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Av SIGVARD MALMBERG

Redaktör Sigvard Malmberg skildrar några hittills föga beaktade svenska insatser vid upp
täckten och exploateringen av guldfyndigheterna i Klondike 1896—97. Författaren har genom 
arkivstudier bl.a. i Kanada och Alaska funnit nya fakta om hur svenska guldgrävare intog en 
framskjuten plats, ej minst som tekniska pionjärer, vid denna gruvkampanj i en otillgänglig 
del av den nordamerikanska kontinenten.
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Guldet i Yukon Genom Yukon Territory i nordvästra Kanada och genom Alaska

från öst till väst flyter floden Yukon i en av oräkneliga meander- 
slingor uppfylld båge, som inte är lik någonting annat i världsfloder- 
nas exklusiva familj. Den börjar med isiga källflöden på östsidan av 
Klippiga bergens utlöpare, endast 25 kilometer från Stilla Havet, och 
bryter sig sedan fram genom fjällpass, urskogar och tundror för att 
mynna i Behrings hav efter nära 4 000 kilometers lopp.

Ett enormt vattensystem av små och stora bifloder ligger utspritt 
kring hela den ringlande jätten. Och denna vattenvärld har för alla 
tider fått en egen stämpel — av guld. Yukon-floden och dess tillflö
den har varit och är guldförande i ojämförbar utsträckning. Sedan 
den åtrådda metallen upptäckts, vilket skedde redan under det ryska 
Alaskaväldets dagar, alltså före 1867, lokaliserades steg för steg fram
komliga upptäckarstråk och tänkbara fyndplatser. Slutresultatet, ef
ter 30 år, har sammanfattats på några rader av guldrushens historie
skrivare, den kanadensiske författaren Pierre Berton i hans bok The 
Klondike Fever. Guldet låg, säger han, på kullarna och i sandrevlar
na, i djupa raviner och breda dalar, i underjordiska vita grusgångar 
och glimmande bäddar av svart sand, i klyftor tio meter under mos
sarna och i upphöjningar på dalsidornas grässlänter.

Att förr i tiden resa till Yukon och Alaska från vårt land var ett 
aktningsvärt företag, ungefär runt halva jordklotet. En bok om de 
svenska missionärerna vid Behrings sund hette med fullt fog Vid jor
dens ändar. I våra dagar för jetplanet oss på sju timmar från Köpen
hamn över den vita polarkalotten till Alaska. En gång, då jag gjorde 
denna resa, fick vi ett bländande väder efter inflygningen vid Barter 
Islands flygfyr över den nyblivna 49:6 staten. Under oss låg snart de 
skarpeggade bergsmassiven i Brooks Range, och en stund senare såg 
vi på 11 000 meters höjd den väldiga Yukon ringla fram under oss 
från horisont till horisont. I nordost kom den långa bifloden Por- 
cupine flytande som ett bidrag till det fantastiska mönstret.

Vid detta sammanflöde ligger fortfarande den historiska platsen 
Fort Yukon, grundad 1847 av Hudson Bay-kompaniet, som vid den
na första framstöt inte kände till att man uppnått ryskt territorium. 
Från flygplanet kunde vi se Yukon-floden försvinna bland de runda 
bergen i öster, bortom Fort Yukon. I sanning, där gick en historisk 
väg uppströms den skummande floden. Några tiotal mil längre bort130
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började gränsen till Kanada, och på dess andra sida lyste det arktiska 
sommarljuset över den mest berömda av bifloder — Klondike.

Återigen tänkte jag på Bertons bok. Ingenting kunde jämföras med 
den lilla laxrika ström (salmon stream) som fick namnet Klondike, 
skriver Berton. Ty i dess dalgångar fann man mera guld än vid 
någon annan rännil, bäck, flod eller sandbank i hela Yukonbäcke- 
net — så packat att faktiskt en enda skyffel sand kunde rymma 
800 dollars i guldstoft och nuggets. Och året var 1896.

En tillfällighet gjorde att jag några dagar senare, då jag kommit fram 
till målet för min långa flygresa, världsutställningsstaden Seattle, 
fick ögonen på en artikelserie i en facktidskrift just om upptäckten 
av guld i Klondike. Författaren, Anthony Baird, en 85-årig gruv
ingenjör, beskrev där bland många andra pionjärer även svensken 
Charlie Anderson, som under märkliga omständigheter skapade sig 
en miljonförmögenhet på den rikaste av alla fyndplatser i Klondike 
och blev en legendarisk gestalt med tillnamnet Lucky Swede. Dunkla 
hågkomster från Jack Londons och Robert W. Service’s böcker dök 
upp. Jag blev intresserad och tillskrev Mr. Baird och fick också svar.

Många nya fakta framkom. Det visade sig att Charlie Anderson 
åren 1896—1900 i verkligheten gjorde en bland fackfolk högst re
spekterad insats som malmletare (prospector) och gruvpionjär. Denne 
i hemlandet helt okände man hade också en skara svenskar i sin tjänst. 
Svenskarna spelade över huvud taget en större roll vid Klondike- 
fyndens exploatering än man föreställer sig. Det är bara så att den 
stora Alaska- och Yukonlitteraturen gett lejonparten av äran åt de 
guldletare som stammade från U.S.A. och Kanada. De svenska nam
nen har man varken intresserat sig för eller sökt identifiera.

