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Frontera enllá 1725-1825*

Thierry JORDAN

EIs anys 1720 i 1725 varen marcar l'inici d'una forta expansió de la frontera
cap a l'interior que assoliria les terres d'Oregon, en no gaire més d'un segle. Aquest
capítol narra l'extraordinaria dispersió dels pioners de la frontera que ocuparen,
en vora d'un segle, unes terres verges, només empeses per la forca del destí.

Durant els vuitanta anys previs a 1720, l'expansió de la frontera del Midland
fou lenta i va servir per establir les futures bases per a la rápida projecció, a la
part alta del riu Schuylkill (en el comtats de Montgomery i Berks), i a l'en
capcalament de la badia de Chesapeake (a I'Est de la baixa Susquehanna). Es
poden diferenciar dues parts en el període previ. A les decades 1640-1680, es
va formular la cultura de l'interior, com a resultat dels trets preadaptats d'Europa
del Nord i de rnanlleus de les poblacions indígenes. Mentre que, entre 1680 i
pels volts de 1720, la forta barreja etnica i grau de casaments interetnics varen
permetre escapar a la cultura incipient de l'interior de la seva inicial identitat
étnica. D'aquesta manera es varen poder estendre per la periferia del Midland
sencer, envoltant el nucli fluvial de la vall del Delaware.

Lembranzida de la cultura interior vers I'Oest només podia iniciar-se a partir
d'un volum de població suficient que permetés aportar més pioners a la fronte
ra i accelerar el creixement del nucli germanic, que incidia alhora en el desplaca
ment de més pioners. Aquesta manca de pes demografic es va solucionar amb
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l'arribada, en massa, d'immigrants ecoceso-irlandesos i de germanics, pels volts
de 1720. En general, la gent de l'Ulster, procedent d'una de les arees amb les con
dicions de vida més extremes d'Europa, aterraren enmig de la frontera interior,
on ja s'havia articulat un sistema d' adaptació fino-índia. EIs germánics, coeta
niament, varen participar a l'expansió del nucli del Midland, amb la recreació dels
paisatges holandesos de Pennsylvania que han perviscut fins l'actualitat, 1 Linesperar
allau de població a l'área de la frontera va anar desplacant el creixement del nucli
germanic que va provocar un rapidprocés d' expansió de la colonització cap a l'in
terior. Un cop resolta la feblesa demográfica del sistema d' adaptació pioner, l'ex
pansió de la frontera interior ja queda garantida fins a l'assoliment del Pacífic.

EIs passos cap a l'Oest

Les rutes de l' expansió de la frontera americana durant la centúria posterior
a 1725 han estat arnpliarnent tractades i cartografiades i no s'hi prestara gaire
atenció aquí (figura 1.1). Només cal esmentar que des de les bases de la fron
tera vora el riu Schuylkill i l' encapcalament de la badia de Chesapeake, els pio
ners del Midland que exploraven cap a l'oest a Pennsylvania es toparen aviat
amb la barrera dels Apalatxes.' Amb tot, els passos i els congosts de la serrala
da més oriental permeteren un facil accés a les valls de Lebanon i Cumberland,
(a Pennsylvania). Ambdues formen part d'una peculiaritat topográfica ano
menada la Great Valley dels Apalatxes, una ampla i fertillleixa que s'esglaona
en la llargaria de la serralada des de Nova York fins a Alabama." Des de la part
alta del Comtat de Berks (Pennsylvania), la vall de Lebanon esdevé el centre
de connexió amb el riu Susquehanna a Harrisburg. EIs colons de la vora de
l'encapcalament de la badia de Chesapeake varen poder remuntar el riu
Susquehanna fins Harrisburg o bé varen optar per tombar cap al'oest per York
i Gettysburg per endinsar-se a la Great Valleyvora Hagerstown (a Maryland).
La primera gran concentració escoceso-irlandesa de la Great Valleyes va donar
al corntat de Cumberland (just a l'oest de Harrisburg)."

