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KAPITEL 1. TILL PARIS
Inledning
År 1867 fick den 25-årige Nils Forsberg, som arbetade på Eriksbergs metall- och
tackjernsgjuteri, ett stipendium för att resa till Paris. Stipendiet hade han tilldelats av
professor Eduard von Schoultz, som var föreståndare vid Chalmerska slöjdskolan i
Göteborg. 1 En dag hade Schoultz kommit fram till Forsberg och sagt, att ”Forsberg ska göra
sig klar för att resa till Paris”. Forsberg hade då svarat honom, ”Paris? Va, ska jag till Paris?
Jag kan inte ett ord franska. Jag frågar ej efter Paris. Jag ska bli kvar på Eriksberg och måla
spottbackar”. 2 Med stor motvilja och efter ytterligare protester begav sig Forsberg trots allt
av till Paris, via Köpenhamn och Hamburg. Enligt professor von Schoultz skulle besöket i
den franska huvudstaden inte kosta ett öre, eftersom ”Göteborgs stad betalar fiolerna”.
Målet för Forsbergs resa var världsutställningen som hölls i Paris detta år. När Forsberg
kom fram blev utbytet av resan klent, enligt honom själv. Han strövade mest omkring för
sig själv, medan han ångrade att han hade åkt till Paris och lämnat sina ”trädgårdssoffor
och spottkoppar”. 3
Von Schoultz hade sagt till Forsberg, att han inte skulle behöva vara borta i mer än åtta till
tio dagar och efter hemkomsten till Sverige behövde han, för att rättfärdiga stipendiet, inte
göra något annat än att skriva ned vad han hade sett. Så blev det nu inte, utan Forsberg
återsåg inte Sverige förrän 20 år senare, efter att han först hade varit elev hos den berömde
franske konstnären Léon Bonnat 4, och därefter arbetade han inom flera okvalificerade och
lågt betalda yrken, som t.ex. gatuarbetare, slasktömmare, springpojke och passopp samt
som sjukvårdssoldat under fransk-tyska kriget. I början av 1870-talet kunde han fortsätta
sin konstnärskarriär när han etablerade sig som konstnär i Paris. 5

1

Nils Forsberg, Mitt liv. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1929, s. 47. I Forsbergs memoarer
som nedtecknats av författaren Georg L. Dahlin skrivs professor Schoultz namn Schultz. Den som
avses är Hans Odert Eduard von Schoultz (1815-1881), som var fd. löjtnant vid Kungl. Göta
Artilleriregemente och föreståndare för Chalmerska slöjdskolan samt titulärprofessor.
2
Ibid., s. 48.
3
Ibid., s. 45.
4
Forsbergs lärare Léon Joseph Florentin Bonnat (1833-1922) utbildades hos Madrazo i Madrid,
där han tog starka intryck av bl a Caravaggio. På 1870-talet tog hans porträttmåleri sin början.
Många av den tredje republikens berömdheter, som t ex Adolphe Thiers, Victor Hugo, Hippolyte
Taine och Louis Pasteur, fick sina portätt målade av Bonnat. Han blev 1900 direktör för
konstakademien i Paris (Académie des Beaux-Arts) och erhöll höga officiella utmärkelser. Som
lärare verkade Bonnat alltsedan 1860-talet, först privat, sedan vid konstakademiens målarskola.
Bland hans elever fanns flera mycket välkända skandinaviska konstnärer, förutom Nils Forsberg,
också bl a Gustaf Cederström och den norskfödde dansken P.S. Kröyer. Se
http://svenskuppslagsbok.se/?s=Bonnat.
5
Forsberg 1929, s. 64.
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Det skulle dock dröja många år innan Forsbergs namn dök upp i den svenska församlingens
i Paris kyrkböcker, vilket skedde i januari 1886 när han gifte sig med Maria Amalia
Kihlstedt. I husförhörslängden angavs att makarna bodde i en fastighet vid rue Cauchois. 6
Forsbergs berättelse visar att upprinnelsen till den tjugoåriga frånvaron från Sverige
började av en ren slump. Han hade aldrig närt tanken att flytta utomlands. Han var nöjd
med det arbete han utförde vid Eriksberg. Där hade han ett bra betalt arbete, som dessutom
hade stora fördelar framför många andra arbeten. Arbetsuppgifterna gav, enligt Forsberg,
ett betydande utrymme för fritidssysselsättningar. Dessutom visade det sig att Forsberg
hade fått stipendiet, inte i egenskap av att han tillhörde den först utvalda skaran av
stipendiater, utan för att en annan stipendiat – en symaskinsimportör - hade insjuknat. 7
Den korta resan till Paris, som i ett historiskt sammanhang skulle betraktas som ett
studiebesök, blev i stället något som kunde räknas in i ett större historiskt
problemkomplex, den svenska utvandringshistorien. Hos andra svenskar som emigrerade
till Paris och andra delar av världen vid denna tidpunkt och senare under 1800-talets sista
årtionden fanns dock helt andra drivkrafter, dvs. sådana som vi vanligtvis förknippar med
den stora massutvandringen från Sverige och där orsakerna till migrationen kan sökas i
företrädesvis sociala och ekonomiska förhållanden.
Forsberg representerade en grupp yrkesutövare, de svenska konstnärerna, vars verksamhet
i Paris och Frankrike är tämligen väl dokumenterad, medan andra yrkesgruppers
utvandring till den franska huvudstaden inte låtit tala om sig på samma sätt och därmed
också aldrig fått någon uppmärksamhet i den svenska historiska forskningen. 8
Drygt 20 år efter Forsbergs ankomst till Paris, den 12 mars 1888, fick den svenska
församlingen i Paris tre nya församlingsbor, när kyrkoherden Johan Hemberg skrev in
deras namn i församlingens inflyttningslängd. De tre församlingsmedlemmarna var
körsnären Konrad Helin och hans hustru Olivia, född Åberg, samt buntmakaren Herman
Bergström. De hade utvandrat från Nyköping, där de tidigare varit bosatta i första
kvarteret. 9 Det var mycket ovanligt att svenskar utvandrade till Frankrike vid denna tid. År
1888 var det endast 47 personer, 16 män och 31 kvinnor, enligt den officiella svenska

6

SVAR. Svenska församlingens i Paris arkiv. Husförhörslängd 1878-1901. AI. 2, s. 21. SVAR.
Svenska församlingens i Paris arkiv. Lysnings- och vigselbok. E 3, s. 7.
7
Forsberg 1929, s. 51.
8
Se t.ex. Georg Nordensvan, Svensk konst och svenska konstnärer i 19de århundradet. II. Från
Karl XV till sekelskiftet. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1928. Thomas Millroth & Pelle
Stackman, Svenska konstnärer i Paris. Författarförlaget Fischer & Rye, 1989.
9
SVAR. Svenska församlingens i Paris arkiv. In- och utflyttningslängd 1883-1920. B 1, s. 7.
SVAR. Husförhörslängd för Nyköpings västra församling 1886-1890, s. 51.
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befolkningsstatistiken. 10 Närmare hälften av dessa utvandrare slog sig ner i Paris och under
detta år utgjorde de sammanlagt 24 stycken, varav elva var män och 13 kvinnor. 11 I början
av 1900-talet fanns det 515 personer inskrivna i Sofiaförsamlingen, som var det officiella
namnet på den svenska kyrkan i Paris. 12 Mellan åren 1878 och 1910 översteg antalet
utvandrare från Sverige till Frankrike sällan 50 personer per år och det totala antalet
utvandrare var under denna period ca 1 300 personer. Det stora flertalet av dessa var
ensamutvandrare. Endast någon enstaka familj utvandrade varje år. Antalet kvinnor som
utvandrade till Frankrike var enligt den officiella statistiken något fler än antalet män, 687
respektive 612 personer (Diagram 1).
Diagram 1. Svensk emigration till Frankrike 1878-1910
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Källa: SOS. Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. 1878-1910. Stockholm
[1879-1910].

