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Martin i Harvered - en skogsarbetares
brev från Kanada berättar

I mars månad, 1928, tjugofem år gammal
och fylld med äventyrslystnad, lämnade
Martin Johansson hemgården iTorsbo ut-
anför Ulricehamn, för att pröva sin lycka
som arbetare i västra Kanada. Det var inte
lätt för en bondson som Martin att samla
ihop tillräckligt med pengar till resan.
Som så många andra fick han ta ett bank-
lån, vilket farfar och tre andra män under-
skrev som borgenärer. Martin visade sig
vara en flitig brevskrivare som skickade
över 100 färgstarka brev hem, där han de-
taljerade upplevelserna i Alberta och Bri-
tish Columbia (BC). Breven tyder på att
Martin inte bara var optimistisk utan ock-
så traditionsbunden och kyrksam. Dess-
utom var han politiskt naiv med en rör-
ande förtröstan på den sociala överheten.
Tyvärr lade trettiotalets stora depression
tjuvben för hans planer, och större delen
av vistelsen i Kanada drev han runt, lus-
pank och arbetslös, på fåfäng jakt efter ett
arbete som betalade tillräckligt för mat
och husrum, samt några extra dollar till

farfar och lånet. Brevsamlingen, som bär
den ironiska titeln, ” Martin i Harvered —
Brev från Lyckans förlovade land, 1928-
1934,” 1 ger detaljrika uppgifter om både
arbetsförhållanden i den kanadensiska
skogshanteringen och svårigheten för en
invandrare att anpassa sig till nya arbets-
metoder och sociala villkor. Den visar
också att BC kände av depressionen redan
under det ” Glada Tjugotalet” , d.v.s. ett år
innan brutna finansiärer började åka en-
kelresa hissen upp i Wall Streets skyskra-
por.- Även för Martin satte paniken lätt in
när kassan började sina, och det enda som
erbjöds var resursindustrins lågbetalda och
andefattiga arbeten, oftast långt ute i vild-
marken och isolerat från det övriga sam-
hället. Depressionen lämnade sina spår, in-
te minst i Martins politiska medvetenhet.
I takt med försämrade förhållanden och
stigande misär ger breven därför en ut-
märkt insyn i födslovåndan av ett poli-
tiskt radikalt tänkande.
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skal jag vara ute med hästarna å hälla
på till 7 tiden, då jag kör hem. Jag far
kajfe till mig vid 4 tiden, kaffe å smörgå-
sar med sylt emellan å ibland en tårtbit.
Sedan när jag kommit hem så far jag
kvällsmat, å sedan forar jag hästarna vid
/2 9 tiden . . . Ja, det är ett rikt land jag
har kommit till, millioner ligger å slum-
rar ännu i ödemarken. God jord, kol,
silver, gidd, olja å alting vad som behövs.
Kanada är ett stort å rikt land, tusen
möjligheter fins bara en trivs å har häl-
san.4

Livet i British
Columbias timmerskogar
Trots att Grue krävde ett betydligt hårdare
arbetstempo under sensommaren så svik-
tade aldrig Martins optimism. Hårt arbete
hade han ingenting emot men enformig-
heten och den dåliga lönen drev honom
att längta till vintern då han förväntande
sig bättre betalning i British Columbias
skogsindustri. När skörden var bärgad
lämnade han farmen och tog anställning
hos den svenske konsulen och timmer-
mannen, Olof Hansson, som avverkade
sliper för järnvägarna. Nyinstallerad i
” campen” i Decker Lake, BC, men utan
att ännu ha provat arbetet skriver Martin:

Alla klaga på landet här ute, men de
klaga för mycket. Ty nog kan man
bättre arbete här än hemma. Men inte är
det de tiderna nu som förr. Jag är glad åt
att jag kom till en bra camp å att jag är
här å har arbete hela vintern. Jag tror att
det är bättre här än på farmen.5

Efter en veckas erfarenhet som skogs-
huggare i British Columbia skärptes to-
nen i breven:

Martin i Han/ered

En svensk cowboy
i Kanadas Vilda Väst
Martin blev först anställd av en norsk-ka-
nadensisk bonde-J. G. Grue-som bru-
kade en farm strax söder om Edmonton i
provinsen Alberta. Lönen varierade mel-
lan 30 till 40 dollar i månaden, vilket var
högt betalt för jordbruksarbete. Martin
trivdes bra och beundrade både Grue och
det nya landet:

Det är ett Gudfruktigt folk jag är kom-
men till, som vill mig väl och som önskar
att jag skall läsa bibeln å gå till kyrkan.
Varenda gång vi gå till bords läser far-
marens svärjar eller hans lilla flicka
matbönen, å varenda gång tvätta vi oss
innan vi gå till bords7

