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Inledning 
 

Staden Seattle vid Puget Sound i staten Washington är en af unionens intressantaste och 
våldsammast uppväxande städer. Den är nu hvad San Francisco var för tjugu år sedan, d. 
v. s. när denna stad vann sitt rykte. Dess belägenhet är liksom San Franciscos den 
naturskönaste, vid en vik af Stilla hafvet, hvars stränder smyckas af barrskog och skyddas 
af himmelshöga berg, täckta af evig snö, som likt hvita sommarmoln simmar på den 
varma blå Pacific-himlen.1 

	

Så beskrev Carl Sundbeck Seattle år 1904, en målande beskrivning som säkerligen kan ha 

lockat en och annan svensk till trakten. Men att vara ny på en plats där man inte känner 

någon, kulturen är annorlunda, språket inte ditt egna, vet de flesta som testat att det är något 

av en utmaning – på både gott och ont. Mitt liv har för tillfället fört mig till Seattle i 

nordvästra USA. Mellan Stilla havets kust i väst och Kaskadbergen i öst ligger staden 

omgiven av sund, fjordar och sjöar. Inte helt olikt Stockholm, min hemstad, förutom de 

oräkneliga branta uppförs- och nedförsbackarna. Seattle har ett stort nordiskt påbrå, var och 

varannan amerikan jag stött på har släktingar i landet där jag annars bor. Det kommer sig av 

att en stor skandinavisk inflyttning skedde i slutet av 1800-talet med toppnotering kring 1910.  

 

Hur gör man när man är ny i ett land, och i en stad? Trots de olika förutsättningarna för mig 

och de som kom hit i slutet av 1800-talet finns det likheter oss emellan. Jag kunde språket 

innan jag kom hit, och vet att jag ska vara här en begränsad tid. Trots detta har jag, som 

många av de tidiga svenska emigranterna, haft behov av den kulturella tryggheten och känslan 

av att känna sig hemma. Jag har till exempel umgåtts med många andra skandinaver, jag var 

villig att betala dyra pengar för en prästost på IKEA och lyckan jag kände när jag hittade 

julmust på samma ställe var stor. Sådant som kanske inte är min högsta prioritet hemma har 

här gjort att jag känt mig hemma. Det jag ska undersöka i den här uppsatsen är just 

formeringen för de svenskar som valde Seattle som sitt nya hem. Hur umgicks och 

socialiserade de som kom hit för över hundra år sedan? Vilka förutsättningar skulle jag som 

kvinna haft till socialisering och organisering i de föreningar som fanns om jag kommit hit 

1909 istället för 2019? Hur skiljde det sig åt mellan kvinnor och män? Jag ska försöka svara 

på det i den här uppsatsen genom att undersöka fyra olika svenskamerikanska föreningar.  

 

  

                                                
1	Sundbeck, Carl, Svensk-amerikanerna, deras materiella och andliga sträfvanden: anteckningar från 
en resa i Amerika 1904, s. 432.	
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Bakgrund 
 
Den svenska emigrationen till USA hade sin storhetsperiod mellan åren 1850–1910. Under 

denna period reste närmare en miljon svenskar till USA i hopp om ett bättre liv.2 

Överbefolkning, dåliga ekonomiska förutsättningar och brist på frihet i Sverige var några av 

de huvudsakliga orsakerna till den stora landsflykten. De flesta svenskarna som emigrerade 

kom att bosätta sig kring östkusten. Längre inåt landet lockade städer som Chicago och 

Minneapolis dit stora mängder emigranter flyttade och svenska minisamhällen växte fram. 

Vid senare delen av 1800-talet började svenskar och skandinaver att söka sig längre västerut 

mot nästa kust. Under 1880-talet började Seattle, i nordvästra USA, att växa som stad då 

bygget av järnvägen färdigställdes längs kusten med Seattle som slutstation. Guldrushen i 

Kalifornien och Alaska gav många nya arbetstillfällen i Seattle men även tidigare hade de 

många skeppsvarven, skogsbruket, sågverk och fiskenäringen lockat många inflyttare till 

området.3 Även de återvändande guldgrävarna kom att slå sig ner i staden och investera sina 

pengar. På 20 år växte hamnsamhället från 3500 invånare till en större stad med över 80 000 

invånare år 1900.4 Det var framförallt det växande industrisamhället kom att locka många till 

staden. Många svenskar kom därför att lämna sina första boplatser i mellanvästern för att 

istället söka lyckan i Seattle. De flesta bosatte sig i staden istället för på landsbygden som 

många av nybyggarna gjorde längre österut i landet.5 År 1910 var antalet skandinaver 19046 

stycken, vilket motsvarade ca 30 procent av de utlandsfödda i staden.6 Staden påminner till 

klimat och natur om det nordiska och många kom att arbeta inom skogsbruk och fiske som de 

även gjort i det gamla hemlandet.   

 
 

 

 
  

                                                
2 Statistik utvandringen SCB, https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2013/sa-paverkade-
utvandringen-till-amerika-sveriges-befolkning/ (hämtad 2019-12-04).  
3 Pehrson, Lennart, Den nya tiden, 2015, s. 160. 
4 Census overview Washington state 1900 & 1880, https://www.historylink.org/File/9332, 
https://www.historylink.org/File/9605 (hämtad 2019-12-18). 
5	Hedblom, Folke Svensk-Amerika berättar, 1982, s.154.	
6 Swedes in Seattle and King county, https://www.historylink.org/File/3473 (Hämtad 2019-12-18). 
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Syfte och frågeställning 
 
Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur svenskamerikaner 

formerade sig i en framväxande amerikansk stad ur ett genusperspektiv. Detta genom att 

studera hur svenskar organiserade sig socialt i och kring Seattle, Washington. Jag kommer 

undersöka hur förutsättningarna för organisation såg ut och skiljde sig åt för kvinnor och män 

i fyra olika föreningar. Till hjälp för att undersöka ovan syfte har jag tre frågeställningar.  

 

Frågeställningar;  

 

- Vilka genusordningar framträder i föreningar organiserade av svenskamerikaner? 

- På vilka grunder har svenskamerikaner i Seattle valt organiseringsform?  

- Vilka verksamheter är tongivande i de olika föreningarna? 

 

 

Källmaterial 
 
Jag har uteslutande använt mig av University of Washingtons arkiv Special collections när det 

kommer till källmaterial då detta arkiv varit mest fruktsamt och haft mycket material samlat 

på ett och samma ställe. University of Washington har även en skandinavisk fakultet och har 

på så sätt haft intresse för och samlat mycket material genom åren. Det källmaterial som 

använts till undersökningen består av protokoll och, i alla fall utom ett, stadgar från fyra olika 

föreningar som grundats av svenskar. Två stycken är kyrkoförsamlingar, varav en lutheransk 

och en baptistförsamling, och två är sekulära organisationer. Källmaterialets pålitlighet kan 

diskuteras utifrån flera faktorer. En utgångspunkt är att det rör sig om protokoll som är 

författade av den för tiden valda ordföranden i respektive förening. Denne kan i sin tur 

antagas vara tendensiös i fråga om hur föreningen porträtteras i protokollen, förmodligen med 

föreningens bästa i åtanke. Däremot har samtliga protokoll upplästs och godkänts av 

föreningen på efterkommande möten och kan därför ändå sägas ha blivit granskade – detta 

dock av personer som också ingår i föreningen. Trots detta anser jag att de är pålitliga källor i 

fråga om att tolka föreningarnas organisation, åsikter och den tidsanda som de verkade i.  

 

Svenska klubben  

Svenska klubben, idag Swedish club, grundades 1892 och är en av de större svensk-

amerikanska föreningar som hållit igång sin verksamhet längst då den är aktiv än idag. 
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Källmaterialet består av protokoll från möten varannan vecka. Även en versbok som utgavs 

1908 för åren 1892–1907 får tjäna som källmaterial då det saknas protokoll från föreningens 

start till och med 1909.  

 

Swedish order of Valhalla  

Swedish order of Valhalla grundades 1884 i Tacoma söder om Seattle och hette från början 

föreningen Freja. Föreningen har precis som Svenska klubben varit aktiva länge och hade sitt 

största medlemsantal så sent som på 1980-talet. År 2014 hade föreningen knappt ett 40 tal 

medlemmar.7 Källmaterialet består av stadgar och protokoll från månadsvisa möten.  

 

Ballard baptist Church 

Ballard baptist Church, hädanefter Ballard baptists, grundades 1893 som en egen filial av 

den redan existerande svenska baptistkyrkan i Seattle. Ballard var fram till 1906 en egen stad 

med eget styre och också den ort som lockade flest skandinaver och är idag den stadsdel som 

har mest skandinaviskt påbrå.8 Idag är Ballard sedan länge upptaget i Seattle med dess läge 

drygt en mil från Downtown. Källmaterialet består av stadgar och protokoll från månadsvisa 

möten. 

 
Gethsemane lutheran Church 

Den svenska evangeliskt lutherska gethsemaneförsamlingen, hädanefter Gethsemanekyrkan, 

grundades 1890 i Seattle. De lutheranska församlingarna var ledande i Seattle, och i USA i 

stort varav Augustanasynoden den största lutheranska kyrkan. Källmaterialet består av stadgar 

och protokoll från månadsvisa möten. 

