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Sammanfattning 

Under den senare delen av 1800-talet och den inledande perioden av 1900-talet emigrerade 

omkring 1,2 miljoner svenskar till Amerika i hopp om att förbättra sin levnadssituation. Av 

dessa människor kom ungefär 15 000 personer från Norrbotten. Efter utvandringen höll 

emigranten ofta brevkontakt med sina anhöriga hemma i Sverige, vilket tack vare den 

rådande industrialiseringen förenklats via utvecklade kommunikationer. Med andra ord gick 

brevväxlingen snabbare med hänsyn till postväsende och transportform via t.ex. tåg och 

ångbåt. Syftet med den här studien är att undersöka vad ett antal norrbottniska emigranter, 

under perioden 1889-1914, väljer att skriva hem till vänner och familj. Genom att bemöta 

breven kvalitativt kan en skildring gällande hur emigranterna upplevde sin utvandring och 

livet i Amerika, framföras. Studien visar hur emigrantens bakgrund, kön och ålder påverkar 

individernas beskrivning av emigrationen.  
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Abstract 

During the latter part of the 19th century and the beginning of the 20th century, 1.2 million 

Swedes emigrated to America hoping to improve their situation. About 15 000 people came 

from Norrbotten. After the emigration the emigrants kept in touch with their relatives back 

home, which was possible due to new improved communications. The purpose with this 

study is to investigate what a number of emigrants from Norrbotten choose to write home 

to their family and friends. By looking at these letters in a qualitative way it´s possible to 

present a description of how the emigrants felt about their life in America. The study shows 

how the emigrants’ background, gender and age influence their description of the 

emigration.   
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1. Inledning 
Under ett 1800-tals Sverige under förändring och utveckling, ett Sverige där industrier växte 

fram och jordbruket effektiviserades, ett Sverige som upptäckt Norrland – ett framtidsland, 

inleddes någonting som under modern tid kommit att ses som en del av den största 

migrationen i Europa historia.1 Fram tills den nu rådande situationen på Medelhavet. Idag är 

det i drygt fyra år sedan kriget i Syrien bröt ut under år 2011, sett till den mängd människor 

på flykt under den perioden är utvandringen större i omfattning än den migration som 

inleddes under 1800-talets Europa. I mars 2015 hade omkring 12,2 miljoner människor flytt 

från hemlandet, den siffran har succesivt ökat dagligen sedan dess.2 Det innebär att om 

emigrationen från Syrien fortsätter med samma omfattning och under lika lång tid som den 

till Amerika, skulle antalet syriska emigranter vara betydligt högre än de 39 miljoner 

människor som reste till Amerika.  

Även om situationerna är olika handlar det om samma migrationsmönster, Patrick Manning 

benämner det som cross-community migration. Människor som lämnar sina hem i hopp om 

att få det bättre i ett annat samhälle samlas alla under detta mönster3, även om innebörden 

av deras emigration skiljer sig. Dagens situation bidrar till varför den här studien genomförs. 

En bild av hur svenskar för 150 år sedan var i behov av lämna vårt land för att skapa en 

dräglig tillvaro kan öka förståelsen och acceptansen till de tusentals människor som idag 

kommer hit i hopp om trygghet. TV4 nyheterna rapporterade 22/9 om hur Sverige, efter 

beslut av EU, förväntas ta emot 5 500 flyktingar den närmaste tiden. Det är alltså 5 500 

människor utöver de 120 000 vilka redan är i Sverige samt de 40 000 människor, vi innan 

detta beslut från EU, hade planerat att ta in.4 

Emigrationsutredningen, vilken var en statlig utredning ledd av statistikern Gustav Sundbärg, 

utfördes mellan 1907-1913 med syftet att sammanfatta orsaker till utvandringen och vilken 

effekt den hade på näringsliv och befolkningsstruktur.5  Utredningen är relevant för studien 

då den presenterar en bild av hur Norrbotten såg under tiden för emigrationen. Eftersom 

                                                           
1
 Beijbom, Ulf. Amerika Amerika. Lund. Natur och kultur, 1977, s. 24.  

2
 Forsberg, Ulrika. Unhcr, FN:s flyktingorgan. https://sverigeforunhcr.se/blogg/17-fakta-om-kriget-i-syrien-som-

du-borde-kanna-till 15 mars 2015 kl. 9:09. Hämtad: 2015-09-29. 
3
 Manning, Patrick. Migration in world history. 2uppl. London: Routledge, 2013. s.8. 

4
 Utrikeskommentator Stefan Borg. TV4nyheternas sändning (TV-program) tisdag 22/9 2015 kl22:57. 

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/nyheterna-2200-3204236 , 07.45 min in i klippet. 
5
 Rönnqvist, Carina. Svea folk i Babels land – Svensk identitet i Kanada under 1900-talets första hälft. Umeå: 

Umeå Universitet, 2004. s.40-42. 

http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/nyheterna-2200-3204236


5 
 

tidigare studier gällande emigrationen från Norrbotten fokuserar på orsaker, konsekvenser 

och omfång, läggs fokus vid denna undersökning på att skildra emigranternas egna ord. 

Detta ska genomföras via brev skrivna från norrbottniska emigranter hem till familj och 

vänner. En redogörelse för hur Emigrationsutredningen beskriver Norrbotten som län, är 

dock nödvändig för att skapa förståelse för hur emigranterna upplever och beskriver sitt liv i 

Amerika. H. Arnold Barton inleder genom att förklara urvalet av brev vilka ger prov på 

spänning, skärpta och känsliga observationer samt starka episoder. Han har medvetet valt 

bort det han beskriver som vanliga ointressanta invandrarbrev vilka är fulla är klichéer likt 

löner, lokala händelser och vardagliga företeelser. Det är detta som är syftet med denna 

studie, att lägga vikten vid de vardagliga sakerna som kan skapa en bild av emigrantens liv. 6 

Det är oerhört spännande att läsa de här breven. Tänk om personen vetat att en 

lärarstudent omkring 100 år senare skulle läsa brevet? Breven är historia i personlig form, 

det är människors egna vardagliga ord som vi idag får möjligheten att lära oss av. 

Beskrivningar gällande arbete, lön, presidentval, strejker, kärlek, saknad och livsöden är alla 

skildrade i breven som är aktuella för den här studien. Brevskrivarna består av tre kvinnor 

och fem män från Luleå, Piteå, Kuivakangas och Kainulasjärvi. 

 

 

  

                                                           
6
 Barton, H. Arnold. Brev från löftets land - Svenskar berättar om Amerika 1840-1914. Stockholm: Askild & 

Kärnekull, 1979. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att undersöka hur ett antal norrbottningar vilka utvandrat till Amerika under 1889-

1914, beskriver sin situation i breven hem samt att sätta in dessa skildringar i ett socialt, 

ekonomiskt och politiskt sammanhang. 

- Hur skiljer sig emigranternas beskrivning av sina upplevelser åt i breven, mellan de 

olika brevskrivarna? 

 

- Vilka skillnader och likheter mellan Amerika och Norrbotten skildras i breven? 

 

- Vilka orsaker bakom utvandringen från Norrbotten presenteras i 

Emigrationsutredningen, med hänsyn till industrialisering, befolkningsökning och 

nödår?  
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1.2. Disposition 

Med syftet att skapa en naturlig följd i uppsatsen har en särskild disponering applicerats. För 

att introducera läsaren inleds uppsatsen med en kort sammanfattning av ämnet följt av ett 

abstract. Inledningen omfattar Syftet och frågeställningarna, Disposition, Avgränsningar och 

definitioner, Material och källdiskussion, Metod och material samt Tidigare forskning och 

Teoretiska utgångspunkter. Genom ett sådant upplägg ges läsaren en bild av forskningsläget 

och på vilket sätt denna studie bidrar till någonting nytt.  

Efter inledningen följer Bakgrunden där en överblick av hur emigrationen från Sverige till 

Amerika ser ut med hänsyn till omfattning och orsaker. Under empirins första kapitel 

Norrland – ett framtidsland, presenteras Norrland och Norrbotten under den aktuella 

tidsperioden. Följande kapitel, Norrbottningar i Amerika, skildrar den norrbottniska 

emigrationen, dess omfång och orsaker.  

När breven introduceras är de indelade i två underrubriker, Det sociala livet och Arbete, 

vilket på bästa sätt kategoriserar de två huvudsakliga teman vilka går att utläsa från breven. 

De två underrubrikerna i sig är indelade efter kvinnliga och manliga emigranter, detta 

eftersom under studiens gång har en markant skillnad mellan de två könen gällande vad de 

väljer att skriva hem om, uppmärksammats. Att dela in rubrikerna på så vis ger den bästa 

utgångspunkten för att visa olika karaktärer bakom utvandringen och hur dessa skildrar sitt 

liv i Amerika. Avslutningsvis följer kapitlet Presidentval och strejk i Michigans koppargruvor, 

vilket sammanfattas under en egen rubrik eftersom de aktuella breven beskriver särskilda 

historiska händelser.  

Slutdiskussionen besvarar syfte och frågeställningar samt presenterar de slutsatser studien 

resulterat i. Efter slutdiskussionen redogörs det under Käll och Litteraturförteckning vilka 

källor och vilket material som används under arbetet. Sist samlas ett par tabeller över 

utvandring och folkökning tagna från Emigrationsutredningen.  
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1.3. Avgränsningar och definitioner 

 

För att uppfylla syftet med studien är ett antal avgränsningar nödvändiga. Källmaterialet 

avgränsas av de brev som slumpmässigt skickades in till Norrbottens museum inför 

utställningen Norrbotten 150 år 1960. Genom efterfrågan i diverse allmänna grupper på 

sociala medier samt muntliga efterlysningar bland familj och vänner har försök gjorts att få 

ta del av fler brev, dock utan framgång. Syftet är att använda brev skrivna av personer från 

olika platser i länet. När breven redogörs används samma alldagliga språk som emigranterna 

använder när de skriver, detta för att göra redogörelsen mer levande och äkta. Begrepp som 

han, hon och man kommer att användas eftersom en beskrivning av breven kräver 

hänvisningar till den faktiska personen som skrev brevet.  

Tidsperioden för studien avgränsas till 1889-1914, syftet med avgränsningen baseras på åren 

breven skrevs. Emigrationen från Sverige till Amerika tog ordentlig fart under 1860-talet7 

medan den, med nordsvenska mått mätt, storskaliga emigrationen från Norrbotten som län 

inleddes under slutet av 1800-talet. Emigrationsutredningen visar hur den norrbottniska 

emigrationen till utomeuropeiska länder under 1851-1870 endast omfattades av 280 

personer medan perioden 1870-1900 omfattas av 5 442 emigranter. 8   

Tidsperioden sammanfaller därmed med en relativt sett stor norrbottnisk utvandring och 

även med den svenska massutvandringens slut på 1920- och 1930-talet. Studiens geografiska 

fokus motiveras vidare av författarens personliga anknytning till Norrbotten och det faktum 

att norrbottningars amerikabrev inte varit föremål för tidigare forskning. 