Här är ju lång arbetstid men tiden går
fort å inte något styvare än i Sverige,
tvärtom . . . Kl. 6 går jag upp å forar
hästarna, når de är klara äter jag fru-
kost. Sedan kör jag med 4 hästar tills kl.
12 då jag har 1 '/> timmes rast. Kl. /2 2

fö
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skogen hela vintern å inte så mycke som
en kvinnlig kock.6

Martin lämnade Hanssons läger och
sökte sig till Prince Rupert vid Stilla Ha-
vet, men upptäckte till sin förstämmelse
att där stod arbetarna i kö för varje ledig
plats. Efter en tids flackande mellan stä-
derna Prince Rupert, Terrace, Smithers
och Houston, fick han arbete i John Eric-
sons skogskamp, där han snart lärde sig att
skogen var lika besvärlig i Houston som i
Decker Lake.

Ja, nog är det skillnad på Sverige å "Ties-
ka ” Columbia alltid. Kunde en ja något
annat jobb så skulle man gå strax, ty
hårdare arbete finns inte på Guds svarta
jord . . . Sådan skog som denna har inte
någon skådat. Idag har jag visserligen
huggit 20 ties, men jag har slitit värre än
jag någonsin har gjort i Sverige, å ändå
inte dragit ihop dom ”dj-na ”. Ursäkta
mig!! En del ties är från 12 till 16 tum
breda å 8 tum tjocka å så dra dem 50 till
100 meter i den sämsta terräng, över
vindfällor å toppar, över häl å upp för
branta backar, å i två fot snö. Snö har
det varit på träna nu i 2— 3 veckor å de
blir väl inte rena i år, kan jag tro. Så ska
en hugga väg igenom hygget så bred att de
kan köra med 4 hästar, å med tiesen
tvärs över släden, minst 11 fot bred å
15— 20 i svängarna. Det är till att hugga
ner stora granar å torra träd å hugga
bort tusentals vindfallor, å sen skall en
dra fram tiesen till vägen, å lägg an i sto-
ra högar. Man skall hugga bara furu, å
det är bara ett träd här och var. Gran å
buskar är det i tusental. Jag fick hugga en
150 meter väg för 24 ties häromdagen.

Den första vintern som ” kanadensisk”

skogshuggare lyckades Martin som bäst

"Jag och ryssen, Heg Lake, Alberta."

Det är ett styvt knog här att make ties =
skrä sliper å ha 20 cent styck men så skall
man hugga väg igenom dungen å draga
slipern dit, ibland en 50 meter, å lägga
dem i hög. Ja det är sanerligen ett styvt
knog detta här. Skall man tjäna något.
Maten kostar 1,25 daler å jag har inte
huggit över 19 ties om dagen än men det
blir väl mer när man blir van . . . Här i
B.C. arbeta de söndag å måndag. Ingen
religion endast svordomen å pengar. Ing-
en har någon ro . . . Pä farmen var det
bra, der var det kyrkliga människor å der
var frid å ro men här endast arbete, vad
leva de för här. Jag kan inte fatta det,
gamla svenskar som inte har varit hem-
ma på 15— 30 år, å som leva sin mesta
tid i skogen. Men det är så att när de
slutat ett jobb så gå de till en stad å super
upp pengarna . . .

Ja en del är ju gifta å har familj förstås å
de har ju något att arbeta för. Inte trodde
jag att Canada var ett så tomt å intresse-
löst land, tänk vilket liv, ligga i en koja i
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att komma upp till en dagspenning på Hungersfyllda reSOr
fem till sex dollar och kunde skicka hem
pengar till räntebetalning på lånet. Men
när våren smälte snön drogs arbetet in och
han blev återigen arbetslös. Emellanåt fick
han jobb som diskare på ett matställe,
men betalningen var ringa och efter tre
veckors arbetslöshet blev han tvungen att
ta anställning vid Canadian Pacific Rail-
road (CPR) för 30 cent i timman, tio tim-
mar om dagen. Redan missnöjd med lö-
nen och rallaryrket sa Martin och en
namnlös skåning upp sig när bolaget an-
ställde en ny förman som arbetarna kom
mindre överens med.

till och från Vancouver
Med mindre än 15 dollar var i fickan fot-
vandrade Martin och skåningen från Ter-
race till Prince Rupert, där de beslutade sig
för att ta en färja till Vancouver. Båtresan,
som tog två dagar, kostade $10.65 per
person, och efter att ha betalat rum och
mat var deras sammanlagda kassa nere till
$21.20-de sista 10 centen tiggde de från
en främling. Nu var de barskrapade:

