its way without special effort on the part of the publishers. Though devoted to Jewish 

women in particular, its columns are open to all others who actively participate in questions of 

American social life.(The Milwaukee Sentinal 1895)46 

 

The American Jewess är en tidskrift som, likt titeln anger, vänder sig till kvinnor. De 

metodologiska problem som uppkommer i denna uppsats har jag tidigare berört och går inte 

djupare in på dessa här. The American Jewess var den första engelskspråkiga tidskriften som 

riktade sig till kvinnliga amerikanska judar och innehöll ett brett spektra av artiklar, allt från 

kvinnans rätt till medlemskap i synagogorna via hushålls- och modetips till lämpligheten för 

en kvinna cykla. Den kom att representera de assimilerade och framgångsrika amerikanska 

judinnornas nya ambitioner. Titeln speglar också en allt mer växande uppfattning om att 

denna grupp konstituerade en ny enhet i det judiska samhället, kvinnor som inte upplevde att 

vara jude och amerikan stod kontrast gentemot varandra. Utan att ge avkall på varken det 

amerikanska eller det judiska försökte The American Jewess fläta samman det till en enhet.47 

 

Det finns alltså ett värde i att undersöka hur denna ”nya” enhet såg på immigration och på 

immigranter. Generellt kan man säga de artiklar där immigration och immigranter diskuteras 

kan delas upp i två grupper. Ena gruppen är inte intressant för denna uppsats eftersom där 

diskuteras inte immigrationen till USA utan till andra länder och de artiklarna är i minoritet. I 

den större gruppen, som också är intressant för den här uppsatsen, diskuteras immigrationen 

till USA. Den kan i sin tur delas upp i 4 undergrupper beroende på vilken vinkel författarna 

väljer när de diskuterar immigrationen och immigranter.   

 

The poor and oppressed 

Det framkommer som sagt lite olika bilder av synen på immigrationen och immigranter och 

en stark bild, av framför allt immigranter, är bilden av dem som fattiga, sjuka, förföljda med 

ett stort hjälpbehov. I en artikel om den judiska poeten Emma Lazarus kan man läsa 

följande:”Although the full consideration of Emma Lazarus’ interest in the Russian refugees 

                                                
46 The American Jewess Juni 1895 
47 http://quod.lib.umich.edu/a/amjewess/about.html 
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of 1881 belongs to the department of her poetry, yet we cannot describe her as woman 

without dwelling with the profound earnestness upon the qualities of noble womanhood 

which she exhibited at this time. I will quote again from her biographer who says: ‘These 

were busy years for Emma Lazarus, who worked not only with the pen alone, but in the field 

of practical and beneficent activity, for there was an immense task to accomplish. The tide of 

immigration had set in, and ship after ship came laden with hunted human beings, fleeing 

from their fellow-men, while all the time, like a tocsin, rang the terrible story of cruelty and 

persecution – horrors that the pen refuses to dwell upon. By the hundreds and thousands they 

flocked upon our shores, stricken in midst of strange and utterly new surroundings.’ Emma 

Lazarus came into personal contact with these people, and visited them in their refuge on 

Ward’s Island. This tragic development in the history of her people drew forth from Emma 

Lazarus many womanly qualities hitherto unsuspected.”48 Emma Lazarus var alltså, enligt 

författaren, en av kvinnorna som tog sitt kvinnoskap på största allvar och hjälpte dessa utsatta 

och förföljda människor som hade flytt förföljelse och grymheter. Även om det inte i citatet 

ovan framgår att det handlar om ryska judar, framgår det om man läser hela artikeln. När 

immigranter diskuteras handlar det företrädesvis om just ryska judar och vi kan bland annat 

läsa om följande i en artikel om en välgörenhetsorganisation. “This Jewish characteristics 

[självuppoffrande och nobel] asserted itself to the fullest extent when, as a result of Russian 

persecution, hundreds of Jewish refugees sought freedom and shelter in every large city of 

America, the blessed haven of liberty. What pitiable sights were presented; the men, women 

and children in carloads, half-clad, starving, hardly able to make themselves understood on 

account of their foreign jargon.”49 Återigen är det ryska immigranter som har flytt undan 

förföljelse och sökt skydd i frihetens fristad och den utsatthet och de umbäranden som 

immigranterna var tvungna att utstå började märkas. Sjukdomar och krasslighet började 

ödelägga immigranternas familjer och “children lay languishing on their little cots, mothers 

dragged themselves feebly about until, unable to resist any longer, they had to be removed to 

the hospitals.”50 Det råder alltså ingen tvekan om att varje rättrådig judinna/amerikan borde 

göra allt som står i hennes makt för att hjälpa dessa utsatta människor.  

 

AJ tar tydlig ställning för de ryska judar som har emigrerat till USA. De har flytt för sina liv 

och sökt sig mot frihet och undan förföljelse, “those poor immigrants, who were forced to flee 

                                                
48 The American Jewess Nr 4 Maj 1899 (Goldman) 
49 The American Jewess Nr 4 januari 1898 (A Charter member) 
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from oppression and tyranny, and have sought shelter on this side of the broad Atlantic.”51 

Inte nog med att de var tvungna att fly, den fysiska statusen hos de ryska judarna var så 

mycket lägre än hos de andra grupperna av immigranter52 vilket gjorde hjälpbehovet för just 

ryska judar ännu större. Det var dock inte jämlikhet eller broderskap som gjorde att man 

skulle hjälpa dem. Immigranten, eller snarare den ryska juden, sågs nämligen inte som en 

jämlik eller likvärdig. I alla fall inte innan han/hon hade marinerats tillräckligt länge i ”the 

melting pot”. “He has also signally aided the ladies of the society in transforming and 

training, by patient, untiring effort, many a poor, untidy and ignorant immigrant into a neat 

capable nurse.”53 är ett exempel på immigranten som under nogsam och oförtröttlig 

övervakning förvandlas från ovårdad och okunnig till vårdad och kapabel. I annan artikel kan 

vi läsa att skolorna i deras hemland stängdes efter en barbarisk förföljelse och förtryck. Nu 

flockades de vid frihetens kust och the Hebrew Insitute of New York erbjöd de försummade 

barnen kunskapens bröd som deras förfäder förgäves hade hungrat efter i århundraden. Och så 

som från frön som tas från sarkofager och sätts i näringsrik jord och vattnas för att sedan växa 

och bära frukt, så är immigranternas intellekt preparerade att ta emot skatterna från USA:s 

upplysta nation.54 Återigen ser vi bilden av immigranten som en som har flytt från ”barbaric 

persecution” och som är obildad och eftersatt men som om man placerade henne i rätt miljö 

skulle växa och blomma ut. Det fanns alltså hopp för (de ryska) immigranterna och de skulle 

så småningom bli en tillgång för det amerikanska samhället. 

 

Frihetsgudinnans bild av immigranten har alltså en ganska tydlig plats i AJ även om när 

immigranten som person diskuteras, blir personen en rysk jude. Inställningen är också ganska 

ambivalent, vilket vi också kommer att se senare. Det finns en ”slumrande amerikan” i dem, 

som behöver exponeras för goda hederliga amerikaner som kan visa dem vägen. “For the 

inmates of the maternity ward are for the most part poor Russian immigrants, who swarm and 

cluster together on the West Side of Chicago, as they did in the Ghettos of the Old World. The 

repose at the hospital, her first contact with refined and cultured women, the lessons of 

cleanliness taught her, the sanitary surroundings she enjoys, all this exercises an influence for 

good and leaves an imprint on the life of the heretofore ignorant, suspicious foreigner; who, 

from infancy steeped in the mire of misery and filth, now, for the first time, beholds the 

glorious object-lesson of true charity. Thenceforth she regards herself linked to higher 
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aspirations, which she begins to practice on her return to her own humble home.”55 Det är 

ingalunda förtappade samhällsomstörtare i alla fall inte om de exponeras för gott inflytande 

och därmed visas på sina egna fel och Amerikas förträfflighet. Den ryska juden har således en 

framtid i USA och är inte alls så farlig (som den allmänna bilden ger sken av?). Man måste 

bara ta om hand om henne på rätt sätt och se till att hon blir amerikan så fort som möjligt. Det 

handlar inte om integrering utan om assimilering. Man måste tvätta bort det smutsiga (ryska) 

och låta det rena samhället runt henne få färga henne. I och med att den här bilden av 

immigration och immigranten är ganska tydlig väcks nya frågor. Kan det vara så att bilden av 

immigrant och bilden av immigration skiljer sig åt? För den judiska delen av USA verkar det 

vara så att man ser immigrationen av de ryska judarna som ett problem, men man är generellt 

sett positiv till immigration och hur löser man det? Som sägs i föregående kapitel så har 

attityden till immigration och immigranter traditionellt sett varit positiv i USA. Man har sett 

immigranten som en tillgång och som nödvändig för USA:s tillväxt även om framväxandet av 

nativism visar på en viss attitydförändring. Kan det vara så att denna attitydförändring också 

har fått genomslag i det judiska samhället, om än inte så tydligt? Klart är i vilket fall som helst 

att man kan se att AJ diskuterar en problematik som i viss mån skiljer på immigrant och 

immigration. Den nya immigrationen har också skapat en ny immigrant, och i och med det så 

har en ny bild av immigranten vuxit fram. 