Un cop els pioners de la frontera interior entraren a la Great Valley, el prin
cipal flux migratori es va desviar cap al sud-oest seguint la direcció de la vall,
cap a l'interior de Virgínia. Aquesta desviació fou tan important que el prin
cipal domini cultural del Midland s'aná centrant cap l' Upland South (la plana
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alta del sud), en un rerapaís que la latitud havia destinat a les plantacions del
Chesapeake i de la costa de Carolina del Nord. A l'oest de la Great Valley, hi
ha una successió de petites i ordenades valls allargassades i de serralades que
s'intercalen, duplicant l'alineació nord-est/sud-oest i reforcant així, la desvia
ció. El pioners de 1'interior anaren avancant rapidament per la Great Valley,
cap a mitjans del segle XVIII, fins arribar a la part oriental de 1'Estat de Tennessee,
vers 1750. La densificació fou tan elevada que forca colons passaren cap a l'est
per rnitja dels passos de la Blue Ridge cap al Piedmont de Virginia i de les
Carolines, endinsant-se en les árees rera les plantacions de la costa (figura 1.1).

Altres varen preferir desplacar-se des de la vall dels Apalatxes cap a les terres
a l'oest de les muntanyes. Per assolir-ho, havien de travessar la imposant paret
oriental coneguda com el Appalacchian Front, més enlla del qual s'estén un
altiplá fragmentat on els sols són forc;a menys fertils que els de les terres de
la carena i de la vall. El Pas de Cumberland era la via més facil per a traves
sar el front i donava accés darrera les muntanyes al meravellós Bluegrass Basin
de Kentucky. Hi havia també vies de més difícil accés, com l'aiguabarreig de
l'Ohio a Pittsburgh, més enllá del qual el riu esdevé una excel-lent via de
transporte Un nombre reduít, en canvi, va travessar l' altiplá desplacant-se des
del nord, alllarg dels rius Delaware i Susquehanna, pel nord de 1'Estat de
Nova York.

Una part dels colons del Midland, en canvi, varen romandre a l'est de les mun
tanyes, dirigint-se cap al sud-oest, alllarg de l'eix de la Fall Line, fins a Georgia
i Alabama. Es varen retrobar amb companys del Midland que havien passat cap
a l'est pels passos de la Blue Ridge, i plegats varen enfortir la petició de Pennsylvania
sobre les terres del Piedmont i de 1'interior de la plana costera Atlántica.

A partir d' aquestes rutes principals i altres vies secundaries, els colons del
Midlandvaren forjar la seva via cap a l'oest, Un mapa de la colonització esco
cesoirlandesa, a l'epoca de la Revolució Americana, cinquanta anys després de
l'inici de la gran dispersió dels colons de l'interior, mostra la seva bona aptitud
com a colonitzadors en árees boscoses (figura 1.2).

L'herencia genética a l'oest de Nova Suecia

Quin paper va jugar la descendencia a Nova Suecia en l' expansió de la
frontera del Midland després de 1725? No es pot donar una resposta defi
nitiva. Qualsevol intent de reconstruir l'herencia etnica de la població colo
nial a América que inclogui la vessant de l' interior, a partir de l' análisi dels
noms de l'inventari del cens de 1790 o bé de llistats semblants és difícil.
Ha estat batejat, amb exageració, com una missió impossible:' Per exemple,
un estudiant, que estudií l'inventari de 1790 per a la recerca de la pobla-

5 Donald H. ArrnNSON, «Why the accepted Estimates ofthe Ethnicity of the American People, 1790,
are Unacceptable», William and Mary Quarterly, 3rd ser., núm. 41, (1984), 102-119.
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ció blanca de Carolina del Nord, pot arribar a deduir que la població esco
ceso-irlandesa representa un 13,5 per cent del total, mentre altres, tot i
emprar el mateix inventari considerarien que la proporció originaria de
l'Ulster llisca el 40 per cent." Així, la població descendent de suecs, al final
del segle XVIII, a Nova Jersey, oscil-la, segons els llistats, entre un 1,1, 2,9
i 3,9 per cent.?

