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1 Inledning 

 

 

1.1 Inledning 

Det är allmänt känt att Sverige under slutet av 1860-talet drabbades av en svår missväxt. 

Krisen ledde många gånger till att människor valde att lämna sina hem och gårdar i hopp om 

att finna lyckan på andra platser. Majoriteten valde att söka ett nytt hem i Nordamerika men i 

vissa fall sökte de sig till andra länder såsom Australien för att bara nämna ett exempel. 

I Sverige har emigrationen under 1800-talet gett upphov till flera studier, forskning och 

litteratur, till exempel Vilhelm Mobergs stora verk ”Utvandrarna”. I Sverige har 

emigrationsforskningen mest fokuserat på den södra delen av landet och framförallt Dalarna, 

Värmland och Småland som sedan tidigare haft långa traditioner av att befolkningen rör på 

sig.1 I denna studie kommer fokuset ligga på Norrland, mer specifikt Skellefteå socken. 

Forskningen kring emigrationen från Norrland är sparsamt förekommande, däremot finns det 

studier och litteratur om områdets historia som kommer att vara till stor hjälp för denna 

studie. För att nämna ett exempel talar Ulf Bejbom i sin bok Mot löftets land om nödåren i 

Sverige under 1860-talet, Bejbom menar att trots att den största utvandringen per capita 

skedde i landets södra delar slog missväxten till som hårdast i Norrland.2 För Västerbottens 

del skulle hela 1800-talet kunna betecknas som en krisperiod. Århundradet började med krig 

mellan Sverige och Ryssland då länet härjades av soldater och de sjukdomar som de spred. 

Därefter drabbades Västerbotten tidigt av en missväxt under 1830-talet och sedan igen under 

1850 för att sedan som tidigare nämnt utsättas för nödåren under 1860.3 I Hans Normans 

Nordisk emigrations atlas kan man följa det nationella emigrationsmönstret och därför också 

se vilka toppar som skett i emigrationen.  

 

                                                           
1 Bejbom, Ulf. Mot löftets land. Falköping, 1995. s.42 
2 Bejbom, Ulf 1995 s.20 
3 Engberg, E. I fattiga omständigheter. Fattigvårdens former och understödstagare i Skellefteå socken under 
1800-talet. Umeå, 2005. s 104ff 
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1.2 Syfte & frågeställningar 

Syftet med studien är att i stora drag försöka kartlägga emigrationen från Skellefteå socken 

under perioden 1865–1900 samt ge en förklaring till varför människor flyttade från området. 

Studien skulle på sådana sätt förenkla framtida forskning inom ämnet eller i varje fall för 

Skellefteåområdets emigrationsforskning. Vidare skulle detta också innebära en större 

förståelse till varför människor lämnade just detta område under denna period och skapar 

därför en bättre insikt om undersökningsområdets historia.  

Uppsatsens frågeställningar är följande: 

• Följer det lokala emigrationsmönstret det nationella emigrationsmönstret eller skiljer 

de sig åt? 

• Vilka var det som flyttade från Skellefteå under perioden? 

o Studien kommer att ta hänsyn till vilket kön, vilka yrken, civilstånd och vilken 

status eller samhällsklass de utvandrande tillhörde 

• Varför flyttade de? Alltså vilka faktorer fick dem att ge sig av? 

o På vilket sätt kan väderlek för jordbruket och konjunkturer inom industrin ha 

påverkat valet till att emigrera?  
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1.3 Tidigare forskning 

Vad gäller Skellefteås representation i emigrationsforskningen är materialet bristfälligt, vilket 

tvingar studien att förlita sig mer på nationell forskning som kan appliceras på området. 

Inom svensk emigrationsforskning finns det ett flertal kända namn att tillgå. För denna studie 

kommer historikern Hans Normans verk Nordisk emigrationsatlas ligga till grund för att 

studera emigrations mönster för Sverige. Normans atlas behandlar hela 1800-talet och en bit 

in på 1900-talet vilket betyder att den kommer användas för att besvara den första 

frågeställningen. Vidare kommer studien också använda sig av ännu ett verk av Norman, 

nämligen Från Bergslagen till Nordamerika. I detta verk undersöker Norman utvandringen 

från Bergslagenområdet och frågeställningarna är snarlika denna studie då båda undersöker 

frågan varför begav sig människorna från området? Vidare går Norman igenom ett flertal 

faktorer för att besvara sina frågeställningar. För att nämna några går han igenom näringsliv, 

konjunkturer och demografi. I den sistnämnda faktorn ingår civilstånd samt hur han valt att 

yrkeskategorisera människorna i grupper av social status beroende på yrket. Denna 

yrkeskategorisering kommer att appliceras på denna studie för att besvara den andra 

frågeställningen. Vad gäller orsakerna till utvandringen menar Norman att man kan se att 

emigrationen ofta följt konjunktursvängningarna, givetvis tar Norman upp andra faktorer 

också såsom nödåren och andra missväxtår som stora bidragande orsaker till utvandringen. 

Med konjunktursvängningar menar han att då det varit lågkonjunktur i Sverige och samtidigt 

högkonjunktur i USA visar utvandringsmönstret på toppar. Norman menar också att inom 

Sverige fanns en så kallad latent push, med detta menar han att emigrationen påverkades 

ibland av kraftiga emigrationsuppsvingar då många som utvandrade höll kontakten med andra 

som utvandrat och kunde då få reda på när det var lönsamt att utvandra.4 

Ett annat känt namn inom svensk emigrationsforskning är historikern Ulf Bejbom. Hans 

verk Mot löftets land är en bok som syftar att förklara emigrationen under 1800-talet i stora 

drag och bidrar till att ge en bättre förståelse för tidsperioden. Bejbom går igenom allt från 

emigrationens historia, förlopp och samhällsliv. Genom detta verk kommer denna studie att 

kunna ge ett bra ramverk för att undersöka faktorerna till utvandringen. 

När det kommer till Skellefteå finns det verk som studerat hur samhället såg ut under 

1800-talet. Framförallt kommer studien här att använda sig av historikern Elisabet Engbergs 

verk I fattiga omständigheter. Syftet med Engbergs avhandling är att studera hur fattigvården 

såg ut, utvecklades och förändrades i ett jordbrukarsamhälle under 1800-talet. Eftersom verket 

                                                           
4 Norman, Hans. Från Bergslagen till Nordamerika. Uppsala, 1974. s.325 
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innefattar förändringar i samhället i Skellefteå kommer Engbergs avhandling att kunna ge en 

inblick till vilka förändringar som kan ha gett upphov till utvandring. För att ge ett exempel 

menar Engberg att det skedde en proletariseringsprocess i Skellefteå under mitten av 1800-

talet vilket betyder att bondebefolkningen började minska och de egendomslösa ökade. Alltså 

uppvisade samhället ett steg mot ett industrisamhälle och därmed fler arbetare.5 

För att kunna förklara konjunkturerna inom skogsnäringen för perioden kommer studien 

att använda sig av en kortare text av Jörgen Björklund som var docent i ekonomisk historia 

vid Umeå universitet. Björklund uppger i sin text antalet sågverk i Västerbottens län under 

1800-talet och en bit in på 1900-talet. Vidare beskriver han också konjunkturerna i 

skogsnäringen vilket kommer att komma till god användning för att besvara den tredje 

frågeställningen i den här studien. 