 
 
Avgränsning och urval 
 
Jag har avgränsat tidsperioden för undersökningen till åren mellan 1909–1911 då den största 

inflyttningen till staden skedde. Den huvudsakliga inflyttningen till Seattle började kring 

1890. En stor brand härjade och förstörde Seattle 1889 men kom också att bli anledning till 

inflyttning då många såg sin chans till arbete genom återuppbyggnaden. Genom järnvägens 

                                                
7 The news tribune, Order of Valhalla, https://www.thenewstribune.com/news/local/news-columns-
blogs/larry-larue/article25902448.html (hämtad 2019-12-03). 
8 Seattle Neighborhoods: Ballard, https://historylink.org/File/983 (hämtad 2019-12-03). 
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sista etapp slutfördes till norra Stillahavskusten underlättades också resor och arbetstillfällen.9 

Åren kring 1910 är då den största andelen skandinaver och svenskar flyttar till Seattle med 

omnejd. Många föreningar och organisationer med svenskkoppling förekom runtom i staten 

Washington under perioden men då tiden för undersökningen är begränsad så har även mitt 

källmaterial blivit det till fyra föreningar hemmahörande i Seattle och Tacoma, Washington. 

Av den mängd källmaterial som finns på University of Washington är de föreningar jag valt 

de som har det mest heltäckande innehållet för min valda period. Av de fyra föreningarna 

tillät endast de två kyrkliga församlingarna kvinnliga medlemmar. Däremot fanns det i Seattle 

vid tiden sekulära föreningar där kvinnor tilläts, men dessa har inte tagit plats i 

undersökningen på grund av brist på källmaterial. 

 
Metod   
 
Undersökningen har genomförts på så sätt att jag studerat de ovan nämnda fyra föreningars 

protokoll mellan åren 1909–1911, men även året de startades vilket är olika för alla fyra. Alla 

föreningar har haft månadsvisa möten, vissa föreningar två gånger i månaden, och därmed 

minst tolv protokoll per år. Däremot så saknas i vissa fall föreningars fullständiga protokoll 

för alla de år som föreningen varit verksam. Svenska klubbens protokoll finns från 1909 och 

inte från föreningens start år 1892, vilket är fallet med de övriga jag undersökt. Källmaterialet 

före detta består av en versbok som beskriver klubbens första år.  

 

Min undersökning är komparativ av kvalitativ art då jag valt att undersöka både sekulära och 

kyrkliga föreningars verksamheter och medlemmar. Den komparativa metoden kan användas 

i flera olika syften som att beskriva, förklara eller förutsäga.10 Min utgångspunkt är att 

använda mig av en deskriptiv komparativ metod, då mitt mål snarare är att belysa än att 

förklara bakomliggande orsaker till föreningarnas skillnader eller likheter. Jag har även 

analyserat protokollens innehåll i fråga om vad som tas upp och inte tas upp, vad som betonas 

och återkommer och på så sätt fått en förståelse för vad som ansetts viktigt för föreningens 

verksamhet. Kvalitativ textanalys är ett sätt att komma åt en vidare mening av en text som 

oftast inte varit författarens tanke med den från början.11 Då undersökningen endast gäller 

fyra av de flertalet föreningar som förekom kan den inte sägas ge något generellt resultat utan 

                                                
9	Reiff, Janice L, i Blair, Karen J. Women in Pacific Northwest History : an Anthology 1989, s. 172.	
10 Denk, Thomas, Komparativ metod 2005 s. 28. 
11 Berglund, Louise & Ney, Agneta, Historikerns hantverk: om historieskrivning, teori och metod, 
2015 s. 159. 
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snarare försöka se till tendenser i socialisering och formering av svenskamerikaner i området. 

Ett problem med att använda sig av protokoll som källmaterial är de utgår från en 

standardiserad modell. Det finns en norm för hur ett protokoll ska författas och även vilka 

sorters uppgifter som kan tänkas finnas med. Eftersom det är en formell text skriven för att 

representera en förening eller organisation är det oftast inte speciellt utsvävande eller 

känslomässiga texter, utan mycket behövs tolkas in i det dolda i texten. I materialet har det 

framträtt fyra olika kategorier inom vilka jag kommer presentera min undersökning; 

verksamhet, medlemmar, kvinnlig sfär och manlig sfär.  

 

Teoretiska perspektiv 
 
För att få syn på vilka olika normer som varit rådande och den representation när det kommer 

till kvinnor och män inom föreningarna har jag använt mig av en genusteori. Genusteori har 

sin grundstomme i att kön är ett social konstruerat fenomen. Detta i sin tur leder till att 

samhället förväntar sig, beter sig och ger olika förutsättningar till en person beroende på om 

den kategoriserar sig som kvinna eller man. Även makt, politik, ekonomi och samhälleliga 

strukturer skapas olika utifrån det socialt konstruerade genus.12 Detta påverkar både den 

enskilda individen och på ett större samhälleligt plan. I och med synsättet att genus är en 

social konstruktion är det även föränderligt och relationellt – och därmed är inte ojämlikhet 

biologiskt medfödd och fast. Det teoretiska perspektivet som jag tillämpat i studien utgår från 

Yvonne Hirdmans teoretiska definition av genussystemet. Hirdman beskriver premisserna för 

genussystemets uppbyggnad utifrån två principer; 1) isärhållandet av kvinnligt och manligt 

och 2) det manliga som det normativa.13 Utifrån detta utgår jag från begreppen offentligt och 

privat som ska definiera både rumsliga och moraliska sfärer som varit historiskt kopplade till 

manlighet och kvinnlighet. Den traditionella arbetsfördelningen har tilldelat kvinnan sin roll i 

hemmet och det privata medan mannens roll varit utanför hemmet, i offentligheten.14 Denna 

genusordning är viktig att ta hänsyn till för att kunna se de olika roller, både arbetsuppgifter 

och moraliskt, som kvinnor och män tilldelas och antar i de olika föreningarna jag undersökt.  

 

                                                
12	Berglund & Ney 2015, s.95.	
13 Hirdman, Yvonne, 'Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala 
underordning', Kvinnovetenskaplig tidskrift., 1988:3, s.51. 
14	Nordberg, Karin & Rydbeck, Kerstin (red.), Folkbildning och genus: det glömda perspektivet 2001, 
s.33.	
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Hirdman har fått kritik för att hon inte problematiserar den naturligt givna heterosexuella 

ordningen hennes genussystem har.15 Genussystemet tar inte heller upp hur maktstrukturer 

som etnicitet och ras påverkar i kontrast till genus. Då varken maktstrukturer kopplade till 

sexualitet eller etnisk tillhörighet är det huvudsakliga området för min undersökning tycker 

jag att detta perspektiv är användbart i min undersökning, trots dess brister på andra områden.  

Det intersektionella perspektivet är emellertid också användbart i min undersökning. Genom 

att anamma ett intersektionellt perspektiv kan bilden vidgas och hänsyn tas till flera faktorer 

som kan komma att påverka i fråga om maktpositioner.16 Detta teoretiska perspektiv 

implementerades på 90-talet som en postkolonial feministisk kritik just mot synsätt som 

Hirdmans.17 Den feministiska forskningen hade dittills oftast handlat om den vita 

medelklasskvinnans position utan att ta hänsyn till andra faktorer som kunde bidra till 

diskriminering eller makt.18 Intersektionalitet ger istället en utvidgning av den könsbaserade 

maktbalansen. De faktorer som här vägs in är sexualitet, religiositet, etnicitet, ålder, 

funktionalitet. I min undersökning blir detta relevant i fråga om hur samspelet mellan genus, 

klass men framförallt religion verkade, då de kvinnor som är synliga i mitt källmaterial tillhör 

kristna församlingar.  

 

Forskningsläge  
 
Den tidigaste insatsen för att förstå den stora emigration som skedde från Sverige till Amerika 

gjordes av Gustav Sundbärg i och med den statliga emigrationsutredningen 1907.19 Detta efter 

diskussioner i riksdagen där framförallt jordbrukare och militären uttryckt missnöje med 

förlusten av arbetsföra som emigrationen medförde.20 Efter Vilhelm Mobergs 

utvandrarberättelser om Karl-Oskar och Kristina fick det generella intresset för utvandringen 

ett uppsving i Sverige. Det akademiska intresset för att undersöka emigrationen kom igång på 

1960-talet i Uppsala genom Sten Carlsson och genererade mycket ny kunskap till 

                                                
15 Dahl, Ulrika i Lundberg, Anna & Werner, Ann, En introduktion till genusvetenskapliga begrepp 
2016, s.17. 
16 Molina, Irene i Lundberg, Anna & Werner, Ann, En introduktion till genusvetenskapliga begrepp 
2016, s. 33 ff.	
17	Molina 2016, s. 33.	
18 Tolvhed, Helena, 'Intersektionalitet och historievetenskap', Scandia (Lund)., 2010(76):1, s. 59-72, 
2010, s. 61. 
19 Nationalencyklopedin ’Emigrationsutredningen’, 
http://www.ne.se.proxybib.miun.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/emigrationsutredningen (hämtad 
2019-11-22). 
20	Ibid. 	
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forskningsfältet.21 Inom den svenska emigrationsforskningen har även Ulf Beijbom, Ann-

Sofie Ohlander (tidigare Kälvemark), Harald Runblom, Dag Blanck och Hans Norman varit 

tongivande. Svenska forskare har i huvudsak undersökt hur människor levde i Chicago och 

Minnesota, där flest svenskar kom att bosätta sig. Hur migranterna på västkusten i USA levde 

finns det desto mindre berättat om i modern forskning. Männen har länge varit det 

huvudsakliga intresset för forskare och kvinnor en sparsamt undersökt grupp, trots att nästan 

hälften av de svenskar som emigrerade var just kvinnor.22 

 

Forskarkåren är i stora drag rätt enig i fråga om svenskarnas socialisering och föreningsliv. 