Eftersom antalet utvandrare från Sverige till Frankrike var ganska konstant över tid, med
mycket små marginella skillnader, finns det goda skäl att anta att denna utvandring till
skillnad mot utvandringen till Nordamerika inte i första hand orsakades av ekonomiska
konjunkturer och sociala missförhållanden i hemlandet. 13 Även om de officiella siffrorna
var mycket låga finns det anledning att anta att antalet utvandrare var något fler, eftersom

10
SOS. Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. 1888. Stockholm 1890, s.
59.
11
SVAR. Svenska församlingens i Paris arkiv. In- och utflyttningslängd 1883-1920. B 1, s. 7.
12
Bengt Strömberg, ’Svenska Sofiaförsamlingen i Paris 1859-1913’, i Svenska Sofiaförsamlingen i
Paris. Jubileumsskrift 1626-1976. Redaktionskommitté: C. G. Bjurström m.fl. Ystad: Sv.
Sofiaförsamlingen 1976, s. 118.
13
Jfr Fred Nilsson, Emigrationen från Stockholm till Nordamerika 1880-1893. En studie i urban
utvandring. Studia historica Upsaliensia, 31. Stockholm 1970, s. 37.
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det i denna utvandring liksom i all annan utvandring alltid förekom en oregistrerad
flyttning. Hur många fler det kan vara fråga om är dock omöjligt att uttala sig om, men även
med den oregistrerade utvandringen till Frankrike inräknad var antalet individer få även i
jämförelse med utvandringen till andra länder i Europa, som Storbritannien och Tyskland
samt våra grannländer, Danmark och Norge.
Utvandringen från Sverige till Frankrike utgjorde bara en bråkdel i förhållande till den
massmigration som skedde över Atlanten till Nordamerika. Bara under år 1888 utvandrade
45 561 svenskar till Förenta Staterna. Det motsvarade ungefär 90 procent av all migration
från Sverige under detta år. 14 Under åren 1887 och 1888 var utvandringen till USA den
högsta någonsin och sammanlagt under perioden 1878-1900 utvandrade drygt en halv
miljon svenskar till Förenta Staterna. 15 I den officiella befolkningsstatistiken fann de
svenska myndigheterna inte ens skäl att närmare beskriva utvandrarnas till Frankrike
demografiska särdrag, vilket man gjorde mycket ingående med Amerikaemigrationen. Det
enda som angavs om utvandringen till Frankrike var hur många människor det var och
vilket kön och civilstånd de svenska utvandrarna hade.
Befolkningsrörelsen i Frankrike
I en av bilagorna till den omfattande Emigrationsutredningen, som sammanställdes i
början av 1900-talet, finns en kortfattad kommentar om befolkningsrörelsen i ett stort
antal olika länder i Europa, däribland Frankrike. I den sades att de franska myndigheterna
inte uppfattade emigrationen från Frankrike som ett stort samhällsproblem, utan det var
snarare så att de styrande i Frankrike gärna skulle ha sett en ökning. Bakom denna åsikt
fanns en uppfattning som grundade sig på politiska skäl. I Frankrike ville man nämligen
att utvandringen skulle ha en bestämd geografisk riktning. Den skulle rikta sig ”mot landets
egna kolonier”. Från fransk sida var man inte intresserad av att fransmän flyttade till andra
delar av världen, där Frankrike saknade politiska intressen. Det var mer betydelsefullt att
befolka de delar av världen där Frankrike sedan länge hade byggt upp kolonier, som i t.ex.
Västindien.
Det fanns dock ett problem med detta önskemål och det var att befolkningsökningen i
Frankrike var i det närmaste obefintlig, vilket skulle innebära att landets befolkning i ett
längre tidsperspektiv skulle minska om utvandringen blev omfattande. Den låga nativiteten
var så problematisk, att man i Emigrationsutredningen sammanfattade den med orden,
”Intet synes längre kunna rädda den franska nationen från att praktiskt taladt dö ut. Om
landet också icke militäriskt besättes af andra folk, kommer besittningstagandet att ske på
14

SOS. Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. 1888. Stockholm 1890, s.
59.
15
SOS. Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. 1878-1900. Stockholm
[1879-1903].
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annat sätt, i det Frankrikes nuvarande befolkning så småningom utbytes mot en annan,
uppkommen genom amalgamation af invandrande folkslag”. 16 Det fanns goda skäl att tro
detta, även om påståendet var synnerligen drastiskt.
Det var nämligen så att antalet födda och döda i Frankrike per tusen invånare sedan 1870talet visade på en närmast obefintlig skillnad. 17 För att en befolkning skulle växa fordrades
att födelsetalen översteg dödstalen eller att invandringen var så omfattande att den kunde
kompensera detta. Den franske statistikern och demografen Jacques Bertillon pekade
främst ut de låga födelsetalen som det stora befolkningsproblemet. I sin bok om
befolkningsutvecklingen i Frankrike sade han bland annat följande: ”Födelsetalen minskar
i Frankrike /…/ Denna situation är speciell för Frankrike. I alla länder (utom Irland) växer
befolkningen snabbare och snabbare.” 18
Det fanns samtidigt ett annat befolkningsproblem i Frankrike, enligt myndigheterna,
nämligen den befolkningsrörelse som ägde rum mellan den franska landsbygden och Paris
och andra större urbana metropoler i Frankrike. Denna omflyttning från landsbygden till
städerna var så omfattande att den i den historiska forskningen om befolkningsrörelsen i
Frankrike fått benämningen ”rural exodus”, där ordet exodus skall få oss att tänka på en
helt annan historisk händelse, den som beskrivs i Andra Mosebok (Exodus) och som är mer
känd som judarnas uttåg ur Egypten. 19 Emigrationen var således inte de franska
myndigheternas största problem, vilken den var i Sverige, utan den inrikes omflyttningen.
I Frankrike hade man upptäckt att fransmännens flyttningsbeteende avvek från de
befolkningsrörelser man kunde iaktta i många andra europeiska länder. Denna skillnad
mellan fransmännens och de andra europeiska medborgarnas flyttningsbeteenden
framställdes bl.a. på följande sätt: ”Engelsmännen flyttar till Indien, tyskarna reser till
Amerika, ryssarna uppodlar sitt omfattande territorium, italienarna skickar sina nybyggare
till Montevideo och Mexiko; fransmännen emigrerar till Paris.” 20
Den franske historikern Jean-Paul Brunet har i en studie av Saint-Denis, en av de största
arbetarförorterna norr om Paris, konstaterat att inflyttningen av t.ex. människor från