Jack London gick så långt att han i sina Nordlandsromaner med
vetet beskrev svenskarna som löjliga bifigurer i dramat. I den kända 
novellen om just Lucky Swede tecknade han bilden av en linhårig, 
tjurig och tafatt bjässe, som talade ett komiskt svensk-amerikanskt 
språk och blinkade med vitblå ögon. Denna föreställning om svensk
amerikanerna påverkade opinionen årtionden framåt.

Den kortfattade historieskrivning som här läggs fram kan lämp
ligen utgå från år 1894. Enligt Historical Society i Dawson, den gam
la guldgrävarstaden vid Klondike’s utflöde i Yukon, började detta 
år östkanadensaren Robert Henderson den prospektering, som ledde 
till den definitiva upptäckten av guldfälten i området. Denna sked-

Klondyke och 
»Lucky Swede»
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Upptäckten

de den 17 augusti 1896. En amerikan vid namn George Carmack 
fann då den rätta flodbädden, av pälsjägarna benämnd Rabbit 
Creek, sedan Henderson satt honom på spåret.

Henderson arbetade aldrig ensam i vildmarken. Våren och sommaren 
1896, kanske tidigare, hade han två svenska guldgrävare som kom
panjoner. Namnen på dem återfinns på flera ställen: Munson (Man
son eller Månson) och Frank Swanson. Detta gäng prospekterade i 
augusti vid den lilla bäcken Gold Bottom River, ett stycke uppför 
Klondike, hade förhållandevis god lycka och levde för övrigt i full
ständig isolering. En höjdrygg på ett par kilometers bredd skilde dem 
från den sydligare bifloden, Rabbit Creek. Men över den höjden kom 
aldrig nyheten om världsfyndet. Henderson blev lurad på konfekten 
— om avsiktligt eller ej, därom tvistar veteranerna i Dawson fort
farande.

Först när Henderson, Munson och Swanson en månad senare vand
rade ned mot mynningen av Klondike, fick de se vad som hänt. över
allt svärmade folk, dygnen runt vaskade man i strandskoningarna. 
All mark föreföll upptagen. På de bästa ställena sades guldet komma 
i dagen vid varje skyffel. Rabbit Creek hade döpts om till Bonania 
Creek, dvs. lyckoströmmen, vilket under jubel accepterats av områ
dets första miners’ meeting på förslag av norrmannen Knut Halstead 
och svensken John Ericksson. En halvmilslång gren av Bonanza hade 
vid sammanflödet visat sig vara fabulöst guldförande och fick det 
klassiska namnet Eldorado Creek.

Hendersons mannar blev utan lotter i detta lyckoland. Antagligen 
tog de jobb som hantlangare, det blev också lönande. Munson och 
Swanson fick inte heller senare något av Klondikes skatter, orättvist 
nog. Historieskrivaren Kathryn Winslow fastslår i sin bok Big Pan- 
Out (1951) att de båda svenskarna förtjänat en god del av äran för 
den stora upptäckten — men tyvärr, skriver hon, ”they slipped into 
anonymity”.

Jag har inte kunnat återfinna namnet Munson någonstans i fort
sättningen. Kanske är Munson Creek öster om Porcupine-floden ett 
minne av denne pionjär. Även Frank Swanson försvann ur akterna. 
En N. P. Swanson angavs som död på det första sjukhuset i guldgrä
varstaden Dawson City 1897. Fyra andra svenska namn stod för 
övrigt på samma lista.

Men det fanns folk från Sverige med bättre tur. Tio mil nedför132
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Yukon, från Klondike räknat, låg det redan livliga pionjärsamhället 
Fortymile, grundat 1886, och där vet vi att den nyssnämnde Charlie 
Anderson sedan 1894 hanterade sin vaskpanna tillsammans med fyra 
kompanjoner, en engelsman, en norrman, en grek och en arab. Den 
senare drunknade i Yukon före storfynden, och av vissa källor att 
döma tog Anderson då upp en eller två landsmän i sitt lag.

Minst ett 20-tal svenskar var det som vid denna tid sökte guld i 
Fortymile-distriktet. Det finns gamla kartor som uppvisar en Swede 
Creek och en Swede Dome, för att inte tala om Nordenskiöld River, 
Dahl River och — kanske ett minne av själve Anderson — Charlie's 
River. Bland de många andra vittnesbörden har jag funnit några sär
skilt slående, och utan tvivel faktiska.

Den brittiske globetrottern Harry de Windt företog under juni— 
september 1896 en färd från Yukons källor till mynningsdeltat vid 
Behrings hav. Efter hemkomsten skrev han 1897 boken Through the 
gold-fields of Alaska to Bering Straits, där han bl.a. nämnde Klon- 
dike-floden, ehuru med dess ännu icke förvanskade indianska namn 
Thron-Diuck (vilket betydde ”laxfälla”). Man får veta att ”det är 
en liten flod, omkring 40 yards bred i mynningen och grund; vattnet 
är klart och genomskinligt och av vacker blå färg”. Redan 1887 hade 
en guldgrävare prospekterat uppför halva flodens längd, en sträcka 
av 70 kilometer — förgäves.

Mr de Windt seglade ofrivilligt värdshus förbi. Ffan kom fjorton 
dar före guldet, och inte ett ord fick han veta om fynden förrän ett 
år senare, hemma i Europa. Men guldgrävarlägret i Fortymile upp
nådde han och kunde studera i detalj. Där fanns, noterade han i dag
boken, alla nationaliteter representerade, såsom amerikaner, frans
män, tyskar, ryssar och svenskar. En typisk Dancing saloon fann han 
dekorerad med amerikanska, tyska och svenska flaggor. Detta är med 
säkerhet det tidigaste omnämnandet i litteraturen av svenskarnas tal
rika närvaro i Yukon-fälten.