Vi viste att vi inte kunde fö något att äta
på två dygn, å så viste vi ock att när vi
kom fram till Vancouver så kom vi till en
stor stad med många arbetslösa . . . Det
gick natten å dagen derpå å nästa natt å
dagen derpå tills vi 11-tiden på förmid-
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lite saker invirat i våra filtar. Vi sking-
rade oss 2 å 2. Jag å Skåningen mötte en
stadspolis. Han sa Var i helvete kommer
ni pojkar ifråni Från Vancouver. Har ni
bitit firäjten? Ja. Ä r ni bråk? (broke) Nej.
Alright. Ser du, stadspolisen har inte med
järnvägen att göra. Det är järnvägens
polis som tar en för tjuvåkning . . . Tjuv-
åka gör 1000-tals varje dag här i Ca-
nada så det är inget ovanligt att se 50
man uppklivna på alla möjliga ställen
om man står utmed linjen.10

Martin lyckades få några veckors arbete
som målare för 50 cent i timman, elva
timmar om dagen, vilket höjde humöret
och gav honom en möjlighet att köpa lite
begagnade kläder, samt skicka efter kosty-
men som pantsattes i Vancouver. Även
målaryrket tycktes skilja sig från i Sverige:

Jag måla lite för noga å fint i början. Jag
måla efter svensk metod men då blev [ar-
betsgivaren] arg å sade att det gick för
sakta så måla jag inte fortare kunde han
inte ge mig mer än 40 cent i timmen,
men då klabba jag på färg det värsta jag
förmådde å då blev han belåten så jag
fick stanna tills det blev färdigt . . ."
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dan utan mat [och] hungriga så det skrek
i hela lekamen. Då äntligen, skåningen
satt å tala vid en passagerare å till slut sa
han att vi inte ätit på två dagar. Inte deti
Här är 2 dollar, gå å ät. Vi gick å åt så
fort middagen var färdig. Det kosta 1
d[oIlar] på två man. EN dollar kvar, vi
var rika.H

Men konkurrensen för arbete i storsta-
den Vancouver var hård.

Vi gick till ett arbetsförmedlingskontor,
der var gott om arbete for yrkesmen, men
något som vi kunde ta, det var inget. Ja
lådspikare, det skulle vi ta. Hur många
lådor kunna vi göra på dan, fråga de oss.
Jag vräkte till 20— 30 lådor. Skåningen
sade 100. Ha Ha Ha, no, i detta landet
skall du göra från 600— 900
Å jösses, inte kan vi det. Nä det fick vara
då. Vi gav sjutton i deras lådor3

Fastän Martin pantsatte kostymen för 6
dollar tvingades paret att dra vidare.

Vi togo godståget å tjuvåkte till ReveIstoke
på en virkesvagn. Tjuvåka heter på eng-
elsk-svenska "bita fräjten ” "beat the
fraigt. ” . . . [De fick varken anställning i
Revelstoke eller i Fields, men rykten om
lediga jobb i Calgary drev dem vidare.]
Ja så kom vi till en station upp i fjällen .
. . Klockan var V2 4 på morron. Skitiga å
med var sitt knyte under armen, vi hade

dagen.om

"Jag och kompisar i B.C., Canada."
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På en gunga mellan hopp och
förbittring; mellan anklagelser
och självförsvar . . .
Trots osäkerheten såg Martin en viss
charm i sin situation och förnekade att det
låg någon skam i det kringdrivande livet.
Men hans brev började svänga mellan en
extrem optimism till ett stigande raseri
över orättvisorna. 1 juni, 1929 skrev han:

” Människorna är leende å glada om de
aldrig så fattiga. Jag kan se booms, jag kan
inte kalla dem tiggare, ty det är inte tiggare
i vanlig mening inte heller luffare eller lös-
drivare utan arbetare som blivit utan ar-
bete . . . det ä r så vanligt . . . så det är ingen
skam.” 12 Men den ekonomiska osäkerhe-
ten tär, vilket manifesterar sig i rasistiska
utfall, både från andra gentemot honom
själv och från Martin mot andra grupper.

Ja det är mycke eländigare här än hemma
i gamla landet. A det är lika i staterna.
Det är bara bull shit = lögn altihop om
amerika. Förr gjorde skandinaver goda
pengar i järnvägsarbete, nu arbeta
bohangs = polacker å galiser å sådana
der. Förbannade svartingar, som över
svämma här likt egyptiens gräshoppor, för
30 å 25 cent i timmen . . . Föresten är
skandinaver inte högt hålna nu, bara för
att Sverige höll med Tyskland under kri-
get, å hatet gror under den leende ytan. A
sa är svenskarna goda arbetare så att
andra nationers arbetare hata dem ännu
mer. I arbeten der det är många slags folk,
Ja skandinaver det tyngsta å hårdaste ar-
bete. Den enda plats den vanlige skandi-
naviske grovarbetaren har företräde är i
skogen å på vete elevator-bygge . . . men
på en del platser ha bohangsen företräde,
ty de arma idioterna gå gärna å arbeta för
bara maten . . .