Persones descendents d' originaris de les Terres Altes britániques, incloent
hi colons escoceso-irlandesos, gaelics, escocesos, i anglesos procedents d'arees
de muntanya com Cornualla i els Penins, conformen gran part de la població
de la frontera americana del Midland. Amb tot, algunes crítiques consideren
que el seu nombre i proporcions han estat sobrevalorades." En comparació, el
legat genealogic de Nova Suecia a la frontera no ha estat gaire recalcat, ni con
siderat, tot i que els historiadors dels estats de l'oest han reconegut, en algunes
ocasions, la presencia nord-europea. La població de Virginia de l'oest té remi
niscéncies deNovaAmsterdami deNova Suecia, els de Ohio són tinguts per tenir
un tint de sangsueca i holandesa, els primers colonitzadors són etiquetats de
barreja beterogénia que inclou descendents d' Escandináuia o bé Suecs, i entre
els colons de l'interior que estaven poblant la frontera a l'oest de Carolina del
Nord, un grup eren els suecs.' La influencia de Nova Suecia, passa molt sovint,
inadvertida més enllá de la vall del Delaware.

No es pot per tant establir una estimació acurada de la proporció de des
cendents finesos i suecs en relació a la població de la frontera del Midland. Hi
va haver massa matrimonis interetnics, abans de 1700. Massa noms d'Europa
del nord foren anglicitzats i molt sovint, també, els colons del segle XVII can
viaren el seu nom cada generació, a la manera tradicional sueca. Tot plegat va
participar malauradament a la creació de nombroses confusions genealogi-
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Census ofthe United States to the Twelfth, Washington D.C, Governement Printing Office. p. 116;
AMERICAN COUNCIL OF LEARNED SOCIETIES, Reportofthe Committeeon Linguisticand National Stocks
in the Population ofthe United States, Washington D.C., Government Printing Office, 1932; Annual
Reportofthe American HistoricalAssociation, vol. 1, Proceedings, p. 396, 1931.

7. Thomas L. PURVIS, «The European Origins of New jersey's Eighteenth-Century Population»,
New Jersey History, núm. 100, (1982), 16,22,28.

8. Grady MCWHINEYi Forrest McDoNALD, «Celtic Names in the Antebellum Southern United
States», Names, núm. 31, (1983), p. 94-95; Rowland BERTHOFF, «Celtic Mist Over the South», [ournal
ofSouthern History, núm. 52, (1986), p. 523-50.

9. Louis REED, Warningin Appalacchia: A study ofWirt County, Wést Virginia, Morgantown, West
Virginia University Library, 1967, p. 26 i 44; Henry HOWE,Historical Collections ofOhio, vol 1, Norwalk,
Laning Printing, 1898-1902, p. 21; Eugene M. BRADERMAN, «Early Kentucky: Its Virginia Heritage»,
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ques." Es pot, amb tot, demostrar que rnoltes de les famílies de Nova Suecia
varen esclatar amb la frontera. A partir d'una acurada recerca genealogica, s'ha
pogut identificar vint-i-dos noms americans que han romangut, aparentment,
concentrats a la descendencia de Nova Suecia fins l'any 1825, un segle després
de 1'inici de 1'explosió de l'expansió del Midland(Taula 1.1).11 Aquests noms
de família són una prova de la descendencia del grup originari portador de la
cultura de 1'interior. Malauradament, rnolts altres noms associats amb algunes
de les famílies més prolífiques com els Matson, Ericson, Yokum, Anderson,
Thomason, Hanson, Everson, Hulling i Paulson, no poden ésser inclosos a les
nostres llistes, perqué ulteriors migracions colonials de diferent origen etnic,
introduíren els mateixos noms de família. 12

Després de 1725, i fins i tot abans en alguns casos, els posseídors de no m
brosos dels noms estudiats, així com d' altres famílies amb connexions gene
alógiques provades amb Nova Suecia, es varen identificar amb diverses parts
de la frontera del Midland, avancant cap a l'oest Alguns cornencaren la marxa
cap a l'oest al voltant de l'encapcalament de la badia de Chesapeake. Així, l'any
1700, Hance Steelman vivia en un antic assentament fino-suec del riu Elk, (al
nord-oest de Maryland), pero l'any 1710, es va desplacarcap al riu Susquehanna
inferior, i pels volts de 1740, al Comtat d'Adams (PA), als peus dels Apalatxes.
Fou considerat el primer pioner blanc a l'oest del riu Susquehanna." Altres,
incloent, els Holstons i els Rambos, varen dirigir de la vall superior dels assen
taments vora el riu Schuylkill cap a la Great Valley, arribant a la petita vall de
Shenandoa (Virginia), després de 1730.14 Més endavant, Swain Paulson, pos-