Man kan ju göra den reflexionen att en förvisso affärsbetonad 
amerikansk saloon-keeper aldrig skulle ha skyltat med den svenska 
unionsflaggan, om han inte vetat att det fanns gott om svenska och 
skandinaviska kunder inom räckhåll.

Guldgrävarna dansade enligt de Windt natten igenom. Det rådde 
en svag arktisk skymning. Enorma mängder mygg, Yukons värsta 
plågoris, bolmade in över videsnåren och kärren. Inne i hallen var 
det knappt armbågsrum, kvavt och rökigt. En liten orkester, violin 133
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och gitarr, spelade outtröttligt dansmusik — de Windt nämner sär
skilt ”Donau-Wellen”. Det kostade en dollar per dans, varav flickan, 
som i regel var indianska, fick behålla 25 cents. Ett 60-tal man kunde 
vara igång samtidigt i lokalen.

Utanför låg de oumbärliga slädhundarna, Jack LondoiVs berömda 
varghundar, de Windt räknade till tjugo stycken. Utanför satt också 
de eskimåiska männen och väntade på sina hustrur eller flickor. 
Många hade hand om spädbarnen, medan kvinnorna tjänade sina 25- 
cents i dansen.

En ögonblicksbild ur guldgrävarlivet, som jag inte velat förbigå.
Ett något senare vittnesbörd, igenkännligt i flera källskrifter, ger 

en direkt närbild från Bonanza Creek hösten 1896. En amerikan från 
Tacoma som stakat ut inmutning nr 20 fann denna värdelös och fäll
de då uttrycket: ”Eli leave it to the Swedes.” Elans granne blev lika 
besviken på sin Claim Twenty-One och satte då upp ett vida obser
verat anslag på sin gränspåle med orden: ”This moose pasture reserv
ed for Swedes and Cheechakos!” — moose pasture — älgmark — 
var ett ringaktande uttryck för dålig guldjord, och Cheechako be
tydde ömfoting eller gröngöling.

Det var allmänt känt i Yukon — kommenterar Pierre Berton — 
att svenskarna gav sig på marker som ingen annan guldsökare ville 
röra. Därav de förlöjligande uttrycken.

vaskning av inmutning Guldet i Klondikes flodsystem utgjordes av placer gold, fritt guld 
eller vaskguld, dvs. gedigen metall i form av guldstoft, korn, tunna 
blad eller oregelbundna ansamlingar, alltså nuggets eller guldklimpar. 
Grävarna talade om coarse gold eller grovt guld som bästa fynden. 
Detta från sekundära lagerställen (i motsats till guldförande fast 
berg) härrörande guld hade alltså under årmiljonernas lopp malts 
eller gnuggats fram ur den vittrande kvartsgrunden och så småning
om samlats i fickor, ådror eller stråk — pay streak, sade guldgrävar
na om denna bearbetningsvärda pay dirt — i de lösa avlagringarna.

Dr Carl Sahlin påpekar i sin uppsats om vaskguld i Dxdalus 1936 
att det är genom en naturens egen anrikningsprocess som den ädla 
metallen på grund av sin höga specifika vikt frånsorteras och avlag
ras exempelvis utefter flodådror eller på läplatser, där strömkraften 
varit minskad. Beträffande den alluviala metallens förekomstsätt 
skiljer man, utvecklar dr Sahlin vidare, på tre olika slags guld, alla 
utgörande resultat av flodens naturliga vaskningsprocesser. Sålunda134
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benämner man terrassguld det som utvaskas ur gruset på dalarnas si- 
dosluttningar och botten, bankguld det som erhålles i sandbankar, 
vilka älvarna avlagrat vid krökningar och mynningar, samt botten
guld det som finnes deponerat i sprickor och ojämnheter i den starkt 
söndersprängda bergytan. Det grus som ger terrass- och bankguld är 
ofta sammanbakat av järnockra. Bottenguldet har stannat, där älvar
nas vatten eroderat ner sig genom moränen till vad guldgrävarna be
nämner the bed-rock. Själva det guldförande gruslagret har oftast 
ringa mäktighet, i allmänhet cirka en halv meter.

De första guldjägarna vid Bonanzas och Eldorados sandiga strän
der började som alltid med den enkla utvinningsmetod som kallas 
vaskning. De enda redskap de hade var vaskpanna eller vaskfat samt 
skyffel och hacka. Med järnpannan, som i regel var ca 25 cm i dia
meter, sköljde de undan för undan bort det grövre gruset, så att till 
sist en mer eller mindre guldhaltig sandmassa återstod på bottnen. 
Framträdde då guldkorn eller nuggets, kunde den tränade prospek- 
torn snart nog bedöma om han var något storfynd på spåren. En man 
i laget brukade medföra en enkel våg, och det var lätt att konstatera 
hur mycket innehållet i en panna var värt. Genom att pannorna höll 
ungefär samma storlek fick man en enhetlig skala, som alla begrep.