För att ge en bakgrund om undersökningsområdet kommer studien använda sig av 

lokalhistorikern Ulf Lundström. På en webbsida för lokal historia har Lundström återgett en 

övergripande syn av Skellefteås historia som kommer att användas för att ge denna studie ett 

historiskt ramverk för undersökningsområdet. 

 

1.4 Metod, material & avgränsningar 

Till grund för denna studie ligger kyrkomaterial hämtat från Sveriges riksarkiv. Närmare 

bestämt summariska folkmängdsredogörelser från Skellefteå länsförsamling. De summariska 

folkmängdsredogörelserna är byggda på inlämnat material från landets alla präster till 

statistiska central byrån (SCB). I dokumenten kan man finna hur befolkningsmängden såg ut i 

alla socknar, hur många som dött och fötts samt hur många som emigrerat eller immigrerat. I 

denna studie är emigrationsantalet det väsentliga och därför det som kommer att studeras. 

Angående emigrationen kan man också utläsa vilka det var som emigrerade såsom kön, yrke, 

ålder och civilstånd. För att besvara frågan om vilken status emigranterna erhöll i sitt samhälle 

kommer studien att tillämpa samma metod som bland annat Hans Norman använt i sin bok 

Från Bergslagen till Nordamerika, Norman tillämpar en metod som utvecklats i samråd med 

migrationsforskningsprojektet i Uppsala6. Metoden går ut på att yrkena placeras i kategorier 

eller klasser såsom I.a, I.b, II.a, II.b, III, IV, V.a och V.b. Varje gruppering fungerar som en 

statusmarkör varav I.a är högst, här finner man yrken knutna till storföretagare och godsägare. 

Därefter kommer I.b, här innefattas högre tjänstemän och akademiker. II.a innehåller 

                                                           
5 Engberg, E. 2005 s.165ff 
6 Norman, Hans. 1974 s.325 
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småföretagare inom industri och handel, samt hantverkare med mästartitel. Sedan följer II.b 

som består av lägre tjänstemän, affärsanställda och arbetsledare. Därnäst kommer grupp III 

som omfattar Bönder, brukare och arrendatorer. Det bör nämnas här att titlar som bondeson 

och bondedotter går under samma klass. Därefter kommer grupp IV som inrymmer 

hantverkare utan mästartitel och kvalificerade yrkesarbetare. I grupp V.a som kommer näst 

finner vi okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring. Gruppen som kommer längst 

ned är V.b där alla jordbruksarbetare och anställda inom husligt arbete återfinns.7 Det 

förekommer i berättelserna titlar såsom hustru och jungfru, dessa är svåra att kategorisera då 

de ibland inte figurerar med makar eller fäder. Därför kommer studien att lösa detta med att 

placera de som inte går att klassificera i en grupp kallad övriga. 

Genom att studera dokumenten och sammanställa informationen från dem i tabeller är 

förhoppningen att det ska kunna besvara studiens frågeställningar. Tillvägagångssättet, alltså 

metoden, är därför kvantitativt eftersom majoriteten av materialet är statistiskt och därmed 

kvantifierbart. När sedan informationen är sammanställd ställer studien frågan, vilka slutsatser 

kan vi dra av detta? Här skulle också frågan om hur samhället i stort påverkades av detta men 

med tanke på uppsatsens storlek kommer denna fråga inte behandlas. Faktumet kvarstår dock 

att frågan hade varit intressant att forska vidare på då undersökningsområdet är stort med en 

liten befolkningen som troligen påverkas stort av förändringar, särskilt under denna period. 

Metoden i den senare delen av studien kommer att övergå till en kvalitativ sort för att 

undersöka orsakerna till utvandringen. 

Geografiskt sett är Norrland ett oerhört stort område, en landsdel alldeles för stort för 

denna studie. Även länen i Norrland skulle vara alltför överväldigande att studera i detta fall. 

För att åtgärda detta har undersökningsområdet förminskats ned till en mer lokal nivå, 

uppsatsen kommer alltså att behandla Skellefteå socken. Ett område som länge varit bosatt 

men som inte fått stadsrättigheter förrän en bra bit in på 1800-talet. Studien kommer beröra 

områdets historia mer i avsnittet 2.1. 

Ytterligare avser studien att behandla perioden 1865 till 1900, alltså ett spann på 35år. 

Även här riskerar informationen att bli överväldigande i jämförelse med uppsatsens storlek. 

Därför har studien avgränsats tidsmässigt genom att göra tre olika nedslag under perioden.  

Första nedslaget i början av perioden då ”nödåren” i Sverige tar sin början, nästa nedslag sker 

i mitten av perioden och sista nedslaget i slutet av perioden. Vidare kommer studien att 

                                                           
7 Norman, Hans. 1974 s.327ff 
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uppmärksamma vilka toppar som finns i emigrationen från området och jämföra dem med 

nationella toppar ifall det skulle finnas avvikelser och vad det betyder. 

De summariska folkmängdsredogörelserna kommer utöver att förklara hur många som 

emigrerade också att användas för att ta reda på andra frågeställningar i denna studie. 

Redogörelserna vittnar till exempel om civilstånd, kön och yrken för resenärerna. Angående 

civilståndet hos emigranterna förekommer det vid flera tillfällen änkor och änklingar eftersom 

de inte kommer att ha en egen kategori kommer de räknas som ogifta män och kvinnor.  

Vad beträffar källkritik för de summariska folkmängdsredogörelserna kan man nämna 

att det alltid finns den mänskliga faktorn att skylla på med tanke på att det bara är en präst 

som antecknat alla redogörelser, alltså borde det kunna finnas en risk att prästen missat att 

registrera en del av befolkningen. Främst bör man ha detta i åtanke kring befolkningsmängden 

då det rör sig om ett stort antal människor, det finns alltså en risk att summan är ungefärlig. 

För emigrationssiffran skull är detta mindre troligt då antalet är mycket lägre och därmed bör 

också felmarginalen vara tämligen liten eftersom antalet är mer hanterbart. När det kommer 

till den övriga informationen i dokumenten, såsom yrken och kön, borde det inte finnas någon 

anledning till tvivel att prästen enbart dokumenterat sanningen då det knappast skulle gynna 

honom eller någon annan. 

Genom att studera statistik från SCB, mer specifikt hushållnings-sällskapens berättelser 

kan man se jordbruket, skogsbruket och fisket samt väderlek för varje år. I berättelserna kan 

man tydligt se att jordbruket påverkades oerhört av dåligt väder under alla toppar. För den 

första perioden kommer studien använda sig av berättelser från 1867 till 1869. Detta är en 

kvalitativ studie av berättelserna och man bör nämna att det som kommer att presenteras är en 

tolkning av dessa. Såhär står det till exempel i berättelsen från 1867 gällande Stensele socken 

i Västerbottens inland, avståndet till Skellefteå är ungefär 20 mil.  