Den organisationsform som framförallt nådde fram och verkade för de svenskar som var 

arbetare var kyrkan. De som senare kom att utveckla föreningslivet, mest för nöjes skull, var 

människor som kom från bättre förhållanden och oftast hamnade i städerna. Det urbana och 

ofta trångbodda stadslivet gav utrymme och behov av möten ute i det publika.23 Bristen på 

språkkunskaper hos de nyanlända var också en viktig faktor för att dra till sig de landsmän 

som kunde finnas i krokarna. Janice L. Reiffs menar däremot att intresset eller behovet av att 

vara medlem i etniskt svenska föreningar just i Seattle inte var lika stort som på andra håll i 

landet i slutet av 1890-talet. Hon menar också att skandinaver i Seattle inte heller kom att 

bosätta sig i första hand utifrån den etniska samhörigheten med grannar utan att det snarare 

handlade om yrkes- och äktenskapsstatus då man valde bosättning. Yrkesarbetare med 

familjer bosatte sig nere vid Lake union med andra inom samma yrkesstatus medan högre 

uppsatta affärsmän bodde uppe på kullarna öster om hamnen – oavsett nationalitet.24 Även om 

det inte fanns tendenser av ”Swede towns” som i Chicago är det däremot allmänt vedertaget i 

Seattle idag att området Ballard var en skandinavisk samlingspunkt, både vad det gäller 

boende och arbete. 

 

Anita R Olson menar att svenskarna ofta fann att tillvaron i den största svenskstaden Chicago 

var mer tillåtande och flexibel jämfört med hur livet varit hemma i Sverige.25 Genom att 

kunna utgå från ens egna vilja och behov vid val av social tillvaro växte därför flertalet olika 

                                                
21 Ljungmark, Lars & Westerberg, Kermit B., Swedish Exodus 2008, s. Vii. 
22 Ohlander, Ann-Sofie, Kärlek, död och frihet: historiska uppsatser om människovärde och livsvillkor 
i Sverige, 1985, s. 105, s. 108. 
23	Beijbom, Ulf, Amerika, Amerika! 2014, s. 135.	
24	Reiff 1989, s. 172.	
25 Olson, Anita. Swedish Chicago: The Extension and Transformation of an Urban Immigrant 
Community, 1880-1920, 1990, s. 293. 
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sociala initiativ fram som utvecklades till föreningar – som i sin tur bidrog till att bevara och 

skapa svenskhet bland migranterna. Förenings- och organisationslivet hade framförallt en 

manlig prägel, men kvinnor hade också en aktiv roll. Det kvinnliga föreningsarbetet beskrivs 

ofta som väldigt betydelsefullt för sina landsmän i det nya landet.26 Många kvinnor var 

oumbärliga för att kunna hålla upp de olika föreningarna och som hjälp till behövande, både 

ekonomiskt men också genom det faktiska arbetet. Kvinnorna höll och arrangerade basarer 

som i sin tur gav inkomster för att kunna ge tex sjukhjälp till behövande, agerade kokerskor 

och serverade.27 Kvinnor kom att tillhöra många olika sorters föreningar men 

missionskyrkorna utmärkte sig genom att medlemmarna till stor del var unga ensamstående 

kvinnor som ofta arbetade som hembiträden.28 Det dröjde ett tag innan de första sekulära 

föreningarna bjöd in och tillät kvinnliga medlemmar, Sällskapet Svea i Chicago var först ut år 

1875. Många av de andra dröjde en bra bit in på 1900-talet innan de tillät kvinnor vara 

medlemmar i föreningarna.29  

 

Kvinnoorganisationers historia hemma i Sverige följde ett liknande mönster. Beata Losman 

menar att kvinnoföreningar ofta inte skapades primärt för att verka för kvinnorna i sig, utan 

många föreningar skapades med mål relevanta för den aktuella gruppen kvinnor, till exempel 

för att hjälpa utsatta.30 Engagemanget i en kvinnoförening innebar också den första kontakten 

med det offentliga, vilket annars var reserverat för män, och var på så sätt också en viktig 

kunskapskälla till det samhälleliga livet. Losman har kategoriserat olika typer av 

kvinnoorganisationer i Sverige utifrån dess syfte och kommit fram till att gruppen ”kvinnliga 

yrkesorganisationer” varit flest till antalet medan ”kvinnors organisering för allmänna mål 

som socialt arbete, fred, hem och försvar” varit den som totalt lockat flest antal kvinnor.31  

 

Två av de största folkrörelserna i Sverige; arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen var båda 

politiskt drivna. Detta var en arena som verkade i offentligheten och därmed ansågs vara 

mannens domän. ”Föreningsliv blev för kvinnornas del likställt med krogliv och ett allmänt 

                                                
26 Beijbom, Ulf, Utvandrarkvinnor: svenska kvinnoöden i Amerika, 2006, s. 376. 
27	Beijbom 2006, s. 376.	
28	Beijbom, Ulf, Svenskamerikanskt: människor och förhållanden i Svensk-Amerika 1990, s. 114. 
29	Beijbom 2006, s. 376.	
30 Losman, Beata, 'Kvinnoorganisering och kvinnorörelser i Sverige', Handbok i svensk 
kvinnohistoria, 1987, s. 198. 
31	Losman 1987, s. 199.	
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oordentligt uppträdande.”32 För att undvika övertramp inom den manliga sfären formades 

kvinnans väg till föreningslivet genom redan befästa roller. Kvinnans roll inom de bägge 

rörelserna var, liksom i hemmet, ofta att bistå framförallt som en moralisk företrädare. 

Rydbeck menar att kvinnorna därför förpassades till att ta hand om sysslor kopplade till 

föreningarna som också kunde ses som husliga sysslor snarare än den politiska kampen. 

Planering av utflykter, förtäring till fester och möten och pengainsamling till föreningarnas 

överlevnad föll på kvinnornas lott.33  

 

Även i de fall där kvinnor fick ta del i föreningsliv var detta sällan helt oproblematiskt eller på 

lika villkor. De kvinnor som ville ta del av den historiskt manligt reserverade makten stötte på 

motstånd. I Rydbecks undersökning av nykterhetsorganisationen Godtemplarrörelsen 

framkommer det att kvinnorna som försökte få ordet på möten ofta förminskades.34 
 
det behövs mera moralisk ”kraft” – eller rent av framfusighet – än den bildade systern i 
allmänhet äger – till att begära ordet -  sedan en hel rad bröder stått och talat – för ej säga 
pratat – adresserande sig till ”mina bröder”. Systrarna ställas oftast utanför det hela. Visst 
händer det även, att ”talaren” tillägger”- och systrar”. Men det sker gärna med en ton, 
som osökt påminner en om begreppet ”snålskjuts”.35 
 

Möjligheten att få sin röst hörd och utöva reell makt var ofta en bristvara i det svenska 

föreningslivet i de fall där både kvinnor och män ingick som medlemmar. I en tid då kvinnlig 

rösträtt kommit att bli allt mer diskuterat längtade många kvinnor efter förändring. Flera 

forskare har argumenterat att för många av de unga kvinnor som emigrerade ensamma var den 

emancipatoriska faktorn stor. Chansen att få större frihet, bestämmanderätt över sitt liv och 

sina pengar var högre i Amerika. För en ogift ung piga var livet i Sverige oerhört slitsamt och 

inbjöd inte till någon vidare frihet, i Amerika lockade ofta lättsammare arbete och en generellt 

högre status i samhället.36  

 

Något som också var lättsammare var den religiösa tillvaron i Amerika. Religionsfriheten 

gjorde att många, för att de nu hade valet, undvek kyrkan i det nya landet. Före dem som 

valde att stanna inom kyrkan fanns dock en bra grund till emancipatoriskt arbete. Inger 

                                                
32	Nordberg & Rydbeck 2001, s. 24.	
33	Nordberg & Rydbeck 2001, s. 24.	
34	Rydbeck, Kerstin, Nykter läsning: den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925, 
1995, s. 132.	
35	'Vad ligger felet', Reformatorn 1910:11	
36	Ohlander 1985, s. 126.	
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Hammars forskning visar hur kvinnors möjlighet till emancipation inom en religiös kontext 

sett ut. Hennes resultat visar att flera av förgrundspersonerna inom den svenska 

emancipationsprocessen under 1800-talet hade sin grund inom de kristna idéerna och att dess 

ideologi hade stor vikt för den första rörelsen för kvinnlig frigörelse.37 

 

Undersökning och resultat 
 

Hur den svenskamerikanska befolkningen kring Seattle organiserade sig kommer presenteras i 

följande ordning utifrån kategorierna; verksamhet, medlemmar, kvinnlig sfär och manlig sfär.  

 
Verksamhet  
 
Alla föreningarna har det gemensamt att de skapades av och verkade för den 

svenskamerikanska befolkningen. Däremot så skiljde de sig åt av naturliga skäl i sin 

grundverksamhet, då de har två tydliga olika inriktningar, kyrkliga och icke-kyrkliga. Just den 

religiösa verksamheten i sig är inte målet för den här undersökningen, utan snarare vilka 

verksamheter man ägnade sig åt utöver det och vad dessa innefattade.  