Om nu en guldgrävare fick en serie utslag som han trodde på, så 
gällde det för honom att ”staka”, att göra en inmutning. Endast en så
dan per person var tillåten, i regel omfattande en 500 fot lång sträcka 
längs floden med en bredd som bestämdes av avståndet upp till bergs
sidan. Gränserna för claimen måste markeras med s.k. legal posts 
eller fyra fot höga pålar, på vilka namn och datum utsattes. Nästa 
steg i besittningstagandet av marken var en ansökan eller anmälan 
till närmaste myndighet, i detta fall den kanadensiska ridande poli
sens expedition i Fortymile.

Den första enkla guldvaskningen ersattes, när man etablerat sig 
på ett givande ställe, av utvinning med hjälp av trågliknande vask- 
vaggor. överallt på de små sandbankarna i Klondike såg man vask- 
vaggorna tas i bruk. De mest effektiva var försedda med dubbla 
bottnar, av vilka den övre hade smala springor eller små hål som ett 
såll och den undre var klädd med ett stycke filt eller segelduk. En 
man skyfflade i pay dirt, alltså den guldförande sandjorden, en annan 
öste vatten direkt ur floden över till tråget, medan man höll vagg- 
ningen i gång. Det ansågs att 500 kilo sand var normal dagsåtgång.

Efter tre till fyra timmar brukade man ta ut filten, skrapa av det 135
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synliga guldet och skölja igenom den fina sand som följt med. Ibland 
lät man sanden torka i kakor vid elden och blåste sedan med munnen 
fram det gyllene stoftet. Många Klondike-barn kunde aldrig glömma 
denna sysselsättning.

Ju mer guldvaskningen sattes i system, desto bättre blev anordning
arna. Från ett enda vasktråg övergick man till flera sammankopplade 
trälådor, överallt kallade sluice boxes. Vi skulle väl säga vaskrännor. 
Dessa ställdes upp i viss lutning, och vattnet leddes in på enklaste sätt, 
antingen direkt från ett litet vattendrag eller genom ösning för hand 
eller med en primitiv pumpanordning. Guldet uppfångades genom 
brädgaller eller med tvärgående lister, vilka i ett mera avancerat sta
dium preparerades med kvicksilver.

Trärännorna slog igenom fullständigt i Klondike’s dalar och ra
viner, snart nog täckande hela landskapet med bisarra mönster. Efter
frågan på sågat och hyvlat virke blev ofantlig. Skogen höggs ned 
överallt. De svenska timmermännen och snickarna, och sådana fanns 
det enligt många vittnesbörd gott om, gjorde ofta bättre affärer med 
yxan och sågen än med vaskpannan. Och som byggmästare var de 
oöverträffade.

Charlie Anderson Vid september månads utgång hade ett 250-tal guldgrävare samlats
kring Carmacks läger, varav över 100 var hårdföra veteraner från 
Fortymile. Bland dessa var Charlie Anderson och flera andra svens
kar. Något senare kom en liten ångbåt med folk från amerikanska 
läger i nedre Yukon. Längs Bonanza Creek, som var endast ca 30 
kilometer lång, hade i november ungefär 200 inmutningar etablerats. 
I den endast 5 kilometer långa Eldorado Creek var området fullbelagt 
med ca 40 claims. Sammanlagt fanns det denna första vinter i hela 
Klondike omkring 500 inmutningar, enligt polismyndighetens offici
ella rapport.

När dagarna mörknade och snön lade sig över vildmarken, blev 
det oro bland guldgrävarna. Många ville sälja sina lotter, en del där
för att de inte haft tur med sig, andra återigen för att de redan gjort 
sig en liten förmögenhet. En tredje kategori var sådana som blivit 
betänksamma inför det hårda arbetet att genomborra den permanent 
tjälbelagda jorden. De hade slitit nog med att skumma ytsanden; de 
nöjde sig nu med denna skim-mining, som uttrycket löd.

En kväll i november fick Charlie Anderson — själv ännu utan 
egen claim — ett anbud av tre amerikaner att köpa deras inmutning136



Flygfoto av Klondike- 
flodens utflöde i 
Yukon-floden med 
staden Dawson City 
liggande omedelbart 
t.v. i Klondikes myn
ning. På biflodens 
högra sida ses Bonanza 
Creek flyta in från 
sydost, och den större 
dalen på Bonanzas 
”undre^sida är Eldo
rado Creek. Fårorna 
visar mudderverkens 
arbete i de guldhaltiga 
sandbäddarna. — 
Foto: Shells olje- 
letningsexp edition, 
Spartan Airlines.

En svensk invandrare 
i Wisconsin, fotograf 
E. A. Hägg (Haegg), 
född i Bollnäs i86y, 
kom till Klondike- 
fälten 1897 och tog 
under detta och föl
jande år en enastående 
serie bilder av guld- 
ruschen. Här ett prov 
på hans verk:
Ruperfs Claim.
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TO KLONDYKE TRAVELLERS.

The Military Equipment Gompany, Ltd,,
7, WATERLOO PLACE, LONDON, S.W.,

- Are preparet! io FU Out cntirety, -

Prospectors, Miners & Expeditions to Klondyke
— with —

- TENTS, - 

SLEDCES, -

- - FURS,
COMPRESSED

- - FOODS,
MEDICAL -

- - STORES,
F0LD1NC - -

- - BOATS,
&C , &C„ Äc.

Ixmded Sledgc.

Full Partlculars and Estimatea sent Fre» on appllestton to tho General Manager.

I1LITART EQUIP1EKT, STORES Ud “TORTOISE " TERTS CO., LTD.,
7, WATERLOO PLACE, LONDON, S.W.