För att ge läsaren en bild över emigrationen från Norrbotten presenteras statistik som 

omfattar även tider utanför studiens avgränsning. Anledningen till det är att placera 

emigrationen i perspektiv och visa vad som kännetecknar just den aktuella tidsperioden. 

Denna statistik visar bland annat antalet emigranter och folkökningen i landet samt i 

Norrbotten och kan i huvudsak refereras till Emigrationsutredningen.9  

Under studiens genomförande används viss litteratur och studier vilka täcker Norrland som 

landsdel och emigrationen från Norrland i stora drag. I dessa fall skriver jag Norrland för att 
                                                           
7
 Scander, Ralph. Känn ditt land. Nr8. Utvandringen. Stockholm:  Svenska turistföreningen, 1980. s.36 

8
 Sundbärg, Gustav. Emigrationsutredningen, Stockholm: KUNGL Boktryckeriet P. A. Nordstedt och Söner: 1913. 

http://www.ub.gu.se/kvinndata/emigrationsutredningen/emigrationsutredningen.pdf Hämtad: 2015-10-22. 
9
 Sundbärg, Emigrationsutredningen, 1913. 

http://www.ub.gu.se/kvinndata/emigrationsutredningen/emigrationsutredningen.pdf
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förtydliga att det inte är information gällande endast Norrbotten. Fakta gällande Norrland är 

även aktuell eftersom det skapar en tydligare bild av hur hela landsdelen befolkades och 

koloniserades i samband med en växande industrialisering, vilket är nödvändigt för att förstå 

situationen i Norrbotten under perioden. 

I det teoretiska ramverket10 inför studien presenteras assimilation likt en etnisk 

anpassningsprocess. Sociologen Isajiw delar in den här processen i olika former och talar om 

kulturell assimilation och strukturell assimilation. Strukturell assimilation innebär att 

emigranterna tar del av det nya samhället vid möten med andra etniska grupper genom t.ex. 

arbete, familj och vänner. Medan kulturell assimilation innebär att emigranten överger sin 

egen kultur i fördel för det nya samhällets.11 

  

                                                           
10

 Se 1.7. Teoretiskt ramverk 
11

 Isajiw, Wsevolod W. ”The Process of Maintenance of Ethnic Identity. The Canadian Context, i: Paul M. Migus,  
ed. Sounds Canadian. Languages and Cultures in Multi-Ethnic Society, Toronto: P. Martin Associates, 1975,  
s.129. 
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1.4. Material- och källdiskussion 
 

Källmaterialet som ligger till grund för studien är 26 brev från åtta norrbottniska emigranter i 

Amerika. När Norrbotten 1960 firade 150 år anordnade Norrbottens museum en utställning 

där den stora utvandringen till Amerika var en del av utställningen. I samband med 

utställningen samlade muséet in amerikabrev från privatpersoner runt om i länet. Tanken 

var att ge historien liv i form av emigranternas egna ord12 och det är dessa brev som utgör 

källor till den aktuella studien. Med hjälp av breven kan en mer personlig bild av 

norrbottniska emigranter ges, då tidigare studier endast redogjort för emigrationen från 

Norrbotten i form av statistik, orsaker och konsekvenser.13  

Breven innehåller återkommande teman där brevskrivarna redogör för sin hälsa, arbete, lön, 

kärlek och sorg och medan andra skriver t.ex. om vädret. Brevskrivarna kom från Luleå, 

Piteå, Kuivakangas och Kainulasjärvi. I två av breven framgår det dock inte var emigranten 

kommer ifrån annat än att personen är från Norrbotten, i båda fallen handlar det om män. 

Totalt handlar det om 26 brev där åtta män och kvinnor som i olika åldrar med olika social 

bakgrund, livserfarenheter, förmåner och förhoppningar skriver hem till familj och vänner i 

Norrbotten. 

Tabell 1. Översikt över de aktuella breven. 

Norrbottnisk ort: Luleå Piteå Kuivakangas Kainulasjärvi Okänd ort 

Antal brev: 6 3 12 2 3 

Antal avsändare: 2 1 2 1 2 

Antal brev från 
manliga 
avsändare: 

5 0 8 2 3 

Antal brev från 
kvinnliga 
avsändare: 

1 3 4 0 0 

 

 

                                                           
12

 Amerikabrev. Norrbottens museums arkiv. F10:14. Utställn. Norrb. 150. Norrb. Kommer”. 
13

 Se 1.6. Tidigare forskning.  
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Det är viktigt att försöka förstå vad brevskrivaren vill säga med sitt brev. Det är dock svårt att 

veta att den tolkning som görs idag passar det egentliga budskapet. Därför bör frågor ställas 

till breven. Frågor som vem skriver och till vem? När skrevs brevet? Var skrevs brevet? Hur 

beskriver personen sitt liv i Amerika? Har brevet en positiv eller negativ karaktär? Varför 

upplevs det positivt eller negativt? Verkar personen ha det bättre nu än innan emigrationen? 

Görs jämförelser med Norrbotten? Arbetar brevskrivaren? I sådana fall med vad? Lön? 

Vad är egentligen ett brev? Enligt Nationalencyklopedin härstammar brev från latinets 

”breve”, vilket står för en kort skrivelse. Skrivelsen är ämnad för en eller flera personer och 

sänds ofta med någon form av ombud. Ett brev idag skickas oftast med internet via ett mail, 

tillskillnad från under antikens Grekland då brevet kanske levererades via en springande 

budbärare.14 I samband med utvecklade kommunikationer under senare delen av 1800-talet 

förenklades brevskickandet. En annan faktor var även införandet av folkskolan 1842 och det 

faktum att allt fler lärde sig att läsa och skriva.  

Under 1700-talet var brevskrivandet i huvudsak en handling utförd av de högre klasserna, 

dock innebar ovan nämnda faktorer att brevskrivandet förenklades även för de övriga 

samhällsklasserna. Kristina Persson talar om olika brevkulturer och menar att 

amerikabrevväxlingen vilken skapades som en följd av emigrationen till Amerika är en 

brevkultur i sig. 15 Vidare menar Persson att brevkultur är det som omfattar hela den 

kulturella, textuella och sociala aspekten av brevskrivandet. Amerikabrevväxlingen är en 

egen brevkultur på grund av dessa faktorer vilka beskrivs ovan, utvecklade kommunikationer 

och ökad läs och skrivkunnighet vilka resulterade i att brevskrivandet nådde ut till alla 

samhällsklasser.16  

1.4.1 De svenska breven 

Huvuddelen av breven är inskickade i originalform och kan alltså därför ses som primärkällor. 

Om en person inte kunde skriva, var det inte ovanligt att personen tog hjälp av andra att 

skriva sitt brev, dock framgår inte detta i de aktuella breven. Ingen kan heller veta om 

brevskrivaren utelämnat vissa saker, förskönat beskrivningen av livssituationen eller helt 
                                                           
14

 Forselius, Tilda Maria. ”Ett brev betyder så mycket” – några samtida perspektiv på historiska brev. Göteborg: 
Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet: 2005. s.242. 
15 Persson, Kristina. Svensk brevkultur på 1800-talet - Språklig och kommunikationsetnografisk analys av en 

familjebrevväxling. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet 2005. s.9. 

16
 Ibid., s.38. 
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enkelt hittat på saker. Källan kan vara tendentiös, vilket innebär att brevskrivaren redigerat 

sin information i brevet hem gentemot hur verkligheten ser ut. En emigrant som misslyckats 

i Amerika kanske skäms och inte vill erkänna det för sina anhöriga, och av den anledningen 

undanhåller vissa saker.17 Dock har dessa brev en stark trovärdighet eftersom att de är 

skrivna direkt av personen i fråga och under samtid med det som beskrivs i brevet. Om det 

istället handlat om en emigrants beskrivning av sin vistelse i Amerika ett antal år senare, 

hade källan inte varit lika trovärdig. Minnet av eventuella händelser kan förändras med tiden 

vilket ger skäl att ifrågasätta källan. Detta kan hänvisas till samtidighetskriteriet inom 

källkritiken vilket innebär att en källa är producerad i samtid med den händelse den 

beskriver. Genom samtidighetskriteriet är de svenska originalbreven starka och trovärdiga 

källor. 18 

1.4.2. De finska breven 

Dock finns det ett antal brev från tornedalingar, vilka i originalform är skrivna på finska. De 

brev detta gäller är de skrivna av Johan Huhtasaari, Emma Huhtasaari och Johan Lamppa. 

Innan breven skickades in till Norrbottens museum inför utställningen är de översatta till 

svenska av en släkting till brevskrivarna. Genom att de är hanterade i efterhand innebär att 

de på något sätt filtrerats. Särskilt viktigt är det att ta hänsyn till att de är översatta från ett 

språk till ett annat. Omedvetet kan detaljer och ord förändras eller helt försvinna i samband 

med en översättning, vilket i sin tur kan leda till ett förändrat budskap. 

De finska breven måste därför ses som sekundärkällor då deras äkthet kan ifrågasättas i 

samband med översättningen.19 Eftersom breven är hanterade av en släkting till 

brevskrivaren förekommer en beroendeställning20. Med andra ord bör hänsyn tas till att 

källan kan vara tendentiös vilket innebär att källan är färgad av olika värderingar.21 

Originalbrevet kan medvetet ha redigerats av översättaren för att undanhålla någonting 

personen inte vill dela med omgivningen. Kanske vill inte översättaren att viss information 

gällande sin släkting ska bli offentligt och därför ändrat brevets innehåll?  

                                                           
17

 Bjarne Larsson, Gabriela. Forma historia – Metodövningar. Lund: Studentlitteratur, 2002. s.149. 
18

 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod. 2., [rev.] uppl., Lund: Studentlitteratur, 1996. s.73. 
19

 Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska undersökningar: grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt. 2., [uppdaterade] uppl., Lund: Studentlitteratur, 2006. s.74; Ejvegård,. s.71. 

20
 Bjarne Larsson, s.149. 

21
 Florén, s.74. 
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1.5. Metod 

 

Studien undersöker hur norrbottningar som utvandrat till Amerika beskriver sina situationer 

i brev hem till Sverige. Genom att utföra studien med en deskriptiv, det vill säga en 

beskrivande, metod kan källorna användas för att beskriva människors upplevelser och 

känslor gällande emigrationen utifrån deras egna ord.22 Att använda historiska brev som 

källor är enligt Tilda Maria Forselius att göra en tolkning av människans kroppsnära och 

individuella uttryck. Forselius hänvisar till Thurén och beskriver hur brev är en privilegierad 

källa, vilket innebär att den är av högst betydelsefull karaktär, då verkliga och personliga 

förhållanden skall undersökas. 23  Att använda en deskriptiv metod vid hanterandet av breven 

gör det möjligt. 