"Jag vid Colorado River, B.C."

. . . Jag hoppas att ni alhi är friska å att
ingen har fått griller i sig att fara till det
förlovade landet i väster, landet som flyter
av mjölk å honung fast i röva på stor-
gubba.13

. . . mellan tillfälliga frestelser
i Vancouver och ett ständigt
lidande i "bushen"
När arbetet tröt i Calgary återgick Martin
till tågluffandet, och efter en tid i Golden,
B.C., återvände han till Vancouver, där
han kände sig hemma bland den svenska
befolkningen.

Tänk om man finge arbete här. Här är
svenska kafeer, svenska hotell, svenska fö-
reningar, svenska danser, en luthersk kyr-
ka, en stor och fin kyrka jag var der i
söndags kväll. Jag inbilbi mig jag satt
hemma i Gällstad kyrka, samt en massa
andra svenska å norska kyrkor å mis-
sionshus. En svensk tidning å mycket an-
nat svenskt så man kan känna sig hem-
ma här. Så du förstår nog varför jag drar
mig till Vancouver så gärna,14

Trots Vancouvers många lockelser er-
bjöds där inget arbete, och Martin tvinga-
des vidare i bittra tider bland desperata
män, som gärna gav varandra skulden för
den oförståeliga arbetslösheten.
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av en kines på morgonen å gick på den
maten 23 engelska mil till Yak, ” utal
Jack ”, der jag fick ligga i C.p.r. arbetare
barack för sågverksarbetare . . . Jag var
uppe i kampame å frågade men utan re-
sultat. Jag fick 1 dollar å 20 cent av en
Norsk som arbeta der. Det låg fult av
gubba i Yak och på kvällen tog jag första
godståg västerut.

Du kan inte ju en föreställning om hur
det är ty så dåligt har det inte varit i Sve-
rige. Vid varje station ligger gubbar i sko-
gen å eldar å går ikring å tigger . . . Vi
gick till Kamlops [Kamloops], Sicka-
mans [Sicamus], Revelstone [Revelstoke]
å Golden der jag var på skogsläckning.
Inget arbete fult av gubbar. Vi levde på
bröd å någon gång kaffe, men många
dar inte en bit. Åkte f ån plats till plats,
kalt var det om nätterna som bara tusan,
antingen vi låg på godståget i en finka
eller i skogen vid en eld utan filtar å utan
mat å rimfrost ikring oss.

Av misstag hamnade Martin på den
amerikanska sidan och fick smyga sig till-
baka över gränsen.

Ingen sa ett ord till mig. När jag kom
över i Canada mötte jag en gubbe med en
skarp lykta. Jag tänkte, det var en brom-
sare så jag gick på. När vi gått förbi var-
andra såg jag det var en polis eller gräns-
bevakningsman. Han sade inte ett ord
. . . Men som tur var kom ett tåg . . . å på
kvällen satte jag mig upp på taket av lo-
komotivet till ett tåg som skulle till Koo-
tenay landing. Det hade snöat å regnat
hela dagen så på loket var kol å sot å sttö
å vatten att sitta på å så blev det frost å
stjärnklart "usch” . Tänk dig, flera tim-
mars resa innan jag kunde stiga av . . . /
Proctor . . . sa de att det inget arbete var.
Der låg väl 50 man å vänta, så jag å två
andra svenskar gick till Nelson. Vi gick
till frälsningsarmén å tigde kvälsmat
men fick inget innan vi hade huggit åt
dem en timme. Å då fick vi 3 små smör-
gåsar å en kopp kalt kaffe. Sedan gick vi
ut till djungeln å leta efter lägerplats men
vi hitta inga varken hobos = luffare eller
eldar, så vi starta en eld i skogen i alla
fall. Dit kom 5 Canadier å ville ligga
der ock. Det fick de, men de ville ha den
bästa platsen vid elden så vi var i kiv hela
natten. De skälde ut både oss å alla
svenskar i Canada å sade att svenskarna
hade förstört landet så nu kunde en vit

Från Golden gick vi söderut, till Kanal
Flate [Canal Flats] der vi hade hört det
skulle bli skogsarbete. Vi kom dit fult i
kampame å fult i buskarne av gubbar.
Vidare till Cranbroke, inget der heller.
När vi skulle [tjuvåka på godståget] der
ifrån så kom min kamrat studenten [?]
upp på tåget ty han hade inget att bära,
men jag hade en ryggsäck så jag torde in-
te att gå fram till stationen for polisen
utan vänta en bit utanför, men tåget gick
för fort så när jag sprang fram å skulle
hugga tag i steget till en godsfinka så
ryckte det till mig så att jag flög i mellan
vagnarna å kände hjidet på benet men
jag släpte inte taget, utan släpa med en
bit å gjorde en kraftansträngning å
slängde mig åt sidan å slog ett hål på ena
knäet, annars skadade jag mig inte det
minsta, men jag hade en ost å en syltburk
i ryggsäcken det flög så långt som häri-
från till en björkV'