 

Den institution som var först att sammanföra svenskar i olika städer och samhällen runt om i 

Amerika var just kyrkan. Den religiösa tillvaron hade varit en naturlig del för de flesta i 

Sverige, i och med den lutherska statskyrkan och tvånget att deltaga i husförhören och i 

gudstjänsterna. I Amerika fanns ingen statskyrka och religionsfriheten hade i många fall varit 

något som lockat emigranter till landet.38 Men kyrkan verkade också som en trygghet, många 

som kom till Amerika var så pass fattiga och utblottade att det ofta behövdes ett starkt nät att 

kunna falla tillbaka på. Kyrkan kunde hjälpa till genom att bidra med tillfälligt boende, skola 

och sjukvård.39 År 1888 bildades den första svenska kyrkan i Seattle, i slutet av 1880-talet 

hade tillräckligt många svenskar kommit till staden så att underlag för att även starta andra 

sorters föreningar fanns.40 Både Gethsemanekyrkan och Ballard baptist hade ett hjälpsystem 

för behövande medlemmar, framförallt vad det gäller pengar till sjuka och hembesök. I den 

                                                
37	Hammar, Inger, Emancipation och religion: den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om 
kvinnans kallelse ca 1860-1900, 1999, s. 248.	
38	Norman, Hans & Runblom, Harald, Amerika-emigrationen i källornas belysning, 1980, s. 135.	
39 Beijbom 2014, s. 130. 
40	Reiff 1989, s. 172.	
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mindre av församlingarna, Ballard baptists, var är hjälpverksamheten inte ett stående inslag 

utan genomfördes vid behov och då genom kollekt från medlemmarna.41 Församlingen hade 

även en fattigkassa, om än väldigt blygsam, år 1909 hade totalt fem dollar betalats ut till en 

enda person. Församlingen storlek, ekonomi och räckvidd kan ha gjort att detta inte nämndes 

som en större del av verksamheten. Det kan även ha varit så att andra föreningar inom 

församlingen hade en mer bidragande roll i att hjälpa till i samhället.  

 

De svenska kyrkorna i Amerika ägnade sig nämligen inte enbart åt att praktisera tro, utan flera 

olika sociala grenar växte fram inom kyrkornas organisationer.42 Den snabbt växande urbana 

staden var en viktig orsak till många av de framväxande föreningarna, men även de 

begränsade nöjesutbuden på landsbygden. Städerna hade däremot ett mer tillåtande och 

flexibelt socialt klimat, jämfört med Sverige, vilket bidrog till föreningsutvecklingen men 

också på grund av behovet för svenskarna att känna tillhörighet med andra svenskar.43 I vissa 

fall kunde även ett aktivt kyrkligt medlemskap inbringa en viss social status, då de 

svenskamerikanska kyrkorna blev influerade av de amerikanska motsvarigheterna och hade 

ett gediget urval av föreningar och aktiviteter.44 Det gällde även de kyrkor jag undersökt, 

bägge hade ett antal andra aktiviteter och verksamheter. Däremot fick de sällan någon större 

plats i protokollen. De underföreningar och verksamheter hos Ballard baptists som inte 

nämndes i protokollen var syföreningen, kvinnornas missionsförening, söndagsskolan och 

musikföreningen. Alla dessa omnämns däremot i de årliga sammanfattande årsberättelserna, 

framförallt ur ekonomisk redogörelse, hur mycket de bidragit med till församlingskassan, men 

under årets gång nämndes de inte i församlingsprotokollen. Dessa hade egna möten utöver 

församlingens och räknades som underföreningar inom denna, därför hade de säkerligen fört 

egna protokoll – som tyvärr inte finns arkiverade. Att de inte finns representerade i 

huvudprotokollen hos församlingarna säger däremot något om vad som prioriterades och hur 

man värderade de olika verksamheterna inom organisationen.  

 

Hos de värdsliga föreningarna var syftet med organisationerna framförallt att skapa tillfällen 

att socialisera. Svenska klubbens aktiviteter var uteslutande av nöjesslag, fester, danser och 

olika sociala tillställningar som även ofta krävde en entrébiljett. I varje månadsprotokoll från 

                                                
41 Ballard Baptist Church, Box 3, Mikrofilm PNW 63 1911, s. 36. 
42	Olson 1990, s. 294	
43	Olson 1990, s. 294	
44	Norman & Runblom 1980, s. 135		
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styrelsen finns det beslut om kommande festligheter eller sociala tillställningar. År 1909 

beslutades det att ha minst en tillställning i månaden under vinterhalvåret.45 De många 

tillfällen av festligheter, picknicks, sångtillställningar och kortspelskvällar bidrog till att skapa 

sociala tillfällen för medlemmarna och ibland även dess vänner boende i Seattle. De under 

vinterhalvåret återkommande ”card partys” rapporterades från dess kommitté allt som oftast 

med ord som ”a good meeting” och ”a social success”.46  De sociala sammankomsterna var 

alltså viktiga och uppskattade inslag både för medlemmarna och föreningsledningen.  

 

Genom att många av de till en början stadsgrundade, mer borgerliga, föreningarna tog efter 

kyrkans sociala skyddsnät då man byggde upp försäkringskassor för medlemmarna, började 

de även bredda sin medlemsbas.47 I Order of Valhallas konstitution framgår att grundandet 

syftade till att vara ”ett välgörande samfund för den svenska nationen i de förenta staterna”.48 

Det kan tolkas på flera olika sätt, välgörenhet dels för nationen Sverige i form av traditioner 

och svenskhet, eller välgörenhet för de personer som tillhör den svenska nationen i Amerika. 

Det som framgår i protokollen är att föreningen ofta ägnade sig åt välgörenhet till 

medlemmarna i form av sjukkassa. Order of Valhalla hade precis som Svenska klubben 

många social tillställningar och evenemang men i mycket större grad också ett nätverk som 

var skapat för att underlätta vid sjukdom för dess medlemmar - inte enbart att tjäna som en 

förening för nöje.  

 

Svenska klubben ägnade sig däremot mer tydligt åt aktiviteter tänkta att upprätthålla 

svenskhet. Traditionellt midsommarfirande och tillställningar med svensk folkdans var några 

exempel på detta.49 I slutet av 1910 fick klubben besök av en professor Nyvall som föreläste 

för medlemmarna, på svenska, om svensk litteratur.50 Besöket var mycket uppskattat och 

genererade ett förslag till en insamling där klubbens medlemmar kom att donera pengar, totalt 

290 dollar till inköpandet av ca 400 volymer av svensk litteratur som skulle tillhöra 

Scandinavian department på University of Washington.51 Det visar på ett det fanns ett intresse 

av att på något sätt bevara av den svenska kulturen i Seattle. Däremot är all den 

                                                
45	Swedish club records,	Box 18, 1909-1920, s. 2	
46	Swedish club records,	Box 18, 1909-1920, s. 23 & 25.	
47	Beijbom 1990, s. 143.	
48 Swedish order of Valhalla, Tacoma, WA, records, Box 12, 1884-1889. 
49 Norlen, Paul R., Swedish Seattle 2007, s. 12. 
50	Swedish club records,	Box 18 1909-1920, s. 20.	
51	Swedish club records,	Box 18, 1909-1920, s. 34.	
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protokollföring som finns från 1909 och framåt på engelska. Ändringen av språk verkar ha 

skett den femte augusti 1896 enligt S. Lundberg som författat versboken om svenska klubben. 

Författaren är dock kritisk till detta då han hävdar att ”…svenskheten till dess rätta nivå.” inte 

kan uppnås utan det svenska språket.52 Han jämför svenskhetens urlakande med bilder från 

den svenska naturen ”Den liknar elven som ej rinner. Den liknar bleknad purpur ros.”53 Dock 

får vi inte ta del av någon förklaring till varför svenskan år 1909 övergavs till förmån för 

engelskan. Samtidigt som donationen till svensk litteratur kan ha varit ett intresse för 

bevarande av kultur fanns det också ett intresse för integrering i det nya. Kyrkan ansågs i 

städerna ofta representera något omodernt och en bit av det gamla Sverige, som man nu hade 

tagit sig bort ifrån, och till stor del ville undvika.54 Därför kan språkbytet ha varit ett sätt att 

särskilja sig från kyrkan och visa på sin modernitet och även locka mer progressiva 

medlemmar. De många yngre som kom själv till städerna ville ofta umgås med andra 

svenskar i mer avslappnade och lättsamma sammanhang och lockades därför snarare till 

sekulära föreningar än kyrkan.55 Hur såg då förutsättningarna ut för att bli medlem i en 

förening eller församling?   

 
Medlemmar  
 
De första åren på 1900-talet hade många föreningar börjat få fäste runt om i Washington. Den 

växande svenska befolkningen utgjorde ett bra underlag för organisering. Var det bara för 

svenskarna att välja och vraka, eller fanns det förbehåll i val av förening?  