16

Emigrationsutredningen. Bilaga IV. Utvandringsstatistik. Stockholm 1910, s. 28.
Se t.ex. Jacques Bertillon, La dépopulation de la France. Paris: Librairie Félix Alcan, 1911, s. 2.
Emigrationsutredningen. Bilaga IV. Utvandringsstatistik. Stockholm 1910, s. 84.
18
Ibid., s. 1.
19
Se t.ex. Paul-André Rosental, Les sentiers invisibles. Espace, families et migrations dans la
France du 19e siècle. Paris: Éditions de l’École des hautes Études en Sciences Sociales, 1999.
Jean-Claude Farcy et Alain Faure, La mobilité d’un génération français : Recherche sur les
migrations et les déménagements vers et dans Paris à la fin du XIXe siècle. Paris: Institut National
d’Etudes Démographiques, 2003. Leslie Page Moch, Moving Europeans: Migration in Western
Europe since 1650. Bloomington: Indiana University Press, 2003.
20
Citatet hämtat från Bernard Marchand, Paris, histoire d’une ville (XIXe-XXe siècle). Paris:
Éditions du Seuil, 1993, s. 122.
17
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Bretagne orsakade större problem för myndigheterna än invandringen från andra länder,
som myndigheterna ställde sig mycket positiv till. 21 Ett av skälen var att många människor
från skilda regioner i Frankrike inte talade franska, utan ett helt annat språk eller en mycket
svårförståelig fransk dialekt. I mångas ögon betraktades de, för att använda den
amerikanske migrationshistorikern Leslie Page Mochs ord, som bondlurkar, ”country
bumpkins, the rubes, those who spoke some garbled patois”, dvs. de talade bondmål
(patois), vilket i samtiden också hade en tydlig nedsättande betydelse, eftersom patois helt
enkelt kunde översättas med grovt språk. 22
Att de till Paris inflyttande franska medborgarna och deras språk uppmärksammades i en
mycket större utsträckning än invandrare från andra länder sammanhängde givetvis också
med deras numerär. De avsatte både mycket synliga och hörbara spår i den franska
vardagen eftersom de var så många. De som hade flyttat från t.ex. Bretagne till Paris kunde
i slutet av 1800-talet räknas i femsiffriga tal och efter sekelskiftet i sexsiffriga tal. År 1896
utgjorde de 74 000 och 1911 hade antalet stigit till 109 000. 23 De tre största
immigrantgrupperna från utlandet, belgarna och luxemburgarna samt italienarna,
utgjorde vid sekelskiftet 1900 34 000 respektive 27 000, medan de tyska invandrarna var
något färre eller 26 000. Det totala antalet skandinaver i Paris har beräknats till ca. 1 500
vid samma tidpunkt. 24
Språkfrågan var dock inget nytt problem i den franska historien. Redan under den franska
revolutionen påpekades svårigheterna med att det i Frankrike fanns så många människor
som talade mycket svårförståeliga dialekter eller helt andra språk än franska fastän de
bodde och var medborgare i samma land. Detta fick till följd att dessa människors
integration i samhället försvårades. Det var i flera fall främmande språk som i bästa fall
tillhörde något av de romanska språken, dvs. samma språkgrupp som franskan, och därför
kunde de förstås till en del men inte fullt ut. År 1794 konstaterade prästen Henri Grégoire
i en rapport till Konventet att tre fjärdedelar av den franska befolkningen inte talade
franska, samtidigt som han medgav och gjorde gällande att de kanske inte till fullo förstod
allt som sades i ett samtal, än mindre kunde de tala eller skriva det franska språket
korrekt. 25