10. Sobre els canvis de noms a América veieu:
EdwardAsrsrnoxc, «Record of the Upland Court from the 14th ofNovember, 1676, to the 14th of

June, 1681», Memoirs ofthe Historical Society ofPennsylvania, núm. 7, (1860), p. 80 i 112; A.R. DUNLAP,
(ed.), «Dutch and Swedish Land Records Relating to Delaware-Some new Documents and a Checklist»,
Delaware History, 6, núm. 1, (1954), p. 42 i NewJersey Archives, vol. 21, pago 42, vol. 30, pago 434. Per
algunes de les genealogies d' alguns d' aquests noms, consulteu obres de WA.. WILLIAMS, 1916; Greogry
KEEN, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883; Edna Robertson VACHER, 1947; Anna M. HOLSTEIN, 1892;
WA. WILLIAMS, 1916; J.R. RAMBO ORMOND, 1948; Simmeon B. RAMBO i Sara RAMBO WATSON, 1983;
John DYEi Judy DYE (eds.) 1983-85; Peter S. CRAIG i Henry W YOCOM, 1983; William W McRAvEN,
1937; Richard H. HULAN, 1980; Akseli RAUANHEIMO, 1938; una llista de noms finesos comuns a Suecia
es pot trobar a Carl A. GOTTLUND, 1931. Per a llistes anteriors de Nova Suecia veieu Israel ACRELIUS,
1874; Jehu Curtis CLAY, 1858; Benjamin FERRIs, 1846; Amandus JOliNSON, 1911; FEDERAL WRITER'S
PROJECT, 1938; A.R. DUNLAP i E.J. MOYNE, 1952 i Thomas L. PURVIS, 1982.

12. El problema de Yokum és revelat .a l'obra de William J. HINKE, i Charles E. KEMPER, 1903
1904. Sobre la qüestió dels Ericson, veieu els Archives ofMaryland,vol. 37, pago 199. Veieu també Sten
KEMPER, 1978 i George H. RYDEN, 1930, 1931.

13. Courtland B. SPRINGER i Ruth L. SPRINGER, «Communicant records, 1713-56, Holy Trinity
(Old Swedes) Church», Delaware History, vol. 5, pago275,1952-1953; Peter S. CRAIG i Henry W YOCOM,
«The Yocums of Aronameck in Philadelphia, 1648-1702», National Genealogical Quarterly, núm. 71,
desembre, (1983), págs 254-256.

14. EB. KEGLEY, Kegley's Virginia Frontier, Roanoke, Southwest Virginia Historical Society, pago 145,
1938; Samuel WILLIAMS, «Stephen Holston and Holston River», East Tennessee Historical Society's
Publications, núm. 8, (1936), p. 26-34; Richard H. HULAN, «The Swedes in the Shenandoah Valley»,
comunicació llegida davant la Virginia Folklore Society, novembre, pags. 10-12, 1981; Richard H. H ULAN,
«Whatever Happened to Baby Swain? Diffusion of Nova Suecia's Folk Culture to the Interior», comu
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seídor d'un nom alterat d'origen suec, va abandonar el rerapaís de Virginia, i
va travessar el Pas de Cumberland, per esdevenir un dels primers pioners del
país de Salt Riveral al corntat de Mercer, a Kentucky." Edward Swanson que
pertanyia a una banda de nou, d' una expedició a Tennessee que es forma l'any
1779, va esdevenir el primer habitant del Comtat de Williamson. 16

Altres, en canvi, varen preferir romandre a l' est de les muntanyes, colo
nitzant la plana costanera, a mesura que es dispersaven cap al sud-oest de
Nova Suecia. Swan Swanson, per exemple, va arribar a Carolina del Nord ,
l'any 1714. EIs Bankstons foren entre els primers colons de la parroquia de
Washington a l' est de Louisiana, l' any 1812. Per la mateixa epoca, la famí
lia Eustis ja era present a Natchitoches, a la frontera de la Louisiana
Occidental." .