 

Stensele socken: ”kyla, regn och vid skördetid snö.8 

 

Senare i texten står det också: 

 

Ungefärligen enahanda har förhållandet varit i de öfriga socknarne.9 

 

                                                           
8 Hushållnings-sällskapens berättelser år 1866 
9 Hushållnings-sällskapens berättelser år 1866 
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Detta betyder alltså att situationen kan i det närmaste ha sett likadan ut över hela länet för år 

1866. Berättelserna kommer att ligga till grund för att analysera de utvalda åren och 

undersöka orsakerna till att befolkningen valde att flytta. Detta material kommer främst 

användas i avsnitten 2.3 och 3.1. Berättelsernas tillförlitlighet går att diskuteras då de är 

baserade på inlämnade uppgifter från bönder runtom i landet. Det problematiska för 

undersökningsområdet är att under vissa år saknas det inlämnade uppgifter från vissa områden 

och därför har man valt att antingen tillämpa föregående års uppgifter eller närliggande 

områdens redovisningar. Detta betyder att vissa år är uppgifterna mer ungefärliga och därför 

inte precisa som skulle vara önskvärt för studien. Berättelserna från hushållnings-sällskapen 

kom till på uppdrag av statsmakten i ett försök till att kartlägga och förbättra jordbruket som 

det står i inledningen på alla berättelser.10 Med det i åtanke kan man anta att bönderna som 

lämnade in uppgifterna inte hade någon anledning till att komma med falska uppgifter då 

detta skulle kunna resultera med utebliven hjälp. Trots detta bör man fortfarande anta att alla 

uppgifter är ungefärliga och högst individuella. 

 

  

                                                           
10 Hushållnings-sällskapens berättelser år 1865-1900 
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2 Undersökningen 

 

 

2.1 Bakgrund om Skellefteå fram till 1900 

Skellefteås historia tar sin början långt tillbaka men inte som en stad utan snarare som ett 

bebyggt område, som till en början var samiskt. Under 1300-talet börjar Sveriges stormän och 

den katolska kyrkan intressera sig för laxfisket i de väldiga norrländska älvarna. Alla älvar 

stod så småningom under olika stormäns ägo och senare också under Gustav Vasa. Skellefteå 

liksom resten av Norrlands kustlandskap var redan på 1300-talet ett utpräglat 

jordbrukssamhälle, under detta århundrade började jordbruket också sprida sig från kusten 

inåt landet. Sveriges nordligaste socknar i början av 1300-talet var Umeå och Lövånger vilka 

ligger några mil söder om Skellefteå. Områdena norröver kan beskrivas som en allmänning 

till omkringliggande stater. Ända fram till år 1490 tros områdena från Bjuröklubb och norrut 

ha stått under Rysslands överhöghet. Först år 1507 står kyrkan i Skellefteå klar och därför kan 

området ses som att det knyts till Uppsala och Sverige.  

Under 1500-talet uppgår bondebefolkningen i hela Västerbottens län endast till ca 4000 

personer. Till en början började århundradet bra med ett stabilt klimat, senare anlände vad 

som kallades för ”den lilla istiden”, en period som gjorde det väldigt svårt för befolkningen 

och påverkade både jordbruket och inlandsfisket. Den lilla istiden var inte den enda krisen 

som befolkningen skulle utsättas för. Sverige gick in i en period av krig som skulle vara i 200 

år. Sveriges krig betydde ökade skatter och förlust av manskraft då många unga män kallades 

ut till Sveriges krig nere i Tyskland. Under det stora nordiska kriget från år 1700 – 1721 slogs 

hela Västerbottens regemente ut hela två gånger. Förluster som gav stora konsekvenser till de 

små bygderna i norra Sverige.  

På 1620-talet grundas de första städerna i Västerbotten, Umeå och Piteå. För Skellefteås 

del betyder detta att områdets handelsrättigheter hamnar i händerna på Umeå och Piteås 

borgare. Bondebefolkningens handel får alltså inte tas till Stockholm, däremot kunde de 

fortfarande ta sina varor till andra norrländska städer, mest populärt blev det att ta sin handel 

till Härnösand. 1600-talet var också det århundrade då kungamakten i Sverige började 

intressera sig för den malmrika marken i Västerbotten och området liknades vid Indien och 

spåddes utbringa stora rikedomar till den magra statskassan. Företaget blev däremot en 
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förlustaffär för Sveriges del men för Västerbottens blev detta en stor orsak till att området 

blev ett eget län. 

Under 1700-talet efter det stora nordiska kriget tagit slut och nybyggarrörelsen satt 

igång under 30-talet började befolkningen återhämta sig. Under mitten av århundradet lättas 

också de handelsrestriktioner som varit placerade på Skellefteå och köpmännen tilläts att ta 

sina varor till Stockholm igen. I takt med att Norrland koloniserades allt mer av nybyggare 

och tack vare införandet av nya jordbruksredskap ökade befolkning och den ekonomiska 

tillväxten i området. I Skellefteå tog också nykterhetsrörelsen fart under ledning av prästen 

Nils Nordlander. Både Nordlander och handlande bönder började inse värdet av en egen stad, 

för bönderna betydde detta mer handelsrättigheter och för prästen Nordlander innebar detta ett 

medel för att stoppa försäljningen av brännvin från städerna Piteå och Umeå. 1845 stod det 

klart att Skellefteå fick sina stadsrättigheter. 

Under 1800-talets senare hälft infördes jordbruksreformen laga skifte. För bönderna 

betydde detta att mindre jordbrukslotter slogs ihop till större. Detta betydde också att 

bönderna inte längre var beroende av varandra och kunde flytta från byarna och närmare sin 

mark. Under 1800-talet tillkom det nästan inget nybygge efter Västerbottenskusten, däremot 

blev det allt vanligare att flytta till inlandet. Vid kusten började det istället uppföras ett flertal 

ångdrivna sågverk och de gamla vattensågarna i inlandet började avvecklas. Under detta 

århundrade började också de första verkstadsindustrierna slå upp sina dörrar i Skellefteå vilket 

innebar ett flertal arbetstillfällen.11 För centrala Skellefteås del gjordes försök under 1800-

talet till att bryta silver i byn Morön samt att kalkbränning och skogsnäringen också började 

komma igång.12 

 

                                                           
11 Lundström, Ulf Skellefteås och norra Västerbottens historia under 1000 år 
https://web.archive.org/web/20050827074306/http://lokalhistoria.skelleftea.org/historia.htm 
12 Engberg, E 2005 s.167 

https://web.archive.org/web/20050827074306/http:/lokalhistoria.skelleftea.org/historia.htm
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2.2 Emigrationstopparna & nationella jämförelser 

Emigrationstopparna från Skellefteå under 1800-talet kan spåras till 1867–69, 1882–83 och 

1892–93. Emigrationen från området är relativt jämnt återkommande i intervaller om ca 10år. 