 

Den nya immigrationen & de nya immigranterna 

Återigen är det de ryska judarna som är föremål för den mesta diskussionen. Det är kanske 

inte heller så konstigt eftersom de AJ uppfattar immigrationen av de ryska judarna som ett 

problem, ett problem som är större än vad andra immigranter generar. ”The power of the 

United States to assimilate the foreign population of Europe, and to convert peasants who are 

ignorant through oppression and inheritance into useful citizens has long been a matter of 

wonder. Not withstanding the doubts and predictions of other nations, we continued to absorb 

our thousands of immigrants without much national indigestion, but the Hebrews from Russia 

have been the exception in our otherwise successful work. In their manner of living, their 

language and their employments they remain unchanged, a solid block of Europe resting 

unaltered on American soil.”56 Assimileringen av de ryska judarna verkar gå långsammare än 

vad det gör för andra grupper. Det blir då ett problem eftersom de amerikanska judarna har i 
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viss mån assimilerats och upplever då en intressekonflikt. Vi kan se ett annat exempel på det i 

“The Memphis ‘Spectator’ published the masterly arguments of Mr. Isreal Peres (one of our 

honored contributors) in full. It was a most eloquent plea in favor of the Russian Jew. Among 

other notable utterances, Mr. Peres made the following bold and original assertion: ‘The Jew 

is the Jew’s worst enemy.’”57 Det pågår alltså en debatt om de ryska judarna och även om 

uttalandet är minst sagt tvetydigt så visar det på den problematik som AJ ger utryck för. 

 

Vi kan även hitta den spänningen mellan ”nya” och ”gamla” judar i helt andra sammanhang. I 

en artikel om bröllop står att en stor del av det judar och judinnor som bor i USA aldrig har 

bevittnat ett genuint traditionellt judisk bröllop. Chupah som spelar en viktig roll den 

äkteskapliga satsningen är okänt för amerikafödda judar. Det judiska gettot i New York håller 

dock fortfarande fast vid gamla bröllopsceremonier och festligheter.58 I en recension av en 

annan judisk tidning kan vi läsa följande ”The American Israelite grows eloquent in refuting 

the assertion that the immigration of Russian Jews checked or deferred Reform Judaism in 

America.”59 Även om The American Israelite här verkar ta de ryska judarna i försvar antyder 

ändå texten i AJ att den förhärskande uppfattningen är att de ryska judarna ses som ett 

problem och att det finns en spänning mellan de amerikanska och de ryska judarna.    

 

Tydligast kan man se detta i en artikel som är helt ägnad åt de ryska judarna, där en Selig E 

Bendno börjar med att slå fast att de ryska judarnas ställning i det judiska samhället är den 

som judarna har i övriga samhället dvs. samma låga position som judar i allmänhet har i 

övriga världen, samma låga position har de ryska judarna bland övriga judar.  Författaren 

skriven bland annat ”I deem myself qualified to speak a few words regarding that class which 

is despised all over the United States, and looked upon as people unworthy of existence. Still 

more surprising is the sad experience that the degradation of that class is caused by the Jews 

themselves.”60 Vidare skriver Bedno att det fanns två typer av immigranter, dels de som han 

beskriver som “Nicholai’s soldiers”, dels de som han betecknar som ett nytt element av ryska 

immigranter som kom 1884-85 och bestod av mestadels studenter och ”middle-aged people, 

who for the most part were political exiles.”61 
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Nicholais soldater var  “a term used for the lowest class, and many bore badges of disgrace. 

Therefore it is not surprising that they became at once synonym for ignorance. The first 

Russian Jewish emigrants fled from their native land/…/without knowledge and learning. 

Small wonder it was that they made no good impression upon the citizens of this country, 

where it is supposed that the Czar’s empire produces no good and intelligent Jews.”62 Deras 

syfte med att flytta till USA var inte heller det man kan förvänta sig av “bra” immigranter, 

dvs. starta upp ett nytt liv och hjälpa till att bygga landet, utan när ”arriving in this country, 

where they had no other aim or purpose than to make money, in which some succeeded, and 

which was spent according to their tastes, they acted like beggar becoming a king, more 

despotic than one born to the purple.”63 Inte nog med att de kom bara för att tjäna pengar, de 

importerade en Rabbin från Ryssland, obildad och fanatiskt likt de själva, som inte hade en 

den minsta aning om europeisk civilisation förutom sin torftiga osystematiska kunskap om 

Talmud.64 

 

Lite bättre var det då ställt med de nya elementen som kom 1884-1885. De var, enligt 

Bendno, pärlor kastade till svin då de ”became operators in sweat-shops and cigar-factories, 

their imagination wandering in forests and pastures, listening to the singing of the birds.”65 

Det var då kanske inte så konstigt att “despair led many to become anarchists and socialists; 

their condition is most deplorable”66 Annars är bilden av de nya elementen i stort positiv och 

författaren påpekar den kapacitet som han tycker inte släpps fram, “had they had the means to 

study English literature we would perhaps have Jewish Irwings, Longfellows and 

Emersons.”67 Det intressanta i Bednos resonemang kring 1884-85 års immigranter är att han 

inte anklagar amerikaner eller nativiströrelser för de ryska judarnas utsatthet. Svinen de här 

pärlorna är kastade till är ”the higher Jewish class in this country /…/ the German Jew, 

however learned he may be, will always look upon the Pollack as one below him – the same 

as the German Christian looks down upon the German Jew.”68 De judar som har varit länge i 

USA verkar ha gått en bra mot att bli amerikaner. 
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Patriotism 

AJ skriver en hel del om judarnas situation i USA och, kanske lite förvånade, om hur viktigt 

det är för alla, även den judiska befolkningen, att vara goda patrioter. Även om denna uppsats 

föresats är att lägga fokus på synen på immigrationen så går det inte att bortse från de 

amerikanska judarnas egen självbild och framför allt vilken bild man vill sända ut. 

 

I avsnittet om “The poor and oppressed” kunde vi läsa om Emma Lazarus engagemang för de 

ryska immigranterna. I samma artikel prisas också hennes patriotism. “We are going to look 

at her [Emma Lazarus] from three points of view – as a woman, a poet and a patriot /.../ 

Appreciative mention must also be made of two very fine, striking poems called ‘Choice’ and 

‘Gifts’. It is in these Jewish poems, which are characterized by such strong patriotism and 

love for her people, that she has endeared herself to us /…/ We will now view here in the light 

of a patriot. Allusion has already been made to the patriotism of Emma Lazarus in connection 

with the Russian persecutions of her people, and it must not be forgotten that she was also a 

patriotic American. Those who remember her stirring words describing the Bartholdi Statute – 

‘Send these – the homeless, tempestlost, to me; I lift my lamp beside the golden door’ – will 

feel assured anew that Goldwin Smith was wrong when he asked sarcastically, ‘Can Jews be 

patriots?’”69 Lazarus skulle alltså inte ses som bara judinna och poet, hon var även en god och 

sann amerikan, trots sitt arbete och engagemang för de ryska judarna. 

 

Det finns mer som tyder på att en amerikanisering av de judar som har varit i USA ett tag sker 

och skett. ”Who wants to learn Hebrew, forsooth! It is only for the countless children of the 

immigrants; but the select young ladies and gentlemen who associate Sabbath with dancing 

classes do not require to learn the language”70 I just det här fallet tycker dock inte tidningen 

att det har varit enbart positivt med amerikaniseringen, men det visar ändå på en viktig poäng; 

det har skett en amerikanisering och banden till de nya judarna som kommer till USA är inte 

särskilt starka. 

  

Vikten av patriotism tas upp när boken ”The American Jew as a Patriot, Soldier and Citizen” 

diskuteras. Författaren menar att ”this great work inspired by love for religion and country 

/…/ ought first and before all be welcomed in the narrower sphere of judaism. Every 

American Jew and Jewess should demonstrate their patriotism by subscribing at once to this 
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book /…/ the book will contain an alphabetical register and numerous detailed notices of 

American citizens of the Jewish faith”71 Som jude boende i USA är du amerikan som har en 

judisk tro. I alla fall bör du vara det. I en ledare diskuteras nationaliseringen vidare eftersom 

det tycks ha blivit ett problem de senaste tjugo åren när ”America recieved and influx of 

immigration which, in spite of time and opportunities , has failed to become nationalized as 

far as customs and manners are concerned. The patriotism of the immigrant Jew cannot be 

questioned. His mind and heart beat enthusiastically with love and admiration for his country 

long ere his foot touches the blessed soil of liberty. This is small wonder and deserves no 

praise, for the foreign Jews receive here, at the start, equality and independence – rights which 

many of them never enjoyed in their old homes. But while they gratefully avail themselves of 

all the privileges so generously offered, multitudes have neglected their duty of trying to 

amalgamate, and still stubbornly retain the customs and mannerism distinguishing the 

stranger.”72 Längre fram i ledaren citeras en föreläsning som hölls på The Hebrew Technical 

Alliance of New York av Mr Oscar Bamberger. Han hävdar att det är åhörarnas plikt att så 

långt det är möjligt ändra sina vanor, seder och bruk till de amerikanska. Assimileringen 

skulle inte bara ske moraliskt och mentalt utan även fysiskt. Likt the founding fathers som 

bröt med det gamla England ska även dagens immigranter “establish an absolute cleavage 

between our former home and this land of the free to which we have sworn allegiance. Not 

that I see any harm in these customs; but their observance retards your complete absorption 

into the body politic, and is, therefore, injurious to yourself and antagonistic to our country’s 

best interest.”73 Signalen är tydlig och klar. Ni måste bli amerikaner om ni vill bli en del av 

det amerikanska samhället.  