Si es cartografien els vint-i-dos noms de Nova Suecia estudiats sobre les bases
dels inventaris del cens de 1820, s'observa llavors una gran dispersió dels des
cendents de la vall del riu Delaware, en el primer segle de rápida expansió del
Midland (figura 1.3). Eaugment cap a l'est de la frontera del Midland, forca
evident l'any 180.0, va ésser forc;a influenciat per descendents de Nova Suecia,
més endavant. Sense dubte estaven forca presents a la població de l'interior.
EIs mapes que analitzen la difusió de noms representatius i puntualment al
llarg d'un segle (1725-1825) són igualment il-lustratius. Un exemple es dóna,
amb la família Rambo, descendents de Peter Gunnarsson Rambo, que va arri
bar a Nova Suecia d'un poble a la vora de Coteborg (figura 1.4).18 EIs seus des
cendents es varen endinsar a l'interior per la ruta del Schuylkill-Great Valley, i
varen arribar alhora a la Upland South i la vall d'Ohio. Finalment enfilaren la
ruta d'Oregon fins al Pacífic." EIs Rambo són considerats, entre els primers
pioners en diverses arees, que inclou els districtes interiors de Pennsylvania."
Gracies a una serie recent de pel-lícules, el nom de «Rambo» ha esdevingut un
modisme, que commemora, no intencionadament, la forc;a física i capacitat
d'acció dels homes de l'interior dels Midland, que escamparen el seu nom per
tot Estats Units.

La família Lykins representa un altre cas de dispersió (figura 1.5).
Descendents d'immigrants finesos que arribaren al riu Delaware, després de

15. Lewis COLLINS, History ofKentucky, Covington, Ky., Collins & Co., vol.2, p. 606, 1874; KEGLEY,
p. 589 i 615, 1938.

16. William H. McRAVEN, Lifeand Times ofEdwardSwanson, Nashville i Kingsport, Tenn., Kingsport
Press, p. 17-19, 1937.

17. J. Bryan GRIMES, Abstracts ofNoth Carolina Will, Baltimore, Genealogical Publishing Co., pago
215, 1967; Edna Robertson VACHER, «A genealogy of the Bankston (Bebkestok) Family»,Archives oftbe
CenterJor regional Studies, Hammond, Southeastern Louisiana University, p. 25, 1947; Elizabeth A.H.
JOHN, «Portrait of a Wichita Village, 1808», Chronicles ofOklahoma, núm. 60, (1982-83), p. 433.

18. Ormond Jr. RAMBO, pago 2, 1948; A.R. DUNLAP i C.A. WESLAGER, «More missing Evidence:
Two Depositions by Early Swedish Settlers», Pennsylvania MagazineofHistory and Biography, núm. 91,
(1967), p. 38.
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20. Pennsylvania Archives, 1st ser., vol. 1, p. 213-214; William J. Mc KNIGHT, A Pioneer Outline

History ofNorthwestern Pennsylvania, Philadelphia, J.B. Lippincott, pago 588, 1905.
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la supressió de la llei sueca, varen seguir el clássic model de difusió del
Midland pels volts de 1825, seguint les rutes de la Great Valley i la vall
d'Ohio."

La dispersió de les famílies Bankston/Pinkston il-lustra la importancia
de la ruta de la Fall Line a l'est dels Apalatxes. Ja, l'any 1653, Mats
Bengtsson abandona les normes imposades pel governador Printz a Nova
Suecia, i va ajudar a establir els assentaments finesoslsuecs al nord-oest de
Maryland a la badia superior de Chesapeake, tot i que no va deixar des
cendencia. Els Bankstons i Pinkstons s'escamparen als peus del Piedmont i
de 1'interior de la plana costera, a la ruta de les «parroquies de Florida» a
l' est de Louisiana. Altres assoliren segurament el sud per la península de
Delmarva (figura 1.6). La migració dels Bankston va seguir la difusió, en
paral-lel, de la talla dels diamants. Bengtsson era un nom comú fines en el
Varrnland, durant el segle XVII, i els Bankston/Pinkston en podrien ésser
descendents."