Ett av E. A. Häggs fotografier från Eldo
rado Creek, visande guldområdet lott nr 
//. De små bäckraviner som löpte ned 
för dalsidorna till bifloden Eldorado kal
lades ”gulchs”. Detta är French Gulch. 
”Lucky Swede’s” område några kilometer 
härifrån företedde med säkerhet samma
bild.

Tidningar, tidskrifter och böcker i såväl 
USA som Kanada och England började 
iSyy överflöda av annonser om resemöj- 
ligheter, handböcker, utrustningsattiraljer 
etc. för Klondike-fararna. Här ett exem
pel från en i London utgiven bok.



I

En ångmaskin i Klondike- 
distriktet av den enkla 
typ som den svenske 
pionjären Charlie 
Anderson konstruerade. 
Under mosslagret, jorden 
och gruset nåddes den 
guldförande sanden på 
15—40 fots djup omedel
bart ovanför fasta berget. 
Från huvudschaktet 
drevs gångar horisontellt 
utmed klippgrunden. 
Gruslagren låg i perma
nent tjäle och var sten
hårda. Ur ”Klondike 398”.

En samtida teckning som 
visar den enkla upp- 
vinschningen av det 
genom elden upptinade 
guldhaltiga jordmateria
let. Två man var nöd
vändiga vid bearbet
ningen av en inmutning, 
men ett eller två lag om 
6—8 man ansågs ge det 
effektivaste resultatet.

METHOD USED TO THAW GROUND



En 8o-årig artist i St. Helens, Oregon, Hallie Carl Heacock, har gjort dessa 
teckningar från guldfälten i Klondike. Som 15-åring hjälpte han sin fader i 
dennes guldgruva i Bonanza Creek. Överst: Bonanza nr 16. — Nederst: En 
typisk vinterhild från en av de mindre bäckravinerna i Klondike, Lovet 
Gulch. Jorden upptinades även vintertid nere i gruvorna och tömdes uppe 
i dagen vid blockhusen, varifrån de dyrbara högarna bevakades inför vask- 
ningen vid vårfloden.
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vid övre Eldorado, som bar registreringsnumret 29. De tre hade ar
betat sig ned ca 18 fot och sedan tröttnat, ty inget guld hade spårats. 
De begärde 1 200 dollar, Anderson bjöd 800 kontant (som han hade 
under stuggolvet) och fick så lott 29 i Eldorado.

Kring denna episod växte fram en legendflora i tidningar, böcker, 
magasin och sånger. Jack Londons novellversion vann mest tilltro. 
Enligt denna skulle Anderson under rusets inflytande ha lurats att 
köpa värdelös mark, varpå han förgäves sökte få rättelse, t.o.m. ge
nom uppvaktning hos polismyndigheterna, och slutligen i rena ilskan 
företog en provgrävning. Och då kom guldet i dagen. Den svenske 
veteranens närmaste vänner hävdade både den gången och senare att 
den erfarne och skötsamme mannen ingalunda blev dragen vid näsan, 
han visste nog vad han gjorde. Yrkesmässigt kände han hemligheten 
med de försvunna flodbäddarna, som ibland kunde spåras högt upp 
över de alltjämt rinnande vattnen och där bottenguld låg ansamlat 
sedan miljoner år.

Hur som helst — Lucky Swede kom till världen. Och det var en
ligt alla källor på själva julafton 1896 som Charlie Anderson satte 
foten på sin nya egendom. Han hade då tagit med sig två svenskar 
från den nygrundade staden Dawson — man tycker sig ana försik
tigheten bakom hans val av ledsagare! Han undersökte själv det sex 
meter djupa schaktet, fann marken brytvärd och satte igång att med 
stockeldar tina upp den.

Denna metod att gå ned genom den ständiga tjälen — permafros- 
ten — hade så sakta börjat användas bland guldsökarna i Klondike. 
Dels eldade man med ved, dels placerade man upphettade stenar eller 
klippblock i sanden. Tjälen smälte, och det lossnade materialet skyff
lades undan för undan upp. De konformiga högar som bildades vid 
schakten var karakteristiska för hela fältet. Förfaringssättet var enligt 
samtida beskrivare en mycket långsam, smutsig och besvärlig process. 
Risken för rökförgiftning var permanent.

Endast två fot ytterligare behövde Anderson gräva sig ned i sitt 
gruvhål. Han stötte på skiktet ovanför the hed-rock — själva fasta 
berget — och där låg guldkorn och nuggets tätt. Det berättades att 
Anderson gjorde en enkel siktning eller sållning redan på bottnen, 
och därefter klättrade han upp och visade den första pannan från 
Eldorado 29 för kamraterna. Den innehöll finaste guld, värt 1 200 
dollars.

Nere i djupet hade den tränade prospektorn sett hur den gråvita 141
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grusgången, som var mycket bred — ända upp till 40 fot bred på 
grannområdet, nr 30 — löpte in i alluvialskiktet åt båda hållen och 
uppenbarligen sträckte sig ganska långt bort. Han drog sina slutsatser, 
och kanske var det därför som han köpte ut sina två landsmän, som 
han tydligen ansåg hade del i fyndet. De påstås ha fått 25 000 dollars 
för 10 dagars arbete, varefter de försvann, överlyckliga.