 

I en ledare under rubriken “for flag and country” står följande ” Our beloved country has 

taken up arms to fell the most stubborn despotism. The bruited States are a foe to wrong and 

slavery, and we Jews, who are  part and parcel of this great commonwealth, are privileged and 

proud to do our duty /…/ let every Jewess remember that the fight is against Spain, the arch 

enemy of our religion, the slayers of our ancestors.”74 Vidare i ledaren finns det ganska 

intressanta referenser till manifest destiny “The United States is destined to lead nations, and 

it is pushed to take that stand…Peace once restored will find the United States entering upon a 
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new destiny as written by the finger of our eternal father.”75 Man tar alltså ganska tydlig 

ställning i en utrikespolitisk fråga och man säger också att USA:s öde är förutbestämt och av 

Gud skrivet. Det finns således en tydlig vilja hos skribenten att identifiera sig som amerikan 

och skribenten tycker också judarna ska se sig som amerikaner. 

  

Även titeln på tidningen The American Jewess antyder att det finns en stark känsla av 

patroitism och Rosa Sonneschein skriver om just titeln att “Thirty years ago the title 

‘American Jewess’ would have been an misnomer /…/ When the first Jewish immigrants 

coming from various parts of Europe, settled in America they clustered together in accordance 

with their nativities /…/ Thus it became evident that this conglomeration of European 

coreligionists failed to assimilate in America religiously as well as socially.”76 För trettio år 

sedan dvs. i slutet på 1860-talet hade man alltså inte kunnat tala om något sådant som en 

amerikansk jude. 1898 fanns det amerikanska judar – och icke-amerikanska judar.   

 

Det fanns dock band mellan de amerikanska judarna och de icke-amerikanska judarna “But 

the first parental influence, lacking the necessary elements of culture could not in the first 

America-born generation, altogether obliterate inherited tendencies /…/ But in spite of these 

teachings the American-born Jewess could not entirely free herself from parental religious 

influence, and she thus became a sort of link between her progenitor and her progeny – a link 

between the Ghetto Jewess and the subject of this article – the present liberty loving American 

Jewess” 77 Här gör man förvisso en ganska tydlig åtskillnad mellan Ghetto Jewess och 

American Jewess men man är noga med att poängtera banden. Bilden är alltså inte helt 

entydig och suddigare kommer den att bli.     

 

Kommentarer till samtida immigrationspolitik 

Man skulle kunna tänka sig att The American Jewess skulle ta en ganska tydlig ställning för 

immigrationen och mot de krafter som vill begränsa den. Men som nyss sagts är bilden 

komplex och inte blir det bättre när man stöter på en förflugen mening i en text som inte alls 

egentligen handlar om immigrationen.”Can they do nothing to aid the farsighted men who are 

trying to introduce reforms into our immigration laws?” 78 dyker upp en text som egentligen 
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handlar om kvinnans position i världen och är en föreläsning som hade getts vid New York 

Council of Jewish Women. Det finns således krafter i det judiska samhället som förespråkar 

en ny och därmed hårdare immigrationspolitik, även om den allmänna uppfattningen tycks 

vara att immigrationen ska vara oreglerad då den allmänna meningen tycks vara att 

immigranterna, åtminstone så småningom, kommer bli ett tillskott till USA.  

 

Då och refererar The American Jewess till immigranter till USA som inte är ryska judar. ”It 

seems Americans undervalue their mission, they do not sufficiently realize that this nation of 

cosmopolitan population is destined to be the shepherd of the human flock. Steam and 

electricity facilitate more and more immigration from land to land, and America is still 

receiving the lion’s share of this international exchange of citizens. But beneficial as is this 

continuos influx of foreign elements, it has the disadvantage to swamp upon our shores a 

goodly portion of unadulterated ignorance. America will not close its ports against the 

illiterate of other nations, but could successfully war against home-bred ignorance, by 

enacting a national law for compulsory education. Citizens of America change their abode 

more frequently than the inhabitants of other lands, and ignorance of the remotest sections 

frequently invades the most cultured centers of the land.”79 Författaren ger uttryck för vad 

förmodligen ganska många tyckte och kände då. Immigrationen är viktig för USA men på 

senare tid har immigranterna fört med sig en hel del problem. Här ser vi alltså den 

eftersläpning av attityder som den nya immigrationen förde med sig. Bilden av immigrationen 

tycks inte förändras i lika hög grad som bilden av immigranten gör.  I en annan artikel om 

mödravård för immigranter nämns de problem som förmodligen har upplevts med de nya 

immigranternas intåg. Vi får även en förklaring ”What suffering and distress ensued caused 

by the separation of the mother from the family! This separation tended also to loosen the ties 

of the home and too often allowed the husband to drift into evil company.”80 Maken, utan stöd 

av sin hustru, blev ett lätt offer för dåligt inflytande och en del av alla de immigranter som 

“drällde runt”. 

 

Bilden av The American Jewess syn på immigrationen och immigranter är som synes ganska 

brokig men klart är i alla fall att även om attityden till immigration är i grunden positiv så 

börjar den ifrågasättas av en bild av immigranten som inte är helt problemfri. 
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Catholic World 

As mankind become more liberal, they will be more apt to allow that all those who conduct 

themselves as worthy members of the community are equally entitled to the protection of the civil 

government. I hope ever to see America among the foremost nations in examples of justice and 

liberty. And I presume that your fellow-citizens will not forget the patriotic part which you took in 

the accomplishment of your government, or in the important assistance which they received from a 

nation in which the Roman Catholic faith is professed. 

 

Catholic World grundades 1865 av Fader Isaac Hecker. Han var ute och spred evangeliet men 

ville nå ut med sitt budskap längre än kyrkorna klarade av att förmedla. Han ville nå de som 

aldrig skulle sätta sin fot i en kyrka och sökte sig därför till publicistvärlden. Medlet blev 

Catholic World, ett intellektuellt månadsmagasin som utkom en gång i månaden för det allt 

växande katolska samhället i USA. Catholic World skulle vara en första-klass publikation i 

format, kvalitet och stil som skulle vara om inte överlägsen så i alla fall likvärdig de främsta 

sekulariserade månadsmagasinen i landet och nådde snabbt en upplaga på över 10 000 

nummer.81 Tidningen fanns i tryck i över 130 år, om än under namnet New Catholic World ett 

tag. Dess övergripande mål har dock alltid varit att främja en religiös dialog med 

nordamerikansk kultur och har uppstått igen som en online-tidning.82 

 

Då källmaterialet var mer omfångsrikt när det gäller CW är det naturligt att jag får mer källor 

att analysera. Nu är inte syftet med denna uppsats att göra en kvantitativ jämförelse men helt 

utan betydelse är det inte. Det tycks dock vara så att immigranten nämns mer i CW även om 

man skulle bortse från grundförutsättningarna i källmaterial. Stor del av förklaringen till det 

ligger nog de olika publikationernas art, vilket redan diskuterats på sid 15. Generellt om 

materialet kan man säga att immigration och immigranter diskuteras i två olika sfärer. Den 

ena sfären är i ett slags historisk tillbakablick för att visa olika personers börd och härkomst. 

Den andra sfären rör immigranten som grupp i en politisk diskussion eller som grupp i 

samtida fenomen.  Det är inte helt enkelt ett kategorisera kommentarerna i distinkta grupper 

eftersom det ganska sällan är immigrationen som är huvudtemat för artikeln utan det kan lika 

gärna vara en diskussion om arkitektur eller ett reportage från en skola och kommentarerna är 

av den art att de kan falla under flera olika rubriker. Jag kommer dock att försöka kategorisera 

kommentarerna under fyra olika rubriker. 
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Etnicitet 

Låt mig börja med att påpeka att termen etnicitet83 här ska läsas ganska vitt, definitionen blir 

här då när författaren hänvisar till en grupp människor utifrån geografisk eller religiös 

tillhörighet. 