La dispersió dels descendents de Nova Suecia cap a 1'interior americá pot
ésser igualment provat, a partir de la representació de la distribució de noms
de lloc específics que incloguin algun dels vint-i-dos noms estudiats. Dins del
primer domini de la regió cultural del Midland s'hi troben representats topo
nims com Rambo Hollow (el Comtat de Marshall, Tennessee), Stalcup Bend
(al Corntat de Jackson, Arkansas), Swanson Cove (al Comtat de Towns,
Ceorgia), Lycans Ridge (al Comtat de Wayne, Virgínia de l'Oest), Steelman
Chapel (al Corntat de Gibson, Indiana), Pinkston Branch (al Corntat de
Tishomingo, a Mississippi) i justus Gap (al Comtat Union, a Georgia) (figu
ra 1.7).23 Aquest tipus de toponims són forca representatius perqué acostumen
a recordar el nom dels primers colonitzadors de l'area.

Una de les curiositats del mapa toponímic és el «cluster» dels noms con
siderats de Nova Suecia al cor del sud dels Apalatxes, que s'entén des de
Kentucky i els límits Virginia de l' oest fins cap al sud a la franja septen
trional de Georgia (figura 1.7). Pot ésser que el «cluster» coincideixi casual
ment, pero, amb tot, correspon a una área on molts aspectes de la cultu
ra interior del Midlandhan perviscut fins l'actualitat. Tal vegada, el «cluster»
podria ésser considerat la prova del paper de Nova Suecia a la genesi dels
pioners bosquetans americans. No és d' estranyar, llavors, trobar la més
gran concentració de descendents finesos de la família Lykins, vers 1825,
a les terres de Big Sandy (a la frontera entre Kentucky i Virginia de l'Oest)
(figura 1.5) i on hom esta quasi segurde trobar un [ustlce a cada trencant de
carretera. 24

21. Petrus NORDMANN, Finnarna i mellersta Sverige, Helsinki, Tidnings& Tryckeri-Aktiebolagets
Tryckeri, pago 153, 1888.

22. Amandus JOHNSON, The Swedish Settlements on theDelaware 1638-1664, New York. vol. 2. pago
513,1911; VACHER, 1947; Petrus NORDMANN, ib. pago 35-108,1888; Israel ACRELIUS, ib. pago 90,1874.

23. U.S. GEOLOGICAL SURVEY, «Geographic Names Information Systern», Reston, VA, U.S.
Geological Survey National Center.

24. William ELY, The BigSandy Valley, Catlettsbur, Ky., Central Methodist, pago 445, 1887.
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Etnicitat i expansió cap a l'oest

Letnicitat sueca i finesa no va jugar un paper gaire important en l'expansió
de la frontera del Midland després de 1725. Algunes bosses de nord-europeus
varen subsistir, en el sorrenc cul de sac de migració del sud de Nova Jersey fins
a la segona meitat del segle XVIII; en canvi, els descendents de Nova Suecia que
varen anar cap a l' oest, foren absorbits en una població interior més plural.
Només en comptades ocasions, fins i tot en la primera expansió, els cognoms
suecs i finesos derivats, com ara Swain (Sven), Lassey (Lasse), Banks (Bengt),
Mounce (Mans) i Matty (Matti), romangueren relacionats amb els noms estu
diats. Banks Maekum, originari del rera país de Carolina del Sud, vers 1790,
i Swain Stalcup es trobaven entre els pioners del Comtat de Sumner, a Tennessee,
l'any 1802. Pero aquests casos són poc comunes." La recerca del trasplanta
ment de l'etnicitat fino-escandinava esdevé una tasca inecessaria i fútil.

S'hauria d' entendre la frontera interior del Midland més com a lloc, emprant
les paraules de la Kalevala «on lagentquedesapareix hi vaaparar».26 Abans d' a
ferrar-se a un enclavament, en crisi, etnicament homogeni de vora costa, nom
broses famílies de Nova Suecia varen preferir endinsar-se cap a l'oest per desa
pareixer, El preu que pagaren per participar a la diáspora fou la perdua, resultar
del casament interetnic, dels vestigis de la seva identitat etnica, Es varen trans
formar en un grup totalment desvinculat de les seves arrels nord-europees. Tot
i el desconeixement del seu passat, en els casos on encara es donava, era més
com a resultat del traspás implícit i accidental de la tradició finesa en la nova
cultura bosquetana, (concebuda des d'una base poblacional més heterogenia
de l'interior del Midland). Aquest procés va completar l'inici de la difusió, ini
ciada ben abans de 1700, a la poblada vall del riu Delaware.