En kvalitativ metod kommer ligga som grund för studien, där emigranternas upplevelser 

redogörs utifrån deras brev hem till Sverige.24 Syftet är att se vilka teman som är 

återkommande i breven för att sedan sammanställa dem till en slutsats. Genom att 

presentera en beskrivning av hur Norrbotten såg ut under den aktuella perioden skapas en 

starkare förståelse av det som emigranterna skriver i sina brev. Studien innehåller även 

komparativa inslag vilket är nödvändigt för att besvara frågorna där emigranternas 

upplevelser ställs mot varandra, samt för att belysa beskrivna skillnader mellan Amerika och 

Norrbotten. Statistik gällande utvandringen, kön och ålder hos emigranterna samt statistik 

över befolkningstillväxten i Norrbotten under den aktuella tiden förekommer.  

  

                                                           
22

 Ejvegård, s.34. 
23

 Forselius, s.242. 
24

 Bjarne Larsson, s.215 
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1.6. Tidigare forskning  
 

Emigrationen till Nordamerika är ett väl utforskat område och vad gäller studier över 

Norrbotten har fokus framförallt legat vid orsaker till emigrationen samt arbetet för att 

förhindra den. 

Carina Rönnqvist delar in emigrationen från Norrbotten i två olika områden, malmfälten och 

kust- och – skogsområdena, därefter undersöks de två områdenas emigration till Kanada. 

Rönnqvist ser en avsaknad av de kvinnliga emigranterna i tidigare forskning och därför 

tilldelas de ett eget kapitel. Rönnqvist visar att emigrationen till Kanada från Norrbotten 

följer samma mönster som amerikaemigrationen i resten av landet, dock påvisar hon en 

skillnad efter första världskriget då motivet till resan ofta var modern individualism25 då 

resten av riket följde ett kedjemönster. Rönnqvist menar att det relativt låga antalet 

kvinnliga emigranter från Norrbotten främst beror på ekonomiska och sociala hinder på 

hemorten, än deras vilja att emigrera. I det stora hela visar Rönnqvist att emigrationen från 

Norrbotten sker i samband med utvecklingen och konjunkturerna inom jordbruket, 

trävaruindustrin och inom bergsbruket.26  

Elisabeth Öhlund skriver om hur emigrationen från Norrbotten förhåller sig till emigrationen 

från resten av landet. Syftet med studien är att undersöka orsaker till emigrationen från 

Norrbotten, samt samhällets reaktion på utvandringen genom att studera statens arbete för 

att hindra utvandringen. Dock väcker uppsatsen vissa frågetecken då det i empirin utan 

problematisering förekommer återkommande statistik och material baserat på hela 

Norrland.  

Öhlund kommer fram till att störst var utvandringen från Luleå kommun och Tornedalen 

vilket också stärker orsaken till varför flest brev från Luleåbor och tornedalingar 

uppmärksammats under denna studie. Dock kan det även bero på att flest antal brev från 

dessa orter är inskickade till Norrbottens museum. Slutligen kommer Öhlund fram till att det 

finns ett starkt samband mellan kolonisationen av Norrbotten och emigrationen till Amerika. 

Detta menar hon beror på att kolonisationen skapade möjligheter för norrbottningarna att 

                                                           
25

 De tog initiativ till att göra förändringar i sitt liv 
26

 Rönnqvist, Carina. Från ett framtidsland till ett annat: 1900-tals utvandringen från Norrbotten till Kanada, i:  
Oknytt, 2002(23), s. 3-4; Rönnqvist, 2004. 
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arbete och leva i länet, på ett annat sätt än tidigare. Öhlund redogör över för hur 

kolonisationen och industrialiseringen skapade nya möjligheter för norrbottningarna att 

förflytta sig.27 

Ytterligare en c-uppsats som berör utvandringen från Norrbotten är Peter Isakssons vilken 

ämnar undersöka utvandringen från Överluleå församling till Nordamerika. Han utgår från en 

push-pull teori där utgångspunkten alltså ligger vid att tolka varför emigranterna reste, 

beroende på vad som var lockande i Amerika. Isakssson undersöker även vad i deras 

dåvarande situation som gjorde att de valde att lämna Sverige. Isaksson reflekterar kring 

fluktuationsmönster i Sverige och jämför det med fluktuationsmönster i Norrbotten, detta 

gör han indelat i olika perioder. Fluktuationsmönster får inget direkt förtydligande i 

uppsatsen, dock kan det liknas med migrationsmönster. Isakssons kommer fram till att 

Norrbottens emigration inleddes senare samt hade sin höjdpunkt senare än resten av riket. 

Studien visar även att nödår, ekonomiska konjunkturer bättre kommunikationer i och med 

stambanans anslutning till Boden 1894 var orsaker bakom bodensarnas emigration.28    

Med hänsyn till tidigare forskning har en kunskapslucka definierats, aldrig tidigare har en 

studie utförts med utgångspunkt i Norrbottniska emigranters brev.   

                                                           
27

 Öhlund, Elisabeth. ”Emigration och Kolonisation i Norrbotten – en undersökning av statens åtgärder för 
kolonisation i Norrbotten”. C-uppsats. Luleå: Luleå tekniska universitet, 2005. 
28

 Isaksson, Peter. ”Emigrationen till Nordamerika – En studie av emigrationen från Överluleå församling i 
Norrbottens län 1860-1939”. C-uppsats. Luleå: Luleå tekniska universitet, 2004. 
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1.7. Teoretiskt ramverk 

1.7.1. Migrationsmönster 

Anledningar till varför människor migrerar kan variera. Du kan t.ex. migrera på grund av 

dåliga hemförhållanden, arbete, kärlek, miljön eller på grund av inflytande från tidigare 

emigranter. Den huvudsakliga anledningen till varför norrbottningar valde att lämna sina 

hem var hoppet om en bättre livssituation. Emigrationsutredningen redogör för hur 

bristfälliga hemförhållanden i samband med lockande förhållanden i Amerika gjorde att 

ungefär 15 000 norrbottningar emigrerade dit under 1851-1920.29   

Patrick Manning belyser olika mönster inom migration och redogör för hur dessa kan knytas 

till individerna och deras val att emigrera. En av Mannings teorier kring migration benämns 

som cross-community migration och det innebär att enskilda människor, eller människor i 

grupp, väljer att lämna sitt samhälle i fördel för ett annat samhälle.30 Migration kan ske i 

stora och små omfång, oberoende av omfattning har den dock alltid betydelse för 

emigrantens livssituation. En persons val att migrera kan ses som en del av ett nätverk där 

migranten påverkas av en rad faktorer. Manning redogör för hur detta nätverk t.ex. kan 

grundas i påtryckningar från anhöriga, vilket är en parallell till att emigranterna ofta lockades 

av bekanta som redan emigrerat. 31 Nätverket kan även innebära organisering kring 

migrationen vilket i detta fall utgörs av amerikaagenter som sålde biljetter och hjälpte 

migranten anordna sin resa.32 

Vidare beskriver Manning hur cross-community migranter även kan förändra sin situation 

genom att resa från sitt hemland för att sedan återvända med andra förutsättningar. T.ex. 

kan migranten arbeta, utbilda sig eller utvecklas på den nya platsen på ett sätt som gynnar 

personens situation i hemlandet. På många vis kan detta dras likt en parallell till 

emigrationen till Amerika då ca 200 000 svenskar återvände till Sverige. 33  Kanske hade de 

arbetat ihop en summa pengar eller skaffat sig erfarenheter vilka gjorde ett liv i hemlandet 

enklare?34  

                                                           
29

 Ljungmark, Lars. Den stora utvandringen. Stockholm: Sveriges radiotjänst 1965. s.181 
30

 Manning,, s.6.  
31

 Ibid, s.9. 
32

 Scander, s.42. 
33

 Ibid, s.38. 
34

 Henricsson, I. Lindblad, H. Tur och retur Amerika, utvandrare som förändrade Sverige. Stockholm, Fischer& 
Co, 1995. s.101. 
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Manning beskriver hur cross-community migration innebär att emigranter får ta del av olika 

kulturer, språk och erfarenheter genom att integrera sig i det nya samhället, samtidigt som 

emigranten själv bidrar med erfarenheter från sitt ursprungliga samhälle. Manning menar 

här att migration är en del av världens ständiga förändring och utveckling som skapar 

möjligheter för både emigranten såväl som samhället emigranten integreras i.35  

1.7.2. Assimilation och integration 

 

Emigrationen från Europa till Amerika skapade en assimilering och integreringsprocess där 

emigranterna på olika sätt tog plats i det nya samhället. Assimilation och integration är 

begrepp som båda är aktuella inom ramarna för migration och är därför relevanta i detta 

sammanhang. Assimilation innebär att emigranten anpassar sig till det nya landet i samband 

med att överge drag från sitt eget land.36 Assimilation, vilket benämns av Rönnqvist likt en 

etnisk anpassningsprocess, kan ske av personens egen vilja eller genom påtryckande från 

omgivningen.37 I dagens Sverige är det endast Sverigedemokraterna vilka står fast vid 

assimileringsprincipen38, vilket kan vara relevant att nämna för att placera begreppet i 

perspektiv.  