Som jag tidigare nämnt var det endast de två kyrkliga församlingarna av de fyra undersökta 

föreningarna som accepterade både kvinnliga och manliga medlemmar. Vid Svenska klubbens 

grundande år 1892 hade kvinnligt medlemskap i klubben diskuterats både en och två gånger 

med olika utfall. Nedan citat beskriver den rådande diskussionen i föreningen; 

 
Qvinnan bar skulden till mycket krakel. Somliga sågo i qvinnor ej svenskar, Andra blott 
ville dem sluta sig till. Mötet det första visst gaf dem tillträde, Mötet det andra dock körde 
dem ut, Och den, som ifrade minst för de qvinnor, Var vår värderade Rosleaf minsann. 
Raymond tog ordet för deras förtjenster, hetsig och rörd, likväl hjelpte det ej. Mötet 
beslöt, att de kunde inbjudas, Dock inte höra till medlemsantal.56  
 

                                                
52	Lundblad, S,	Verskrönika om Svenska klubben Seattle, Washington 1892-1907, 1908, s. 22.	
53	Lundblad 1908, s. 22.	
54	Beijbom 1990, s. 145.	
55	Beijbom 1990, s. 145.	
56	Lundblad 1908, s. 5.	
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Däremot var kvinnor vanligtvis välkomna på de många fester och tillställningar som ofta 

ordnades. Hos Order of Valhalla verkar inte ens frågan ha kommit på tal för diskussion. Det 

kan till stor del bero på att Order of Valhalla var en del i ett större ordenssällskap där normen 

för medlemskap kan ha skapats av de tidigaste grundarna. Däremot framgår det att villkoren 

för att vara medlem var att uppå en ålder mellan 21 och 50 år, för undantag vid den övre 

åldern skulle god hälsa kunna bevisas. Vid misskötsel av sina uppgifter eller ”genom dåliga 

handlingar ej vara värdig föreningen” blev medlemmen utesluten.57 Däremot var det inte 

praxis bland de ordenssällskapen runt om i landet att enbart ha manliga medlemmar. Flera av 

de större sällskapen som hade loger runt om i hela Amerika välkomnade bägge kön, gift som 

ogift vilket kan ha varit en orsak till den stigande populariteten och att de kunde behålla den.58 

 

I Svenska klubben diskuterades förutom utfallet om kvinnors medlemskap även vilka män 

som skulle kunna lösa medlemskap. En medlem vid namn Edenholm ville att klubben skulle 

bestå av ”Endast personer af ställning och stånd”59, detta motsades av N.B Nelson, revisor i 

klubben, som hade en mer generös inställning, nämligen ”välkommen såg han hvar hederlig 

svensk. Så det förblef och har alltid förblifvit. Klubben har N.B att tacka derför.”.60 En trolig 

orsak till diskussionen kan vara, som Beijbom konstaterar, att de mer intellektuella och bättre 

bemedlade immigranterna var de som skapade nya föreningar i städerna, som i första hand 

riktade sig till de i liknande situation, inte för arbetarna eller de som levde på landsbygden.61 

Sten Carlsson beskriver även han det kulturella glappet mellan svenskar i städerna, oftast 

tillhörande en högre utbildad medelklass, och de på landsbygden av mer arbetarklass. Han 

beskriver att arbetarklassen oftare vände sig till kyrkan, medan medelklassen i städerna var 

desto mer intresserade av ickereligiösa sammanhang.62 Tendenser på att liknande 

socioekonomiska uppdelning i de olika organisationerna även förekom i Seattle syns i 

Gethsemanekyrkan då många medlemmar inte kunnat betalat sina medlemsavgifter under de 

år jag undersökt.63 I de sekulära föreningarna förekom inte problemet i samma omfattning. En 

slutsats att dra av detta är att det även i Seattle var en större del medlemmar som var mindre 

                                                
57 Swedish order of Valhalla, Tacoma, WA, records, Box 12, 1884-1889. 
58	Beijbom 2006, s. 379.	
59	Lundblad 1908, s. 6.	
60	Lundblad 1908, s. 6.	
61	Beijbom 2014, s. 135.	
62 Carlsson, Sten, Swedes in North America: 1638-1988 : technical, cultural and political 
achievements, 1988, s. 95. 
63	Gethsemane Lutheran Church, Box 1, Mikrofilm PNW 1 s. 261.	
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bemedlade och tillhörde arbetarklassen i de kyrkliga föreningarna än i de sekulära. Trots de 

intentioner om en öppnare förening som Svenska klubben visade på i ovan citat, så visar även 

källorna att mycket av aktiviteterna i de sekulära organisationerna var avgiftsbelagda. I 

kyrkan handlade avgifterna, förutom medlemsavgiften, ofta om att bidra efter förmåga som 

till exempel kollekten vilken man förväntades att bidra till.  

 

Även om alla fyra föreningarna verkade i en urban miljö och ingen av föreningarna var uttalat 

skapad enbart för en särskild samhällsklass så verkar det ha funnits outtalade ekonomiska 

förväntningar på medlemmarna. Det sekulära föreningslivet hade vid dess start på 1850-talet 

på östkusten haft en uttalad exklusiv prägel.64 Som jag tolkar det var den ekonomiska 

situationen vid tiden för undersökningen också bättre i de sekulära föreningarna jämfört med 

kyrkoförsamlingarna. Medlemsavgiften var högre än hos kyrkorna och oron för kostnader är 

inte lika förekommande i protokollen hos Order of Valhalla och Svenska klubben som hos de 

bägge kyrkorna. Ballard baptists beslutade i juli 1909 att inga andra insamlingar än de som 

gick till församlingen fick göras i kyrkan utan att de först beslutats om på ett 

församlingsmöte.65 Uppenbarligen hade spontana insamlingar förekommit tidigare, säkerligen 

till goda ändamål, men den lilla och ekonomiskt kämpande församlingen kunde inte ta risken 

att medlemmarna gav sina pengar annat än till kyrkan, medan de vistades i densamma. Trots 

de finansiella svårigheterna så beslutade ändå församlingen samma år att ta lån och bygga ut 

på kyrkotomten, det med förhoppning om en god investering som skulle löna sig i kassan i 

slutändan.66 De mönster som fanns på andra ställen i landet gällande föreningstillhörighet 

finns även i de organisationer jag undersökt. Det var däremot kyrkan som hade de största 

medlemsantalen i jämförelse med de sekulära föreningarna, då flest antal emigranter kom från 

den sortens förhållanden hemifrån.67 De flesta svenskar som emigrerade kom från 

landsbygden och även om många kom att hamna i städer i Amerika så organiserade man sig 

enligt det bekanta.  

 

Det fanns ett starkt motstånd från 1800-talets mitt och in på 1900-talet, framför allt i Chicago, 

mellan de liberala ickereligiösa föreningarna och de konservativa lutherska kyrkorna. Något 

som minskade med tiden genom dels amerikanisering av de båda men också genom en 

                                                
64	Beijbom 1990, s. 146.	
65	Ballard Baptist Church, Box 3, Mikrofilm PNW 63, 1909, s. 12.	
66	Ballard Baptist Church, Box 3, Mikrofilm PNW 63, 1909, s. 19.	
67	Carlsson 1988, s. 96.	
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pågående sekularisering.68 Den konkurrens som enligt Beijbom kom att råda mellan 

föreningar och församlingar i de första nya svensksamhällena, att dubbla medlemskap inte 

gick att acceptera från kyrkligt håll, finns inga direkta spår av i de protokoll jag tagit del av.69 

Order of Valhalla verkar snarare haft det motsatta förhållandet till kyrkan då de bjudit in en 

pastor att tala på den nyårsfest man anordnade 1909.70 Däremot har Gethsemanekyrkan, ett 

betydligt större antal medlemmar än de övriga föreningarna. Om det har att göra med att de 

även accepterade kvinnor, och därmed automatiskt dubblerade sin medlemsbas, ekonomiska 

förutsättningar hos männen eller om det handlar om att medlemmarna behövde göra ett val 

mellan föreningar är svårt att avgöra. Även om både män, kvinnor, gifta som ogifta och alla 

åldrar var välkomna hos kyrkorna fanns det vissa förbehåll för vilka medlemmar som var 

lämpade till vad. Hos Gethsemanekyrkan kunde till högre positioner inom föreningen såsom 

”trustees” och diakoner endast ”goda och oförvitliga” medlemmar väljas.71  

 

Antalet medlemmar varierade mellan de olika organisationerna över tid och den största av de 

fyra var Gethsemanekyrkan med totalt 1237 medlemmar som kom och gick över en 27-års 

period. Medlemsregistren över de bägge kyrkorna är inte uppställda år för år, utan är en 

sammanställning över längre tid. För Ballard baptists omfattar de åren 1893–1917 och för 

Gethsemanekyrkan 1887–1914. Listorna visar därför alla medlemmar som skrivits in mellan 

årtalen ovan, därmed inte vilka som var medlemmar år för år. Det listorna i de bägge kyrkorna 

däremot visar är att det var fler kvinnliga medlemmar än män i bägge församlingar. I Ballard 

baptists fanns det 79 kvinnor och 53 män i församlingen mellan 1893–1917. Därav var 42 

kvinnor ensamstående, 16 änkor och 26 ogifta. Av de 53 männen var 16 ensamstående, men 

det framgår inte huruvida någon var änkeman eller ej. 72 I Gethsemanekyrkan mellan år 1887–

1914 var kvinnorna 725 till antalet, varav ogifta var 434 och männen 512, varav 286 var 

ogifta.73 Till gifta räknades här även de som förlorat sin maka eller make. Trots den stora 

skillnaden storleksmässigt fanns likheter församlingarna emellan. Övergripande för bägge 

församlingar är att kvinnor var i majoritet. Medlemslistorna visar också att det fanns en högre 

benägenhet att ansluta sig till de kyrkliga församlingarna hos ogifta och ensamstående 

                                                
68	Carlsson 1988, s. 96.	
69	Beijbom 1990, s. 143.	
70	Swedish order of Valhalla, Tacoma, WA, records, Box 12 s. 260.	
71 Gethsemane Lutheran Church, Box 1, Mikrofilm PNW 1 s. 7. 
72	Ballard Baptist Church, Box 3, Mikrofilm PNW 63.	
73	Gethsemane Lutheran Church, Box 1, Mikrofilm PNW 1.	
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kvinnor än hos män med samma civila status. Detta trots att det genom hela 

emigrationsperioden var en större del ogifta män än kvinnor som emigrerade.74 Däremot var 

mer än hälften av kvinnorna som utvandrade från Sverige ogifta, fortfarande i mindre 

utsträckning än ogifta män. Det gick 652 ogifta kvinnor på 1000 ogifta män.75 Det fanns även 

en ekonomisk vinning för de som var gifta då medlemsavgiften för ett par var 10 dollar 

medan för en man som var singel 7 dollar för en ogift kvinna 6 dollar. Förutom den uppenbara 

möjligheten till medlemskap, så fanns det även ytterligare faktorer till varför kvinnor i högre 

grad anslöt sig till kyrkan. Inger Hammar menar att kyrkan var en plats där mycket av den 

kvinnliga frigörelsen kom att ha sin grogrund på grund av dess tillåtelse till medlemskap och 

utbyte av kvinnliga erfarenheter. Medlemskapet i kyrkan och de olika aktiviteter som kvinnor 

kunde ägna sig åt där skapade nya möjligheter att försöka överskrida gapet mellan det privata 

och offentliga, men fortfarande hålla sig till det som var passande – den kvinnliga sfären.  