EIs fines os i els suecs durant l'epoca colonial del Midland, en conseqüencia,
tot i ésser pocs en nombre varen tenir tendencia a barrejar-se més amb altra
gent, i a escampar-se al'oest de la frontera de l'interior, sense cap anhel envers
la pervivencia de la seva etnicitat, Aquests atributs, actituds i tendencies es
deuen, en gran mesura, gracies a l'important traspás que va exercir la seva cul
tura d' origen que es trobava especialment ben preadaptada per amotllar-se a
un context comunitari més ampli."

25. U.S BUREAu OFTHE CENSUS, Heads ofFamiliesat the FirstCensus oftbe United States Táken in
the féar 1790: South Carolina, Washington D.C., Government Printing Office, pago 24, 1908; Walter
T. DURHAM, TheGreatLeapWestward: A History ofSumner County, Tennessee, from ItsBeginnings to 1805,
Gallatin, Tenn., Sumner County Public Library Board, p. 82-83,1969.

26. Elias L6NNROT, The Kalevala or Poems ofthe Kalevala District, Cambridge, Mass., Jr. Harvard
University Press, p. 108, 1963. [Traduít per Francis P MAGOUN]

27. Terry G. JORDAN, American LogBuildings: An Old World Heritage, Chapel Hill, University of
North Carolina Press, pago 151, 1985.
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Figura 1.1
Rutes de l'expansió de la frontera interior del Midland, 1725-1825.
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) ( Pas de Cumberland

EIs Apalarxes no varen actuar com a barrera pero varen canalitzar la migració vers algunes vies
Font: EPB, UT Cartography Lab. .
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Figura 1.2

La comunitat escoceso-irlandesa era present en quasi tots els sectors de la frontera americana del Midland, vers 1780.
Amb tot, la seva identitat etnica es va anar diluint amb els casaments interetnics.
Font: EPB, UT Cartography Lab.
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Taula 1.1
Vit-i-dos cognoms colonials americans derivats exclusivament

de la Colonia Nova Suecia

Principals variants americanes

Bankston, Bankson, Pinkston

Bartleson, Partleson

Clemson

Dalbo, Dalbow

Derrickson

Eustace, Justice, Justis

Holston, Holsten

Longacre

Lykins, Likens, Laican

Mecum, Meekim

Mink

Mullica

0lson, 01dson

Rambo, Rambow

Seneker, Senecca

Stallcup, Stalcop

Steelman, Stilman

Sturkon

Swanson

Tussey,Tossa

Vanneman, Veinom, Veinon

Walraven

Formes origináries

Bengtsson'

Bertilsson

Clementsson, Clemmenson

Dahlbo

Didricsson

Gostasson

Holstein**

Lángáker

Laikkonen*, Laukkainen?*

Mekonen?*x, Makinen?*

Minkinnen*, Mankinen*x

Mulikka'"

01sson

Rimbo?, Rombo?, Rornppainen"?

Sinikka*

Stalkop**

Stille

Stor-c--?

Swensson

Tossavainen'", Thoresson

Veinorn'",Viainen*x, Van Neman***,Vainoinenr"

Wallrafen**, Wallraven**

Font: Diverses.
* Origen fines qüestionat.

** Cerrnanic o probable origen germanic, indos en el grup suec!fines, vers 1690.
*** Origen neerlandés, indos en el grup suec/ines, vers 1690.

x Comú entre els finesos del Varrnland de Suecia.
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Figura 1.3
Distribució per unitats de comtats, deIs caps de família que

duen deIs vint-i-dos cognoms derivats de Nova Suecia esmentats
(vegeu Taula 1.1)
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Per Alabamá, Illinois, Indiana, Louisiana, Michigan, Carolina del Nord i Tennesse part de les dades del cens han desa
paregut. A Arkansas, Florida, Missouri i Nova Jersey no ens ha arribat cap cens escrito
Font: EPB, UT Cartography Lab.