 

Ett inslag i CW är diskussioner kring etnicitet, eller snarare hur etnisk tillhörighet är en viktig 

faktor. I en artikel om nykterhet, vikten av avhållsamhet från alkohol och de amerikanska 

saloonernas högst påtagliga bidrag till det amerikanska samhällets riskerade förfall kan vi 

bland annat läsa ”The gay Frenchman has his cabaret. The stolid yet domestic German has his 

beer-garden, where he will gather with his family and sit the hours through quaffing his 

lager.”84 Etnicitet ges egenskaper, vilket förvisso för samtiden inte är speciellt ovanligt, men 

det är icke för ty närvarande. Vad man också kan se är hur det tycks finnas en skala där olika 

grupper tillskrivs positiva respektive negativa egenskaper där gamla immigranter ligger högst 

på skalan. Man kan också se en rangordning bland de nya immigranterna där de som ligger 

närmast tidningen, dvs. andra katoliker som inte är irländare, ligger högst på skalan för att 

sedan falla ju längre bort från Vatikanen man kommer. 

 

 Eftersom CW vänder sig till katoliker, och en stor del av dess läsare (och skribenter) kan 

antas vara av iriskt påbrå är attityden till irländare, föga förvånande, övervägande positiv. 

Man skriver i en artikel som verkar vara ett svaromål på en artikel av en Mr Merwin som 

hävdar att kelten förvisso är notoriskt passionerad, impulsiv, vänlig, oreflekterande, modig 

och kvicktänkt men att han saknar ”’the solidity, the balance, the judgement, the moral 

staying powers of the Anglo-Saxon.’ To clear away these adjectives, the simple statement 

would run: ‘The Irishman is insane ; the Anglo-Saxon is sane.’”85 Skribenten tar upp fler 

påhopp på irländarna som att irländarna och kelterna skiljer fundamentalt från anglosaxarna 

genom att han använder sig av intuition snarare än slutledning, är oförmögen till logiskt 

tänkande och därmed svår att tro eller ens förstå. Skribenten tar alltså upp en inneboende 

konflikt mellan kelter och anglosaxare som lika mycket är en konflikt mellan katoliker och 
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protestanter. Det verkar också vara en konflikt mellan amerikaner, eller åtminstone mellan 

blivande amerikaner och redan varande amerikaner. “To put forth the astounding statement 

that in the race elements in American nationality there is an insane constituent, namely that of 

the Celts, proves the inherent prejudice and the logical looseness of Mr. Merwin.”86 I 

byggandet av den amerikanska nationaliteten är kelter, och således katolicismen, en tydlig 

men inte säkert önskvärd del även om irländarna till synes inte är en naturlig del i det 

amerikanska samhället enligt Mr Merwin. “Finally our Irish immigrants have been almost 

universally Catholic in religion, and to the difference in religion between them and native 

Americans, more than to difference of race or temperament, is due to the fact that they still 

form a distinct though integral part of the community.”87 Irländarna, hävdar författaren, har 

lyckats behålla sin religion och vara en distinkt men ändå en integrerad del av det 

amerikanska samhället. De är en tydlig del av det amerikanska statsbygget.  

 

Samma anda av etnisk gruppering kan finner vi en artikel om de olika härbärgena som fanns i 

New York kring förra sekelskiftet och i synnerhet då de katolska. Bilden av immigranterna är 

här, till en början, en positiv bild av strävsamma människor som söker ett nytt liv och har gått 

igenom stora umbäranden för att kunna få chansen. Författaren skriver bland annat ”rugged, 

sun-browned faces are lit up with hope and fear, love, joy and sorrow. Hope for success in the 

new land to which they are voluntary exiles; fear of the unknown future; joy that long-dreaded 

voyage is over; and sorrow at the memories at their heart-strings; thoughts ‘that lie too deep 

for tears’ as the village, the glen, the mountain stream loom up before homesick eyes that 

perhaps will close for ever under these skies”. 88 Igenkännandet är påtagligt och immigranten 

blir om inte en släkting så åtminstone en likasinnad och författaren skriver också lite senare 

”thousands reading these lines today can recall their own feelings of bewilderment and terror 

what time they landed, a stranger in a strange land”.89 Bilden av immigranten som en 

homogen grupp stämmer bara när vissa karaktärsdrag diskuteras, när andra drag diskuteras 

ges snarare en bild av en disparat, heterogen grupp som “are all transferred – Hans, with his 

ruddy blond face, his thick boots, his beloved pipe, his stolid immobility, in such sharp 

contrast to his neighbor’s volubility; Pat is there with Mary and his little flock, a half-

humorous, half-fearsome expression on his honest open countenance as he moves forward 
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with the rest, jostled by Slavonian, Pole, Scandinavian, Jew and Austrian.”90 Ännu tydligare 

blir bilden när artikeln beskriver hur de nyanlända möter sina släktingar som har kommit 

tidigare. “Frenchmen fall upon each other’s neck and kiss with undisguised emotion. Even 

quiet Hans embraces his brother, who keeps the corner grocery, with half-hysterical ‘Mein 

Gotts!’ and ‘Du lieber Gotts!’ The warm-hearted Irish praise God heartily as they look 

through a mist of tears at the worn faces they saw last on the dear old sod. Only the 

phlegmatic English gaze calmly at their excited companions and unfamiliar surroundings and 

hold on like grim death to their corded boxes.”91 

 

Det som förenar immigranterna är just det faktum att de är immigranter, de är alla “stranger in 

a strange land”. Samtidigt finns en tydlig mosaik av olika etniska grupper där olika 

egenskaper är framträdande för olika grupper. Vi hittar i CW kommentarer som ” for these 

German, Swedish, and Danish travellers are a thrifty people, and rarely land without a little 

capital to start a home in the new land”92 där grupper som inte anses tillhöra den nya 

immigrationen beskrivs i positiva ordalag. När sedan t ex italienaren ska beskrivas görs det 

gärna i ordalag som “It is not in their [italienare] nature to do so. They have little initiative or 

aggressiveness. They take with eager, outstretched hands what is brought to them, but they do 

not know how to hunt down fortune. Yet no people are more appreciative. A kind word or a 

pleasant smile counts in their eyes as a service /…/ the gratitude and delicate sentiment 

expressed in his avowal is what one meets constantly among them in exchange for the 

smallest proof of sympathy or interest. A friendly visit has as much value for them as the 

present of a loaf of bread”.93 Vi ser här att det finns en tendens att de nya immigranterna 

tillskrivs nedvärderande egenskaper och ju längre bort från katolicismen man kommer desto 

mindre fullvärdig människa verkar man vara. Mer om detta senare. Det finns dock anledning 

att gå in och titta närmare på några olika etniska grupper. 

 

Italienare 

“The Italians are already a passive force in this country by reason of their great number. In the 

year 1898 alone 76,492 landed on our shores, and statistics on immigration show that many 

over a million have passed through Castle Garden. Add to this their high birth-rate (for no 
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nation is more prolific), and we see how great must be the multitude of them at present settled 

among us. If, through education and a better understanding, we can transform this passive into 

an active national life! A factor, moreover, which should prove of benefit to us; for the so 

called ‘Dago’ or ‘Guniea,’ as his fellow-immigrants have contemptuously dubbed him, can 

boast of qualities sadly needed among us.”94 Under slutet av 1800-talet såg USA en stor 

invandring av italienare och åtminstone i det katolska samhället såg man problem med det. 

Men problemet sågs inte i första hand som att det kommer många eller att USA inte kan ta 

hand om immigranterna utan snarare om en uppfattning om att de inte ville stanna och delta 

aktivt i nationsbyggandet. Diskussionen i Catholic World kom alltså att delvis handla om 

huruvida italienarna kom för att stanna eller inte.”The Italian immigrant comes here to stay. 

There is positively no truth in the statement that his only desire is to amass a few thousand 

dollars and go home to sunny Italy to enjoy himself the rest of his days. If he goes back at all 

it is to bring out some others of his family. The registers at the island prove these facts 

conclusively. The Italian immigrant has cast his lot in America, and he brings with him some 

very valuable qualities.”95 Här kan vi alltså läsa ett försvar för de italienska immigranterna. 

Författaren påpekar noga att de är här för att stanna, de kommer att vara med och bygga det 

nya landet. I en annan artikel kan vi läsa att varje folkslag möter samma svårigheter när de 

anländer till USA. Tyskarna och Irländarna har än så länge övervunnit dessa svårigheter och 

blivit accepterade som bröder. Italienarna, däremot, har mötts av konstant motstånd och ses 

alltjämt som inkräktare. “This has arisen in part from the erroneous supposition that they 

came to us as temporary sojourners only; in part from the equally fallacious belief that 

whereas they took much from us, they had little to offer us in return.”96 En slags omvänd 

retorik där man noga påpekar att immigranten kommer för att stanna. Även om 

diskussionerna kring reglering av immigrationen först och främst har handlat om 

begränsningar i intag så kan det ändå vara av intresse att stängning av gränsen är det man 

verkar diskutera. Grundidén blir då att väl på amerikansk mark är du amerikan och förväntas 

bidra till USA:s utveckling.  

