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Bønder på havet Vilhelm Moberg Hent PDF Forlaget skriver: Skibet Charlotta sejlede fra Karlshamn den 14.
april 1850. Det skulle sejle til New York. Der var 78 passagerer - alle udvandrere til Nordamerika. Det var

syvende gang, skibet Charlotta sejlede med udvandrere.

Udvandrerne havde levet hele deres liv på det faste land. Den dag, de gik om bord på skibet Charlotta, var
deres første møde med havet. De flyttede om bord i et skib for ubestemt tid. Alle gamle vaner skiftede til nye.
Alt var fremmed. De passagerer, der på denne dag gik om bord på skibet Charlotta, gik usikre og utrygge over

skibets dæk.

Det var en dag med stille vejr, med dis og tåge, da Charlotta sejlede ud af havnen i Karlshamn. Skibet
bevægede sig langsomt og svagt op og ned. En lille flok udvandrere havde samlet sig i en gruppe. De stod i
deres store trøjer og støvler på bådens dæk, der gyngede roligt under dem. De stod og stirrede mod land. Det,

de så, var det sidste af det land, de rejste væk fra. Det var det sidste blik på Sverige.
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