192



o 100 200 milles

~ 1;-- 300 km

Figura 1.4

Implantació del cognom
al segle XVII
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Toponim que inclou el
• cognom

Principals rutes de difusió
sabudes o bé suposades

....,-

La dispersió de la família Rambo a la frontera del Midland americá va seguir les dues principals rutes: la de Great
Valley i la de la vall de l'Ohio.
Font: EPB, UT Cartography Lab.
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Figura 1.5
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comtat abans 1775
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comtat 1775-1825

Topónlm que inclou
el cognom

Principals rutes de difusió
sabudes o bé suposades

Durant la dispersió, la família Lykins va efectuar una doble progressió cap al sud, resseguint la Great Valley la vall de
l'Ohio. 5'han indos variables del nom, com ara Likens, Laican i Lykens. Laparició d'algun d'aquests toponims de
l'interior de Nova Anglaterra, roman sense explicació, pero podria ésser el resultat de moviments de tropes durant la
Revolució americana o bé la Guerra franco-India.
Font: EPB, UT Cartography Lab.
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Figura 1.6
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Principals rutes de difusi6
sabudes o bé suposades

Més d'un nom de família originari de Nova Suecia va participar en la seva dispersió. En gran mesura, les famílies
Bankston/Pinkston varen romandre a l'est i al sud dels Apalatxes.
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Figura 1.7
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• Un cas

Estat exclosos
)( per manca de dades

Marges del Domini Primari
de la cultura del Midland

... ..,.

EIs cognoms cartografiats apareixen a la llista triada 1.1. S'han d' exceptuar, amb tot, els topónims Mink i Seneca per
evitar confsions amb noms indis o de fauna. S'ha fet un esforc per eliminar els topónims derivats d'immigrants escan
dinaus del segle XIX i que es varen instal-lar sobretot, a la part superior del Midwest. El «Cluster» de cognoms i topo
nims de Nova Suecia que es concentra a la banda meridional deis Apalatxes es forca curiós. A Nova Anglaterra, un
60 per cent deis toponims responen a Eustace i justice. Aixo és el resultat o bé d'un problema no detectar amb la tria
dels cognoms, o bé encara per causa d'un migració anterior cap aquesta direcció.
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Mapa d'orientació general

Nudi originari del
Midland

Principals vallsfluvials
de migració

Susq.: SUSIJ.U'!htmna

Great Valley i
Límit delsApalatxes
Principalsrelleus

Comtat

I I Pasde Cumberland

•

W 15
km

5 100

AL: Alabama; AR: Arkansas; NC: Carolina del Nord: SC: Carolina del Sud; GA: Georgia; IN: Indiana; KY:Kentucky;
LA: Louisiana; MA: Maryland, MS: Missouri; NJ: Nova Jersey; NY: Nova York; PA: Pennsylvania; VA:Virginia; WV:
Virginia de l'Oest i TN: Tennessee.
A: Pittsburgh; B: Harrisburg; C: Hagerstown i D: Gettysburg/York.
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La difusió de la cultura deis pioners de la frontera
interior del Midland

o 100 200

~l~Oi
milles
km

Centre: És el nucli on es va iniciar la cultura bosquetana de l'interior, 1640-1680.
Primer domini: És la principal implantació intensiva de la cultura del Midland, 1700-1850, com a difusió d' una relo
calització.
És un área on els Midlanders varen aportar la base dominant genetica i on els colonitzadors de la segona onada (també
originaris en gran part del Midland) i varen perpetuar una cultura de basada en el Midland que conservava moltes
de les característiques bosquetanes.
Domini secundari: Implantació menys intensiva de la cultura del Midland, que es va dur a terme, per una difusió de
l'expansió i relocalització, 1725-1875. És un área on les cultures secundáries de fora del Midland varen canviar l'es
tadi bosqueta ion només hi varen romandre alguns trets.
Arees intocades: Implantació no significativa de la cultura del Midland.
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Proposició de diferents nuclis de la cultura interior bosquetana
americana del Midland

--

"" M. NEWTüN

• F.]. TURNER

111 R.D. MITCHELL, "Area Central"

R.D. MITCHELL, "Area
Secundaria"
de la fusió cultural

199



La frontera americana, 1710-1800.

--
La bossa que apareix a Kentucky mostra la més rápida penetració en aquest punt deIs pioners.
Font: EPT, UT Cartography Lab.
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