 

Det finns, icke desto mindre, en problematik kring italienarna och deras immigration.“The 

immense influx of Italians is a question that demands solution, and that promptly, as there is 

not a branch of manual labour in which they are not supplanting other laborers. These 
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immigrants are not cared for as efficiently as the Irish immigrant; one reason being the fact 

that out of every hundred there are only five women, whereas among the Irish ninety per 

cent.”97 En annan skribent som också behandlar frågan om italienarna och deras skriver 

“While the Germans and Irish have risen to responsible positions because of their superior 

schooling, they [italienare] have been forced to accept the humblest employments.”98 vilket 

antyder att det finns en utbredd åsikt att italienarna kommer och tar okvalificerade jobb från 

”riktiga amerikaner”, och att den åsikten inte är ovanlig hos läsarna av CW. Även om det 

finns en del kritik gentemot italienarna så tycks det ändå vara så att det övergripande intrycket 

är att italienarna förvisso för med sig en del problem men att de inte är så svåra att det inte går 

att hantera. ”His life is indeed a romance: his early college years; his quiet, abundant home; 

the days of the revolution, when he cast his unfortunate lot with rebels; his exile, and his small 

but well-appointed home on the East Side, where he is raising up a goodly family of sons and 

daughters in american tastes and manners – all this can be read in his expressive face.”99 

Italienaren har trots stora prövningar lyckats skaffa sig ett hem i USA och även tagit till sig 

amerikanska seder och bruk. Alla seder och bruk är dock inte bara till godo. “When he 

reaches Little Italy, one of the first things impressed on his mind is that he is free. The mere 

thought exhilarates him. For a time he gives himself up absolutely to a very dissipation of 

liberty, as he conceives it. But the awakening and the aftermath of excess come to him, and he 

looks around for supports of restraints, or gives himself up to confirmed indifference or 

excess. Here is were religious and moral influences are all-powerful.”100 Det finns alltså en 

stor anledning till att inte ta till sig de amerikanska sederna och bruk i alltför stor utsträckning. 

Amerikaniseringen bör ske med vissa förbehåll, men mer om det senare. 

 

Judar 

Om inte amerikaniseringen sker under kontrollerade former finns risk att det går som det gått 

för judarna i New York. ”Religion among the New York Jews has degenerated  to a merely 

ethical or æsthetical culture. They are lifted up, as it were, albeit on a material plane, by the 

absorbing of worldly success. This is their ‘cult’, their god, their heaven. The Italian comes 

with his whole being dominated by religious influences. It has been a part, the major part, of 

his daily life. All his social conditions and commercial enterprises received their tone from his 
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religion.”101 Det verkar som tidningen skiljer mellan ”amerikanska” judar och ”nya” judar. 

Man även ana klassisk antisemitism och även om det förmodligen inte är en medveten strategi 

och säkert inte representativt för katolicismen så visar det ändå att det katolska samhället inte 

går helt fri från tongångar från nativisterna. Skillnaden mellan New York Jew och East Side 

Jew blir tydlig då vi vidare kan läsa ”Friday is the East Side Hebrews’ market day. For, along 

with other characteristics, these people have brought with them the most intense orthodoxy of 

Jewish belief and practice. The West Side and North End Jew often makes little of the details 

of the Mosaic Law”102 De amerikaniserade judarna har tappat närheten till sin religion vilket 

gör att världslig framgång blir deras mening och mål. För den skull är attityden till de nya 

judarna inte särskilt positiv utan snarare lite njugg från tidningens sida.“On the corner of 

Hester and Ludlow Streets may be seen ‘Merchandise 425.’ He is a strong type of the 

vigorous Russian Jew. His features possess in repose all the blankness of the most simple; 

when animated, all the shrewdness of a Shylock. He is an extreme type, inasmuch as he 

combines supreme stolidity with all the keenness of his race.”103 Så även om juden med hela 

sitt varande är uppslukad av religiositet så är grundförutsättningarna lite andra än till exempel 

italienarens. Man då ställa sig frågan om det är religionen eller ursprunget som, enligt CW, är 

avgörande för hur amerikaniseringen kommer att gå eller om personen är ett välkommet och 

positivt tillskott till det amerikanska samhällsbygget. Även om frågan egentligen ligger 

utanför den här uppsatsens ramar är den värd att diskuteras. Utan att föregripa den avslutande 

diskussionen alltför mycket kan man ändå här konstatera att det positiva värdet av 

immigrationen ofta lyfts fram men även de problem som immigranterna för med sig och då 

framför allt de grupper som inte uppfattas som integrerade. Och som jag påpekade tidigare så 

tycks det vara så att de grupper som ligger nära CW och dess läsare, geografiskt eller 

religiöst, också är de grupper som antas klara amerikaniseringen bäst. För att då återknyta till 

attityden till judarna kan vidare läsa ”The time when the Irish and German elements prevailed 

in the East Side, but long since it has been handed over to the omnipresent Jew, the dopey 

Celestial, and the less aggressive sons of the Cæsars. But the Hebrew is easily king of the East 

Side. There thrive unmolested the most anarchistic lodges.”104 Bara genom språkbruket här 

ser vi hur attityden till de olika grupperna förändras ju längre bort från Catholic World man 

kommer. Författaren tar även upp anarkism vilket är intressant ur ett nativistiskt perspektiv 
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även om författaren har en annan tolkning är nativisterna vad gällande orsaker men mer om 

det senare. 

 

En brist när det gäller diskussionen kring judarna och kineserna nedan är att i stort sett allt 

material kommer från en och samma artikel och författare. Kan man då verkligen tala om 

katolikers syn på de grupperna? Som jag redan har sagt är det vanskligt att uttala sig generellt 

på ett sådant här material men jag tycker mig ha en bra bild av vad CW och dess författare ger 

uttryck för och det finns inget i artikeln ovan som får mig att tro att det skulle vara en enskild 

åsikt eller inte kunna vara representativt för CW och dess övriga artiklar. Vi kan se exempel 

på det i till exempel  “On the other hand, we have said to the less desirable type of immigrant, 

who wishes to exploit the labor of his children rather than to send them to school”105 och 

“Simultaneously with this set in the immense tide of immigration, when the growing cities 

became a place of refuge for the oppressed of all nations, too often a dumping place for 

outcast of all European peoples, and a gathering-place very often for the shiftless and 

criminal.”106 Låt mig genast påpeka att jag fördenskull inte just här gör några övriga 

tolkningar i övrigt vad gäller katolikers syn på invandring och invandrare. Jag gör bara 

gällande att det inte finns något i artikeln om judar och kineser som sticker ut. Den samlade 

bilden när det gäller CW och katolikers syn på immigration är mer komplex och jag kommer 

återkomma till den senare. 

Kineser 

Om vi ska fortsätta med bilden av distans/närhet och närma oss asiater och kineser kan vi 

klart se mönstret. ”The Chinaman’s life is the acme of monotony. Any time not spent in 

smoking, eating, sleeping, or gambling is passed in aimless wanderings /…/ The dirty red 

curtain that marks the presence of the Chinese laundry is familiar to every one; and the greasy 

‘dopey’ Celestial, standing in the dim light, his expressionless face buried in his hands, the 

pyramid of black hair, drawn tight from his low forehead as he holds communion with his 

dope god, is a figure that brings before us a type of humanity scarcely destined to contribute 

much to the progress of the nation.”107 Det är ingen sympatisk bild som målas upp och vi kan 

se att de strömningar i det amerikanska samhället som drev igenom 1882 års Chinese 

Exclusion Act även är representerade i Catholic World.  
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En synpunkt som ofta återkommer i CW är vikten av familjen där familjen står för trygghet 

och stabilitet och då ofta i form av att kvinnan och barnen är de som ser till att mannen inte 

hemfaller åt ogudaktigt beteende. Finns då inte familjen närvarande försvåras integreringen i 

det amerikanska samhället och om kineserna kan vi då läsa ”One of the most forbidding 

quarters of the New York City is Chinatown. There is a something dark and repellent about 

the average Chinaman that keeps people generally at a distance. Few ever penetrate into his 

home-life or see the more human side of the silent, solitary figures /…/ It takes weeks, 

sometimes longer, to gain admittance to a Chinese home. Money is the only thing that will 

open the door or mouth of the silent Celestial. One of the things that most strikes an observant 

visitor, and that gives the place its cheerless aspect, is the absence of women and children, the 

sunshine of every home and country.”108 Det mörka och dystra i kinesernas framtoning är 

således, åtminstone till en del, förorsakat av frånvaron av varje hems och lands solsken, 

kvinnorna och barnen.  

 

Vi kan alltså se här att det finns en tydlig tendens till att inställningen till immigranter kan 

läggas på en skala där närhet till de egna läsarna och påverkar attityden. Ju längre bort från 

den katolska irisk-amerikanen man kommer desto mer avog tenderar man att bli. Man kan 

också se att när det gäller italienarna så ser man på dem som barn, eller inte riktigt vuxna 

amerikaner som med lite uppfostran och en styrande hand kommer kunna delta i den 

amerikanska samhällsbygget. När vi går över tröskeln från västeuropéer och katoliker, dvs. 

östeuropeiska judar och kineser finns inte längre den här förlåtande attityden utan nu är bilden 

snarare att det rör sig om vildar som behöver frälsas eller räddas till civilisationen. Låt mig 

här påpeka att det inte rör sig om huruvida de ska få komma till USA eller inte, bara hur man 

ser på de här grupperna.  