Isajiw delar in den här processen i olika former och talar bland annat om kulturell 

assimilation och strukturell assimilation. Han skiljer dessa genom att beskriva hur strukturell 

assimilation innebär att emigranterna tar del av det nya samhället vid möten med andra 

etniska grupper genom t.ex. arbete, familj och vänner. Medan kulturell assimilation innebär 

att emigranten överger sin egen kultur i fördel för det nya samhällets.39 Det hände i vissa fall 

att familjen aldrig hörde ifrån emigranten vilket säkerligen kunde bero på ett antal 

                                                           
35

 Manning, s.7-8. 
36

 Berry, J. W. Acculturative stress. I: W. J. Lonner & R.S. Malpass (Eds.) Psychology and culture. Boston: Allyn & 
Bacon, 1994. s.211-215; Berry. J.W. A psychology of immigration. Journal of social Issues, 57. 2001. s.615-631 
37

 Exposkola http://skola.expo.se/assimilation_111.html Hämtad:2015-10-10 
38

 Sverigedemokraternas principprogram. https://sd.se/wp-
content/uploads/2013/08/principprogrammet2014_webb.pdf  s.21. Hämtad. 2015-10-10. 
39

 Isajiw, Wsevolod W. ”The Process of Maintenance of Ethnic Identity. The Canadian Context, i: Paul M. Migus,  
ed. Sounds Canadian. Languages and Cultures in Multi-Ethnic Society, Toronto: P. Martin Associates, 1975,  
s.129. 
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faktorer,40 dock innebar det att emigranten av någon anledning valt att inte hålla kvar 

kontakten med sitt hemland och på så sätt har en form av kulturell assimilation ägt rum.41  

Integration innebär att emigranten får en plats i det nya samhället utan att överge sitt 

ursprung i form av sin kulturella identitet. Genom att majoritetsbefolkningen i samhället 

accepterar minoriteterna samt deras religion, språk och kultur blir det möjligt för invandrare 

att integreras. Carina Rönnqvist hänvisar till Milton Gustavsson och beskriver hur strukturell 

assimilation på sikt kan leda till etnisk integration. Isajiw menar som nämnt ovan att 

strukturell assimilation innebär att emigranter integreras i ett samhälle genom arbete, 

vänner och familj, vilket är en början till att bli en del av majoriteten och där av att bli 

integrerad.42  

Den aktuella studien kan kopplas till begreppet integration på en rad olika vis, främst genom 

hur emigrantens beskrivning av sitt liv i Amerika ser ut. I en del brev finns redogörelser för 

hur emigranten tar del av den amerikanska kulturen, t.ex. genom arbete, fritid eller 

umgänge. Därför är det givande för studien att utgå från integration som teoretisk 

utgångspunkt. Integration kan påverka hur emigranten ser på Amerika och sin situation i 

landet. Att dela in assimilation i två olika grupper, strukturell assimilation och kulturell 

assimilation, gör begreppet assimilation relevant för studien då många av emigranternas 

brev avslöjar former av strukturell assimilation i sina brev via redogörelser. 

 

 

  

                                                           
40

 Graninger, G. Modie, P. Moen, J. Tägil, S. Emigranter – en bok om den stora utvandringen till Amerika. 
Höganäs: Bra Böcker AB 1971. s.5 
41

 Wsevolod, 1975, s.129. 
42

 Rönnqvist, 2004. s.29-30. 
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2. Bakgrund 
Totalt emigrerade omkring 39 miljoner européer till Amerika mellan 1850-1930, av dessa var 

ca 1,2 miljoner svenskar.43 År 1930 visade den amerikanska folkräkningen att 1 526 703 

personer i landet var svenskar eller personer födda i Amerika av svenska föräldrar.44 

Omkring 15 000 av alla de människor som emigrerade under perioden var norrbottningar.45 

Hur såg situationen i Sverige och Norrbotten ut som gjorde dessa människor valde att lämna 

sina hem i fördel för Amerika? Det krävs en förståelse till hur det samhälle emigranterna 

lämnade såg ut för att förstå deras beskrivning av livet i Amerika. Detta eftersom deras 

sociala bakgrund i Norrbotten kan påverka hur de upplever sin situation i det nya samhället. 

Under 1700- och 1800-talet genomgick Sverige en rad förändringar vilka tillsammans kan 

beskrivas likt en bakgrund till den stora utvandringen till Amerika. Det välkända uttrycket 

”Freden, vaccinet och potäterna” myntat av Esaias Tegnér, där han menar att dessa tre 

faktorer var en orsak till den då ökade befolkningen, är en av dessa förändringar.46 Samhället 

stod inför en kraftigt ökad befolkning efter effektiviseringar av jordbruket, det faktum att 

Sverige efter 1814 inte skickade fler män ut i krig samt ett införande av vaccinering mot 

smittkoppor 1801. Även potatisen bidrog till den minskade dödligheten, konsumtionen gav 

både kalorier och vitaminer vilket ökade folkets immunförsvar mot sjukdomar. Sveriges 

befolkning var under år 1810, 2 396 351 människor för att 100 år senare ha stigit till 5 429 

602.47  

Den minskade dödligheten innebar dock att antalet obesuttna invånare blev fler vilket i sin 

tur resulterade i att antalet arbeten och bostäder på landsbygden inte räckte till.48 Beijbom 

beskriver hur viljan att lämna landet för att skapa sig ett bättre liv på andra håll var stor 

särskilt bland dessa människor. Emigrationsutredningen uppger att mellan 1851 och 1910 

emigrerade 948 823 svenskar till utomeuropeiska länder, vilka huvuddelen av dem reste 

Amerika.49 
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Industrialiseringen nådde Sverige under 1800-talet och med det öppnades nya 

arbetsmöjligheter upp i städerna. Detta ledde till urbanisering där många från överskottet på 

landsbygden sökte sig in till staden för att arbeta. Dock kom detta inte att vara en hållbar 

lösning när sämre ekonomiska tider innebar lönesänkning och nedskärningar inom 

industrierna. Genom industrialiseringen utvecklades även kommunikationerna i landet vilket 

öppnade möjligheten att röra sig mot nya och bättre förutsättningar.50  

Ytterligare en faktor vilken kan ses som en del av bakgrunden till emigrationen var 

värnplikten. Att den svenska staten 1884 drog in den obegränsade utvandringsfriheten 

innebar att de som ville emigrera nu var tvungna att visa ett utflyttningsbetyg, vilket visade 

att de fått tillstånd att utvandra. Detta gjorde det problematiskt för de 20- och 21-åriga 

pojkar vilka ännu inte genomfört värnpliktsutbildningen, eftersom staten krävde att ett bevis 

på genomförd värnpliktsutbildning skulle visas i samband med att personen godkändes 

utflyttningsbetyg. Kunde du inte visa detta bevis fick du inte resa. 51 

Den enda möjligheten för de som ville lämna Sverige var därför att utvandra på olaglig väg52 

och oftast var det lättare att resa innan man fyllt 21 år för att slippa juridiska problem i 

samband med värnplikten.53 Ralph Scander skriver hur denna utvandring ofta inleddes i 

Köpenhamn eller Oslo.54 På grund av den olagliga utvandringen innehåller vår 

emigrationsstatistik vissa mörktal. 1901 förlängdes även värnplikten från 90 till 240 dagar.55 

Emigrationsutredningen visar att under 1901 och 1910 utvandrade 40 272 män i 20-25 års 

ålder, vilket är en ökning med ungefär 4000 män från det förgående decenniet.56 Det kan 

vara ett resultat av den förlängda värnplikten. 

Att människor valt att lämna sitt land under svåra tider i hopp om att förbättra sin situation 

var inte en ovanlig orsak till emigrationen. Barton beskriver att under 1870 sysslade tre 

fjärdedelar av den svenska befolkningen med jordbruk, vilket i sin tur innebär att det var 

väldigt många människor som drabbades vid nödår då skörden var dålig.57 De år av missväxt 
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som slog Sverige hårdast var åren mellan 1867-1869, och svälten som följde dessa år 

resulterade i en ökad utvandring där människor tvingades lämna sina hem för att hitta 

försörjning.58  

3. Norrbotten – ett framtidsland 

Norrbotten under 1800-talet var ett län under utveckling. I och med industrialiseringens 

framfart och utvecklandet av infrastrukturen runt om i landet öppnades ögonen för 

Norrbotten som ett län fullt av möjligheter. Området innebar naturresurser som kunde möta 

det industriella samhällets produktionskrav. Likt resterande delar av landet var en 

befolkningsökning rådande i Norrbotten och emigration kom snart att bli ett svar på den 

växande befolkningen.59  

3.1. Befolkningsökning och industrialisering 

 

Unden perioden då Emigrationsutredningen utfördes var Norrbotten rent storleksmässigt 

störst i landet, och sett till mängden invånare på 17e plats. Endast 50 år tidigare var länet det 

24e folkrikaste i landet. Utredningen visar även hur Norrbottens befolkning år 1840 var 

räknad till 48 922 invånare och 60 år senare, 1910, bodde 161 132 personer i länet, alltså 

mer än 100 000 fler.60 Befolkningsökningen följde samma mönster som resten av landet tack 

vare tidigare nämnda effektiviseringar inom jordbruket, potatisen som näringskälla, det 

faktum att landet inte skickade ut fler män i krig och införandet av vaccinering mot 

smittkoppor.61 

Dock kan även folkökningen i Norrbotten inledningsvis förklaras via svenska statens syn på 

länet som ett Framtidsland med nödvändiga resurser. Sörlin talar om 1800-talets Norrbotten 

likt ”Sveriges Amerika”. Det handlade nu om att befolka länet för att på så vis exploatera det 

rent ekonomiskt. Norrbotten skulle industrialiseras och det skulle innebära lösningen på den 

växande befolkningen i landet. Det huvudsakliga syftet var alltså inte att göra Norrland en 
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del av Sverige, utan syftet var att göra Sverige en del av Norrland, där organiserandet av 

Norrbottens naturresurser inleddes för att gynna landet.62 

Emigrationsutredningen kan dock visa att tron om att Norrbotten skulle vara ett svar på den 

ökade befolkningen var överskattat. Under de år av sämre tillväxt som inledde 1900-talet 

kan istället utredningen redogöra för en överskjutande utflyttning. Under perioden 1901-

1910 emigrerade 8 357 personer från Norrbotten och endast 1 820 personer flyttade till 

länet.63 Genom utvecklandet av industrier och nya kommunikationer i Norrbotten skapades 

dock möjligheter för länets befolkning, resultatet av dessa möjligheter var en slags 

individualism där människors vilja att förändra sin situation blev betydande. Rönnqvist 

menar att när tider var dåliga såg många norrbottningar inte anledningen till att de skulle 

stanna, när de inte ens hade möjlighet att försörja sig själva, och med facit i hand vet vi att 

den norrbottniska kolonisationen avtog istället för expandera och utflyttningen från länet 

eskalerade. 64 

3.2. Nödår 

 

De nödår mellan 1867-1869 vilka nämns i bakgrunden i kapitel 2. Bakgrund drabbade Sverige 

såväl som Norrbotten hårt. Emigrationsutredningen visar hur utflyttningen från Norrbotten 

under det decenniet ökade till 1 398 personer från att ha varit 186 personer det föregående 

årtiondet.65 Dock var det nödåret mellan 1902-1903 som slog Norrbotten hårdast, under den 

perioden drabbades inte övriga Sverige utan det var främst lokaliserat i Norrbotten och 

norra Västerbotten.66 Emigrationsutredningen visar tydligt hur detta påverkade länet genom 

att presentera statistik som visar att drygt 8 000 människor lämnade Norrbotten under 

början av 1900-talet.  