Från Cranbroke gick jag ensam
Lumberton, "ett sågverk ”, fick åka en bit
med en bil. ' Inget arbete." Derifrån till
en gruva . . . en bit åkte jag i lastbil.
Inget arbete. Der låg jag över natten, fick
en kopp kaffe å en liten bulle för 10 cent

till
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man inte fa arbete. Vi svenskar äro inte
räknade för vita i detta landet numera.

Så till slut gick vi från dem, kl. 7 på
morron, å fram på (Ligen gick vi tillbaka
till Proctor å sedan starta vi att gå hehi
banbygget igenom, från Camp till
Camp, från gäng till gäng, fråga efter
arbete på alla platser å fick mat men
inget arbete första dan, uppför å utför i
de vildaste f äll å fingo nog se upp för
sprängskotten, men nästa dag - i dag —
fick först en arbete, å efter en stund vi
andra båda ock.

,(’

Swede = Tokiga svensk, eller gud förban-
nade svartingar bastarder å utbölingar,

det är namnen man far nu, utav alla.

Varför, jo 1000-tals infödda Canadier
gå utan arbete å svälta i sitt eget land . .
. Men varför skulle de lura en hit, å vad
är orsaken till arbetslösheten å de svåra
tiderna som börja ett år efter jag kom
hit?'8

Martin led inte bara av den ekonomiska
pressen, men också av det människoförakt
som en del arbetsgivare visade gentemot
oskyddade och maktlösa migranter.

Dör någon härute gräver de ner honom i
någon bergsskreva eller sänker i sjön å se-

dan är han glömd, ingen kanske viste
var han var ifrån eller om han hade an-
höriga i gamhi landet. Det var en som
sköt sig med dynamit häromdagen. Han
begick självmord å var svensk eller norsk.
Honom slängde de i sjön, försvunnen å
glömd, kanske i gamla landet någon
mor å far eller hustru undrar var han är
å varför han aldrig skriver. De kanske ef-
terlyser honom i svenskamerikanske tid-
ningar eller hos konsulatet. Men ingen
vet var han är. På så sätt ha tusentals
emigranter försvunnit utan någon vet
var de blivit av. Men många går de på
tok för, de sjunka djupare å djupare å bry
sig inte om att skriva. 19

"Crasi" Swedes, bohungs
och förbannade gulingar
Martin lyckades aldrig att se ett samman-
band mellan raskonstruktionen som pla-
cerade svenskarna bland de 'icke vita'' och
hans egna fördomar mot vissa etniska
grupper. Maktlösheten eggade ett ” katten-
på-råttan” tänkande, som drev Martin att
slå ut mot svagare medlemmar i den so-
ciala arbetarhierarkin, såsom de kanaden-
siska arbetarna slog ut mot honom.

Kineser japaneser å hinduer . . . arbeta
för 25 cent i timman. På varje sågmilLi i
Vancouver myllrar det av de förbannade
gulingarna. 50 % arbetsfolk i Vfancou-
ver] tillhör den gula rasen . . . Järnväg-
arne skötas av bohanks = österopeer.
Svenskarna varken vill eller kan arbeta
så billigt . . . Kineser kan leva på ris, å
bohanks på bröd, men skandinaven vill
ha ett ordentligt mål då å då. Vad mena
de? Jo, emigranten skall bygga upp lan-

det så att engelsmän å infödda kan ha
afiir av landet. Eller rättare C.p.r. Cpr.
Cpr.

A så är man hatad vart man kommer, på
arbetet å i stan å alla stans. Crasi (cracy)

Jul i timmerkojan
Jularna i ett mindre skogsverkningsläger
var inte mycket trevligare.

Nu ska jag beskriva julhelgen. Vi kom
till en camp 17 mil från järnvägen.
Gamla skäggiga gubbar, övervägande
fransmän å en å annan svensk ingen
tillstymmelse till någon jul, de lågo i sina
gamhi sängar å stirra i taket som tukt-
husfangar. Så ringer matklockan.