 

Den nya immigranten 

Det kan tyckas taftologiskt att ha en ny underrubrik som i förstone mycket väl kan tänkas 

rymmas under avdelningen ovan. Det beror delvis på att jag vill ha ungefär samma struktur 

och samma indelning i de båda tidningarna men syftet är också att försöka visa på den nivån i 

diskussionen som inte rör etnicitet. Återigen kan bilden av närhet/distans användas igen men 

nu i ett kronologiskt perspektiv. Eftersom diskussionerna ganska ofta handlar om antingen 
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immigranter som har kommit nyligen eller om immigranter som inte kommit nyligen visar det 

att CW på ett plan ser immigrant som, om inte ett enhetligt begrepp så i alla fall ett 

övergripande begrepp och immigranten har då en tillhörighet, åtminstone till begreppet 

immigrant. 

 

I en artikel om det amerikanska skolväsendet står “It meets the honest and hopeful immigrant 

with the boast and the promise that in our free American schools his children shall have a 

better chance for instruction and for advancement in life than the children of the poor could 

possibly have in Europe.”109 En inte ovanlig mening där man möter begreppet immigrant i en 

artikel som egentligen handlar om bristerna i det amerikanska skolväsendet men som också 

visar på en inställning till immigranter. Lite samma inställning hittar i te x “The poorer the 

family the more certain they are to receive the devoted ministration of the Little Sisters of the 

Assumption. They also do much towards clothing the poor. They make no discrimination of 

creed or nationality.”110 där huvudtemat i artikeln är Little Sisters of the Assumption och 

deras arbete med bland annat immigranter. Ytterligare ett exempel hittar vi i en artikel om ett 

hem för immigrantflickor i New York där författaren redogör för det förtjänstfulla arbetet som 

bedrivs där i stort sett utan några statliga bidrag utan hemmet är helt beroende av donationer 

från lokala bidragsgivare även om  “There is scarcely a State of the Union that does not 

receive its share of those whom the mission cares for. This great and beneficent work 

deserves a generous support from the people.”111 Ännu ett exempel hittar vi i ”But the 

enormous expansion of the city [New York] which we are now daily witnessing did not really 

begin until some fifty years ago. Then immigration came with  rush; and ever since the ever-

increasing volume of it resulted in some very undesirable architectural conditions.”112 Det 

nämns inte så mycket om immigranter eller invandring över huvudtaget men att det inte 

nämns är också intressant eftersom artikeln i det skedet beskriver alla de problem som New 

York står inför pga den snabba och stora expansionen. Att i det läget inte lägga skuld på eller 

ta upp själva invandringen utan snarare verka ställa styrande tills svars och komma med 

konkreta konstruktiva förslag visar att attityden gentemot invandring och invandrare är positiv 

och att man inom katolska samhället ser invandraren som en tillgång.  
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Det finns alltså många exempel på hur synen på den nya immigrationen är positiv och hur 

hela landet kan dra nytta av tillskottet. De behöver bara lite hjälp på vägen. “But what of those 

who have no friends here, no relatives who have gained a foothold in the new land? The 

numerous emigrants home along State Street, a minute’s walk from the Battery, answer that 

question. Years ago immigrants were the prey of dishonest and disreputable agents, or the 

victims of sharpers. Young girls who had left home with a song or a laugh on the lip, to hide 

an aching heart, were never heard from again. With promises of easy situations and large 

wages, which would enable them to send for the old folks, they were easily lured away to 

ruin.”113 Här påminns läsaren om att det inte var så lätt för den gamla immigranten heller och 

de eventuella problem med immigranterna som kan tänkas uppstå inte nödvändigtvis behöver 

lastas de nya immigranterna.  

 

Som jag tidigare skrivit är bilden i CW komplex även om bilden av immigranten är 

övervägande positiv. Bilden som växer fram är att CW ser på immigranten som ett blivande 

tillskott till det amerikanska statsbygget. Det är inte säkert att han/hon är det just när han/hon 

kommer men med lite hjälp på vägen kommer han/hon så småningom vara en bidragande del 

av det amerikanska samhället. Frågan verkar bara vara hur stort det där ”småningomet” är. 

För när diskussionen blir mindre generell och närma sig olika grupper börjar 

problemdiskussionen mer och mer förskjutas till gruppen, framför allt om gruppen inte 

befinner sig i CW:s läsares närhet. Men som jag skrev ovan, begreppet immigrant verkar inte 

vara förbehållet de nya immigranterna utan även de etablerade grupperna i USA betraktas i 

viss mån som immigrant. Och man ser sig själv i viss mån som immigrant vilket kan skapa 

problem eftersom ett viktigt krav på de nya immigranterna var att det snabbt skulle anpassa 

sig till det amerikanska samhället och bli amerikaner. Amerikaniseringsprocessen var en 

viktig faktor som lyftes fram för immigrationen skulle gå smidigt. 

 

Patriotism 
Precis som AJ så är ett påtagligt inslag i CW vikten patriotism, eller snarare att 

amerikaniseringsprocessen skulle gå så snabbt och rätt som möjligt.  “A foreigner by birth and 

education, he had freely chosen America as his field of labor, and once in this field he 

harmonized himself with its conditions, and became a thorough American, a lover of 
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American institutions, an exemplar of American citizenship.”114 Det är alltså viktigt att som 

ny katolik i USA  bli en ordentlig amerikan som älskar de amerikanska institutionerna och 

stolt bärare av medborgarskapet. 

 

Det verkar som det finns ett behov att förmedla att katoliker minsann kan vara goda 

amerikaner. I en artikel om katoliker och den amerikanska revolutionen finns det en hel del 

kommentarer om de antikatolska stämningarna som rådde i kolonierna för revolutionen men 

även hur katoliker har blivit prisade för sitt agerande under revolutionen. ”When we come to 

consider the anti-Catholic feeling accompanying the Revolution in its origin, this explanation 

will enable us to understand why the Maryland Catholics were patriots to a man, and why in 

Pennsylvania such was naturally not the case.”115 Det går alltså, enligt CW, alldeles utmärkt 

att förena god katolicism och amerikansk patriotism. Det är till och med av yttersta vikt att 

alla katoliker är amerikaner och den katolska kyrkan i USA är amerikansk. “It is easy for all 

to be thoroughly American in idea and life. The truth of Jesus Christ should not be clothed in 

a foreign garb /…/ The future is in keeping of the priesthood of the Catholic Church in 

America. They must, however, all be Americans; they must not quarrel with the symbol of a 

nation that typifies justice and charity, that shields our lives, protects our property, and gives 

us the full liberty to worship God according to the dictates of our own conscience.”116 Man är 

alltså ganska noga med att visa att det inte behöver ligga någon motsättning i att vara katolik 

och att vara amerikan. Det får dock inte gå till överdrift, som tidigare framgått är värderingar 

som familjen, kyrkan och tron viktiga element som inte får tummas på i 

amerikaniseringsprocessen. “The nation is a composite individual, and its true progress must 

be estimated by the progress of men’s minds and souls. The form of government of a people 

may be sometimes an indication of this growth, but at best it can only be uncertain and 

inadequate by which to measure it; it can never be the ultimate criterion by which to judge of 

it.”117 Det amerikanska statsbygget får inte överordnas den katolska tron, men kyrkan ska vara 

en aktiv del i processen eftersom det katolska samhället i USA består av till stor del 

nyanlända immigranter så är det kyrkans plikt att åtminstone inte motarbeta assimilation då en 

icke-assimilerad population i ett land är som osmält föda i magen. “Unassimilated populations 

in a country are like undigested food in the human stomach, painful and weakening to the 

body politic. They are composed of immigrants who will not learn the national language: who 
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will classify themselves only according to racial divisions; who become naturalized mainly 

for racial ends; who are here for temporary purposes and hope to return to the old world; who 

pride themselves more on their foreign traits than on their American adoption; who are not off 

with the old love nor on with the new.”118 Icke-assimilerade populationer är  plågsamma 

smärtor för den amerikanska nationen och de är element av svaghet, vare sig de är obildade 

och dumma eller är välutbildade och har ett akademiskt sätt att försvaga det amerikanska 

samhällets enhet och eftersom lejonparten av immigranterna är katoliker är det en möjlighet 

för den katolska kyrkan att ” smooth and hasten the process of Americanizing; to favour the 

national language in church and in school, other things being equal; to expound the principles 

of our national liberty in an attractive manner, to lessen racial antagonisms in strengthening  

American unity of spirit, to lead off conspicuously in praise of national institutions, to 

supplement the ‘naturalization mill’ by a nationalizing process instinct with religious 

principle, to help our immigrants to love the country of their adoption at the same time that 

they retain a fond affection for that of their nativity /…/ It can hardly be done without bitter 

opposition and unpopularity, even suspicion of secularism, against the Catholic prelate of 

publicist who takes it. But it must be done, or the church does not exert her best influence on 

the civil side.”119 

 

Om kyrkan “tappar taget” om sina undersåtar finns risken att det går som det gått för den allt 

mer sekulariserade protestantiska delen av amerika.“Finally, our Irish immigrants have been 

almost universally Catholic in religion, and to the difference in religion between them and 

native Americans, more than to difference of race or temperament, is due to the fact that they 

still form a distinct though integral part of the community. However, the American people, 

though Protestant, had ceased, at the time of the great Irish immigration, to be aggressively 

Protestant.”120 Man skulle kunna sammanfatta som att CW förespråkar att immigranterna ska 

fortsätta vara (eller bli) katoliker som tar till sig sitt nya land och lär sig älska det.   