Vintern 1902-1903 har i efterhand fått namnet kommittévintern, detta eftersom att 

kommuner tillsatte särskilda kommittéer för att hjälpa de drabbade i Norrbotten. Skildringar 

gällande nöden uppe i norr väckte sympati runt om i Sverige och gåvor skickades till 

kommittéerna. Sommaren 1902 kom sent och året innan var det oerhört torrt och i överlag 
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dåliga skördar. En man beskriver sina minnen av sommaren 1902: ’i dag den 7 juli, 6 grader 

varmt, åkrarna är inte gröna och ängarna är bruna av fjolårsgräs. Sommarn är regnig och kall, 

ängarna står under vatten. Någon enstaka som har torrare ängar och hårdvallar har kunnat 

slå sitt hö.’ 67 

Nöden i Norrbotten resulterade i att familjer tillslut inte hade råd att ge sina barn skor och 

kläder. Detta var ett faktum som påverkade barnens skolgång och där av togs på stort allvar. 

Ett förslag att införa arbetsstugor för barn lyftes nu fram som en lösning på misären. 

Arbetsstugorna, vilket var en social inrättning, skulle innebära beklädande och bespisande av 

nödlidande barn och de kunde finansieras med gåvor från kommittéer. Arbetsstugorna var 

tänkta att ge barnen mat, husrum och kläder och i samband med det även undervisa dem i 

nödvändigt handarbete och ge dem kunskap om området som kunde gagna framtidslandet 

Norrbotten.68 Barnen bodde i stugorna och gick till folkskolan om dagarna, när skolterminen 

var slut återvände de hem. På så vis användes de likt en avlastning för de nödställda 

familjerna. Arbetsstugorna infördes 1903 och fram till 1954 fanns ett 20 tal stugor i länet.69 

4. Norrbottningar i Amerika 

 
Emigrationsutredningen visar hur emigrationen från Norrbotten till utomeuropeiska länder 

bestod av 13 495 personer under perioden 1851-1910. Alltså utvandrade nästan 14 000 

norrbottningar under en 59 års period.70 Rönnqvist redogör för att Norrbotten under 1910 

toppade landets utvandringsstatistik.71 

De 26 brev som presenteras här nedan är brev skrivna av åtta män och kvinnor från olika 

platser i Norrbotten. De har alla av diverse anledningar tagit beslutet att lämna Sverige och 

Norrbotten för ett liv i Amerika. För vissa var det ett lyckat beslut medan det för andra 

innebär elände och ledsamhet. Alla beskriver dock sin längtan och saknad efter Norrbotten 

och allt som det innebär, även om det inte innebär att alla vill resa tillbaka. Att lämna sin 

trygga hemort visar sig vara både omtumlande och spännande. 
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4.1. Det sociala livet 

Tidigare har en del statistik gällande emigrationen presenterats, likaså har en redogörelse 

över det norrbottniska samhället under 1800- och 1900-talet formulerats för att på så vis 

förstå den norrbottniska emigrationen. Det är ofta på det här viset vårt historieskrivande ser 

ut, en sammanställning av orsaker, konsekvenser och siffror som tillsammans skapar en bild 

av händelser, människor eller samhällen. Dock ges inte alltid en kvalitativ bild av 

människorna bakom siffrorna, orsakerna och konsekvenserna. Att tolka emigranternas brev 

ger en bild av deras liv inte endast i Amerika, utan även en bild över hur det förändrats 

gentemot livet i hemorten. En social aspekt av utvandringen kan utifrån emigranternas ord 

avslöja känslor, åsikter och viljor. 

4.1.1 Manliga emigranter 

 

Johan Huhtasaari från Övre Kuivakangas i Tornedalen utvandrade 1892 till Hancock, 

Michigan, då 20 år gammal. Han levde i Amerika fram till sin död 1954 och endast en gång 

under 1904 besökte han hemlandet igen. Johan var gift två gånger, båda gångerna med 

tornedalsflickor och hans första äktenskap inleddes 1897 med Hilda Antti72. Johan var en 

flitig brevskrivare och skrev ofta hem till sin familj i Tornedalen, brev vilka tillslut resulterade 

i att hans syster Emma Huhtasaari valde att göra honom sällskap år 1903. Första gången 

familjen Huhtasaari hör av Johan efter utvandringen är under 1892. Han beskriver resan över 

Atlanten som obekväm med vågor så höga att de ibland inte fick vistas ute på däck. Dock 

ville Johan och några andra pojkar helst inte gå in eftersom de flesta där inne led av sjösjuka 

och golven var fulla av uppstötningar.  

Väl framme i Amerika hänvisar Johan till sin hemort och förklarar att nog finns det mer att se 

här än hemma i Övre Kuivakangas.73 Dock förklarar han i senare brev att främlingslandet inte 

är att föredra gentemot sitt fosterland.74 Det indikerar att trots att Amerika är nytt och 

spännande betyder nostalgivärdet i hemorten mer. Klädseln i Amerika beskriver han som 

väldigt fin, särskilt för kvinnorna, de är mycket finare klädda än där hemma. Kvinnans roll i 
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allmänhet beskrivs som bättre än hemma i Kuivakangas när han även hänvisar till deras lätta 

arbetsbörda, vilket beskrivs närmare under 10.2. Arbete. 

Även emigranten Nils Erik Larsson från Södra Sunderbyn beskriver till sin bror Oskar resan 

över Atlanten som omtumlande. Nils, som utvandrade 1889, beskriver hur beväringen från 

Skellefteå vilka reste med samma ångare75 var värre sjösjuka. Som tur var hade alla 

emigranter ett eget rum fortsätter han, så de hade ingenting att frukta även om vissa 

kvinnor var lite illamående.76 

Efter 18 år i Amerika, 1907, skriver Nils hem till sin bror och berättar att det inte finns fler 

nöjen än arbete i Pierre S. Dakota. Vidare kan utläsas att hans bror Oskar frågat hur det vore 

för honom att komma till Amerika. Nils svarar att det är svårt att veta vad som är bäst och 

att om ett ting är säkert är det att han själv reste till Amerika 15 år för sent. Ska man resa till 

Amerika bör man vara ung eftersom allt är annorlunda från i Sverige och det tar lång tid att 

bli bekant med de nya förhållandena. Vidare beskriver han att det är särskilt svårt för en man 

som kommer med sin familj när man inte kan tala språket. Den personen får nästan alltid det 

tyngsta arbetet och det tar många år innan han kan nå framgång. Du frågar om det finns fritt 

land, fortsätter Nils som svar till sin broder Oskar, ”ja nog finns det land men om du ska gå ut 

50 eller 100 mil härifrån, kan det vara svårt för en som är van att bo i ett tätbefolkat land.” 

Avslutningsvis skriver Nils att han många gånger önskat att han vore hemma, men att det är 

svårt att lämna under goda tider när man en gång varit med om de dåliga. Mer gällande Nils 

under 4.2. Arbete.77 

En norrbottnisk emigrant vid namn Anton skriver från Chicago hem 1893, var i Norrbotten 

han kommer ifrån, när han reste eller vem brevet är avsett för framgår inte. Anton verkar 

väldigt besviken och uppgiven i sitt brev där han redogör för hur pass modig en som reser till 

Amerika bör vara. Inledningsvis skriver han att allting mottagaren kan läsa i detta brev är 

sant, vilket inte alltid är fallet när folk härifrån skriver brev och notiser hem till släktingar och 

vänner i Sverige. Anton menar att den som reser till Amerika bör ha ett lynne78 som aldrig 
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blir nedstämt av motgångar och missräkningar, dessutom bör man ej lita på någon annan än 

sig själv, ty här har ingen tid att bry sig om den andra. Utan blir någon, som så ofta händer, 

modlös och förtvivlad så, om han ej äger nära anhöriga och mången gång även då, blir han 

rov för förtivlan och dess följder, ty ingen bryr sig om honom. Särskilt om du är en nykomling 

aktas du inte mer än en hund, det är likgiltigt om han lever eller dör. 

Anton fortsätter sin nedstämda redogörelse och förklarar att särskilt unga flickor som är 

nyanlända till detta land, faller offer för nervfeber eller hjärnsjukdomar. Han menar att detta 

inte är konstigt eftersom de är ju ”emigrants and friendless”, mycket annat än det är att 

önska skriver han. Avslutningsvis beskriver Anton att kyrkor och skolor finns här och 

upplysning ges till folket, men ändå tror han inte att Amerika står över Sverige i det 

hänseendet.79 

4.1.2. Kvinnliga emigranter 

 

Emma Huhtasaari, Johans Huhtasaaris syster, reste som sagt till Amerika under 1903 då hon 

var 24 år gammal. Likt Johans och Nils beskrivning av resan över Atlanten var Emma inte 

särskilt positiv i sin redogörelse. Det var högljutt, trångt och maten som serverades var dålig. 

Emma förklarar även hur hon smittkoppsympades80 Tre gånger samt fick redogöra gällande 

hur mycket pengar hon hade med sig och till vem hon skulle, innan de fick stiga i land. Väl 

framme i Hancock mötte Johan Huhtaasari upp sin syster, det var då 11 år sedan de sågs 

sist.81 Efter att ha levt i Amerika under ett års tid skriver Emma hem igen 1904, hon förklarar 

för sin mor att livet här är svårt i början när man inte kan språket. Hon skriver att hon äter 

Amerikas vetebröd, även om det hade varit smakligare med mors rieska82. Många gånger när 

hon minns kommer tåras det i ögonen, för inte heller är detta land ett paradis. Hon 

                                                           
79

 Brev från Anton till okänd. 3 februari 1893. Norrbottens museums arkiv. Norrbottens museums arkiv. F10:14. 
Utställn. Norrb. 150. Norrb. Kommer. 
80

 Man kunde ta vätska från smittkoppor och lägga i ett ytligt sår på den som skulle immuniseras, eller föra in 
sårskorpor i näsborrarna. Resultatet blev en mild infektion som snabbt gick över, men som ändå gav immunitet 
mot smittkoppor. 
81

 Brev från Huhtasaari, E. till sina föräldrar. 13 maj 1903. Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten, arkiv 52, 
”Huhtasaari”. 
82

 Rieska är oftast ett ojäst tunnbröd baserat på korn, råg eller potatis. 



27 
 

fortsätter dock genom att konstatera att man aldrig får går på rosor, inte ens om man söker 

världen runt.83 

I ett nästa brev hem skrivet den 1 maj 1905 har Emmas känsla gentemot Amerika inte 

förändrats: ”Så här när det drar mot sommar går tankarna till Nordens fagra sommar. Ingen 

kan dra jämförelse med denna fägring. Amerikas mörka nätter har aldrig en enda fågelröst. 

Om man går ut får man endast höra grodornas kvidande där det är sumpigt. Här är bergen så 

spetsiga och man ser ej så vackra holmar och blomsterängar. Det finns endast kolrök och 

dammiga gator. Kolrök från många fabriker så luften blir tung. Det känns så dåligt när man 

vuxit upp i Norrlands friska luft.”84 Här beskriver Emma sin längtan hem till Norrland och 

tydliga jämförelser med Amerika framgår. Brevet speglar bland annat industrialiseringens 

baksida genom skildringar av dammiga gator och kolrök som gör luften tung.  