21

Jean-Paul Brunet, Saint-Denis : La ville rouge : socialisme et communisme en banlieu ouvrière,
1890-1937. Paris: Hachette, 1980, s. 26.
22
Leslie Page Moch, ‘Migration and the Nation: The view from Paris’, Social Science History 28
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En översikt över hur de språkliga förhållandena såg ut i olika landsändar stöder Grégoires
iakttagelser vid tiden för den franska revolutionen. Men de gällde också i viss utsträckning
hundra år senare. I de västra delarna av Bretagne kunde många människor endast göra sig
förstådda på keltiska och i dess östra delar talade befolkningen en gaelisk dialekt. I den
nordligaste delen av Frankrike, norr om Lille, var språket ofta flamländska och i det
sydvästra hörnet av Frankrike, i anslutning till den Iberiska halvön, dominerade baskiskan.
I Alsace, men också i delar av Lorraine och Champagne, talades en tysk dialekt och
korsikanerna talade italienska. I Centralmassivet och i departementen söder om detta var
språket visserligen franska, men de invånare som härstammade från dessa regioner och
som flyttade till Paris hade åtminstone till en början svårt att göra sig förstådda, därför att
deras dialekter skilde sig från den franska som talades i den franska huvudstaden. Detta
synsätt, där människor från vissa regioner utpekades som särskilt problematiska på grund
av sitt språk, var på intet sätt unikt för förhållandena i Frankrike. Även i andra europeiska
länder betraktades människor från vissa regioner med en betydande skepsis på grund av
sitt språk. I Ruhrområdet ringaktades t.ex. människor från Bayern och preussiska polacker,
i Barcelona bemöttes människor från Cordoba med fördomar om sitt ursprung och i Turin
var immigranter från Kalabrien inte särskilt uppskattade av lokalbefolkningen. 26
Det fanns således en obenägenhet hos fransmännen, enligt myndigheterna, att
överhuvudtaget flytta till andra länder och i stället var det så att landsbygdsbefolkningen
flyttade till den franska huvudstaden för att söka sig nya utkomster. Detta skapade stora
sociala problem i Paris. Vad som inte framgår i dessa uttalanden är att Frankrike var det
land i Europa som tog emot flest immigranter i slutet av 1800-talet och i begynnelsen av
1900-talet, vilket hade sin orsak i att landet hade ett mycket stort arbetskraftsbehov på
grund av de tidigare angivna demografiska skälen. Fram till 1890-talet gjorde man ingen
större skillnad mellan invandrare och franska medborgare. Det var endast ifråga om några
få rättigheter som utlänningen kom till korta. Invandraren hade inte rösträtt och fick inte
heller upprätthålla vissa statliga befattningar och de kunde därför inte heller få statlig
pension. Till detta kom att man i vissa delar av landet inte hade tillgång till kommunala
rättigheter.
Med början år 1889 förändrades dock utlänningarnas ställning till förmån för den som var
fransk medborgare. De förra kunde inte längre få tillgång till sociala bidrag. Under den
tredje republiken blev myndigheterna alltmer angelägna om att öka kontrollen av
utlänningar som fanns inom landet, vilket blev än tydligare efter första världskriget. 27 Trots
denna nya politik var det till och med så att Frankrike under en längre tid förblev ett av de
26
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mest, i juridisk mening, öppna länderna i västvärlden ända fram till 1930-talet. Detta fick
till följd att Frankrike efter första världskriget passerade USA som den nation som tog emot
flest invandrare i världen. 28 Medan man i t.ex i Storbritannien genomdrev en
utlänningslagstiftning, den sk. Aliens Act redan 1905 och i USA infördes ett kvoteringssystem (quota system) tidigt på 1920-talet, fanns inget motsvarande i Frankrike.
Frankrike ingick dessutom särskilda bilaterala avtal med andra länder i Europa, som Polen
och Italien, för att försäkra sig om en god tillgång på arbetskraft. Dessa överenskommelser
syftade i första hand till att förse den tyngre industrin med arbetskraft, men den
möjliggjorde samtidigt att även annan industri fick tillgång till den invandrande
arbetskraften, som t.ex. klädesindustrin. 29 Den allmänna bilden som framtonar av
Frankrike som invandrarland under den period som studeras här är att invandringen i
mycket hög utsträckning präglades av arbetsrelaterade orsaker, dvs. det stora behovet av
arbetskraft. Gérard Noirel har sammanfattat den franska migrationshistorien under den
senaste 100-årsperioden i följande ord: ”Historskt är det odiskutabelt att det franska
mönstret [invandringsmönstret min anm.] måste ses som arbetsrelaterad immigration.” 30
Frankrikeutvandringen i den historiska litteraturen
I den svenska emigrationshistorien har av naturliga skäl den omfattande Amerikautvandringen fått stå i fokus. Den var dock på intet sätt unik, eftersom det stora flertalet
europeiska länder upplevde samma sak. Amerikautvandringen utgjorde en av de viktigaste
historiska processerna i både svensk och europeisk historia från mitten av 1800-talet långt
fram på 1900-talet. Mellan åren 1840 och 1930 utvandrade omkring 35 miljoner européer
till USA och av dessa utgjorde svenskarna närmare 1,3 miljoner. I den svenska
massemigrationens kölvatten har också andra långväga utvandringsländer uppmärksammats, som den emigration som ägde rum till Brasilien och Kanada, men också den som gick
till mer närliggande länder som Danmark, Tyskland och Ryssland har behandlats i den
svenska migrationsforskningen. 31
28
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Den specifika svenska urbana utvandringen som ägde rum till Europas huvudstäder under
den stora massutvandringen har däremot inte rönt något intresse, trots att den är väl
dokumenterad i de svenska utlandskyrkornas arkiv, i t.ex. Berlin, London och Paris, men
också i de s.k. nationalitetsmatriklarna som upprättades vid ambassader och konsulat. Det
finns dock undantag, som den historiska forskningen om den svenska utvandringen till
Sankt Petersburg och historieskrivningen om den svenska konstnärskolonin i Paris under
1800-talets sista årtionden. Den svenska Amerikaemigrationen uppvisar åtminstone ett
exempel på en motsvarande urban emigrationsström, nämligen den som gick till den
amerikanska metropolen Chicago. Staden var vid sekelskiftet 1900 Sveriges ”tredje största
stad”, dvs. den stad som efter Stockholm och Göteborg hyste flest svenskar. 32
Det är mot denna bakgrund inte särskilt förvånande att den svenska utvandringen till
Frankrike inte tilldragit sig någon uppmärksamhet. Det som inte synliggjorts i historien
uppfattas ofta som om det inte har ägt rum. De till Frankrike utvandrande svenskarna har
varken gjort sig bemärkta i den svenska emigrationshistorien eller i den franska
immigrationshistorien. De få gånger de svenska emigranterna till Frankrike fått sin historia
skriven har varit i helt andra historiska och kulturella sammanhang, som t.ex. i
historieskrivningen om den svenska konstnärskolonin i Paris under 1800-talets sista
årtionden. 33 I denna litteratur är det dock i första hand skilda konsthistoriska aspekter som
dominerar, medan frågor om migration och integration intar en undanskymd plats.
Massemigrationens allmänna mönster i Sverige 1878-1910
Under den tid som behandlas här, som utgjorde höjdpunkten av den svenska emigrationen,
samverkade pull- och pushfaktorerna. I Sverige var de ekonomiska konjunkturerna mycket
dåliga. Sågverkskrisen i Norrland och järnindustrins nedgång i Mellansverige skapade en
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fallande produktion med åtföljande arbetslöshet. Under senare hälften drabbades Sverige
också av en akut agrarkris, särskilt under åren 1886 till 1888, som påverkade många
människor att emigrera. Samtidigt som konjunkturerna i Sverige försämrades upplevde det
amerikanska samhället ett ekonomiskt uppsving genom en ökande efterfrågan på bland
annat spannmål.
Även om den industriella lågkonjunkturen i Sverige var omfattande var majoriteten av de
migranter som flyttade från Sverige från den agrara sektorn. Detta sammanhängde med att
den svenska spannmålsproduktionen utsattes för en stor konkurrens från både den
amerikanska och den ryska marknaden och det fick till följd att spannmålspriserna sjönk
dramatiskt. Denna utveckling var särskilt tydlig under stora delar av 1880-talet. Den
innebar att delar av Sverige, som var beroende av den agrara sektorn, och som tidigare inte
haft en utbredd emigration drabbades betydligt kraftigare än tidigare. Under det tidiga
1890-talet uppträdde ett delvis nytt migrationsmönster, då emigranterna i större
utsträckning var från urbana miljöer och orter som präglades av industrier. Vid denna
tidpunkt

uppvisade

t.ex.