 

Vi hittar inslag av diskussionen ovan om synen på de olika etniska grupperna där jag framför 

att det finns en skillnad på hur man ser på de olika grupperna, där italienare ses som barn och 

de andra grupperna ses mer som vildar. I en artikel hittar vi följande “To the intelligent visitor 

no part of the Centennial will attract more attention than the building in which will be 
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displayed the progress of the negro from degradation to servitude, and then freedom in 

America. Though slavery is wrong, it must be said that, but for the presence of the negroes in 

the south and their improving environment there; but for the enlightenment which they 

received from their Southern masters, who were generally intelligent and humane, they could 

not, in any reasonable degree, have been prepared in an few generations for the rights and 

privileges of the citizenship in the highest type of government on the globe. Much have been 

done, but much remains to be done in the upward movement of the race.”121 Det är alltså inte 

säkert att man klarar av “naturalization mill”, vissa grundförutsättningar måste enligt CW vara 

uppfyllda. 

 

Amerikaniseringsprocessen är således, enligt Catholic World, en mycket delikat uppgift som 

bara upplysta klarar av att hantera och ett sätt att bli/vara upplyst är att bekänna sig till den 

katolska tron. Andra grupper, som inte ligger i Catholic Worlds läsares närhet, kommer då att 

betraktas som vildar som behöver tid och stöd för att klara processen. Det finns dock hopp. 

“There are evolving out of these apparently discordant masses types that are to share the 

destiny of our own country. There are practically little police restraints here – less moral 

supervision. Hence the need of the higher religious influences. At every meeting of the East 

Side lodges the most advanced Socialistic doctrines are proclaimed. Children are nourished on 

them, East Side literature teems with them. Looking at the history of New York, one can 

boldly say that the sires of its present Four Hundred once disported I gamin savagery in this 

very East Side. Who shall say that some of the Four Hundred-to-be are not disporting there 

today in a state of equal barbarism?”122 Här hittar vi inte bara den katolska kyrkans viktiga 

roll för att styra immigranterna rätt, vi hittar också bilden av alla i USA en gång har varit nya. 

Vi ser också att rädslan för socialismen inte verkar vara utbredd bland katoliker, utan att det 

snarare verkar vara vägen för USA att gå. Ur de disharmoniska massorna ska framtidens 

nobless stiga och framåtskridandet tycks prägla CW. Det finns nästan ett slags Manifest 

Destiny för immigranterna.“The fact that it [New York,] is the great seaport of the country, 

and that thousands of skilled and common laborers are required for its vast industries, cause 

many immigrant to make at least a temporary halt there /…/ As social and financial conditions 

improve, the more successful migrate to other sections of the city, and we have a higher 

foreign type evolved.”123 
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Historia får sin beskärda del av uppdraget patriotiseringen av de nyanlända immigranterna 

även om The American Irish Historical Society har som uppdrag att bland annat rätta till 

bilden av irländarna i USA så finns det tydliga syftet där; främja och fostra den goda 

patriotismen. ”The American Irish Historical Society has or its purposes the study of 

American history generally; to investigate specially the immigration of the people of Ireland 

to this country, determine its numbers, examine the sources, learn the place of its settlement; 

to examine records of every character wherever found; to endeavour erroneous, distorted, and 

false views of history in relation to the Irish race in America; to promote and foster an 

honorable and national spirit of patriotism”124 

 

Inställningen till att de immigranter som kommer till USA ska bli en del av det amerikanska 

samhället finns ganska tydligt i CW, men det ska ske med vissa förbehåll. Det får inte gå för 

snabbt för vissa grupper och framför allt katoliker får inte gå för långt i sin 

amerikaniseringsprocess, då finns risken att man tappar fokus på vad som är det riktiga måttet 

på framgång.  

 

Kommentarer till samtida politik 
In en tidning som CW är det naturligt att det finns en hel del kommentarer kring samtida 

politik i allmänhet, det finns också en hel del kommentarer kring samtida immigrationspolitik. 

Återigen blir gränsdragningen lite svår eftersom många av artiklarna som rör kommentarer till 

samtida politik också rör amerikaniseringen och nya invandrare och etnicitet. Syftet här blir 

att försöka visa vilken attityd man tog gentemot övriga amerikanska samhället och gentemot 

lagstiftarna och politikerna. 

    

Det första man kan slå fast här att CW ofta tar en aktiv del i den offentliga debatten, eller den 

vill i alla fall det. Det finns också en vilja till diskussion och saker och ting är sällan svarta 

eller vita. “The limited scope of an article precludes much discussion of the immigration 

problem. The Contract Labour Law, with its advantages and disadvantages would require a 

paper to itself /…/ The law for deporting paupers, idiots and cripples is strictly carried out /…/ 

sometimes this law and its enactment has its pathetic side”125 
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Det överlägset mest frekventa temat när det gäller samtida politik inom uppsatsens område 

och har rört sig kring anti-katolicismen i allmänhet och know-nothingism i synnerhet. Det är 

uppenbart att det var en viktig fråga i det katolska samhället och man försöker tvätta bort 

stämpeln som ”papists” som är i USA på ett hemligt uppdrag från påven och som har präglat 

det katolska samhället i femtio år. “Although the tide of immigration had set in before that 

time, it swelled to such proportions during and after the Great Famine in Ireland that anti-Irish 

prejudice and religious intolerance were aroused and gave birth to the monstrosity of Know-

nothingism. The spirit that persecuted the Quakers was alive in New England fifty years ago, 

as it is not entirely dead. It turned all its venom upon the ‘Paddy’. Although political changes 

had made it impossible to bring back the days when the Quaker was flogged, had his ears cut 

off, or his tongue bored with a hot iron, the spirit which prompted all these enormities was 

fierce enough to break the windows of our churches, to burn a convent, and to tar innocent 

priest. English animosity towards the Irish, inherited by the Puritan, was combined with a 

passionate hatred for ‘Papists’; and ‘Irish,’ ‘Papist,’ ‘Paddy,’ ‘Catholic’ – all were 

synonymous terms.”126 Utan att fördjupa mig alltför mycket I de historiska orsakerna kring 

know-nothingism så var det i alla fall de här gamla europeiska tankarna och värderingarna 

som USA:s katoliker i slutet av 1800-talet hade att förhålla sig till.  

 

I en artikel kan vi läsa följande “’Organization’ he [påven] writes, ‘must depend on national 

character’. Americans should be the first to realize and act on this principle, for our conditions 

are different in many respects from those of European countries /…/ We have not the 

difficulties produced by the Poor Laws, the pauper population, the work-houses; but we have 

our own problems  in illiterate immigrants and in shifting commercial conditions”127 Här ser 

vi alltså att CW citerar påven för att visa att t.o.m. påven anser att en stat och dess 

organisation måste byggas på nationell grund, något katoliker anklagades för att inte tycka.  

 

Det finns också en del referenser till A.P.A, till exempel “The venomous A.P.A. Society is 

doing its work with diabolical success. Eastern Catholics may sometimes read in their papers 

of the machinations of this organisation, but it is only in the West that one sees its aims in all 

their bald malignity. The most ignorant and lurid sermons with which a demagogue ever  

sought to inflame the hatred and prejudice of the blinded, bigoted rabble of the old Know-

                                                
126 Cathlolic World December 1896 (P. O’Callaghan) 
127 Catholic World April 1897 (Worthington Winthrop) 



 48 

nothing days are matched, if surpassed, in our own”128 Vi hittar även försök till att förklara 

hur A.P.A. kunde bli så inflytelserika. “Yet given over to rule of the church’s bitterest foes, 

the party of the A.P.A. Twice have these elected the mayor. This can be explained in part by 

the well-known apathy of the busy American to politics. He forgets to vote, and then wonders 

the day after an election how it happened that the wrong party won.”129 

  

Vi ett tillfälle citerar CW the Republic en tidning från St. Louis “If a young man has reached 

in his own country that stage which enables him to meet the requirements of the old 

immigration laws, thereby giving a guaranty that he is neither a felon nor a pauper, and that he 

is not likely to become a burden on the country of his adoption, why should he be prevented 

from landing on our shores and deprived of the opportunity of bettering his condition? /…/ 

The immigrants to this country have always belonged, and will continue to belong, to the 

distinctly industrial class. And that is the class, after all, which is the bone and sinew of every 

land. They have been literally the hewers of wood and the drawers of water. They have built 

the railroads, they have delved in the mines, they have added in every way to the riches of the 

nation. They have enabled those born here and the prior immigrants to higher and pleasanter 

forms of work.”130 Jag tycker att passagen på ett bra sätt sammanfattar den bild jag har av hur 

CW ser på immigration och immigranter. Om man inte är kriminell eller tiggare och inte 

förväntas bli en börda för samhället bör man få komma till USA. Immigranterna är trots de 

som har byggt landet och de som kom kring sekelskiftet förväntades och vara med i 

samhällsbygget som den viktigaste byggstenen, ryggraden i det nya landet. Men det bygger på 

att immigranten just inte är kriminell, tiggare eller ovilliga att anpassa sig till USA, eller 

tillhör de grupper som förväntas vara kriminella, tiggare eller ovilliga.  
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Avslutande diskussion 

Målet med denna uppsats är att skriva en komparativ analys där synen på immigration och 

immigranter hos judar och katoliker i kartläggs. Jag hade också som ambition att kartlägga, 

utifrån samtida strömningar som jag har valt att kalla nativism, och eventuellt ge någon eller 

några förklaringsmodeller för dessa eventuella fenomen. 