Fredrika Sundqvist från Råneå reste till Fort Worth i Texas 1893, hon var då 26 år gammal. I 

sitt brev hem till sin syster med svåger beskriver hon hur hon äntligen kommit fram till det 

land hon så länge strävat efter. Trots att Fredrika skildrar sitt liv i Amerika som lyckligt 

avslutar hon brevet genom att förklara att hon ska komma hem när hon blivit rik. Det 

framgår inte om hon ska komma hem för gott eller endast för att hälsa på. Fredrika beskriver 

sin saknad och förklarar att hon ibland gråter när hon tänker på sin syster, vidare skriver hon 

att systern inte vet hur det är att vara i ett främmande land. Hemlängtan lyser tydligt igenom 

hennes annars positiva skildring av livet i Amerika, kan det innebära att hennes nya liv 

kanske inte är lika gott som det är beskrivet? Den frågan går endast att spekulera kring.85 

Fredrikas vilja att resa hem när hon tjänat ihop nog stor summa pengar kan knytas till 

Mannings skildring av cross-community migration genom att Fredrika visar en vilja att 

förbättra sin situation rent ekonomiskt för att sedan resa hem. Hon redogör i samband med 

viljan att bli rik, att systern som är nygift, får köpa en bröllopspresent till sig själv från henne 

och sedan skicka fakturan till Amerika. Fredrika har även skickat hem 20kr till sin far, vilket 
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hon vet inte är mycket, men menar att det kan hjälpa i alla fall.86 Även det kan knytas till hur 

människor reste till Amerika för att arbeta ihop pengar att skicka hem till sin familj.87 

Fredrika är, enligt det som går att utläsa av brevet, en ogift kvinna som länge längtat efter 

resan till Amerika. Fredrika beskriver hur Helmer och en kvinna vid namn Hulda möter upp 

henne när hon först anländer till Amerika vilket visar att dessa är bekanta till familjen, vilket i 

sin tur innebär att de kan ha haft en inverkan på hennes beslut att emigrera. Kanske har de 

via brevväxling förespråkat landet och på det viset lockat Fredrika till att lämna Råneå för 

Amerika? Eftersom Fredrika väljer att resa till samma plats som Helmer och Hulda bor på, 

verkar det som en logisk förklaring.  

Om Fredrika påverkats av Helmers och Huldas emigration innebär det att de är en del av ett 

nätverk. Manning beskriver detta nätverk som en del av cross-community migration vilket 

innebär att migrationen följt en slags kedjeeffekt där Fredrikas val att emigrera kan ha 

influerats av tidigare personers emigration.88 Både Fredrika, Johan och Emma utvandrade 

under den inledande perioden av emigrationen från Norrbotten, vilken enligt Rönnqvist 

kännetecknades av familje- och kedjemigration.89 Det finns tydliga likheter mellan Emmas 

och Fredrikas utvandring, dels eftersom att de båda påverkades genom brevväxling med 

tidigare emigranter men även att de båda var ogifta unga kvinnor från Norrbotten. De är inte 

därmed inte typiska emigranter, Rönnqvist beskriver att de svenska emigranterna i huvudsak 

bestod av unga män, likt Johan Huhtasaari, som utvandrade inte endast för att få ett arbete, 

utan för att få ett välbetalt arbete.90 

En annan kvinnlig emigrant vid namn Thekla Eriksson reste från Piteå till Pittsburg år 1883. 

De brev från Thekla vilka är aktuella i denna studie är skrivna 1900, 1905 och 1906. Thekla 

redogör 1900, då hon varit i Amerika i 17 år hur hon blir alldeles tårögd när hon tänker på sin 

familj och att hon planerar att hälsa på. Samtidigt beskriver hon att livet i Amerika är gott 
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och att hon har hälsan med sig. Det framgår dock inte i Theklas senare brev om hon 

någonsin reste hem.91  

Thekla var ogift under tiden för emigrationen men 1905 skriver hon att hon nu ingått 

äktenskap med Oskar Holmgren som är en snäll, nykter och stillsam man. Oskar hade tre 

barn sedan ett tidigare äktenskap vilka Thekla, som nu även hon heter Holmgren, nu ser likt 

sina egna.92 Mycket mer än så berättar inte Thekla om livet i Amerika, det framgår ingenting 

om arbete, vilket kan tyda på att hon är hemma med barnen medan hennes man arbetar.93 

Det är svårt att utläsa huruvida emigranterna integreras i samhället utifrån deras brev. 

Fredrika beskriver sitt arbete hos stadens rikaste herrskap och talar om familjen som väldigt 

snäll och omtänksam, det utgör den enda informationen om hur hon bemöts och med 

hänsyn till det verkar hon integreras och accepteras. Det faktum att hon arbetar hos ett 

herrskap, vilka tolkas vara engelsktalande, visar tecken på att hon är strukturellt assimilerad 

vilket i längden kan leda till integration.94 Den beskrivningen kan även tala för hennes försök 

till att integreras eftersom hon sökt sig till engelsktalande arbete och då måste lära sig 

språket.95 Det hennes brev inte avslöjar är hur resterande delen av omgivningen bemöter 

henne och utöver herrskapet hon arbetar hos nämns endast umgänge med svenska 

personer. Dock kan det bero på att brevet skrevs samma år emigrationen ägde rum vilket 

kan innebära att hon inte hunnit ta del av samhället i en större utsträckning.96   

Detsamma gäller de andra emigranternas brev, det är svårt att tolka hur de bemöts av 

omgivningen. Thekla Holmgren beskriver inte mycket mer än hennes hemlängtan och 

hennes familj i de tre aktuella breven, därför är det även i hennes fall oklart hur integrerad 

hon är i samhället. Hon beskriver dock att hennes barn kan tala och skriva god svenska, vilket 

med två svenska föräldrar kan ses som en självklarhet. Dock kan det innebära att Thekla och 

hennes familj är så pass integrerade i det amerikanska samhället att det inte är en 
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självklarhet att barn födda i Amerika ska kunna svenska. Det kan vara så att de i första hand 

lär sig engelska för att klara sig bättre i samhället.97 

4.2. Arbete 

 

En betydande del av emigrationen utgörs även av det arbete emigranterna utför när de 

anlänt till Amerika eftersom viljan att hitta försörjning ofta är en av anledningarna till 

utvandringen. De flesta män arbetade i gruvan, inom jordbruket eller i skogen medan 

kvinnorna främst arbetade som hushållerska eller barnpiga. Vissa emigranter redogör för 

löner, arbetsförhållanden och visar på skillnader mellan arbete i Sverige och arbete i 

Amerika. Främst är det männen som skriver utförliga redogörelser gällande 

arbetssituationen.  

4.2.1. Männens arbetsliv 

Johan Huhtasaari förklarar att han efter samtal med tidigare emigranter förstår att efter ett 

års arbete i Amerika bör man ha råd att resa hem för att hälsa på. Den 27 juli 1892 får 

familjen ytterligare ett brev där Johan skriver om arbete, lön och om hur gott en arbetare 

kan ha det jämfört med hemma i Sverige. Han beskriver hur arbetet för tillfället är 

höbärgning hos en engelsktalande och för det betalas 2 dollar98 om dagen, vilket räcker 

minst vecka. Fortsättningsvis skriver han att arbetet inte börjar innan kl. 7 och när det under 

kvällen visslas i gruvan får man släppa arbetsredskapen, en middagstimme varje dag får 

arbetarna också. Männen behöver inte arbeta dygnet runt som hemma förklarar han.  

Denna skildring kan jämföras med Nils E. Larssons beskrivning av arbetet inom jordbruket. 

Nils menar att de ligger ute i tält där vinden blåser dem i ansiktet och varje morgon måste de 

stiga upp kl.5. Under natten har vattnet frusit en tum och de måste skynda sig till frukosten, 

för kommer man inte först blir man utan mat. Efter frukost ska du stå med en höfork99 och 

putsa vete till 12 då du får gå och tvätta dig ”eftersom du är svart som när du kastat ut en 10 

tunnor tröskat korn från en ria”100. Att Nils skriver ”höfork” kan vara ett misstag där han helt 

enkelt blandat ihop språket, dock kan det misstaget avslöja att han faktiskt har lärt sig det 
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engelska språket så pass bra att det faller sig naturligt, vilket i sin tur kan innebära att han 

integreras i samhället. Han fortsätter sin beskrivning genom att berätta att de arbetar till det 

blir mörkt för att sedan gå och lägga sig och sedan göra om allt nästa dag. Nils beskriver hur 

de han arbetar för inte bryr sig mer om sina arbetare än om sina svin.101 

Att Nils och Johan upplever arbetet i Amerika olika kan självklart vara ett resultat av att Nils 

arbete faktiskt är tyngre och mer krävande. Dock kan det även tala för att de två männen 

kommer från helt olika sociala förhållanden, kanske Johan alltid haft ett väldigt tungt 

arbetsliv i Kuivakangas medan Nils haft det lite lättare hemma i Sunderbyn? Social bakgrund 

kan användas likt en tumstock gällande hur en person upplever vissa situationer och 

utmaningar i livet.  

En annan norrbottnisk emigrant, en man vars namn och hemort inte framgår i brevet, skriver 

hem till sin farbror från Highmore 1905 och skildrar tydligt hur det amerikanska jordbruket 

skiljer sig från det svenska. Mannen beskriver hur en måste lägga ihop flera norrbottniska 

bönders vetetegar för att det ska motsvara Highmores stora tegar. Han fortsätter sin 

redogörelse genom att berätta hur amerikanarna inte gödslar sin jord som i Sverige, utan här 

kör de ut gödseln i hopar och låter den torka för att sedan utnyttja den som bränsle. 

Hästarna har de inte heller under vintern och därför slipper de hålla dem med föda då. Inte 

heller använder de hölador som i Sverige, utan här lägger de höet i stora stackar. 