Stockholm

sin

mest

omfattande

utvandring

liksom

Västernorrlands län. 34 Bland migranterna från Stockholm möter oss också ett stort antal
som sökte sig till Brasilien.
Emigrantgruppernas sociala struktur skiftade också över tid. När massutvandringen tog
fart kring 1870 var det stora flertalet emigranter, eller 72 procent, anställda inom den
agrara sektorn, skogsnäringen och fiskerinäringen. Endast ca 13 procent kunde hänföras
till industrin och hantverksnäringen. Återstoden hade sin hemvist inom handeln,
transportväsendet, offentlig sektor och hushållssektorn. Inom de olika samhällssektorerna
fanns också betydande skillnader mellan skilda yrkesutövare. Emigranterna som kom från
den agrara sektorn dominerades av bondsöner och bonddöttrar samt drängar och pigor,
medan de anställda på de stora godsen som statare och statdrängar var mindre benägna att
emigrera. En förklaring till detta var bl.a. att statarna i mycket högre utsträckning var gifta,
vilket skulle ha haft en dämpande effekt på benägenheten att flytta. Inom industrin och
hantverksnäringen var det främst ogifta arbetare och gesäller och lärlingar som
emigrerade, medan ägarna av företag, såväl stora som små, var sällsynta i
emigrationsstatistiken. Även handelsanställda förefaller att ha emigrerat i en ringa
omfattning. 35
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Det är i detta sammanhang man skall se den svenska utvandringen till Frankrike. Den var
visserligen blygsam om man enbart tar hänsyn till antalet emigranter, men den var
samtidigt en del i ett större historiskt skeende, där människor sökte sig till andra länder
och andra kontinenter för att i något avseende skapa sig bättre förutsättningar i det
fortsatta livet än vad de hade haft tidigare.
Några migrationshistoriska utgångspunkter
Migrationsforskningen har en lång historia. Den första mer betydelsefulla forskningen
utfördes redan i slutet av 1800-talet av den tysk-brittiske geografen Ernst Georg
Ravenstein. I sin forskning kunde han isolera ett stort antal mönster som ofta var
återkommande, men där vissa migrationsmönster var viktigare än andra. En av dessa
iakttagelser var att den vanligaste befolkningsomflyttningen ägde rum mellan platser som
låg nära varandra, dvs. flyttningarna ägde rum över korta distanser. Det var också vanligt
att människor flyttade från områden som var avsides eller fattiga till sådana områden där
de ekonomiska förutsättningarna var bättre. Det fanns också betydande könsskillnader i
migrationsmönstret som innebar att kvinnor flyttade oftare än män, men att männen
flyttade över längre distanser. 36
I början av 1900-talet lade den amerikanske ekonomen och statistikern Harry Jerome till
ytterligare en förklaringsmodell. 37 Den tog fasta på människors ekonomiska beteende.
Denna förklaringsmodell formulerades i termer av push- och pullfaktorer. Med begreppet
push avsåg Jerome sådana orsaksförklaringar som tog sin utgångspunkt i samtida
ekonomiska förhållanden på hemorten eller i hemlandet. De kunde vara av skilda slag. I
den svenska emigrationshistorien har man lyft fram ekonomiska faktorer som jordbrukets
omvandling och tillbakagång och industriella konjunkturer. Men också andra pushfaktorer
kan inrymmas i detta förklaringsmönster, som t.ex. olika politiska, sociala och religiösa
förhållanden som låg till grund för människors beslut. Dessa faktorer kunde ensamt eller i
samverkan med varandra utlösa ett beslut att emigrera.
Pullfaktorn är dess motsats. Den betonar i stället de sociala, ekonomiska och andra
förhållanden i mottagarlandet, som inverkade positivt på beslutet att utvandra.
Pullfaktorerna kunde vara av samma karaktär som pushfaktorerna, men det fanns också
andra, som att tidiga utvandrare skickade hem brev till släktingar och vänner, där de
beskrev det nya landet i positiva ordalag. Det kunde också vara regelrätta
värvningskampanjer, där agenter framställde det nya landet som ett framtidsland i
ekonomiskt avseende eller som en fristad från politiskt eller religiöst förtryck. Men det
36
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kunde också vara förändringar i mottagarlandets lagstiftning som syftade till att locka till
sig nya invandrare, t.ex. den sk. Homestead Act i USA, som undertecknades av Abraham
Lincoln år 1862. Den syftade till att möjliggöra för amerikanska medborgare, eller den som
ansökte om medborgarskap, att få tillgång till 160 acres, ca 65 hektar, uppodlad statlig
mark. Det enda ekonomiska utlägg som fordrades av den enskilde var att man betalade en
lagfarts- och registreringsavgift. Som motprestation måste den som förvärvade marken
bebo och odla jorden i minst fem år för att sedan få äganderätt. I ett längre historiskt
perspektiv varierade styrkan i pull- och pushfaktorerna vid olika tider, där den ena kunde
vara mer betydelsefull än den andra, men under kortare perioder kunde de också
samverka. 38
En annan forskare som på ett avgörande sätt påverkat migrationsforskningen är den
svenske geografen Torsten Hägerstrand. Han kunde på 1950-talet konstatera att migranter
höll kontakt med dem som stannade kvar, vilket i sin tur medförde att strömmen av
migranter ökade eftersom de fick tillgång till bl. a en mer omfattande information om
förhållanden utanför hemorten, om de landsändar och andra länder som migranterna hade
flyttat till. 39
Det faktum att människors vilja att flytta kunde påverkas av många olika faktorer innebär,
att det är nödvändigt att urskilja skilda typer av flyttningsmönster. Den amerikanske
sociologen och historikern Charles Tilly har urskilt fyra olika migrationsmönster som
sammanhänger med migranternas socioekonomiska förhållanden och där flyttningsrörelsens räckvidd samvarierade med de olika socioekonomiska förutsättningarna. Den
första typen av befolkningsrörelser, local migration, var den som ägde rum inom ett
tämligen avgränsat lokalt eller regionalt geografiskt område. Till denna typ förde Tilly
strömmen av jordbrukets lägsta sociala skikt, som t ex pigor och drängar, som för sitt
levebröd sökte arbete inom ett relativt avgränsat område i nära anslutning till det där de
tidigare varit anställda.
En annan grupp, som också rörde sig inom ett relativt avgränsat område, på kort distans
från den plats där de bodde, var den som Tilly benämnde cirkulär rörlighet. Dess främsta
karaktärsdrag var att migranten ofta kom tillbaka till den plats den lämnat. Ett typiskt
uttryck för denna befolkningsrörelse var säsongsarbetet. Den tredje befolkningsrörelsen
kallade Tilly kedjemigration (chain migration) och den kunde ske över mycket stora