 
Kvinnliga sfärer  
 
Tidigare forskning har visat att de kvinnor som emigrerade ofta upplevde en förbättrad 

livssituation, både ekonomiskt och socialt och därmed en ökad frihet, och att detta i många 

fall också varit motivet till utvandringen.76 Livet inom den lutherska statskyrkan i Sverige 

hade gett kvinnor en strikt roll som maka och husmoder. Men det var även inom det kyrkliga 

som de första emancipatoriska stegen togs. Hammar menar att religionen som ideologi till stor 

del låg som grund för den kvinnliga frigörelseprocess som kom att ske.77 Genom den 

lutherska synen på kvinnan och mannen med bestämda roller fanns en inbyggd dikotomi i 

livsåskådningen. Genom dessa givna roller inom det lutherska tänkandet så kunde inte 

kvinnor anamma en strategi för frigörelse som förkastade det särartstänkande som rådde. Det 

som de kvinnliga pionjärerna istället använde sig av var den lutherska synen på den generella 

mänskliga friheten, det vill säga i teorin till för både kvinnor och män.78 I och med detta 

verkade religionen både som en diskriminerande faktor och som en frigörande faktor i fråga 

om makt. Allt detta gjorde att många kvinnliga sfärer kom att upprättas inom det kyrkliga 

området. I de undersökta organisationerna framkommer några tydliga exempel på vad som 

ansetts vara de kvinnliga sfärerna. De tidigare nämnda missions- och syföreningarna är 

                                                
74	Ohlander 1985, s. 110.	
75	Ohlander 1985, s. 110.	
76	Ohlander 1985; Beijbom 2006.	
77	Hammar 1999, s. 41.	
78	Hammar 1999, s. 41.	
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exempel på sådana. I båda de kyrkliga föreningarna där kvinnliga medlemmar var välkomna 

fanns det syföreningar där de var aktiva. Traditionellt har just syföreningar ofta haft en 

koppling till en specifik organisation, både värdsliga och kyrkliga, och vars mål och syfte har 

varit att samla in pengar till den övergripande verksamheten. Det motstånd som genom 

historien funnits då kvinnor velat ta plats i det offentliga sfärerna har kunnat kringgås genom 

att ägna sig åt sociala sammankomster med sysslor på olika sätt kopplade till hemmet. 

Leonore Davidoff beskriver framväxten av ”det sociala” i Storbritannien under senare halvan 

av 1800-talet som en ny sorts semi-offentlighet för kvinnor. Detta efter protester från kvinnor 

som ville ta plats inom politiken genom att närma sig offentligheten genom lokala frågor och 

välgörenhet.79 Genom detta arbete i det dolda, men där man samtidigt kunna ta plats i en 

offentlig kontext, har kvinnor haft en stor del i många organisationers arbete.80  

 

I båda undersökta kyrkoförsamlingar har aktiva syföreningar funnits och gjorde ett stort 

arbete med att samla in pengar, utan att för den skull få en särskilt framträdande eller stor 

plats i protokoll eller andra omnämnanden av församlingarna. En kvinnlig missionsförening 

förekommer hos Ballard baptists, men det framgår inte att Gethsemanekyrkan vid tiden har en 

separat kvinnlig missionsförening, utan endast syförening. Tongivande för uppkomsten av 

denna kvinnliga sfär i de svenskamerikanska kyrkorna var Augustanasynodens kvinnliga 

missionsförening, WMS.81 Dottern till en av de framstående representanterna inom detta stora 

lutherska kyrkosamfund, Emmy Evald, skapade opinion bland prästfruarna i synoden för en 

samlad organisation för kvinnor och det arbete de redan gjorde.82 Då detta godkändes på 

högre ort blev WMS den övergripande organisationen för de befintliga och kommande 

kvinnoföreningar i de olika distrikten. Planen var att verksamheten, beslutfattande och 

ekonomi skulle komma att skötas av i första hand kvinnor på alla plan, vilket också skedde.83 

Kvinnorna inom kyrkan hade skaffat sig en plattform i det offentliga som var godkänd av 

männen. På liknande sätt verkade syföreningarna och missionsföreningen i Ballard baptists 

och Gethsemanekyrkan som kvinnligt styrda föreningar utan någon större manlig insyn. Då de 

sällan eller sporadiskt omnämns i protokollen förutom deras bidrag till kassorna verkar det 

mycket troligt att så varit fallet. Att kassören för Gethsemanekyrkans syförening år 1910 hette 

                                                
79	Davidoff Davidoff, Leonore, '"Old husbands' tales": offentligt och privat i feministisk 
historia', Kvinnovetenskaplig tidskrift 2001, s. 13-14.	
80	Nordberg & Rydbeck 2001, s. 33.	
81	Beijbom 2006, s. 380.	
82	Beijbom 2006, s. 380.	
83	Beijbom 2006, s. 380.	
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Christina Rhenblom stärker det påståendet.84 Det framträdande kvinnliga medlemskapet i de 

bägge kyrkorna vittnar också om att församlingsföreningarna bidrog med sociala och 

meningsskapande verksamheter för dess medlemmar, utöver den religiösa aspekten. På detta 

sätt kom religionen i kombination med den kvinnliga förutbestämda rollen att ge upphov till 

dels en ny offentlig sfär för kvinnor men också en sfär där det offentliga innefattade för 

kvinnan nya uppgifter. Detta inom ramen för vad som vid tiden ansågs vara en kvinnlig 

sysselsättning i det Davidoff menar är det sociala.  

 

I Svenska klubben fanns inga kvinnliga medlemmar men det framgår i protokollen att kvinnor, 

i detta fall fruar till medlemmar, hjälpte till på många olika sätt i verksamheten. Förutom att 

de lagade och serverade mat, bistod vid fester och tillställningar bidrog de också med en 

annan aspekt. Det privata hemmet och kvinnan representerade även det som man ansåg vara 

moral. Den under 1800-talet sjunkande hängivelsen till kyrkan gjorde att kvinnor istället fick 

stå för hela den moraliska aspekten och upprätthålla den för familjen.85 Detta framförallt i 

mötet med andra människor i samhället. I mars år 1911 planerade Svenska klubben en County 

fair. Planeringen för denna verkar inte ha gått speciellt bra, enligt noteringarna i protokollen 

månaderna innan, och slutligen behövt skjutas fram.86 Det framgår dock att Ladies society 

Freja ”was reported to be making splendid preparations for their booth”87. Veckorna före 

mässan utökades kommittén med Mr. Hallberg och Mrs C.J Smith och, vilka kunde utse 

ytterligare en kvinna att ackompanjera i arbetet i syftet att ”canvassing the business houses for 

prices in the exchange for advertising space in the daily paper to be published at the fair”.88 

Det vill säga två kvinnor, som inte var medlemmar, värvades till arbetet med att övertala 

företagare att skänka priser (till ett lotteri eller tävling av annat slag) i utbyte mot att få gratis 

annonsering i den tidning som skulle tryckas till mässan. Genom att ta med två kvinnor vid 

anskaffandet av sponsorer kunde också den moraliska korrektheten i uppdraget styrkas genom 

deras närvaro. På samma sätt valdes också två kvinnor i Ballard baptists till att vara ansiktet 

utåt för att samtala och försöka värva nya medlemmar till föreningen, där stod visserligen det 

                                                
84	Gethsemane Lutheran Church, Box 1, Mikrofilm PNW 1, 1910, s. 247		
85	Davidoff 2001, s. 11.	
86	Swedish club records,	Box 18 1909-1920, s. 25.	
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kyrkliga i sig för ett moraliskt anseende och kanske inte lika mycket beroendet av det 

kvinnligt moraliska inflytandet.  

 

Alla de stora svenska föreningarna, och de små också för den delen, i Amerika, såväl de 

kyrkliga som de sekulära var som sagt beroende av kvinnornas praktiska arbete för att gå runt. 