På tre år, 1897—1900, tog Charlie Anderson ut guld för mellan 
1,2 och 1,5 miljoner dollars ur Eldorado 29. Han kallades The Midas 
of the North och The Matador of Eldorado. Med säkerhet är värdena 
riktiga. Enligt de officiella handlingarna i Ottawa noterades guldut
vinningen inom den snäva cirkeln Bonanza—Eldorado—Gold Bot
tom eller Hunker Creek enbart för tiden 1 januari—1 april 1897 till 
ett värde av i runt tal en miljon engelska pund.

Tekniska insatser Men bakom guldglansen och legenderna skymtar otydligt och obe
aktat en annan, intressantare bild: av yrkesmannen, pionjären Char
lie Anderson. Ur de knappa källskrifterna kan man utläsa att den då 
37-årige svensken, när han väl blivit klar över sin gruvas möjligheter, 
gick till verket med en uppfinningsrikedom och energi som för tanken 
till andra svenska insatser på teknikens fält i avlägsna länder.

När vårfloden satte in, hade Anderson förberett vaskningsarbetet 
i god tid, kanske noggrannare än någon annan vid Eldorado-bäcken. 
Det finns en exakt uppgift, mycket talande. För 800 dollars hade han 
inköpt en eldskadad låda med spik, svartnad och krokig, och själv 
gjort innehållet användbart. Summan är typisk för de skyhöga pri
serna på alla förnödenheter i det vinterisolerade Klondike. Men svens
ken tvekade ej vid spikauktionen, han ville till varje pris ha sina 
vaskrännor färdigbyggda. Kanske planerade han också att bygga s.k. 
plattformar, med vars hjälp guldjorden skyfflades upp etappvis från 
gruvhålen till vasktrågen.

Samtidigt anställde Anderson ett antal arbetare, troligen 6—8 
man, bland vilka skandinaverna dominerade. Vi vet några svenska 
namn: Olle Berg, Mike Peterson, Pete Peterson. Mr Anthony Baird 
berättar i brev till förf. att han personligen kände de båda sistnämn
da och att dessa arbetade för Anderson i tre år, eller så länge denne 
själv drev gruvan Eldorado 29. En sådan uppgift säger förvisso myc
ket om hans kapacitet som arbetsgivare och varför inte också som 
bergsman. Enligt Baird betalade han de högsta lönerna i Klondike 
och var välkänd för att hålla ordning och reda i sitt område.142
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De primitiva eldningsmetoderna i gruvorna befanns snart alltför 
farliga, opraktiska och olönsamma. Samtidigt höll virket på att ta 
slut, bergssluttningarna var redan kalhuggna. Allt gjorde att guld
grävarna började samråda om förbättringar i tekniken.

Den kanadensiske lantmätaren, Dominion Surveyor William Ogil- 
vie — vars minnen är en ypperlig källskrift — har skildrat hur män
nen just i Bonanza och Eldorado övergick från vanliga stockeldar 
till oljebränslen och kolfyrar och även prövade enkla biåslampor. 
Någon ökad snabbhet eller lönsamhet innebar inte detta. Men så 
började man experimentera med ånga som upptiningskraft, och den 
metoden slog snart igenom.

Charlie Anderson var bland de första, om inte rentav den förste, 
som byggde en sådan ångpanneanläggning. Jag citerar en källa: ”Han 
konstruerade en ångmaskin (steam plant) för att tina upp marken 
och göra gruvarbetet snabbare och lättare.” Enligt samma källa bygg
de den outtröttlige svensken en stor stockvirkeshydda vid schaktets 
mynning och ledde in ångvärme. Man ser en händig svensk framför 
sig!

Enligt Ogilvie åstadkom en ångpanna i gruvdrift som regel ett 
tryck av ca 20 kilo per kvadrattum. Från pannan leddes en rörlig 
slang ned i gruvan. Genom ett vinkelställt munstycke av järn, vilket 
var försett med två eller tre cirkelrunda hål, pressades ångstrålen 
mot den frusna pay dirt, den guldförande grusjorden. Munstycket 
trängde sakta in i horisontalled och fick sitta kvar och arbeta utan till
syn, varvid upptinandet fortgick i förvånansvärt snabb takt.

Ängmetoden var det utan jämförelse mest ekonomiska sättet att 
använda den allt dyrare veden. Den tillät dessutom att upphettning
en begränsades till själva grusstråken, varigenom det sedan stackade 
materialet blev rikare och vaskningen i sin tur kunde underlättas.

I de mera permanenta gruvorna fick ångmaskinen även överta 
driften av gruvspelet. I början hade man både winschat upp jorden 
och hissat ned korgarna eller hinkarna för hand, ett hårt jobb i kylan 
och fukten. Nästa förbättring var ångdrift av vattenpumparna vid 
vaskrännorna.

Pumpverken var av enklaste hjultyp, det fanns rejäla svenskbeto- 
nade vattenhjul, som man på bilderna tycker sig känna igen från 
Bergslagen, och det fanns smala s.k. Chinapumps. Detta namn är 
med säkerhet en påminnelse om att kineser i stort antal importerades 
till gruvorna i södra Alaska och British Columbia på 1880-talet. 143
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Bortsett från vårflödena var det ont om vatten i de små Klondike- 
strömmarna. Guldgrävarna tvangs organisera en systematisk fördel
ning av tilloppen. Enkla vattenledningar löpte ut till de olika gru
vorna. Man fick beställa tid hos pumpskötarna efter ett noga upp
gjort schema, och sedan kostade det 5—8 dollars i timmen att få vat
ten i rännan. Varje ”våg” om ca 100 liter i minuten kallades one sluice 
head. Ofta var det unga pojkar som släppte på vattnet. ”Min väckar
klocka var oumbärlig dygnet runt, för att jag skulle kunna leverera 
vatten på minuten”, skriver en minnestecknare från 1899.