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distanser, som i fallet med Amerikautvandringen, men den förekom också inom Europa.
Den kännetecknades av att den byggde på redan etablerade migrationsmönster.
Kedjemigrationen förefaller också ha präglats av ett tydligt könsmönster, eftersom den
hade en stor betydelse för kvinnors migrationsmönster. Den var ett led i kvinnornas
återförenande med sina familjer. Den fjärde typen som Tilly utkristalliserar är den
befolkningsrörelse som sammanhängde med människors karriärmönster, career
migration. Den skilde sig från kedjemigrationen, som byggde på familje-, släkt- och
vänskapsband, då den i stället hörde samman med arbetskamraters, kollegers och
affärsvänners information och beteenden. 40
Av Charles Tillys fyra migrationsmönster är det endast ett som vid en första anblick
förefaller tillämpningsbart, eftersom emigrationen från Sverige till Frankrike skedde över
en längre distans. Några av de andra flyttningsmönstren kan dock inte avvisas omedelbart.
De i inledningen nämnda manliga individerna som emigrerade till Paris faller väl in i Tillys
fjärde migrationsmönster, att emigrationen var ett led i de berörda personernas
karriärmönster på samma sätt som tidigare skett inom hantverksnäringen under den tid
skråväsendet ännu existerade. Deras migration liknade på ett slående sätt den traditionella
gesällvandringen. Det bekräftar också den uppfattning som har präglat den franska
migrationsforskningen, nämligen att den här studerade perioden i fransk historia
karakteriserades av en arbetsrelaterad immigration. Det är dock inte möjligt att helt
utesluta Tillys andra migrationsmönster, dvs. att delar av den svenska migrationen till
Paris var att betrakta som en form av säsongsarbete, men dock inte ett säsongsarbete i
traditionell mening. Det fanns förmodligen bland de svenska migranterna de som avsåg att
stanna en relativt kort period, för att sedan återvända hem, på samma sätt som skedde
bland säsongsarbetare i Sverige, men med den skillnaden att avståndet mellan hemorten
och den ort man sökte sig till var betydligt kortare än mellan Sverige och Frankrike.
Sociala nätverk, community och etnicitet
De svenska migranternas förhållanden i mottagarlandet måste också analyseras från andra
typer av vetenskapliga begrepp, som tar fasta på hur de organiserade sina liv i den nya
sociala miljön. I den moderna historiska och samhällsvetenskapliga forskningen möter vi
numera ofta begreppet sociala nätverk. Det är ett sätt att beskriva och sammanfatta olika
relationer som människor hade till varandra i skilda historiska sammanhang. 41 De nätverk
som människor skapade kan vara en följd av medvetna val, men de kan också ha uppstått
av ren slump. De kan vara en följd av ekonomiska relationer, yrkesmässig samhörighet,
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familje- och släktband, vänskap, grannskap, etnicitet och religiositet. Historisk forskning
om den svenska invandrargruppen i Paris är också en analys av ett lokalsamhälle. Den är
ett exempel på vad man i historisk och samhällsvetenskaplig forskning kallar ”community
studies”. 42 I den forskningen berörs främst byar eller mindre städer, men här är det alltså
fråga om en storstad under 1800-talet. Skälet till att det varit så är, att den förra typen av
historiska miljöer har uppfattats som mindre komplexa. Det är enklare för forskaren att
hålla en mindre enhet under uppsikt.
Begreppet community har använts inom socialantropologisk och sociologisk forskning
sedan 1950-talet, men det har först under de sista årtiondena av 1900-talet vunnit insteg
inom den historiska forskningen. Den traditionella historiska forskningen om enskilda
byar och städer både i Sverige och i utlandet utfördes ofta inte med utgångspunkt från
några vetenskapliga problemställningar utan mer för sin egen skull. För de flesta räckte det
med att byn eller staden fick sin historia skriven. Det skapade en självkänsla och en stolthet
hos invånarna. Den forskning som kallas community studies är dock någonting mer än
detta. Den vill skapa en förståelse för samhället i stort, även det som ligger utanför det
område och det problem som står i fokus i den enskilda studien. De historiker och
samhällsvetenskapliga forskare som studerar en by eller en mindre stad vill kunna uttala
sig om iakttagelser som är mer generella.
Den stora staden utgjorde länge ett problem för forskarna. En äldre generation av
samhällsvetare, från George Simmel till Louis Wirth, betonade stadens anonymitet och
människornas isolering. De såg i huvudsak bara till stadens storlek. 43 Den moderna
socialantropologiska och sociologiska forskningen har i stället sett storstaden som en
uppsättning av små enheter, communities eller urbana byar, med sina speciella
ekonomiska, sociala, kulturella och politiska förhållanden. I den forskningen blir
utmaningen för historikern att studera hur dessa communities skapas, upprätthålls och
förändras. I detta konkreta fall är det också naturligt att studera hur de svenska
invandrarna förhöll sig till det ”majoritetssamhälle” som utgjordes av Paris övriga
befolkning.
I tidigare forskning har man försökt att göra en definition av begreppet community för att
det skall kunna användas för studier av olika platser och kulturer, men också för att det
skall vara oberoende av den tid som studeras. Det är inte alldeles enkelt, men det tycks
finnas några gemensamma drag som återkommer. I den forskning som använder sig av
begreppet community så avser man en grupp människor som hör samman på grund av
Peter Burke, History and social theory. Cambridge: Polity, 1992, s. 56-58.
Se George Simmel, ‘The Metropolis and Mental Life’, i Hatt, P.K. and Reiss, A.J., eds., Cities
and Societies. Glencoe, Ill., 1957. Louis Wirth, ‘Urbanism as a Way of Life’, i Hatt, P.K. and
Reiss, A.J., eds., Cities and Societies. Glencoe, Ill., 1957.
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starka sociala band, t.ex. släktskap, arbete, ursprung, religion, kultur eller social status. 44
De kan ha ett eller flera av dessa band gemensamt.
De människor som framträder i de källor som studeras här kan också ses i ljuset av modern
etnicitetsforskning. I den utgör gränsdragningen mot andra grupper av människor det
viktigaste uttrycket. Den etniska identitetens kärna är den grupptillhörighet som uppstår
och manifesteras i mötet med andra. Det innebär dock att gemensamma drag som språk,
religion, kultur och social status i sig inte är avgörande kriterier för att tillhöra en etnisk