Nedan syns en tabell som är sammanställd av de summariska folkmängdsredogörelserna för 

Skellefteå socken. Tabellen behandlar bara toppåren för emigrationen från Skellefteå eftersom 

det är dessa år som är relevanta för studien. I tabellen återfinns folkmängd för Skellefteå 

socken, hur många som utflyttade sammanlagt, hur många av dessa utflyttade som var 

emigranter samt procentuträkningar av utflyttade och folkmängd. 

 

 

Tabell 1: Uträkning av folkmängd och procent emigranter 

Summariska folkmängdsredogörelser år 1865–1900 Skellefteå socken, Riksarkivet 

 

 

I Hans Normans Nordisk emigrationsatlas kan man utläsa från diagrammen hur många som 

begav sig från Sverige samt vart de valde att bege sig. För majoriteten av emigranterna var 

slutmålet Nordamerika och i Normans verk kan man se att den första stora nationella 

utvandringen från Sverige till Nordamerika ägde rum i slutet av 1860-talet. Nästa topp 

uppenbarar sig i slutet av 70-talet och håller i sig till mitten av 80-talet då det uppstår en sänka 

som snabbt återhämtar sig i slutet av årtiondet och håller i sig ända till mitten av 90-talet. 

Norman visar också, i ett diagram, emigrationen från Sverige till Danmark, Finland, Norge, 

Sydamerika och Tyskland. Utvandringen till Danmark verkar till synes följa samma trend som 

emigrationen till Nordamerika uppvisat. Utvandringen till Finland är förhållandevis låg utan 

urskiljbara toppar. Utvandringen till Norge följer samma trend som Danmark fast på en lägre 

skala, bortsett från en topp i slutet av 1890-talet. Emigrationen till Sydamerika är relativt låg 

År Folkmängd Utflyttade Emigranter Procent emigranter av 
utflyttade 

Procent emigranter av 
folkmängd 

1867 17 308 161 13 8,07% 0,08% 
1868 17 769 204 51 25% 0,29% 
1869 17 821 139 11 7,91% 0,06% 

            
1882 15 308 335 113 33,70% 0,74% 
1883 15 373 274 113 41,24% 0,74% 

            
1892 17 583 203 60 29,56% 0,34% 
1893 17 764 326 74 22,70% 0,42% 
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men skjuter i höjden i mitten av 1890-talet. Slutligen i emigrationen till Tyskland sker en topp 

i slutet av 1860-talet och ligger sedan på en låg nivå.13  

 

 

Diagram 1: Emigrationstoppar under perioden 1865 - 1900 

 

Summariska folkmängdsredogörelser år 1865–1900 Skellefteå socken, Riksarkivet 

 

 

Källmaterialet som nyttjats i denna studie är framförallt summariska folkmängdsredogörelser. 

Genom att sammanställa informationen från dokumenten framgår det att det finns tre 

urskiljbara toppar inom emigrationen under perioden 1865–1900. Den första toppen under 

perioden kommer under de så kallade nödåren 1867 till 1869. Den andra toppen sker från 

1881 till 1884 varav åren 1882 och 1883 är de åren som flest utvandrade under. Den tredje 

toppen kommer under perioden 1891 till 1893. Diagrammet ovan visar på dessa toppar och 

man kan tydligt se att de överensstämmer med det nationella emigrationsmönstret, särskilt 

tydligt är det också när man jämför emigrationstrenderna till Nordamerika. 

 

  

                                                           
13 Norman, H Nordisk emigrationsatlas. Texter och kommentarer Cikada AB 1980 
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2.3 Civilstånd & yrkesgruppernas status 

Vad gäller civilståndet hos de emigrerande under alla perioderna var de flesta ogifta män och 

kvinnor vilket återspeglas i yrkestitlarna. Majoriteten av emigranternas yrken är pigor, 

arbetare, bondesöner och bondedöttrar, titlar som ofta innebär att innehavarna är av ringa 

ålder och det bör då inte ses som någonting ovanligt att de flesta var ogifta vid 

emigrationstillfället. Nedan kan vi se en tabell sammanställd från de summariska 

folkmängdsredogörelserna och vittnar om civilståndet av alla emigranter under alla tre 

undersökningsperioder. 

 

 

Tabell 2: Civilstånd hos emigranterna från Skellefteå 

År Emigranter Ogifta män Ogifta kvinnor Gifta män Gifta kvinnor 

1867 13 2 9 1 1 

1868 51 6 43 1 1 

1869 11 2 7 1 1 

            

1882 113 58 15 20 20 

1883 113 61 20 16 16 

            

1892 60 34 9 11 6 

1893 74 49 15 7 3 
Summariska Folkmängdsredogörelser 1865–1900 Skellefteå socken, Riksarkivet 

*Änkor och Änklingar har placerats i kategorierna ogifta kvinnor respektive ogifta män. 

 

 

I avsnittet Metod och avgränsningar (1.4) berördes frågan hur 1800-talets yrken delades in i 

separata statusgrupper från I.a - V.b. Under perioderna som skall undersökas i denna studie 

förekommer det ofta söner och döttrar till olika yrkestitlar såsom bondeson eller arbetardotter. 

I Hans Normans bok Från Bergslagen till Nordamerika placerar Norman söner och döttrar i 

samma kategori som sina föräldrar, för att ta ett exempel kan man ta bondesöner som då 

skulle placeras i grupp III som innehåller bönder, brukare och arrendatorer.14 Det uppstår 

också en problematik här då prästen valt att utelämna yrkestitel för hustrur, barn, jungfrur och 

ynglingar vilket betyder att de inte går att placera inom någon yrkeskategori. Detta åtgärdas 

under senare år när socknen byter präst. 

                                                           
14 Norman, Hans 1974 s.325ff 
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Tabell 3: Yrkeskategorisering av emigranter 

Summariska Folkmängdsredogörelser 1865–1900 Skellefteå socken, Riksarkivet 

*Se bilaga 1, förklaring för Hans Normans yrkeskategorier 

 

 

Hur såg då fördelningen av yrkesgrupper ut under de utvalda perioderna för den här studien? I 

tabellen ovan kan man se hela fördelningen av yrkeskategorier samt kategorin ”övriga”. 

Denna kategori är reserverad för de som inte går att klassificera, såsom hustrur eller barn. Av 

emigranterna från år 1867 tillhörde enbart 1 individ grupp II.a, 1 individ till grupp III och 

ännu en individ till grupp V.a samt 8 individer till grupp V.b. Majoriteten av emigranterna 

under detta året tillhörde den sistnämnde gruppen och arbetade som pigor. För år 1868 såg 

fördelningen ut på följande sätt: 5 individer i grupp III, 1 individ i grupp IV och hela 26 

individer i grupp V.b. Även under detta året var en överväldigande majoritet av emigranterna 

pigor. Under det sista året av de så kallade nödåren, 1869, såg fördelningen ut på detta sätt: 1 

Individ i grupp I.b, 1 Individ i grupp III och 1 individ i grupp V.a samt 7 individer i grupp 

V.b. Under detta år fortsätter samma trend av emigrerande pigor. 