 

AJ ger bilden av immigranten som den fattige och förtryckte som har all anledning att fly 

både fattigdom och förtryck. Det är USA:s uppgift att ta hand om dessa stackars själar och 

immigranten kommer också att vara gagn för det amerikanska samhället bara han/hon ges 

möjlighet att införlivas i samhället.  När det skrivs om immigranter i AJ skrivs det bara om 

ryska judar. Det skapar lite frågor. Hur såg det ut med andra judar och deras immigration 

under den tiden? Varför skrivs det inget om dem? Varför skrivs det så lite om andra grupper 

över huvud taget? Kan det vara så att den nya immigrationen har skapat en ny definition av 

begreppet immigrant inom den judiska intressesfären? Har begreppet förskjutits till att bara 

inbegripa de nya immigranterna? Gör man skillnad mellan immigrant och immigration där 

immigration är ett positivt laddat begrepp men immigrant gradvis förskjuts mot att bli negativt 

laddat? Det är några frågor som väckts hos mig och som är svåra att besvara utifrån 

materialet. Vad man kan säga utifrån materialet är att AJ erkänner att det finns en problematik 

kring immigranterna, som har uppkommit i samband med den nya immigrationen, men att de 

inte ska behöva bli så stora att man inte kan lösa dem. AJ påpekar också vikten av att vara 

amerikan och signalen är tydlig och klar. Alla nya immigranter (judar) måste ovillkorligen bli 

en del av det amerikanska samhället och lämna det gamla bakom sig.  

 

CW ger den övergripande bilden att katoliker vill vara en tydlig del av det amerikanska 

statsbygget. Det får dock inte ske på bekostnad av de värden i livet som är av vikt. Tron och 

kyrkan sätts klart och tydligt i främsta rummet även om man är lika tydlig med att påpeka att 

det inte ligger någon motsättning i att vara katolik och att vara amerikan.  

Man kan också se en tydlig indelning i olika grupper av immigranter och där olika grupper 

diskuteras och jämförs med varandra vilket det inte görs i AJ. Precis som AJ så förväntas du 

som immigrant, när du är på amerikanska mark, vara med i byggandet av landet. Det är dock 

inte alla grupper som kan förväntas klara denna amerikaniseringsprocess lika snabbt och lika 

enkelt om alls.  Avståndet till irisk-amerikanen verkar vara av stor vikt för hur man ställer sig 

till immigranten och hans/hennes förutsättningar att klara naturaliseringsprocessen.  
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Begreppet immigrant används som ett övergripande begrepp där många kan inordnas. Det är 

inte entydigt med de nya immigranterna utan ”alla” är immigranter, frågan är bara på hur 

långt håll. Amerikaniseringen kommer gå olika fort för olika grupper och det är viktigt att den 

katolska tron inte går förlorad på vägen 

 

Vad man kan konstatera är att båda tidningarna förhåller sig till den nativism som bör ha 

funnits i den samtida offentliga debatten. Man gör det på lite olika sätt men det finns även 

gemensamma förhållningssätt. Båda tidningarna tar gärna immigranten i försvar och när det 

gäller till exempel anti-radikalism så menar AJ att det inte är immigrantens fel utan snarare 

samhället runt honom/henne. CW går ett steg längre och menar t o m att radikalismen 

(socialism) är vägen för USA att gå.  

 

Anti-katolicism hittar vi bara en kort liten mening i AJ där varje god amerikanska judinna bör 

ställa upp i kampen mot Spanien, som man skulle kunna tolka som anti-katolicism även om 

jag inte är beredd att hävda att anti-katolicism är ett ämne som behandlades eller som man 

kände att man behövde förhålla sig till. Judarna i USA hade sina egna problem, framför allt 

med de nya öst-européer som kom till USA och fokus i AJ låg på att lösa de problem de nya 

judarna förde med sig. Frånvaron av diskussion kan i och för sig här vara intressant ur ett 

genusperspektiv men då det ligger utanför den här uppsatsens ram lämnar jag den 

diskussionen. Om anti-katolicismen var ett icke-ämne i AJ var det inte i CW, även om det inte 

diskuterades så mycket som man kan kanske skulle kunna tro. När det nämndes var det 

antingen i historiska sammanhang eller för att förklara samtida problem eller diskussioner. 

Föga förvånande var CW uttalade motståndare till anti-katolicismen. 

 

När det gäller det tredje benet i nativismen, etnicitet är bilden mycket mer balkaniserad och 

det gäller båda tidningarna. Den här uppsatsens definition av etnicitet behandlas inte 

uttryckligen men det är tydligt att det fanns strömningar i det kringgärdande samhället och 

som påverkade tidningarna. Allra tydligast ser vi det CW. I min redogörelse för bilden av 

immigrationen och immigranten i CW hade jag t o m en underrubrik bara kring etnicitet (i ett 

lite vidare begrepp). Även om jag inte kan överföra begreppet rakt över kan jag ändå dra 

tydliga paralleller. Det finns en tendens till att det är lättare att fördraga de som ligger närmare 

den egna gruppen och att det finns tydliga karaktärsdrag hos olika etniska grupper. Där de 

anglosaxiska rötterna är av vikt hos nativisterna är det katolska det hos CW. I AJ är det lite 

svårare att göra samma klara koppling då den enda grupp som i stort sett diskuteras är det 
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ryska eller öst-europeiska judarna och då går det inte att ta ställning till om samma diskussion 

om närhet/avstånd är applicerbar. I vilket fall som helst så är gruppen ryska judar, enligt AJ, 

en grupp som inte, när de kommer till USA, befinner sig på samma nivå som de 

amerikaniserade judarna. Med lite stöd och hjälp kan de dock snabbt kunna naturaliseras så 

några större avstånd skulle det i så fall inte vara frågan om. Tydligt är dock att de nya judarna 

diskuteras på förekommen anledning och etnicitetsbegreppet påverkar AJ i vilket fall som 

helst.  

 

Det finns även lite andra slutsatser man dra utifrån materialet. Det är uppenbart att båda 

tidningarna ser en problematik med den nya immigrationen och de nya immigranterna. Det 

verkar dock som om det katolska samhället och det judiska samhället har andra lösningar än 

de som nativismen ger uttryck för. Man lägger ganska mycket energi på att 

naturaliseringsprocessen ska vara funktionell och att de nya immigranterna snabbt kommer in 

”naturaliseringskvarnen”. Lösningen på problemen med den nya immigrationen är inte, enligt 

de båda tidningarna att stänga gränsen och stoppa all invandringen. Eftersom mycket av 

diskussionen i AJ handlade om de öst-europeiska judarna är det svårt att uttala sig om hur AJ 

såg på övriga grupper men utifrån materialet kan man ändå dra slutsatsen att CW i alla fall 

diskuterar en översyn av immigrationslagarna medan AJ verkar ha en mer liberal syn och 

förespråkar öppna gränser, åtminstone för de grupper som diskuteras i tidningen. När det 

gäller den förflugna meningen om att stödja de förutseende männen som försöker reformera 

immigrationslagarna så vållar den mig en del huvudbry. En förklaring kan vara att det från 

början inte var en text som var ämnad för tidningen utan att det var en föreläsning som sedan 

trycktes som en artikel och att målgrupperna inte är desamma eller att det helt enkelt rör sig 

om en enskild åsikt. Nu var det inte speciellt ovanligt att man citerade andra källor och att 

icke-redaktionella texter trycktes, så det är inte en tillfredsställande förklaring och det väcker 

onekligen lite frågtecken. Det kanske är så att en förskjutning mot en strängare 

immigrationspolitik är i antågande och meningen ovan är ett första tecken på att så är fallet.     

 

Redan i titlarna finns det som man kan betrakta som cloun i denna uppsats. Det första ordet i 

CW är ”catholic” och det första ordet i AJ är ”american”. Det ger en bra bild av hur det ser på 

sig själva. CW är i främsta rummet katoliker, som förvisso ska anpassa sig och vara en del av 

det amerikanska samhället men det är tron och kyrkan som är överordnad. AJ ser sig själv 

som amerikan i första hand men med en kryddning av judisk tro och tradition, så länge den 
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inte hamnar på kollisionskurs med amerikanska värderingar och traditioner. Båda tar dock en 

tydlig ställning för immigranten.
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