grupp. De kan ingå i en etnisk identitet, men de är först och främst markörer för subjektivt
etablerade gränser. 45 Dessa gränser kan antingen dras upp av gruppen själv eller så
kategoriseras den av andra som en etnisk grupp. 46 Det blir därför av intresse att studera i
vilken utsträckning de invandrande svenskarna avgränsade sig till majoritetsbefolkningen
ifråga om t ex giftermål och boende.
Syfte och frågeställningar
Ett flertal internationella studier har påvisat att många utländska hantverkare och
välutbildade sökte sig till de europeiska metropolerna under slutet av 1800-talet och
begynnelsen av 1900-talet. I dessa städer fanns speciella yrkesrelaterade förutsättningar
och en stor arbetsmarknad som attraherade dessa grupper av yrkesutövare. 47 Det finns
således ett specifikt migrationshistoriskt problemområde som skiljer sig från annan
migrationshistorisk forskning, dvs. den typ av migrationsmönster som Charles Tilly
benämnde karriärmigration. Denna typ av migrationsforskning kan också ses som en del i
vad som brukar inrymmas i vad vi kallar arbetslivsforskning. Lika mycket som det var en
faktisk fråga om att den enskilde emigrerade så var det en fråga om en fas i den
yrkesmässiga utbildningens historia och ett led i hur arbetslivet i Sverige såg ut under en
lång tid. Det fanns inom Sveriges gränser inte den yrkesmässiga kompetensen som fanns
på annat håll. I stället för att kunskapen inhämtades från utlandet genom att enskilda kom
till Sverige reste den enskilde ut i världen för att söka kunskapen på annat håll. 48
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Syftet med denna studie är att studera och analysera den svenska utvandringen till Paris
under en trettioårsperiod, från slutet av 1870-talet till 1910. Periodavgränsningen har gjorts
av två skäl, dels sammanfaller perioden med den stora svenska massemigrationen till
Nordamerika vilket skapar mycket goda förutsättningar till jämförelser, dels är man som
historiker tvungen att ta hänsyn till ett mer pragmatiskt skäl som sammanhänger med
tillgången på källmaterial. Den svenska församlingens i Paris kyrkböcker börjar först 1878,
vilket omöjliggör en tidigareläggning av studien. Slutåret har valts för att undvika att
enskilda känsliga uppgifter om personer skall drabba nu levande individer.
I boken kommer två historiska perspektiv att anläggas. Det första analyserar skilda
aspekter på vilka det var som utvandrade till Paris. Här kommer olika demografiska och
sociala förhållanden att belysas. Hur många var det som utvandrade till Paris? Vilka yrken
hade utvandrarna? Varifrån kom de? Vilken ålder hade de? Hur såg könsfördelningen ut?
Var det fråga om ensam- eller familjeutvandring? Vilka tidigare migrationsmönster uppvisade de svenska utvandrarna? Vilken roll spelade olika push- och pullfaktorer? Vilka
likheter och skillnader uppvisade utvandringen till Paris med andra migrationsstudier som
berör urbana miljöer och då särskilt storstäder. Studien kommer också att möjliggöra en
jämförelse med den svenska massemigrationen över Atlanten? Det andra perspektivet
berör de svenska utvandrarnas förhållanden i Paris. I denna del kommer fokus att läggas
på skilda aspekter i integrationsmönstret? Var i Paris bosatte man sig? Fanns det en strävan
att söka sig till områden och stadsdelar där det redan fanns svenska invandrare? Vilka
skilda typer av sociala nätverk byggde man upp? Vilken roll spelade t.ex. giftermål över
etniska gränser och de möten som ägde rum på olika arbetsplatser i integrationsmönstret?
Hur länge stannade man i Paris? Inom vilka yrkes- och samhällssektorer återfinns de
svenska migranterna?
Källmaterial och metod
Utgångspunkten i denna studie har varit att kartlägga och analysera vilka svenskar det var
som migrerade till Paris under 1800-talets sista årtionden och begynnelsen av 1900-talet.
Eftersom den officiella svenska utvandringsstatistiken, där utvandringen till Frankrike
redovisas, inte säger något om vilka personer det var som utvandrade, utan endast ger
information kring några demografiska variabler, som kön och familjestatus, har jag börjat
min forskning i det källmaterial som finns bevarat i den svenska församlingen i Paris,
nämligen församlingens husförhörslängder/församlingsböcker och inflyttningslängder. 49
Det första steget i denna forskningsprocess innebar att jag excerperade församlingens
inflyttningslängd, som också innehåller utflyttningslängden. Inflyttningslängden omfattar
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För den mycket omfattande migrationen över Atlanten ger den officiella svenska statistiken en
betydligt mer fyllig information.
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perioden 1883-1920. 50 Som tidigare sagts valde jag att sluta vid första världskrigets utbrott.
Från inflyttningslängden registrerades samtliga personer som hade inflyttat under dessa
år. De uppgifter som erhölls därifrån var den inflyttades efternamn, förnamn, yrke, kön,
inskrivningsdatum (år, månad och dag), ort från vilken man flyttat (församling eller
geografisk ort) samt det ställe i Paris till vilken man flyttat. I det sistnämnda fallet angavs
ofta den exakta bostadsadressen (gatans namn och fastighetens nummer), under vissa år
skrev församlingens präst inte in någon adress över huvud taget. I inflyttningslängden
angavs också den sida i husförhörslängden, där den inflyttade hade införts. Därefter
excerperade jag husförhörslängden för att erhålla fler uppgifter om den inflyttade. Till de
tidigare uppgifterna kunde då införas noteringar om födelsedatum (år, månad och dag),
födelseförsamling, giftermålsdatum, barn som hade fötts under perioden, uppgift om
dödsdatum (om man avlidit under det tidsintervall som studeras här), bostadsadresser som
hade tillkommit utöver den som angivits i inflyttningslängden, utflyttningsdatum och
utflyttningsort. I det senare fallet angavs detta med församlingsnamn om personen hade
flyttat tillbaka till Sverige eller med angivande av en specifik geografisk ort om utflyttningen
skett till ett annat land. Samtliga uppgifter registrerades i en Access-databas för att kunna
bearbetas statistiskt.
Utifrån de insamlade uppgifterna skapades några nya variabler, för att möjliggöra en
kvantifiering. För att kunna klassificera yrken indelades dessa i sex olika grupper: 1.
Storföretagare och akademiker, 2. Konstnärliga yrken, 3. Lägre tjänstemän, 4.
Hantverkare, 5. Arbetare och 6. Hushållsarbete. Denna kategorisering var fullt tillräcklig,
då i stort sätt varje enskilt yrke kunde inrymmas under någon av dessa beteckningar. De
inflyttades