 Den andra undersökningsperioden börjar år 1882, 13 år efter nödåren. Då såg 

fördelningen av yrkeskategorier ut på detta sätt: 1 individ i grupp IIa, 22 individer i grupp III, 

3 individer i grupp IV, 26 individer i grupp V.a och 12 individer i grupp V.b. Under detta år 

bör man också nämna att majoriteten av emigranterna jobbade antingen som bönder eller 

arbetare. Nästkommande år, 1883, såg fördelningen ut så här: 1 individ i grupp II.a, 26 

individer i grupp III, 2 individer i grupp IV, 28 individer i grupp V.a och 6 individer i grupp 

V.b. Under detta år såg majoriteten ut som föregående år med många som jobbade som 

arbetare och bönder. 

 Den tredje undersökningsperioden i slutet av århundradet börjar år 1892, då såg 

fördelningen ut så här: 1 individ i grupp II.b, 18 individer i grupp III, 1 individ i IV, 28 

Individer i grupp V.a och 2 individer i grupp V.b. Under detta år domineras siffrorna återigen 

av bönder och arbetare, med övervägande del till arbetarna. Det sista året som studeras i 

År I.a I.b II.a II.b  III IV V.a V.b Övriga 

1867     1    1   1 8 2 
1868          5 1   26 19 
1869   1      1   1 7 1 

                     
1882     1    22 3 26 12 49 
1883     1    26 2 28 6  50 

                     
1892       1  18  1 28 2  10 

1893     2    40 2 17 6  7 
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denna undersökning är år 1893, då såg fördelningen ut så här: 2 individer i grupp II.a, 40 

individer i grupp III, 2 individer i grupp IV, 17 individer i grupp V.a och 6 individer i grupp 

V.b. Under detta år fortsätter samma trend som tidigare med arbetare och bönder som 

majoritet men till skillnad mot föregående år är övervägande del inom bondeyrket. 

  

2.4 Period I, 1867–69 Nödåren 

I detta avsnitt kommer studien att beröra hur omständigheterna såg ut under de så kallade 

nödåren från år 1867–69. Alltså kommer avsnittet behandla bland annat hushållnings-

sällskapens berättelser för att redogöra för hur jordbruket under åren såg ut samt tillämpa 

litteratur för att undersöka hur konjunkturerna såg ut för dels jordbruket och industrin. 

Undersökningsperioden tar avstamp år 1867 men för att kunna ge emigrationen under 

perioden kontext bör man också undersöka åren före undersökningsperioderna då dessa kan 

erbjuda svar till varför man valde att emigrera. Därför kommer studien också använda sig av 

1866 års berättelse. Under år 1866 framgår det i berättelsen att väderleken för sommaren varit 

sval och regnig samt att skörden blivit skonad från frost, däremot påverkades skördens kvalité 

negativt av den svala och regniga sommaren. Skörden av hö drabbades dock av missväxt. När 

det kommer till försäljning av skörden visar det sig att det knappt fanns något att sälja och att 

bristen för eget bruk var stor. Tillgångar av kreatur för avyttring verkar desto bättre och brist 

för eget bruk har påverkats genom försämrat foder. Skogstillgångarna är goda men 

avverkningen uppges vara sämre detta år än föregående. Vidare nämner berättelsen också att 

priset av timmer varit något dåligt eller ”tryckt” samt att lax och -strömmingsfisket varit 

någorlunda bra. Det bör också nämnas att berättelsen syftar till hela Västerbottens län och 

därför bör större delen av informationen ses som ungefärlig.15 

I berättelsen från år 1867 vittnar flera rapporter från socknar i Västerbotten om en dålig 

sommar med flera frostnätter som antingen totalt förstört skörden eller skadat den oerhört. 

Däremot verkar skörden av halm och hö ha varit god och klarade av det dåliga vädret bättre 

än andra grödor. Försäljningen av säden var obefintlig och bristen för eget bruk har uppgått 

till nöd. När det kommer till avsalu av kreatur verkar det som om tillgången är relativt bra 

men det fanns en brist för eget bruk och speciellt hos de fattiga. Skogstillgångarna verkar 

goda med avverkning kring flera vattendrag som ämnats för timmer. Skogsnäringen är den 

främsta penninginbringande näringen bredvid tjära och pottaskbränning, fisket inbringar 

                                                           
15 Hushållnings-sällskapens berättelser år 1866 Westerbottens län s.325ff 
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däremot inte särskilt mycket.16 Vidare nämner berättelsen att bristen varit som störst i de 

nordligaste länen och att nöden nått sin höjd i Västerbottens län där situationen beskrivs som 

ovanligt hög, fortsättningsvis står det också att nödhjälp inkommit till Västerbotten från flera 

platser, såsom grannländer och Amerika.17 

Från 1868 års berättelse kan vi tyda att väderleken för Skellefteås del var gynnsam och 

gav en god skörd, sommaren var mycket varm och torr och det framgår att temperaturen 

kunde gå upp till 30°C. Med andra ord en väldigt torr sommar. Kvantiteten av säden var 

däremot liten men kvalitén uppges vara väldigt god. För avsalu och eget bruk av säden var 

tillgången god. Kreatur till försäljning var mindre än vanligt och för eget bruk fanns det en 

brist hos de fattiga. Skogstillgångarna ansågs vara tillräckliga för avyttring men uppges också 

vara avtagande. För Skellefteås del noterades också den största avverkningen av skog i 

mannaminne då 370 fartygslaster exporterades. Fisket inbringade ingen ansenlig inkomst och 

tjära samt pottaskbränning var tillsammans med skogsnäringen fortfarande de mest 

lönsammaste företagen. Däremot var de senare på nedåtgång.18 

För det sista året under nödåren, år 1869, är informationen från berättelsen mager och 

inte lika utförlig som tidigare år. Väderleken visade att vintern var bra och våren började 

också bra men övergick till att bli kall och sommaren likaså med ett flertal frostnätter i slutet 

av augusti och början av september som skadade skörden oerhört. Skörd till avsalu var liten 

men för eget bruk fanns det att tillgå. Värt att nämna är att potatisen ansågs ha drabbats av 

torröta och vårsäden var väldigt skadad eller bortfrusen. Halmen ansågs ha klarat sig relativt 

bra men höet hade lidit av för mycket regn. När det kommer till kreaturen fanns det enbart lite 

till avsalu, desto bättre såg det ut för eget bruk. Skogstillgångarna var tillräckliga och det 

fanns överskott till avsalu. Berättelserna nämner ytterst lite om fisket, enbart att det 

förekommer, däremot uppges det nu att det förekommer forsling och flottning av trävaror 

vilket det inte gjort föregående år.19 

 

  

                                                           
16 Hushållnings-sällskapens berättelser år 1867 Westerbottens län s.295ff 
17 Hushållnings-sällskapens berättelser år 1867 Westerbottens län s.26 
18 Hushållnings-sällskapens berättelser år 1868 Westerbottens län s.223ff 
19 Hushållnings-sällskapens berättelser år 1869 Vesterbottens län s.189ff 
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2.5 Period II, 1882–83 Industriåren 

1881 års berättelse inleder med att det saknas uppgifter från flera socknar inom Västerbottens 

län och därför har man tillämpat föregående års siffror gällande utsädesmängd och 

kreatursantal, för skördemängden har man istället använt sig av angränsande socknars siffror. 