Återigen vågar man understryka att de svenska Yukonkarlarna 
enligt vittnesbörden var specialister på alla de byggen och konstruk
tioner som förekom. De var uppfinningsrika och arbetsamma, tog 
de hårdaste jobben. Lön för mödan fick de också. Ett indirekt bevis 
är att de väldiga förtjänsterna redan första halvåret 1897 kom på
fallande många svenskar till del. Detta framgår klart av källorna.

Lön för mödan När i juli samma år de första ångarna från Yukon med guldgrävare
ombord anlände till Seattle och San Francisco, varvid nyheten om 
fynden för första gången spreds ut över världen, publicerade lokal
tidningarna genast både namn på de nyblivna penningmagnaterna 
och dollarvärdet av det guld som de medförde i säckar, skinnpåsar, 
damejeanner, maggördlar och gamla gummistövlar. Bland de sålunda 
presenterade märktes Bernhard Anderson, som medförde guldstoft 
för 14 000 dollars och papper på inmutningar värda 35 000 dollars, 
vidare dennes partner Konrad Dahl, värd exakt lika mycket, vidare 
Henry Anderson med 25 000 dollars, som han tagit in för en halv 
lott i Eldorado, och ytterligare en Anderson med förnamnet Charles 
(icke Charlie), som ävenledes var god för 25 000.

Andra namn på återvändande från Bonanza- och Eldoradofälten 
var Anders Olson med kompanjonen Nels(?) Johnson, vidare bröder
na John och O. P. Ericksson, kända värmlänningar, Olle Olson, 
Hank Peterson, Peter Wiborg samt William (Bill) Carlson och Bengt 
Wall. De båda sistnämnda var kompanjoner från staden Tacoma 
invid Seattle och bokades in för 50 000 dollars vardera, fortfarande 
enligt lokalpressen. Allt detta var mycket pengar i dåtida Amerika, 
för att inte tala om Sverige. Alaska-båtarna kallades också guld
skeppen.

Samtliga här omtalade var svenskar, de allra flesta första genera
tionen invandrare. Många ur listorna kan identifieras även därför144
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att de med tiden blev mycket kända inom det framåtgående Pacific- 
området och förekom som vördade åldermän inom Yukon Order of 
Pioneers, Arctic Brotherhood och liknande sammanslutningar. En 
metodisk genomgång av protokoll och register från dessa borde kun
na ge ett intressant förstahandsmaterial från pionjärtiden, sedd ur 
svensk synpunkt.

Ett exempel. Den nämnde John Ericksson (senare Erikson), som 
befann sig bland de första upptäckarna i Bonanza-dalen och förstod 
att snabbt ta sin chans, gjorde sig en miljonförmögenhet på gruvan 
Eldorado 10. Han drev denna med lejt folk, liksom Charlie Ander
son i 29:an ovanför, och fick ett mycket gott anseende redan under 
startsäsongen. Sedermera gjorde han karriär i Seattle, blev bankchef 
och tidningsägare och drev även gruvor i Nevada. John Erikson be
sökte ofta Sverige och inköpte säteriet Odenstad i sin värmländska 
hembygd. Enligt en biografi tog han sig upp till Alaska och Yukon 
redan 1895. Han tillhörde sålunda den handfull djärva svenskar som 
redan före storfynden började utforska det okända vildmarkslandet 
— de verkliga pionjärerna.

Mest omskriven var och förblev dock Lucky Swede, ehuru hans 
liv i längden gestaltade sig helt annorlunda än de framgångsrikas. 
Hans systerdotter, fröken Anna Almén, berättade för mig att Karl 
Johan Anderson, som han hette vid utvandringen på 1880-talet, nå
gon gång vid sekelskiftet hade underrättat föräldrarna om sitt fynd 
i Klondike. Hon minns från sin barndom hur morbrodern, säkerligen 
fullt riktigt, beskrevs som mångmiljonär i Kalifornien, där han slagit 
sig ned och enligt olika rapporter hem levde ett furstligt liv. Men 
familjen fick också veta att han förlorade allt han ägde och hade vid 
jordbävningen i San Francisco. Därefter nådde blott strödda under
rättelser hemlandet.

Sveriges konsul i Vancouver, B.C., Karl A. Ståhl, har med stor 
älskvärdhet för författarens räkning forskat efter Charlie Anderson 
och konstaterat att denne avled så sent som 1939 i Vananda, British 
Columbia, vid 80 års ålder, och att hans grav återfinnes på en liten 
kyrkogård på Texada-ön. Han hade då i ett par årtionden ägnat sig 
åt malmletning, vanligt gruvarbete och skogsarbete i kustområdena 
vid Stilla havet. Av grannar och myndigheter fick den gamle svensk
kanadensaren det allra vackraste eftermäle i ljuset av en pionjärgär
ning som folket på orten väl kände till och respekterade.

Denna kortfattade historieskrivning om de första svenskarna i 145
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Klondike och Yukon har sträckt sig fram till juni 1897. Då var den 
legendariska upptäckarperioden över. Isen gick upp på Yukon-flo
den. Hjulångarna kom i trafik. Pionjärerna blev inte längre ensam
ma herrar på täppan. I september började rusningen utifrån för att 
kulminera sommaren 1898.