Dock fick de ingen beslutsfattande eller reell makt, förutom inom arbetet i de tidigare nämnda 

kvinnoföreningarna. Precis som i de kyrkor jag undersök var i de flesta kyrkliga 

församlingarna medlemmarna till övervägande del kvinnor, framförallt i 

missionsförsamlingarna.89 I konstitutionen hos Gethsemanekyrkan framgår att de som var 

röstberättigade till de val som gjordes inom församlingen endast var män över 18 år.90 En stor 

del av församlingen var alltså utesluten från den demokratiska processen i val av styrelse och 

viktiga ämbeten inom församlingen. Detta var kanske inte helt oväntat då den allmänna 

rösträtten inte skulle komma att bli aktuell än på ett tag i Sverige och USA, även om 

kvinnorörelsen fört aktiv kamp för detta i flera år.91  

 

Vid Ballard baptists första möte år 1909 blev två kvinnliga medlemmar valda till organist och 

vice organist. Detta en av de få offentliga anställningar där det av statskyrkan i Sverige 

beslutats att tillåta kvinnor några decennier tidigare. En annan anställning där kvinnor även 

accepterades var som folkskollärare.92 I samma församling var Mildred Lundell 

återkommande anställd som lärare i barnklassen vid söndagsskolan, i bibelklassen för de äldre 

var istället hennes manliga kollega lärare.93 Denna offentliga roll som lärarinna hamnade 

också inom det som kunde godkännas för en kvinna, då barnen traditionellt tillhörde det 

privata var detta alltså en kvinnas sfär. Däremot kunde inte den kristna läran ges upp hur som 

helst.  Även de många anteckningar i protokollen om de efter mötena efterföljande kafferepen 

berättar om en tydlig kvinnlig syssla. Precis som hos Svenska klubben var det kvinnorna inom 

det kyrkliga som stod för denna hemmets syssla, att bistå med mat och dryck.94  

 

                                                
89	Beijbom 2006, s. 376.	
90	Gethsemane Lutheran Church, Box 1, Mikrofilm PNW 1 s. 14.	
91	Kvinnor får rösträtt i riksdagsvalet Sverige 1921 och i USA 1920.		
92	Hammar 1999, s. 15.	
93	Ballard Baptist Church, Box 3, Mikrofilm PNW 63, 1910, s. 21.	
94	Ballard Baptist Church, Box 3, Mikrofilm PNW 63, 1909.	
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Kvinnor har alltid arbetat och funnits i periferin i det offentliga livet, på olika villkor beroende 

på tid och plats. Det nya landet gav uppenbarligen rum för gemenskap inom föreningslivet 

som öppnade för, en för tiden, vidgad sfär för kvinnorna. Steget till att ingå helt i det 

offentliga på mannens villkor var däremot inte accepterat. Vad skedde inom det som 

kvinnorna inte hade tillgång till – den manliga sfären?  

 
Manliga sfärer  
 
I Sverige var livet präglat av den religiösa statsapparaten även för männen. Män hade ett 

generellt bättre utgångsläge och högre status än kvinnor, trots detta fanns det normer i det 

svenska 1800-tals samhället att leva upp till såväl för männen. Religionsfriheten och ett 

liberalare individsamhälle lockade många män till Amerika. Även chansen till egen landlott 

och möjligheten att ”göra sin egen lycka” istället för att vara fast i det system som det agrara 

livet erbjöd var lockande utsikter. Industrialiseringen och urbaniseringen hade givit nya 

förutsättningar till arbete och liv i Sverige men de liberala idéströmningar som förekom under 

1800-talet ingav både hopp och tro på något annat. Spåren av de många manliga svenska 

entreprenörerna i Amerika är många. Dessa var dock i minoritet jämfört med den stora 

mängden män, som istället hade det desto svårare att få förväntningarna om det nya livet att 

besannas – och i många fall till och med tvingas återvända hem.  

 

Förenings- och organisationslivet var en offentlig sfär och på så sätt redan en manlig sådan. 

Visserligen var tidigare samhälleliga normer i gungning i början av 1900-talet men 

fortfarande mycket av det gamla bestående. Rydbeck beskriver att kvinnor fick anpassa sig till 

en könsneutral organisationsform som var skapad av och för, och styrd av män.95 Inom den 

tidiga folkrörelsebildningen i Sverige var de flesta organisationer ordnade efter demokratiska 

styrelseformer, det vill säga att alla som ville, kvinna som man, kunde vara med och styra och 

tycka till -  i teorin. Däremot fanns det i verkligheten ett tydligt genuskontrakt där männen 

hade de styrande rollerna.96 Rydbeck menar att den tidiga folkrörelseforskningen inte 

problematiserade maktbalansen mellan kvinnor och män på grund av ovan beskrivna 

demokratiska vision.  

 

                                                
95 Nordberg, Karin & Rydbeck, Kerstin (red.), Folkbildning och genus: det glömda perspektivet, 
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De manliga sfärerna inom både det svenska och svenskamerikanska föreningslivet var därmed 

tydliga även om det i vissa av föreningarna fanns uppgifter som både män och kvinnor 

sysslade med. I de sekulära manliga föreningarna gjordes, av naturliga skäl, all planering och 

genomförande av olika evenemang av de manliga medlemmarna, däremot som sagt ofta med 

hjälp av kvinnor. Även de uppgifter som var mer kvinnligt kodade i de kyrkliga föreningarna 

hade i de sekulära föreningarna en okommenterad roll till exempel att arrangera picknicks. 

Det fanns hierarkiska inslag i vem som tog hand om vad. Det frågor som i Svenska klubben 

ansågs extra viktiga, så som nybyggnationer och ekonomiska frågor togs uteslutande om hand 

av de som utsetts till trustees i klubben. Samma mönster fanns i kyrkorna. Hos Ballard baptist 

vid 1909 års första möte görs val till tjänstemannaposter rörande församlingens arbete, på 

samtliga positioner blir manliga medlemmar valda. Det övergripande ekonomiska ansvaret 

och de ledande positionerna i organisationen tillträddes enbart av män. Samma församling 

utsåg en kommitté för att bygga en flat (mest troligt en våning/bostad) på kyrkotomten, i 

denna blev endast män invalda, de som tjänstgjorde som diakoner och trustees.97  

 

De manliga föreningarna ägnade sig som sagt också åt hjälpverksamheter i olika utsträckning. 

Denna traditionellt kvinnligt konnoterade omsorgsverksamhet hade en viktig roll i de manliga 

föreningarnas verksamhet. Som jag tagit upp tidigare var dessa en del i att skapa trygghet för 

medlemmarna och på så sätt motivera ett medlemskap. Däremot handlade formen av omsorg i 

första hand om ekonomiska bidrag. Huruvida föreningarna också bidrog med personlig 

känslomässig omsorg framgår inte på samma sätt. Hos Order of valhalla förekom 

utbetalningar från sjukkassorna nästan varje månad till de medlemmar som kunde ge ett 

läkarintyg.98 Även donationer till medlemmars familjer och makor förekom. Vid allvarligare 

fall som då en medlem avlidit hos nämnda förening, gjordes en donation till dennes hustru 

Mrs Falk. Utöver detta stod föreningen även för begravningskostnader och en skrift i 

lokaltidningen.99 Samma handlingsförlopp fanns hos Svenska klubben. Till skillnad från 

kyrkorna där pastorn i stor utsträckning ägnade sig åt hembesök hos medlemmarna, finns inga 

uppgifter på att det förekom i de sekulära föreningarna.   

 

Dessa manliga sfärer var också ett rum för nätverk. Inom det etniska sociala nätverk som 

klubbarna och församlingarna var kom många kontakter att knytas och upprätthållas. I de 
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sekulära klubbarna var flera framstående svenska invånare medlemmar. I Svenska klubben var 

Andrew Chilberg som kom att bli en av de mest framstående svenskarna i Seattle medlem, 

och även ordförande en tid.100 Chilberg kom att starta upp Skandinavian American Bank i 

Seattle som var en viktig institution i det svenskamerikanska samhället.101 Hit kunde svenska 

invånare, föreningar, kyrkor och affärsverksamheter vända sig och få hjälp. Johan A Lundin 

beskriver i sin avhandling det nära sambandet mellan den sociala tillvaron och den 

affärsmässiga verksamhetens upp- eller nedgång som en viktig del i den borgerliga 

uppbyggnaden under 1800-talet.102 Denna ekonomiska vinning som många manliga 

föreningsmedlemmar kunde gynnas av i och med ett medlemskap kan knappast sägas vara 

densamma för kvinnor. Även om de kvinnliga föreningarna också verkade som ett nätverk så 

hade de inte samma gynnande effekt för en persons eventuella entreprenörskap.  

 

Avslutande analys 
 

De svenskar som befann sig kring Seattle mellan åren 1909 och 1911 hade en möjlighet till 

social samvaro med andra svenskar genom de olika etniska föreningar som fanns i området. 

Alla de fyra undersökta föreningar ägnade sig åt att bidra med sociala sammankomster i det 

nya landet. Genom bildandet av svenska föreningar var språket inte ett hinder för att kunna ha 

ett socialt liv, och en möjlighet att känna tillhörighet genom sin etnicitet. De skiljer sig 

däremot i fråga om vilka andra huvudsakliga verksamheter man ägnade sig åt. Svenska 

klubben hade framförallt nöjesliv och sociala tillställningar som huvudsakligt mål. Order of 

Valhalla ägnade sig också åt att förse sina medlemmar med flertalet sociala tillfällen. Men i 

större utsträckning än Svenska klubben hade de även fokus på att hjälpa medlemmar, 

framförallt ekonomiskt, som på grund av sjukdom inte kunde arbeta. Bägge ägnade sig också 

åt bevarandet av svenskhet via upprätthållandet av traditioner och förkovran i svensk 

litteratur. Samtidigt hade föreningarna också en vilja att verka integrerande med det nya 

samhället. Framförallt Svenska klubben som förde sina protokoll på engelska och ägnade sig 

åt umgängesformer inspirerade av den amerikanska livsstilen. Båda de kyrkliga 

organisationerna ägnade sig, förutom att praktisera sin tro, åt skola för barn och ungdomar, 
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hjälp till behövande medlemmar, syföreningar, missionsföreningar och musik. Ett rikt 

aktivitetsliv fanns att tillgå som medlem inom församlingarna i de två kyrkorna.  