I Amerika har de även riktiga skördemaskiner skriver mannen, vilka är tre gånger så långa 

som hemma i Sverige. Skördemaskinerna körs med fyra hästar och fungerar på så sätt att de 

samtidigt räfsar ihop höet i strängar. Efter skördemaskinen kör en annan maskin, som tar 

ihop höet och kastar det in i skrindan, aldrig behöver de röra höet med händerna. Det 

framgår tydligt att mannen är imponerad över hur effektivt det amerikanska jordbruket är 

och att han vill förmedla detta till de där hemma. Dock arbetar han själv för tillfället på 

järnvägen och har en dollar och 25 cent102 om dagen. 103  
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I nästa brev, vilket mannen skickar hem till sin farbror 1908, beskriver han hur sommarens 

arbete gav en god förtjänst. Han skriver att de diggade104 diken för vattenpipor och under 

juli månad kunde han tjäna ca sex eller sju dollar om dagen, vilket slutade i 102 dollar105 

sammanlagt. Vidare beskriver han hur de fick ca 25 cent i timmen och en arbetsdag under 

vintern består av nio timmar. Anton som skrev hem från Chicago 1893, vars hemort också är 

okänd, skildrar arbetet genom att förklara att arbetslöner och dylikt i allmänhet är högre än i 

Sverige. Han menar dock att eftersom att det kostar så pass mycket att bo här så blir det inte 

så stor skillnad. Anton avslutar genom att skriva om hur en och en annan blir rik här, men 

det händer ju även i Sverige menar han.106 

Likt Nils beskrivning av arbetslivet förklarar den okända mannen att arbetet är hårt.107 När 

en pipa går sönder måste de digga upp och laga den, vilket inte alltid är så lätt eftersom 

jorden är ungefär som jäslera hemma i Sverige. De kallar jorden gymbo och den fastnar på 

spaden så att den knappt går att ta bort. Ibland ligger piporna sju alnar ner i jorden beskriver 

mannen, vilket är oklart hur djupt det är men är troligtvis en hänvisning brevmottagaren 

förstod. Att mannen skriver att de ”diggade diken” kan precis som i Nils fall när han skrev 

”höfork”, innebära att han helt enkelt blandar ihop språken eftersom det faller sig naturligt. I 

den här personens fall är det dock tvivelaktigt eftersom han avslutar brevet genom att 

förklara att han inte riktigt än talar engelska, men han kan nog så att han klarar sig.108 Barton 

menar att vissa emigranter blandade in en del engelska ord och begrepp i sina brev för att på 

så sätt imponera på familj och vänner i hemorten, vilket även det kan vara fallet för dessa 

två norrbottningar.109  

Nils fortsätter sitt brev genom att skriva om arbetet i Sunderbyn och konstaterar att de nog 

har allt inomhus och har börjat köra hem hö till kreaturen vid det här laget. Han hänvisar nu 

även till att han ser att de har ett svagår hemma i Sverige och därför tror han att man lever 
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tryggare i Amerika än där.110 Trots sin beskrivning av arbetet han utför och hur tungt det är 

anser han trots allt att livet i Amerika kan vara tryggare. Att det var nödår i Sverige under 

1892 är inte någonting som direkt påverkade antalet emigranter. Enligt 

Emigrationsutredningen utvandrade nästan 3000 norrbottningar under 1881-1890 medan 

1676 lämnade länet för ett utomeuropeiskt land under 1891-1900.111  

Johan beskriver att arbete i gruvan finns det gott om, när han anlände till Amerika ville 

gruvan ha 250 nya arbetare med två dollar om dagen vardera. Dock sker de ofta olyckor i 

gruvan och när Johan anlände till Amerika var det en finländare som dog efter att han fått en 

sten i huvudet.112 I november 1893 skriver Johan hem igen, den här gången har han lämnat 

Hancock för Astoria. Inledningsvis hänvisar han till sitt hemland och beskriver att vissa 

vintrar kommer det knappt någon snö här, och nu är vädret likt en midsommar hemma.  

För tillfället arbetar han åt en farmare från finska Tornedalen och förklarar att alltid har det 

talats om Amerikas hårda arbete, men ännu har han inte sett så hårt arbete här som hemma 

i timmerskogen. Jorden i Amerika beskrivs dock som bättre och bördigare än den hemma i 

Tornedalen samtidigt som alla slags varor är billigare.113 Dock kommer det sämre tider och 

när Johan skriver hem 1895 står han utan arbete. Runt om i landet har han rest i hopp om 

att finna försörjning, när brevet skrivs har han sökt arbete i Atlantiq-gruvan utan lycka. 

Under sämre tider verkar det vara tungt att skriva hem och Johan förklarar att han är så 

nere.114   

1896 skriver Johan till sin bror i hopp om att han ska göra honom sällskap i Amerika, då har 

han äntligen fått arbete i en gruva och tjänar ungefär 50 dollar i månaden. Av det får man 

nog en slant sparad också förklarar han. Johan skriver att hans bror Petter nog bör komma 

till Amerika och arbeta. Detta ger ytterligare ett exempel på det nätverk Manning talar 

om115, att tidigare emigranter kan påverka andra att emigrera de också.116 Dock svarar 

Petter sällan och Johan uttrycker sin ledsamhet i ett brev skrivet 1898. Han är rädd att 
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brodern glömt bort honom.117 Av de brev som finns tillgängliga från familjen Huthasaari 

framgår det ingenting om att Petter reste till Amerika.  

4.2.2. Kvinnornas arbetsliv 

Johan beskriver hur kvinnor i Amerika har lättare arbete än kvinnorna hemma och lagar 

främst mat och tvättar underkläder som alla är av ylle. Det framgår inte hur livet för kvinnan 

i hemorten såg ut.118 Fredrika skriver i sitt brev att hon arbetar för stadens rikaste herrskap 

vilka skämmer bort henne med presenter i form av handskar, parfym och näsdukar. Arbetet 

innebär att städa familjens hem, vilket Fredrika tycker väldigt mycket om. Det klargörs 

genom en hänvisning till hennes liv i hemlandet där hon skriver att systern nog kommer ihåg 

hur mycket hon tycker om att städa.119  

Johans redogörelse gällande hur kvinnor främst tvättar och lagar mat, kan här knytas till 

Fredrikas arbetsuppgifter. Även Emma Huhtasaari beskriver i ett brev hem till sin mamma 

1907 att hon arbetar som hembiträde och klarar sig bra, därför menar hon att hennes mor 

inte ska sörja henne. Eftersom Emmas tidigare brev varit präglade av hemlängtan indikerar 

detta brev att hennes mor kan ha uttryckt sin oro i ett av hennes svar.120 Som sagt framgår 

det aldrig i Thekla Holmgrens brev om hon arbetar eller inte, dock skriver hennes bror i ett 

brev till deras familj som är skrivet före den tidsperiod studien behandlar, att Thekla är i 

tjänst som barnpiga hos en ung änka. Hon tar hand om en fyra månader gammal gosse och 

har det utmärkt bra där. För tjänsten får hon 2 ½ dollar i veckan.121 

4.3. Presidentval och strejk i Michigans koppargruvor 

Johan Huhtasaari skriver till sina föräldrar i början av november 1900, i samband med det 

rådande presidentvalet. Han följde valresultatet via telefonen under hela natten och skriver 

att efter röster från hela landet fick vi samma man vi haft, William McKinley är Förenta 

Staternas härskare i fyra år till. Johan beskriver McKinleys motkandidat vid namn William 

Prain likt en man som inte kan hålla vad han lovar. I flera år har han hållit föredrag och skrikit 

på gator och i gränder, hela tiden har han skrutit om sitt blivande styre, utan lycka eftersom 
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det amerikanska folket inte tror på tomma ord. Han skriver att återigen är amerikanska 

arbetares leverne tryggat för fyra år framåt. Under valet har fabrikernas pannor varit 

slocknade i väntan på resultatet, men nu sättes de åter i värme, avslutar Johan.122 

När Johan beskriver vem som vann presidentvalet benämner han amerikanarna som vi. Han 

skriver att vi fick samme man som förut, William McKinley. Det talar för att Johan ser sig likt 

en del av det amerikanska folket och känner sig integrerad i samhället. 

John Lamppa var en man från Kainulasjärvi i Tornedalen som även han valde att lämna 

Norrbotten för ett liv i Amerika. Lamppa arbetade i Michigans koppargruva och skildrar i ett 

brev hem till sina föräldrar den strejk som drabbade koppargruvan under 1913-1914. Brevet 

är skrivet 5e januari 1914 och han förklarar att den 10e är det en månad sedan han slutade 

arbeta, och inte har han någon aning om när han kan börja igen.  

Vidare skriver John att om det blir mycket långvarigt måste han nog söka sig till annat 

arbete, det bör väl finnas skogsarbete i alla fall för utan arbete kan han inte vara. Han skriver 

vidare att det går mycket folk utan arbete, både unga och ståtliga som inte har några pengar, 

men JUNIO123 betalar maten för dem. Det kommer massa pengar i JUNIO:s kassa där folk 

hämtar pengar för sina nödvändiga utgifter. Han avslutar genom att skriva att strejken spås 

bli lång, arbetarna kommer inte att ge efter på sina krav och kopparkompaniet måste 

acceptera villkoren innan freden kommer till Michigan. 124 

Senare under 1914 skriver John hem till sina föräldrar igen, den här gången kan han meddela 

att strejken efter åtta månader och 20 dagar äntligen är över. Det framgår inte exakt när 

brevet är sänt, dock skildrar John ett Michigan dit sommaren har kommit. Strejken 

resulterade inte i särskilt stora förändringar fortsätter han, något bättre lön och åtta timmars 

timmarsarbetsdag blev det, i det vet han inte om matrasten ingår. Vidare skriver han att så 

mycket kan jag säga dock, det var tråkigt att strejken inte medförde fler förändringar och 

lättnader för arbetarna, för där nere i gruvan är åtta timmar alldeles nog.  

Strejken var dock tvungen att ta slut eftersom pengarna inte räckte till längre, överallt i 

landet startades strejker och därför hade inte Amerikas arbetsfolk råd att skänka till 
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kopparstrejken. John beskriver hur folket varje månad fått betala ut 36 000 dollar för att ge 

till tjänstemännens löner. Varje familj har max fått sju dollar och minst tre dollar i veckan att 

klara sig på, män som inte är gifta har även de fått tre dollar i veckan. Jag har varit i arbete i 

princip hela tiden avslutar han.125 Det framgår dock inte vad han har arbetat med under 

denna period, i sitt första brev nämnde han skogsarbete vilket tyder på att det eventuellt är 

det han menar.126 

5. Slutdiskussion 
 

Syftet med den här studien är att undersöka hur ett antal norrbottningar vilka utvandrat till 

Amerika under 1889-1914 beskriver sin situation i breven hem samt att sätta in dessa 

skildringar i ett socialt, ekonomiskt och politiskt sammanhang. För att uppfylla det syftet har 

tre frågor agerat som utgångspunkt. Dessa frågor ämnar ge svar på vilka som emigrerade 

sett till kön, ålder och bakgrund och hur dessa faktorer kan spela in på vad de skriver hem. 

En skildring gällande vilka skillnader och liknelser mellan Norrbotten och Amerika 

emigranterna beskriver framförs även. För att skapa förståelse till vilket Norrbotten 

emigranterna lämnade och för att sätta in deras beskrivningar i ett större sammanhang, 

behandlar en fråga Norrbottens situation.  