17

Vi
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storma till mathuset med liten förhopp-
ning att åtminstone fa lite bättre mat
julafton. Nej tack, sämre mat än jag fick
der far man leta efier. Potatis som stått
kokande så länge att de var sura, kött så
segt att mina dåliga tänder inte kunde
tugga det, lite xxxxx till efterrätt å så var
det till att sitta å titta på gamla sura klä-
der å gubbar å känna lukten av skit å
blöta kläder å hästlukt till det var tid att
gå å lägga sig.20

Ibland gav missmodet honom en poe-
tisk kraft:

Förbannad vare jorden för din skull. I
ditt anletes svett skall du äta ditt bröd
tills det du vänder åter till jorden, fa, så
är det å så blir det tills något annat in-
träffar. Du var i Sveden — jorden var för-
bannad, du var förbannad, förbannel-
sen vilar över dig på jorden, du hörde ta-
las om det förlovade landet i Väster, du
kom dit å fann ut även det landet var
förbannat. Derför: tro inte att du far
bättre på den ena sidan jordklotet än på
den andra.21

börd, så svulte man ihjäl, ty någon hjälp
av någon annan nation är inte att tän-
ka på. Å myndigheterna by sig inte om en
emigrant mer än en hund. Här är väl
hundra skandinaver på bottnen, = utan
medel, å som ena dagen far ett mål, den
andra inget, å så är Nelson inte större än
Ulricehamn. Tänk dig om det skulle
vandra 500 man på storgatan i U-n
utan mat å ingenstans att ligga . . . Å det
är i det civiliserade Amerika. Det rikaste
land i världen, som de påstå. För mycket
vete ha de, men hellre än att ge de arbets-
lösa utav det, så bränne de upp det . . .
Om vi jämför Sverige med Canada så är
Sverige paradiset å Canada helvetet.22

Men de stora trust kompanierna å de sto-
ra företagen ha aldrig tjänat så mycke
någon gång som nu. Så snart ha Ameri-
kas millionärer varje cent som fins å se-
dan må de väl börja att äta dem när vi
arbetare å farmare slutat att tillreda mat
åt dem.23

Tillsammans med en hel del andra
svenskar drevs Martin att demonstrera för
rätten till mat och arbete. I december
1930 deltog han i en protestmarsch som
var ledd av en socialistisk organisation, the
One Big Union. Marshen var resultatet av
at borgmästaren i staden Nelson, BC, be-
slöt sig att skära ned på matransonen till
arbetslösa hemlösa. I en artikel med titeln,
” Some Refuse Work,” påstod borgmästa-
ren att Nelson var ett ” Mecca” för luffare
som var ovilliga att arbeta och som levde
på andras välvillighet.24 Likaså menade
andra skribenter i tidningen att även om
” en del av våra hemlösa är respektabla”
(författarens översättning) finns det
många som tigger för att fa pengar till

Kapitalistbovar, arbetar-
solidaritet, och svensk-
kanadensiska klasskillnader
Våren 1930 skrev han:

Jag har funnit ut att kapitaliststyret är
inte gott för någon mer än dem själva.
De ta alting, för en lutnlig mäniska är
alting stängt. De största förbrytare är de
som styr ett bind så tusentals lida nöd, å
de andra vräka sig i överflöd.

Om Martin fann stöd någonstans så var
det bland skandinaviska medarbetare:

Kan man inte få ett mål mat utav någon
arbetskamrat då å då av skandinavisk
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sprit.2'1 Martin såg dock inte på Nelson
som något Mecca, och han fann att även
bland svenskarna i BC existerade klasshin-
der:

när jag var hemma. Jag trodde vad som
stod i högertidningar men nu vet jag att
det är den största lögn som existeratr8

Vi ha demonstrerat för arbete eller mat,
vi var 162 man som begärde hjälp, över-
vägande skandinaver, vi ha visserligen
fatt ett 15 cent mål om dagen, = en tall-
rik ärter, grönärter kokta i vatten, men
det kan förstöra även den friskaste mage,
så vi fa en tallrik soppa på frälsnings-
arrnén om dagen, å kaffe å bröd. Den är
lite bättre, men det är inte tillräkligt, så
man måste tigga utom, i husen å på ka-
féer, men det är ett otrevligt arbete, som
jag inte kunde göra. Om inte vi voro så
många. De rika svenskarna i staden bry
sig inte om oss ett dugg så finge man inte
av andra nationer så vore man såld3(1 . .
. Men det är möjligt att de starta nöd-
hjälpsarbete snart, för att förekomma
oroligheter, ty om de fortsätta med detta i
amerika, så är det inte långt till revul-
tion, makter är nog i rörelse å arbetslös-
het skapar revultionärerr

Men här är inga arbetslagar i detta land
endast lagar som berättiga smart folk å
röva å stjäla på lite finare vis från den
stackars arbetaren. A vill inte vi gå in på
deras villkor, ja, då blir det sparken, ty de
ha flera flera tusen arbetslösa arbetsvil-
liga istället . . . Här i Canada börja de
att bli rädda för Rysland nu . . . på ett
möte i Sascatchevan som farmare hade
spelade å sjöng de internationalen istället
för Kungsången å i stället för Canadas
flagga hissade den röda flaggan för första
gången i världens historia som bönder ha
hissat den röda flaggan, utom förståss i
Ryssland . . .