När det kommer till informationen i denna års berättelse är den återigen mager i jämförelse 

med åren 1866, -67 och -68. Väderleken för året framställes väldigt generellt, den nämner att 

inte en droppe regn föll på försommaren förrän i slutet av juli. Sommaren var väldigt kall 

överlag och en frostnatt inträffade den 21 augusti, väderleken beskrevs överlag som 

ogynnsam. Skörden beskrevs som underviktig, omogen och frostskadad. Skörden av hö 

beskrevs som sämre än medel men halmskörden var desto bättre. Information om tillgången 

av säd för avsalu framkommer inte alls, mest troligtvis eftersom bristen för eget bruk var stor 

och länet tvingades därför till att använda sig av överbliven säd från föregående år samt 

införsel från de södra delarna av landet. Tillgången av kreatur till försäljning var tillräcklig 

men fläsk fick införas för eget bruk. Skogstillgångarna ansågs vara tillräckliga men däremot 

nämner berättelsen också att det fanns en brist i vissa kustsocknar, vilket skulle kunna gälla 

Skellefteå med tanke på att det är en kustsocken. Fisket nämns ytterst kortfattat på samma sätt 

som det gjordes i 1869 års berättelse.20 

1882 års berättelse inleder som föregående år med att klargöra att det saknas uppgifter 

från tre av socknarna, däremot uppges inte vilka socknar de saknas ifrån. För de socknar som 

inte hade lämnat in uppgifterna applicerades föregående års siffor för utsädesmängd och 

kreatursantal medan skördemängden beräknades med hjälp av angränsande socknar. 

Väderleken för år 1882 visade en vacker vår, en torr försommar, en regnig eftersommar och 

att hösten var vacker. Skörden drabbades inte av några frostnätter detta år och säden var av 

utmärkt kvalité men något skadad av regnet. Höet var under medel och halmskörden 

medelmåttig. Det uppges att den jordbrukande befolkning hade tillräcklig tillgång av säd men 

för de fattiga krävdes det införsel och med tanke på detta borde tillgången av säd för avsalu 

varit liten. Beståndet av kreatur var god och det fanns gott om mejeriprodukter, hudar och 

skinn till försäljning, däremot fick man föra in svin och fläsk. Skogstillgången såg likadan ut 

som föregående år då det var en brist i kustsocknar. Återigen nämns fisket ytterst kortfattat 

samt att tjära och pottaskbränning förekommer fortfarande.21 

                                                           
20 Hushållnings-sällskapens berättelser år 1881 Vesterbottens län s.206ff 
21 Hushållnings-sällskapens berättelser år 1882 Vesterbottens län s.200ff 
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1883 års berättelse inleds ännu en gång som föregående år då det saknas uppgifter från 

tre socknar som inte är specificerade och uppgifterna för dessa har samma lösning som 

föregående år. Väderleken vittnar om en tidig och vacker vår, en torr och varm försommar, 

eftersommaren regnig och hösten lång och vacker. Skörden av säd ansågs vara medelmåttig 

och aningen mörknad på grund av regnet. Skörden av halm och hö ansågs också vara 

medelmåttig. Tillgången av säd för eget bruk ansågs inte vara tillräckligt för hela länets 

befolkning men uppges lösas lätt med import. Vad gäller kreatur ser det ut som föregående år 

med mejeriprodukter skinn och hudar för avsalu men behöver återigen införa svin och fläsk. 

Skogstillgångarna ansågs också ännu en gång vara tillräckliga men att det fanns en brist för 

kustsocknarna. Slutligen är också informationen om fisket likadan som föregående år samt att 

berättelsen nämner kortfattat att tjäratillverkning och pottaskbränning förekommer.22 

 

2.6 Period III, 1892–93 Slutet på ett sekel 

1891 års berättelse är kortfattad och koncis, väderleken berättar att försommaren var mycket 

torr och varm följd av en regnig och kall eftersommar. Informationen om våren och hösten 

går ej att återfinna i berättelsen. Sädesskörden ansågs vara av god mängd och potatisen 

oskadad, halmskörden ojämn och höet medelmåttigt på vissa håll och svagt på andra. 

Överskott av säd till avsalu var obefintligt och för eget bruk ansågs tillgången bristfällig. Vad 

gäller kreatur fanns inget till avsalu och för eget bruk var tillgången också här bristfällig. 

Skogsavverkning nämns kortfattat tillsammans med bland annat varutransporter, 

tegeltillverkning och kalkbränning.23 

I 1892 års berättelse är information ännu mer kortfattad i relation till de föregående 

undersökningsperioderna. Väderleken uppger att sådden skedde i början av juni som led av 

låg temperatur och regn, sommaren var också regnig och hösten tidig. Skörden skadades grovt 

av rost till följd av den hårda frosten och missväxten på flera platser i länet uppges vara total. 

Värt att nämna är att rost är en sorts växtsjukdom men det är oklart vilken sort man syftar på i 

texten.24 Trots missväxten på sädesskörden anges potatisskörden vara av desto bättre kvalité 

men mängden var däremot liten. Halmskörden uppges vara riklig och höskörden medelmåttig. 

På grund av den dåliga skörden finns inget till avsalu och det uppstod en brist för eget bruk, 

utsträckningen av bristen uppges vara omöjlig att fastställa. Av kreaturen finns det ett 

                                                           
22 Hushållnings-sällskapens berättelser år 1883 Vesterbottens län s.203ff 
23 Hushållnings-sällskapens berättelser år 1891 Vesterbottens län s.258ff 
24http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/jordbruksgrodor/vete/skadegorare.4.32b12c7f12940
112a7c800021021.html 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/jordbruksgrodor/vete/skadegorare.4.32b12c7f12940112a7c800021021.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/jordbruksgrodor/vete/skadegorare.4.32b12c7f12940112a7c800021021.html
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överskott av mejeriprodukter såsom smör och ost samt hudar och skinn till försäljning. För 

eget bruk av kreatur uppges det att det var en brist på svin och fläsk. Inom skogsnäringen 

vittnar berättelsen om att avverkningen var stor för detta år men att det fanns en viss brist 

utmed kusten. Vad gäller fisket nämns det knappt för detta året.25  

För det sista året, 1893, nämner berättelsen att väderleken för året var dålig. Våren var 

kall och regnig och likaså sommaren, på grund av det dåliga vädret ansågs höskörden vara 

delvis frostskadad. Skördetiden inföll i augusti och början av september i fortsatt dåligt väder. 