En mängd svenskar, säkerligen i hundratal, var med i detta lem- 
meltåg över bergen, The Trail of 98, då 28 000 guldsökare inregistre
rades av kanadensiska polisen enbart vid den sydliga Yukon-gränsen. 
Vad som då utspelades, har skildrats av Robert W. Service i dikt
verk som The Spell of the Yukon och återupplivats inför en hel värld 
av Charlie Chaplin i filmen Guldfeber.

Bland ögonvittnena till guldruschens kulmen befann sig den sven
ske vetenskapsmannen Otto Nordenskjöld, då docent i Uppsala, som 
tillsammans med fil. dr Frithiof Andersson och fem andra svenska 
medhjälpare anlänt till Yukon i juli 1898 för att göra en vetenskap
lig undersökning av fyndområdet. Expeditionen hade även till upp
gift att söka spår efter S. A. Andrées i polarområdet försvunna bal
long. Omedelbart efter hemkomsten till Sverige höll Otto Norden
skjöld i december 1898 ett föredrag om ”dessa märkvärdiga guld
förekomster” inför Svenska sällskapet för antropologi och geografi. 
Detta var den första större presentationen av Klondike för svensk 
allmänhet. Icke på något sätt antydde Nordenskjöld att han hade 
träffat svenska guldgrävare på fälten eller hört svenska insatser 
omnämnas.

Ett annat svenskt ögonvittne i guldruschens mitt var en ung sjö
kapten, Herman af Petersens, som upplevde ganska otroliga äventyr 
på sin väg till guldfälten. Han bosatte sig sedermera i Seattle och 
skrev där ned sina minnen av åren 1898—1900. En brorson, major 
Magnus af Petersens, Erstavik, har välvilligt låtit mig ta del av 
detta manuskript, ur vilket ett för gruvarbetet belysande avsnitt här 
återges.
. .. Den första plattsen Jag kom till hätte Klondike City. Det var ett sam
hälle bestående af stockhus men de flästa husen voro stängda. Dawson City 
låg på andra sidan Klondike floden. Allting var dyrt i Dawson och inget arbete 
fans der att göra. . . Jag såg en man stå der och han frågade mig var Jag kom 
from och sade åt mig att Jag kunde stanna i hans stuga. Det skulle ej kosta 
mig något annat än skaffa ved och vatten. Men först måste ni sofva ut och det 
tar 3 eller 4 dagar, för ni är aldeles utarbetad. Så jag stannade hos honom och 
sof för det mästa i 3 dygn. Hans namn var Evans och han var en präktig man 
att ha att göra med . ..146
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Äfter att ha blifvit utvilad gick Jag till grufvorna för att söka arbete. Vägen 
dit var full af lera och vatten, och det var fullt af arbetare utan arbete. Var 
man ej bekant med dem som ägde grufvorna så kunde man ej få något att göra 
och såsom arbetarne lefvde var det sämsta Jag någonsin sett i hela mitt lif. 
Smutsiga hus fulla af ohyra, luktade som svinhus. De hängde upp sina leriga, 
smutsiga kläder runt kaminen der dom sof. I fråga om ohyra så voro nästan 
alla hotell i Dawson fulla af dem, liksom värdshusen äfter vägarna.

Tala om samhällen som för ett lågt lif så får Jag säga att lifvet i Klondike 
var et af de lägsta Jag set under alla mina resor rundt verlden. Dryckenskap 
kortspel och andra spel för pengar, danslokaler med en massa fruntimmer och 
falskspelare, krögare och andra parasiter som följer guldsökaren för att locka 
ifrån honom hans guld. Dag och natt voro dessa platser öpna. Dit gick guld- 
sökarne med sina påsar fulla af gulddust för att släcka sin törst och lefva ett 
högt lif för en kort tid. Det gjorde ej något hur de sågo ut, bara de hade gott 
om gulddust. I åtskilliga böcker Jag läst har poeterna gjordt lifvet i Klondike 
romantiskt, men i verkligheten var det det lägsta lif man kunde få se.

Arbetet i grufvorna var det hårdaste någon man kunde företaga sig. Det tar 
tre veckor innan musklerna blir så pass utbildade att man blir något så när fri 
ifrån värken, så att man i tio timmar kan med pikyxa och spade få ut den 
mass grus och lera som anses för ett dagsarbete. När man först börjar kan man 
knapt få någon sömn om nätterna, för ens krop värker kollossalt. Jag har set 
unga kraftiga men hvilkas händer skakade så illa när de satt vid matbordet 
att man kunde höra det i hela rummet.

Det var sådant arbete som Jag sökte men kunde ej få någott att göra vid 
grufvorna. Så Jag fick arbete att sänka ner pålar i marken för elektriska trådar 
från Dawson till grufvorna, hvilket bestod i att hugga med ett långt tungt stål- 
spet hål i den frusna marken, 4 fot djupt. Den som ej har försökt ett sådant 
arbete har ingen aning vad det vill säga i fråga om armarne, aldra hälst hand
lederna svulnar af det hårda arbetet. ..

Genom dessa och liknande ögonblicksbilder från vardagslivet i 
guldets Klondike har Herman af Petersens på sitt sätt också belyst 
värdet av de svenska pionjärinsatserna ”vid jordens ändar”.
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