Jag har sett mer hur det går till nu sen jag
kom ut i världen. Jag förstod inte mycke

En skenbar ljusning
och en snöplig hemresa
Sensommaren 1931 verkade det som om
det ljusnade för Martin. Han fick först an-
ställning på en farm i Magnolia, Alberta,
där han träffade tre andra Västergötingar,
vilket gav honom tillfälle att prata hem-
dialekten.-1’ Ett tag arbetade han med
tröskningen i Saskachewan. Han blev
också delägare till ett nybygge i Alberta
och kände sig optimistik om framtiden.
Men kapitalbristen tvingade honom att
arbeta för etablerade bönder, och han kun-
de varken odla marken eller bygga sig ett

boningshus. Att flera bönder p.g.a. egna
ekonomiska besvärligheter vägrade betala
Martins innestående löner försvårade na-
turligtvis hans situation, och när den enda
kossan i hans ägo dog, och läget kändes
hopplöst tjuvåkte Martin till östkusten
där han mönstrade på en båt för att arbeta
sig hem över Atlanten och till Sverige.

Frågan är till vilken grad erfarenheten i
Kanada präglade Martins politiska åsikter
på längre sikt. Efter hemkomsten blev han
en självständig entrepreneur. Tillsammans
med sina bröder öppnade han en stickfab-
rik, där han arbetade de första femton åren
i Sverige. Efter en missämja i familjen
lämnade dock vår rastlöse Martin familje-
företaget, och tog anställning vid ett glas-
bruk där han stannade tills dess han pen-
sionerades. Martins son, Roy Unge, ställer
sig också främmande till den religiösa to-
nen som är påtaglig i breven, och menar
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fier. Jag vill också tacka Svenska Emigrantinstitutet vars
generösa forskarstipendium möjligjorde studieresan till
Sverige.
1930-talets stora depression ledde till katastrofal arbets-
löshet speciellt bland unga outbildade män. Kanadas pre-
miä rminister, R.B. Bennett, motsatte sig förslag till soci-
alhjälp och arbetslöshetsunderstöd. I lan tyckte att allt för
många kanadensare förlitade sig till regeringen istället för
att hjälpa sig själva. Från den konservativa regeringens si-
da var de unga arbetslösa männen en tickande bomb som
snart kunde explodera. För att desarmera situationen ska-
pade Bennett ‘relief camps," arbetsläger som var lokalise-
rade långt från etablerade samhällen. Där kunde unga
män få arbete mot mat och husrum. För en politisk be-
skrivning av depressionen i Kanada se John Thompson
och Alan Seager, Canada, 1922-1939: Decades of Dis-
cord\ Toronto 1987. För exempel på levnadsöden se L.M.
Grayson och M. Bliss, (red), The Wretched of Canada:
Letters to R.B. Bennett, 1930-35, 1971.

' "Farfar å Farmor samt 'Torsten å Gustav, ” Fley Lake, den
20 april, 1928. Alla utdrag från Martins brev är åter-
givna i den orginella stavningen, kommateringen och
meningssirukturen. Det ä r endast när ordlekar och fel-
stavning av ortsnamn hotar att skapa svårigheter som jag
har inkluderat den korrekta stavningen, inom | | hakpa-
rentes. Martins egna förklaringar ges, liksom i orginalet,
inom parentes ( ).

4 Folke," Hey Lake, den 13 maj, 1928.
” Kära Mor,” Decker lake, den 6 oetober, 1928.

" "Hej på dig broder," Decker Lake, den 14 oktober, 1928.
"Kä ra anhöriga," Houston B.C., den 9 januari, 1929.

* "1 lallå Kära mamma,” Atlantic Rooms, Vancouver B.C.»

den 1 maj, 1929.
"Hallå Kära mamma, Atlantic Rooms, Vancouver B.C.,
den lmaj, 1929.
Hej på dig gamla snuspella,” Calgary, Alberta, den 6 ju-

ni 1929.
1 "Hej på dig gamla snuspella,” Calgary, Alberta, den 6 ju-

ni 1929.

att den var aldrig en del i Martins senare
liv i Sverige. Han blev aldrig någon ” re-
volutionär,” varken i Kanada eller i Sve-
rige. Tvärtom, när han fruktade att miss-
nöjet i Kanada kunde ha våldsamma följ-
der skrev han, ” Om jag kunde krångla till
så att jag blev deporterad så vore det inte
illa. Här blir nog revultion med tiden å då
blir det riskabelt att vara här.” 31 Däremot
förblev han förvissad om att arbetare be-
hövde en politisk representation. Han var
aldrig någon fackföreningsaktivist, men
menade att det Socialdemokratiska Arbe-
tarpartiet var det rätta för Sveriges arbeta-
re.32 Det är mycket möjligt att Martin ha-
de tytt sig till socialdemokratin även utan
utlandsvistelsen, men kontrasten mellan
de maktlösa migranterna, och det männi-
skoförakt som otyglade arbetsgivare gav
utlopp för gav honom en livslång överty-
gelse att också arbetare måste vara poli-
tiskt medvetna.