Kvalitén uppges vara delvis omogen och delvis frostskadad, potatisen ansågs ha klarat sig 

relativt bra men mängden hade minskats på grund av det kalla vädret. Halm och höskörden 

ansågs hålla en medelmåttig kvalité. Vad gäller överskott till avsalu av säden fanns det inget 

att tillgå och det uppstod en ganska stor brist för eget bruk men berättelsen påpekar också att 

det inte går att fastställa hur stor bristen är. Skogstillgångarna var förhållandevis goda men 

återigen fanns det en risk för att tillgångarna utmed kusten skulle vara bristfälliga. Av 

binäringarna såsom tjärbränning och fiske nämns det ytterst kortfattat och är knappt 

nämnvärt.26 

 

2.7 Sågverksindustrin 

För Norrlands del var Västernorrlands län det i särklass mest timmerproducerande länet i hela 

landet. Antalet sågverk som kunde återfinnas där var överlägset fler än något annat, men 

tillgången av råmaterial var begränsad och mycket av skogen från omkringliggande län såsom 

Västerbotten gick till detta område. Ett faktum som konstaterades år 1890 av Härnösands 

landshövding.27 För Skellefteås del under 1800-talet fanns det vid år 1850 fem vattensågar, år 

1871 elva vattensågar och tre ångdrivna sågar, år 1900 två vattensågar och fyra ångdrivna 

sågar. Skogsindustrin kom igång på allvar redan 1850 för Västerbottens del, en tid som ligger 

före undersökningsperioden men framväxten av skogsindustrin var ihållande hela vägen fram 

till mitten 1870-talet då industrin istället övergick i en konsolideringsfas. Samtidigt föll priset 

för trävaror i mitten av 1870-talet och utöver det minskade efterfrågan av trä på den 

internationella marknaden i slutet av årtiondet vilket resulterade i ett mycket kraftigt prisfall 

och skickade hela industrin in i en grov lågkonjunktur. I början av 1880-talet började industrin 

                                                           
25 Hushållnings-sällskapens berättelser år 1892 Vesterbottens län s.255ff 
26 Hushållnings-sällskapens berättelser år 1892 Vesterbottens län s.260ff 
27 Björklund, J. Skogsindustrins utveckling före andra världskriget några perspektiv på Västerbottens län. 
Rapport/Norrländsk skogshistoria. Sveriges lantbruksuniversitet. Stockholm. 1992. s.6 
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återhämta sig men konjunkturerna svängde fram och tillbaka vid ett flertal tillfällen under 

årtiondet.28 

Som studien tidigare tagit upp i avsnitt 1.5 nämner Engberg att det sattes igång en 

proletariseringsprocess i området under 1800-talet och vissa områden såsom Bureå, som 

ligger precis söder om Skellefteå, började alltså transformeras till vad man skulle kunna kalla 

för ett sågverkarsamhälle.29 Engberg menar också att förändringen från ett agrart samhälle till 

ett mer egendomslöst påbörjades redan 1830 för centrala Skellefteås del, då den jordbrukande 

befolkningen började avta och allt fler blev egendomslösa.30 Med andra ord ägnade sig fler åt 

andra näringar såsom gruvor, kalk och skog. 

 

  

                                                           
28 Björklund, J s.3 
29 Engberg, 2005 E s.165ff 
30 Engberg, 2005 E s.167 
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3 Analys & Diskussion 

 

 

3.1 Analys & diskussion 

Studiens första frågeställning var om det lokala emigrationsmönstret följer eller skiljer sig 

från det nationella emigrationsmönstret. Genom att sammanställa informationen från de 

summariska folkmängdsredogörelserna kunde man tydligt se att emigrationsmönstret från 

Skellefteå tydligt överensstämde med det nationella. I mönstret kunde man också se vilka 

toppar som fanns i emigrationen. Topparna inträffade under perioderna 1867–69, 1882–83 

och 1892–93 och detta avgjorde avgränsningen för de följande frågorna.  

Den första toppen inträffade 1867–69 då sammanlagt 75 individer emigrerade från 

Skellefteå. Av alla dessa emigranter tillhörde majoriteten grupp V.b och en stor del av dessa 

var pigor, alltså ogifta kvinnor. Vad gäller jordbruket under denna period framgick det av 

hushållnings-sällskapens berättelser att väderleken och skörden var otroligt ojämn med 

extremt varierande väder för alla åren. Detta borde ha påverkat uppehället för den 

jordbrukande befolkningen i undersökningsområdet. Med tanke på att majoriteten av 

emigranterna var pigor kan det finnas skäl att tro att deras arbeten påverkades och därför 

valde att emigrera. Vad som karakteriserar denna period är att jordbrukets tillkortakommande 

tycks ha blivit avgörande för emigrationen. Här kan man också dra likheter till resultatet som 

Hans Norman presenterade i sin avhandling (se 1.2) då han syftar på att missväxtår såsom 

nödåren är en stor bidragande orsak till utvandringen. Skogsnäringen var däremot på 

frammarsch och höll i sig hela vägen fram till 1870-talet och kunde erbjuda ett flertal 

arbetstillfällen. Därför skulle man också kunna utesluta detta från att vara en faktor för att 

utvandra då arbetena istället fick människorna att stanna kvar. Även detta återspeglar sig i 

vilka som valde att emigrera, som tidigare nämnt var det ogifta pigor som utvandrade, alltså 

ytterst få eller inga som arbetade inom skogsnäringen eller industri. Det bör också nämnas att 

det finns, vad som Norman kallar för, en latent push effekt i Sverige under hela 

undersökningsperioden (1.2). Denna push effekt kan alltså också varit en bidragande orsak till 

utvandringen och bör således inte uteslutas ur någon av perioderna som undersöks i denna 

studie. 

Nästa undersökningsperiod inföll 1882–83. Under denna period utvandrade hela 226 

individer sammanlagt. Under båda åren tillhörde majoriteten av emigranterna grupperna III 
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och V.a och de överlägset mest representerade yrkena var arbetare och bönder varav det 

sistnämnda yrket innefattar ett flertal bondesöner och bondedöttrar. Vad gäller civilståndet 

hos emigranterna framgår det i tabell 2 att majoriteten under denna period var ogifta män 

vilket återspeglar sig i yrkena av arbetare och bönder, för att vara mer specifik, bondesöner. 