 

I min undersökning var kyrkan den huvudsakliga plats där kvinnor fick ta del i gemenskapen 

som medlemmar. Den kvinnliga sfären i kyrkan har dessvärre visat sig vara ett svårstuderat 

ämne då de specifikt kvinnliga underföreningarna inom församlingarna inte lämnat något 

källmaterial kvar efter sig. Varken i arkiven för Gethsemanekyrkan eller Ballard baptists 

finns några vidare rapporter om de specifikt kvinnliga verksamheterna och underföreningarna 

inom församlingarna. De tillfällen där de nämns eller tas upp är då de bidragit till insamlingar 

och vilka summor som inlämnats. Däremot beskrivs eller rapporteras inget om deras övriga 

arbete. Trots detta säger även detta något om deras roll. Jag tolkar det som att det kvinnliga 

arbetet och verksamheterna kategoriserades som mindre värt i enlighet med Hirdmans 

beskrivning av genussystemet där det manliga värderas högre.103 Även om bristen på 

representation av de kvinnliga underföreningarna i protokollen tyder på att dess frågor inte 

varit av vikt för huvudförsamlingen kan detta även tyda på att dessa föreningar hade ett större 

självstyre. Precis som Hammar konstaterat kunde de religiösa kvinnoföreningarna trots denna 

brist på synlighet ändå verka som en väg in i det offentliga livet för kvinnor, vilket också 

verkar ha varit fallet här. Hos Ballard baptists fick kvinnliga medlemmar arbete som organist 

och lärare för barnklasserna i söndagsskolan. I Gethsemanekyrkans syförening fanns en 

kvinnlig kassör. Då kvinnor ägnade sig åt verksamheter som representerade hemmet och den 

privata sfären gav dessa traditionsburna och konservativa föreningar kvinnor en chans att ta 

del i det offentliga livet som tidigare varit reserverat för männen. Den traditionella 

arbetsuppdelningen mellan kvinnor och män fanns också i de sekulära föreningarna. Även om 

kvinnor uteslöts aktivt ur de sekulära föreningar jag studerat, så fanns de närvarande både 

som hjälp med olika sysslor och som gäster på de många tillställningarna. De gånger de bjöds 

in till att närvara i arbetet i föreningarna var det med betoning på matlagning, omsorg och 

ibland även vara en moralisk företrädare. Skiljelinjen mellan privat och offentlig sfär finns 

representerad i alla undersökta föreningar men dock med tendenser till förskjutning i vad som 

kom att ingå inom dessa.  

 

Medlemsspridningen mellan kvinnor och män inom de fyra föreningarna skiljer sig naturligt 

åt då bara två av de fyra föreningarna accepterade kvinnliga medlemmar. Inom båda de 
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kyrkliga föreningarna var däremot en majoritet av medlemmarna kvinnor. Dessa var 

framförallt gifta och hade även sina män i församlingen, men även en stor del ogifta kvinnor 

och änkor var medlemmar. Detta i större utsträckning än ogifta män. Den stora variation i 

mängden aktiviteter och chansen att ägna sig åt föreningsliv i huvudsak bestående av kvinnor 

kan säkerligen ha bidragit till denna stora uppslutning av kvinnor. Förutom att bli accepterad 

som medlem fanns det även ekonomiska incitament vid valet av föreningstillhörighet. Båda 

de kyrkliga församlingarna, men framför allt Ballard baptists kämpade i högre utsträckning 

med finansiella svårigheter och det uppmärksammades att en stor mängd medlemmar i 

Gethsemanekyrkan inte hade betalt sina medlemsavgifter. Min slutsats, precis som tidigare 

forskning noterat, är att arbetarklassen i större mån var medlemmar i kyrkan och därför inte 

lika benägna att kunna betala de avgifter som krävdes. Klass, religiositet och genus blev 

därför viktiga faktorer i fråga om föreningstillhörighet för de svenskar som emigrerade och 

kom att bosätta sig kring Seattle.  
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Sammanfattning 
 
Vid 1800-talets mitt började en period av emigration från Sverige som i slutändan hade gjort 

att över totalt en miljon människor lämnat landet. Svåra levnadsförhållanden, fattigdom, 

överbefolkning var några av orsakerna till emigrationen. I Amerika kom många svenskar att 

bosätta sig kring Chicago och Minnesota. Närmare sekelskiftet hade järnvägen till, och längs 

med, västkusten färdigställts och bland annat jakten på guld och arbete inom den växande 

industrin kom att locka många skandinaver till stillahavskusten. Det lilla hamnsamhället 

Seattle växte explosionsartat under några decennier innan sekelskiftet och här kom många 

svenskar att slå sig ner. Då jag själv befinner mig i Seattle och blivit varse om det stora 

svenska och skandinaviska arvet här har ämnet fått mitt intresse. Tidigare svensk forskning 

har främst intresserat sig för svenskars livssituationer i Chicago och Minnesota. Just social 

organisation i området kring Seattle är inte fullt lika undersökt, varför jag ser en 

kunskapslucka att kunna ge ett bidrag till. Genom min undersökning har jag velat försöka ta 

del av hur de svenskamerikaner som kom att bosätta sig i och kring Seattle levt sina liv. Detta 

genom att undersöka hur man organiserade sig socialt inom föreningar och organisationer. 

Mitt intresse finns också för de många kvinnor som emigrerade och vilka strukturer som 

påverkade deras livssituation, därför har jag valt min teoretiska utgångspunkt i genusteori 

utifrån Yvonne Hirdmans definition av genuskontrakt. Det intersektionella perspektivet, där 

flera olika infallsvinklar på en människas sociala tillhörighet tas hänsyn till, har också använts 

för att se vad som samverkat i fråga om möjligheter till social organisering. 

 

Min undersökning är komparativ då jag undersökt fyra olika föreningar, två kyrkliga och två 

sekulära och jämfört dem emellan. Min undersökning har även ett kvalitativt inslag då jag 

gjort textanalyser på källmaterialet, vilket bestått av protokoll från de fyra föreningarna. Det 

övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenskamerikaner formerat sig i en 

framväxande stad och utifrån detta se vilka genusordningar som varit rådande inom 

föreningarna. Till hjälp i mitt arbete har jag använt mig av följande forskningsfrågor; 

 

- Vilka genusordningar framträder i föreningar organiserade av svenskamerikaner?  

- På vilka grunder har svenskamerikaner valt organiseringsform?  

- Vilka verksamheter är tongivande i de olika föreningarna? 
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Mina huvudsakliga resultat visar att framförallt socialt umgänge, men även ekonomisk hjälp 

hade en viktig roll i de sekulära föreningarnas verksamhet. De kyrkliga församlingarna hade 

förutom sin religiösa verksamhet, vilket i sig inte varit ett mål i sig för undersökningen, även 

de stöd i olika former som en del i verksamheten, dock i olika hög grad. Kyrkorna ägnade sig 

åt skola för barn och ungdomar och hade ett flertal underorganisationer inom församlingen 

vilket kom att vara en bidragande orsak till att många valde kyrkan. En viktig skillnad mellan 

de kyrkliga och sekulära föreningarna jag undersökt var dock att kyrkorna accepterade 

kvinnor som medlemmar, vilket de sekulära inte gjorde. De historiskt traditionella sfärerna 

där kvinnor ägnat sig åt sådant som handlat om hemmet, det vill säga det privata, och män 

verkat i det offentliga i större utsträckning, syns även i de föreningar jag undersökt. Männen 

hade de beslutsfattande rollerna och blev valda till de flesta ämbeten. Kvinnor hade varken 

rösträtt eller tillgång till reell makt i de organisationer de väl fick vara medlemmar i.  

 

Dock fanns undantag, tidigare forskning har påpekat att kvinnor i de kyrkliga församlingarna 

organiserade sig inom underföreningar såsom syföreningar och kvinnliga missionsföreningar. 

Där hade kvinnor betydande roller och en organisationsform avsedd för dem, godkänd av 

män. Denna slags organisering går det att se tendenser av även i min undersökning. Tidigare 

forskning beskriver även sambandet mellan klasstillhörighet och organisationsform vilket 

också går att se spår av i mina källor. De sekulära föreningarna lockade i större utsträckning 

mer välbärgade medlemmar och hade en mer exklusiv profil medan kyrkorna hade en större 

del medlemmar från arbetarklass.  
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Slutdiskussion  
 
Jag har genom min undersökning fått mycket ny kunskap men också många nya frågor som 

väckts. Genom dessa miljontals människoöden som finns representerade genom den svenska 

emigrationen till Amerika finns säkerligen också mycket outforskat. Seattle är som sagt en 

stad med ett stort skandinaviskt arv.  

 

Vidare forskning som vore intressant att fördjupa sig i vore att undersöka den politiska och 

samhälleliga påverkan som kan ha tillkommit i och med att en stor del av befolkningen haft 

sitt ursprung från Sverige och norden. Seattle och staten Washington har en lång historia av 

att vara demokrat-styrt till skillnad från övriga landet där den politiska makten skiftat mellan 

partierna i större utsträckning. Ett annat intressant område vore att undersöka de svenska 

tidningar som fanns i området för att se hur svenskhet både representerades och 

reproducerades i den press som riktade sig till de svenskspråkiga i Seattle.  
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