En avskrift av brevsamlingen , utskriven av Martins son-
dotter, Frida Unge, ä r arkiverad på Svenska Emigrantins-
titutet i Växjö. Orginalet ä r fortfarande i familjens ägo. Jag
vill härmed uttrycka min tacksamhet mot Roy och Frida
Unge som har delat med sig av både minnen och fotogra-
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Hej pä dig gamla snuspella, Calgary, Alberta, den 6 ju-
ni 1929.

13 ” Hej på dig igen,” Calgary, den 6 juli, 1929.
14 Käre gamle I arfar,” Vancouver, den 1 oetober, 1929.
1 Martin var inte ensam om en sådan upplevelse. Se t.ex.

William Quilty, vars kropp hittades liggandes vid järn-
vägsspåret , med bada benen avklippta. Salmon Arm Ob-
server, den 29 oetober, 1931.

16 Obetitlat brev, den 31 oetober, 1929.
Hej på dig Brorsan,’ Zimmermans camp, den 26 ja-

nuari 1930.
' ' "Kära mamman,” Savona, B.C., den 14 juli, 1931.
' ' ” Kära morsan,” Proctor, 10 november, 1929. En liknan-

de historia ä r dokumenterad i skogsarbetarnas tidning,
BC Lumberworker. Där berättades att arbetare i ett skogs-
verkningsläger vid ett tillfälle bad om polishjälp nä r led-
ningen, efter en olycka hade en dödlig utgång, begravde
en arbetare i en omärkt grav i skogen. Arbetarnas ingri-
pande rvingade ledningen att gräva upp liket och forsla
det till det närmsta samhälle för en kyrklig begravning.

" ” Kära morsan,” Zimmermans Camp, den 13 january
1930.
Hej på dig Brorsan,” Zimmermans camp, den 26 ja-

nuari 1930.
" Kära mamma,” Nelson BC, den 20 oktober 1930.
23 Nelson B.C., den 5 december 1930
24 Nelson Daily News, December 10, 1930.
Js Nelson Daily News, December 17, 1930.
1(3 Ar 1932 skrev han: Svenskarna är de värsta av alla, de

försöka på alla vis att lura sina landsmän ä är avundsjuka
ä orättvisa på alla vis. De andra nationerna värdesätter ens
arbete å vill betala å hjälpa en på alla vis, men svenskarna
försöker att hälla en nere bäst de kan. Obetitlat brev,
Magnolia, den 16 oetober 1932.
Kära anhöriga,” Nelson, den 19 december 1930. En an-

nan svensk immigrant, Rolf Wallgren Bruhn från Göte-
borg, var ansvarig for den konservativa provinsiella reger-
ingens enda positiva arbersskapande aktion under trettio-
talets krisläge. Det var ett vägarbctcsproject där arbetslösa
anställdes mot en lön som var endast något lägre än
normallöner för grovarbetare. Sådant ” vettlöst ” spende-
rande skrämde dock den konservativa Federala regeringen
som svarade med att dra in på bidragen till BC. Hädan-
efter fick arbetarna i dessa läger nöja sig med 20 cent om
dagen, vilket blev c:a $8.00 per månad, plus mat och
husrum. För att läsa mer om Rolf W Bruhn, se Kapitel 4
i min uppkommande avhandling, Swedes at Work: Poli-
tics and Culture among Swedish Immigrants in Western
Canada, 1900-1930.”

*'H ” Kära anhöriga,” Savona B.C., den 6 mars 1931.
Dä har ja inte att tcllfälle te på 3 å r, för ja har inte träffat

en enda Kinnbo på hela tia.” Se 1 Kära anförvanter,” Mag-
nolia, den 13 augusti, 1931.

Vl Intervju med Roy Unge, augusti 2001.
M Bästa Mor,” Milleton, Saskatchevan [sicj, den 10 sep-

tember, 1932.
v Intervju med Roy Unge, november, 2000.
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Vi på Sveaskog tycker att skogen är
det finaste vi har. Den vill vi gärna visa
upp och dela med oss av.

Vi vill också dela med oss av vår
nya webbplats.

Den vill vi ska vara till nytta
och glädje för svenska folket; för
alla fågelskådare, fiskare, campare,
jägare och andra naturälskande och
upplevelsetörstande små och stora
människor som älskar naturen.
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