Emigrationsutredningen visar att Norrbotten under den aktuella tidsperioden låg under en 

industriell och befolkningsmässig utveckling. Liksom idag var länet under mitten av 1800-

talet störst i landet sett till yta men sett till befolkningsmängd lång länet endast på 24e plats. 

60 år senare hade befolkningen dock stigit och länet låg nu på 17e plats med drygt 160 000 

invånare. Det övriga landets behov av avlastning efter den rikstäckande 

befolkningsökningen, hade sökt en lösning i det norrländska länet. I samband med 

uppmärksammandet av Norrbottens naturresurser inleddes en befolkning av länet under 

slutet av 1800-talet. Utredningen visar även att staten överskattade Norrbottens förmåga att 

ta emot folköverskottet från övriga landet och den ökade befolkningskurvan vände snart i 

takt med att utflyttningen ökade. 

                                                           
125

 Brev från Lamppa, J. till sina föräldrar. 1914. 
126

 Brev från Lamppa, John. till sina föräldrar. Sommaren 1914. F10:14. Utställn. Norrb. 150. Norrb. 
Kommer. 
 



37 
 

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet utvandrade omkring 15 000 

norrbottningar till Amerika. Det var genom utvecklade kommunikationer efter 

industrialiseringens framfart i landet som nya möjligheter öppnade sig för folket i norr. En 

känsla av individualism växte fram och insikten att en faktiskt inte behövde nöja sig gjorde 

att fler och fler valde att lämna länet. Det var oerhört vanligt att de som lämnat landet höll 

kontakt med sina anhöriga via brevväxling. I breven berättade emigranterna ofta om sitt nya 

liv, arbete och sin längtan efter hemlandet. Rent generellt är breven från de olika 

emigranterna få till antalet. Det kan bero på att de inte skrev hem särskilt ofta, dock ligger 

det större sannolikhet i att inte alla deras brev finns bevarade. Vilket är högst problematiskt i 

detta sammanhang eftersom slutsatser endast kan dras baserade på de befintliga breven. 

Av dessa 15 000 emigranter, bortsett från mörkertal, har åtta stycken agerat ram till denna 

studie. Dessa åtta emigranter, varav tre är kvinnor och fem stycken är män, skrev alla hem 

till familj och vänner i varierande omfattning och med varierande budskap. Sammanlagt 

handlar det om 26 brev och utefter innehållet i dessa brev kan vissa slutsatser dras. 

Gemensamt för de åtta emigranterna är att alla förutom en man, är i 18-26 års ålder och där 

av relativt unga. Det framgår inte hur gammal Nils Larsson är, dock beskriver han i ett brev 

hem att han reste 15 år försent och rekommenderar andra att resa när de är yngre. Han 

menar att arbetet i Amerika är för tungt för en gammal man och möjligheterna ytterst få. 

Det är den enda redogörelsen vilken behandlar hur emigranters ålder kan ha inverkan på 

deras utvandring.  

Brevens karaktär skiljer sig tydligt beroende på om det är skrivet av en man eller av en 

kvinna. I stora drag kan det sammanfattas likt att männen främst beskriver arbetssituationen 

i Amerika med hänsyn till lön, arbetstider, förhållanden samtidigt som många visar på 

jämförelser gentemot Norrbotten. T.ex. skriver Johan att arbetare i Amerika har det bättre 

än de hemma i Sverige, han förklarar att arbetstiderna är kortare och de behöver inte arbete 

dygnet runt.   

Alla de fem män vilka skildras i studien behandlar arbete utförligt medan två av tre kvinnor 

nämner arbete och då endast i väldigt begränsade former. Fredrika Sundqvist ger en dock en 

mer ingående beskrivning gällande arbete, även om hennes fokus främst ligger kring 

herrskapet hon arbetar hos och de presenter de ger henne, skriver hon även att hon trivs 
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med arbetet. Fredrika uttrycker en vilja att resa hem när hon blivit rik vilket kan kopplas till 

Mannings teori kring att cross-community migranter kan emigrera för att förbättra sin 

situation rent ekonomiskt. Emma beskriver kort att hon arbetar som hushållerska och Thekla 

skriver ingenting gällande arbete i hennes egna brev utan endast i ett brev från hennes bror, 

avslöjas det att Thekla arbetar som barnpiga. 

Via Johan Huhtasaaris skildras kvinnans roll i Amerika som bättre än hemma i Sverige när 

han beskriver hur de där har lättare arbete och finare kläder. Han beskriver även att 

kvinnorna främst arbetar inom hushållet vilket stämmer in på Emma, Thekla och Fredrika. 

Vanligare för kvinnornas brev är att de redogör för hemlängtan och jämför ofta Amerika med 

hemorten. Emma skriver t.ex. om saknaden efter Norrbotten och skildrar hemortens vackra 

landskap i ett brev. Även männen skriver också om hemlängtan, men inte alls lika utförligt 

eller lika ofta. Dock behöver inte hemlängtan betyda att emigranterna inte trivs i Amerika, 

utan det kan helt enkelt vara en naturlig reaktion.  

Det är omöjligt att veta ifall det emigranterna väljer att skriva hem är sant eller inte. Anton 

beskriver i sitt brev att allt det han skriver är sant, vilket han menar inte alltid är självklart i 

folks brev hem till Sverige. Johan stärker även det påstående när han skriver att det under 

dåliga tider inte alls känns roligt att skriva hem. Fredrika skriver exempelvis att hennes syster 

inte vet hur det är att vara i ett främmande land, vilket ifrågasätter hennes i övrigt positiva 

beskrivning av livet i Amerika. Emma Huhtasaari skriver hem till sin mamma och beklagar sig 

över livet i Amerika samtidigt som hon skildrar sin hemlängtan, för att i ett senare brev 

skriva att hennes mamma inte ska sörja henne som egentligen har det ganska bra. Det visar 

tecken på att Emma endast försöker lugna sin mamma och därför ändrar sin version. Tydliga 

exempel på hur emigranterna anpassar innehållet i sina brev hem för att på så vis inte oroa 

familjen, eller för att inte erkänna att livet kanske inte blev som planerat, går att utläsa ur 

breven.  

Generellt är det svårt att avgöra huruvida emigranten är integrerad i det nya samhället eller 

inte, det framgår inte direkt utan kan i vissa fall tolkas utefter brevets innehåll. T.ex. skriver 

Thekla Holmgren att hon är gift med en svensk man som sedan tidigare äktenskap med en 

svensk kvinna har tre barn, vilka hon nu ser likt sina egna. Vidare beskriver hon att barnen, 

som är mellan 6-9 år gamla, skriver och talar god svenska. Med två svenska föräldrar kan det 
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kännas självklart att barnen ska kunna svenska, dock kan det innebära att de är så pass 

integrerade i samhället att engelskan faller sig naturligt för barnen.  

Fredrika beskriver hur hon arbetar för ett amerikanskt herrskap vilka behandlar henne 

väldigt bra. Genom att hon via arbete möter andra etniska grupper menar Wsevolod att hon 

då via strukturell assimilation på sikt kan nå etnisk integration. Även Johan arbetar för en 

engelsktalande man och kan på samma vis som Fredrika nå etnisk integration på sikt. Att de 

väljer att ta arbete hos engelsktalande visar även en vilja att integreras från deras sida 

genom att de då måste lära sig språket. Strukturell assimilation innebär alltså att 

emigranterna genom deras skildringar av arbete och mötet med engelsktalande är, eller är 

på väg att bli, en del av majoriteten.  När Johan skildrar presidentvalet 1900 benämner han 

även amerikanerna likt vi, vilket tyder på att han ser sig som en del av det amerikanska 

folket. Det verkar som att Johan genuint trivs i Amerika och han beskriver jorden som bättre 

och bördigare än den hemma i Tornedalen samtidigt som alla slags varor är billigare här än 

där. Han skildrar även hur arbetarnas situation är bättre än där hemma. 

Den okände mannen och Nils visar båda tendenser till att blanda in engelska ord i sina brev, 

vilket kan innebära att de har lärt sig det engelska språket bra nog att det faller sig naturligt. 

Det kan även innebära att, precis som Barton beskriver, att de lägger in engelska ord för att 

imponera på familj och vänner där hemma. Precis som Anton menar kan det ligga viss 

redigering bakom ett sådant brev, för att det ska låta likt att emigranten har det bra och tar 

del av det nya landet.   

Gemensamt för Fredrika, Emma och Nils är att de alla hade familj eller vänner i Amerika 

under tiden för deras emigration. Fredrika reste till Helmer och Hilda, Emma reste till sin 

bror och Nils reste till sin farbror, vilket är tecken på att deras beslut att emigrera influerats 

av dessa anhöriga. Via brevväxling har mycket troligt de anhöriga skildrat ett lyckligt liv som 

lockat de aktuella emigranterna till att resa. Manning beskriver hur cross-community 

migration är uppbyggd av ett nätverk som utgörs av en kedja av migration där människor 

påverkar varandra till att emigrera. Det kan självklart vara så att dessa anhöriga i sin tur har 

anpassat beskrivningen av sitt liv i Amerika och därför lockat folk i hemorten att även de 

emigrera, även fast deras skildring kanske inte är helt sanningsenlig. 
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För att sammanfatta är skillnader i brevens karaktär tydliga beroende på vem brevskrivaren 

är. Det framgår även att vissa emigranter anpassar vad de skriver i sina brev, för att av någon 

anledning undanhålla viss information. Vilket i sin tur kan innebära att de lockar människor i 

hemorten till att emigrera. Huruvida emigranterna integreras i samhället är ofta svårt att 

utläsa från breven men kan till viss del tolkas via allmänna skildringar. Återkommande är 

även jämförelser med Norrbotten där brevskrivarna jämför arbete, omgivning och sin 

personliga situation. Avslutningsvis har studien fyllt en kunskapslucka, aldrig tidigare har 

dessa brev presenterats i liknande sammanhang. Genom att skildra breven har en förståelse 

gällande ett antal norrbottniska emigranters egna upplevelser bildats. 

Med hänsyn till studiens avgränsning till perioden 1889-1914 finns en stor mängd 

norrbottniska amerikabrev, vilka fallit bort. Vidare forskning kan därför inrikta sig på brev 

skrivna utanför denna tidsperiod för att t.ex. ge en bild av den tidiga utvandringen från 

Norrbotten. Eftersom emigrationen börjat avta under 1920-1930 kan brev skrivna under den 

perioden vara intressanta inför en kommande studie, detta eftersom det möjligtvis kan ge 

en bild av emigranternas upplevelser medan utvandringen tonades ut. Ytterligare förslag på 

vidare forskning ligger i att undersöka brev från en specifik ort i Norrbotten, för att på så sätt 

skildra platsens emigranter. Eventuella orter vilka kan vara aktuella är Luleå eller Tornedalen 

eftersom ett högt antal brev påträffats från just dessa.  
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