För jordbruket under år 1882 framgick det i hushållnings-sällskapens berättelse att väderleken 

var dålig under detta år och skörden påverkades stort av frost och missväxt. Följande år visade 

sig vara desto bättre med en god väderlek som inte förstörde skörden. Trots detta var 

emigrantantalet lika stort under båda åren. I avsnittet 2.1 tog studien upp Ulf Lundström och 

hur han förklarade att ”laga skifte” kom i bruk och hur det fick sitt genomslag i Skellefteå 

under den senare delen av 1800-talet. Här kan det finnas en orsak att tro att detta kan ha 

påverkat den yngre generationen av bönder till att utvandra. Eftersom många jordlotter nu 

slogs ihop till större. Samtidigt splittrades den gamla byastrukturen då allt fler bönder valde 

att flytta närmare sina egna marker. För de unga bondesönerna kan detta ha varit en möjlig 

anledning till utvandring eftersom jordbruksreformen kan ha minskat andelen mark som 

delades mellan syskonen. Hur såg det då ut för skogsnäringen under dessa år? Här uppgav 

berättelserna att det fanns en god tillgång av skog men brist i kustsamhällen vilket skulle 

kunna gälla för Skellefteå men troligtvis skulle denna brist fyllas av omkringliggande skog 

som transporteras dit för bearbetning i sågverken. Som det framgick i avsnittet 2.6 hamnade 

skogsnäringen i en svår lågkonjunktur i slutet av 1870-talet och återhämtade sig inte förrän på 

80-talet. Trots detta finns det skäl att tro att detta kan ha påverkat valet att utvandra då jobben 

inom skogsnäringen möjligtvis inte återhämtat sig från konjunkturens hårda slag under 

perioden. Även under denna period kan man dra likheter till Normans resultat då han påpekar 

det faktum att emigrationen följer konjunkturen (se 1.2). 

För den sista undersökningsperioden föll valet på årtalen 1892–93. Under denna period 

utvandrade 124 individer sammanlagt. Under periodens första år tillhörde den största delen av 

emigranterna grupperna III och V.a med övervägande del till den förstnämnda gruppen. De 

yrken som har störst representation inom grupperna är arbetare och bönder. Under periodens 

andra år såg representationerna av grupper likadan ut som föregående år men den största 

yrkesgruppen var nu istället bönder och än en gång är det värt att notera att bondeyrket också 

innefattar söner och döttrar till bönder. När det gäller civilståndet hos emigranterna framgår 

det i tabell 2 att det är en stor majoritet av ogifta män som valt att utvandra. Om man först 

studerar hur jordbruket såg ut under denna period kan man se i hushållnings-sällskapens 

berättelser att väderleken inte var särskilt gynnsam samt att potatisen drabbades av rost år 

1892. Även under denna period kan man misstänka att laga skifte påverkat de unga bönderna 
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såsom det kan ha gjort under perioden 1882–83. När det kommer till skogsnäringen under 

denna period nämndes inte särskilt mycket i hushållnings-sällskapens berättelser. Det som 

framgår i avsnittet 2.7 är att konjunkturerna för skogsindustrin under dessa år svängde 

frekvent fram och tillbaka och därför skulle detta kunna vara ett möjligt svar. Vad som också 

är påtagligt är det faktum att antalet sågverk i undersökningsområdet minskat från att på sin 

topp under 70-talet ha haft sammanlagt fjorton sågverk till att endast ha sex år 1900. Alltså 

sker det en kraftig nedgång av antalet sågverk under denna period vilket skulle kunna tyda på 

en brist på arbetstillfällen inom undersökningsområdet. Faktumet blir ännu tydligare då man 

även under denna period kan dra likheter med Normans avhandling gällande konjunkturerna, 

samt att det också går att appliceras för jordbruket under perioden då den drabbades av 

missväxt. Vidare skulle man också kunna se ett svar i samhällsförändringen som Elisabet 

Engberg talar om (se 1.2). Hon menar att det skedde en proletariseringsprocess i mitten av 

1800-talet. Denna process skulle mycket väl kunna ha fått en stark påverkan i slutet av 

århundradet. Här skulle det kunna finnas ytterligare ett svar till varför många från grupp III 

valde att utvandra. Alltså, det kan ha varit mer lönsamt att utvandra för att fortsätta med 

jordbruket någon annanstans än att anpassa sig till den antågande samhällsförändringen. 
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4 sammanfattning 

 

 

4.1 Sammanfattning 

Denna studies syfte är att undersöka emigrationen från Skellefteå socken under perioden 

1865–1900. Frågorna som ställs i studien är följande: Det lokala emigrationsmönstret följer 

eller skiljer sig från det nationella emigrationsmönstret. Vilka som emigrerade från 

undersökningsområdet och varför de valde att utvandra. För att besvara den första 

frågeställningen jämfördes resultatet från de summariska folkmängdsredogörelserna och Hans 

Normans nordisk emigrationsatlas. Det som blev tydligt här är att alla perioder följer samma 

emigrationsmönster som emigrationen från Sverige till Nordamerika. Vidare uppenbarade sig 

tre toppar under perioden som studien avgränsar sig till 1867–69, 1882–83 och 1892–93. 

För den andra frågeställningen framgick det av folkmängdsredogörelserna hur många 

som utvandrat, deras civilstånd och yrken. Vad gäller emigranternas status i samhället 

användes Hans Normans kategorisystem där alla yrken kan placeras i kategorier från I.a till 

V.b, varav den förstnämnde har högst status och den senare lägst.  

För den tredje frågeställningen undersöktes bland annat hushållnings-sällskapens 

berättelser som ger information om hur väderleken och skörden sett ut under alla 

undersökningsperioder samt att det också går att finna information om skogsnäring och 

binäring i berättelserna. För att ytterligare stärka informationen om skogsnäringen då 

informationen om detta i berättelserna många gånger är alltför kortfattade har studien använt 

sig av Jörgen Björklund. Björklunds korta text om skogsindustrin i Västerbottens län ligger 

till stor grund för svaret i denna frågeställning.  

Avslutningsvis går det att sammanfatta på följande sätt: Den första perioden var det 

unga ogifta pigor som flyttade från området mest troligtvis på grund av nödåren och de 

medföljande dåliga skördeåren som kan ha gjort det svårt för bönderna att hålla sig med 

personal såsom pigor. De två senare perioderna följs tydligt åt då båda karaktäriseras av 

bönder och arbetare som emigrerade. Svaret till detta kan återfinnas i de svåra skördeåren och 

införandet av laga skifte som kan ha förminskat möjligheterna för de unga bönderna att ta 

över markområden och då sökt lyckan på andra platser. För arbetarnas del kan svaret finnas i 

de kraftiga konjunktursvängningarna som drabbade skogsnäringen under både dessa perioder. 
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Bilagor 

 

 

Bilaga 1: Förklaring för Hans Normans Yrkeskategorier 

Förklaring: yrkesgrupper 

I.a Storföretagare, Godsägare 

I.b Högre tjänstemän, akademiker 

II.a Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästartitel 

II.b Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare 

III Bönder, brukare, arrendatorer 

IV Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare 

V.a Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring 

V.b Jordbruksarbetare, anställda inom husligt arbete 

Norman, Hans 1974 s.325ff 