bostadsadresser

fick

också

ett

numeriskt

värde

som

följde

Paris

stadsdelsindelning i 20 arrondissement, för att närmare kunna studera bosättningsmönstret. I några fall kunde tveksamheter uppstå när en och samma gata löpte genom ett
eller flera arrondissement. När ett fastighetsnummer var känt blev placeringen i rätt
arrondissement oproblematisk. I de mycket få fall som förekom, där endast gatans namn
har angivit har inplaceringen utelämnats. Denna indelning följde den officiella
namngivningen enligt följande: 1. Louvre. 2. Bourse, 3. Temple, 4. Hôtel de Ville, 5.
Panthéon, 6. Luxembourg, 7. Palais Bourbon, 8. Élysée, 9. Opéra, 10. Enclos-Saint-Laurent,
11. Popincourt, 12. Reully, 13. Gobelins, 14. Observatoire, 15. Vaugirard, 16. Passy, 17.
Batignolles-Monceau, 18. Butte-Montmartre, 19. Buttes-Chaumont och 20. Ménilmontant.
Det finns också andra uppgifter i husförhörslängden/församlingsboken som har utnyttjats
för att studera de svenska migranternas integrationsmönster. Efter att ha erhållit uppgift
om giftermål och att det ägde rum i den svenska församlingen har jag gått vidare till
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vigsellängderna, där jag i ett mindre antal fall har fått reda på om giftermålet i den svenska
församlingen hade föregåtts av en borgerlig vigsel hos borgmästaren i det berörda
arrondissementet där makarna bodde. Prästen i den svenska församlingen i Paris hade i
dessa fall antecknat detta i marginalen i nästan samtliga fall, där en av kontrahenterna var
fransk medborgare, men också i några enstaka fall där både brud och brudgum var
svenskar. Utifrån dessa uppgifter har jag kunnat gå vidare till de franska borgerliga
vigselakterna, vilka finns förvarade i Archives de Paris, men också tillgängliga via Internet,
för att närmare studera vilka personer det var som var närvarande som vittnen. Genom att
analysera sammansättningen av vittnen har det varit möjligt att uttala sig mer generellt om
integrationsprocessen. 51 I samma arkiv har jag också studerat ett stort antal fastigheter där
svenskarna bosatte sig. Den källserie som utnyttjats för detta ändamål benämns Calepins
des propriété baties 1852-1900.
Möjligheten att återfinna och identifiera de svenska invandrarna har dock varit mycket
begränsad, eftersom det stora flertalet inte finns nämnda i dessa register, då de endast
hyrde ett rum, ett sk. garni i den berörda fastigheten som angavs som bostadsadress i
husförhörslängden. Det har inneburit att de yrkesgrupper som tillhörde samhällets lägre
sociala skikt i ringa utsträckning har varit möjliga att finna uppgifter om, medan personer
från högre samhällsskikt har varit lättare att återfinna, då de hade betydligt bättre
ekonomiska resurser och kunde betala de ofta mycket höga hyrorna.
Den officiella svenska utvandringsstatistiken liksom kyrkböckerna för den svenska
församlingen ger en begränsad bild av migrationen från Sverige till Frankrike och Paris. I
många olika typer av källmaterial har jag funnit svenska utvandrare som bevisligen under
kortare eller längre perioder har befunnit sig i Paris, men som inte har kunnat återfinnas i
den svenska församlingen. Ett sådant källmaterial är de ansökningar som inlämnats av
svenska medborgare om att bli franska medborgare. 52 I sökandet efter de som var
registrerade i den svenska församlingen stötte jag också på andra svenskar som hade
lämnat in medborgarskapsansökningar. Detta källmaterial, som förvaras i det franska
nationalarkivet, Archives Nationales, bestod dels av mikrofilmer som var ordnade efter
individernas efternamn, dels de specifika akterna som tillhörde Ministère de la Justice och
benämndes, Naturalisation, changements de nom, dispenses pour mariage, autorisations
d’entrer ou de rester au service de puissances étrangères. Det har inneburit att även
invandrade svenskar som inte har kunnat återfinnas i den svenska församlingen finns med
i studien antingen som en del i en bredare kontext eller som enskilda exempel för att belysa
ett specifikt problem eller frågeställning. På samma sätt förhåller det sig med ett annat
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källmaterial, nämligen Nordiska museets insamlade och publicerade hantverkarminnen. I
dessa framträder ett flertal hantverkare som i sina beskrivningar berättar om sina
gesällvandringar på den europeiska kontinenten, där Paris nämns som en av många
anhalter under vandringsåren. I några fall ges också omfattande beskrivningar av hur
yrkeslivet och levnadsförhållandena gestaltade sig i den franska huvudstaden. Även detta
källmaterial har utnyttjats för att komplettera och bredda kontexten eller för att beskriva
ett specifikt problem eller en särskild frågeställning.
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KAPITEL 2. HISTORIEN FÖRE PARIS
Herman Bergström
De tre tidigare nämnda svenskarna, Herman Bergström, Konrad Helin och hans hustru
Olivia, som skrev in sig i den svenska församlingen i Paris år 1888 hade innan ankomsten
till Paris erfarenhet från vistelser i utlandet. De kan också ganska enkelt följas bakåt i tiden
i de olika historiska källorna som ligger till grund för den svenska befolkningsstatistiken.
Bergström var född 1860 i Stora Tuna i Kopparbergs län. 53 Hans efternamn var tidigare
Andersson, men Bergströms var namnet på den gård där han växte upp. 54. Församlingen
var en mycket stor landsbygdsförsamling vid denna tid och när Herman föddes var antalet
invånare 7 710. Befolkningen levde i huvudsak av jordbruk och boskapsskötsel samt av
skogsbruk och bergshantering. Det fanns en större såg i byn Nyckelby. Det som
producerades inom jordbruket hade sin avsättning inom det egna länet, medan
skogsproduktionen och produkterna från bergshanteringen även hade avnämare utanför
länets gränser.
Herman Bergström var son till hemmansägaren Fredrik Andersson och hans hustru Stina
Andersdotter i byn Västansjö. Fadern var 37 år gammal och modern var 33 år gammal när
Herman föddes. 55 Om föräldrarna vet vi i övrigt inte så mycket, men vid ett tillfälle hade
fadern kommit i klammeri med rättsväsendet och fällts i tingsrätten för resande av
livsfarligt vapen. Herman var föräldrarnas femte barn. Sedan tidigare hade de två döttrar
och två söner. Senare fick Herman ytterligare två syskon. Det brukliga hade varit att
Herman hade fått samma efternamn som sin far, eller tagit faderns förnamn och kallat sig
Fredriksson. En av Hermans äldre bröder hade tagit sig efternamnet Fredriksson. Men
Herman hade istället fått sitt efternamn från gårdsnamnet som var Bergströms. Gårdarna
i Stora Tuna hade ofta ett gårdsnamn. I närheten av Hermans födelsehem fanns gårdar
med namn som Spens och Daniels. 56
Herman Bergström levde sina första 15 år i Stora Tuna. Han fick säkert arbeta från unga år
på föräldrarnas gård. Eftersom han hade äldre bröder skulle han sannolikt inte få överta
gården varför han var tvungen att söka sin utkomst någon annanstans. Vid den här
tidpunkten hade landsbygdsungdomar börjat flytta in till städerna för att söka arbete, när
jordbruket

inte

längre

kunde

försörja

den

växande

landsbygdsbefolkningen.

Mekaniseringen av det svenska jordbruket hade gradvis under 1800-talet medfört att det
inte längre behövdes en lika stor arbetskraft som tidigare. Mot den här bakgrunden är det
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därför inte förvånande att Herman Bergström i november 1875 flyttade från Stora Tuna till
Gävle för att söka sig nya utkomstmöjligheter. 57
I samband med inflyttningen till Gävle angav kyrkoherden i Gävle Heliga Trefaldighets
församling att Herman Bergström var en yngling. 58 När kyrkoherden sedan strax efteråt
förde in Hermans namn i husförhörslängden hade Herman fått en yrkestitel, lärling, det
vill säga en titel som antydde det första steget i en hantverkarkarriär. Det sägs dock inget
om inom vilket hantverksyrke han var lärling. Herman Bergströms bostadsadress i Gävle
var fastigheten nr 27 i andra kvarteret. Där bodde också en mössmakare, så kanske är det
hos honom Herman var lärling, men det vet vi inte med säkerhet. Men där bodde också en
person som hade yrkesbeteckningen, mössarbetare. Mössmakaren som hette Olof
Andersson hade enligt uppgifter hos Kommerskollegium två anställda år 1875. Nästan alla
Hermans syskon flyttade tidigt i deras liv till Gävle, Vistelsen i Gävle varade i två år varefter
Herman i november 1877 flyttade vidare till Uppsala. 59
När han skrivs in i flyttningslängden för Uppsala domkyrkoförsamling har kyrkoherden
åter igen angivit att han är ung, med beteckningen gosse. 60 Han var nu 17 år. Hermans
bostadsadress är i kvarteret Gimle 3 i den rote som hette Svartbäcken. Fastigheten ägdes
av ett sterbhus efter magister J. J. Svartling. Var Herman arbetade vet vi inte. Enligt
Kommerskollegiums statistik över hantverkare år 1877 fanns det i Uppsala ingen
mössmakare, så den tidigare möjligheten om att det var det han utbildade sig till stämmer
dåligt. Det måste ha varit något annat yrke. I Uppsala stannade han bara drygt ett år och
sedan flyttade han till Klara församling i Stockholm. 61
I Klara församlings inflyttningslängd står det att Herman Bergströms bostadsadress är
Drottninggatan 10. Det står också antecknat att han inte är konfirmerad, men att hans
kristendomskunskaper var försvarliga. 62 Det var ännu mycket ovanligt att svenskar inte var
konfirmerade. Den svenska kyrkans grepp om befolkningen var starkt och det kom till
uttryck varje år i samband med husförhören. Det kan tyda på att Herman tillhörde något
frikyrkosamfund där konfirmation inte förekom.
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Kyrkobokföringen i Stockholm hade vid denna tidpunkt, när Herman Bergström flyttade
till huvudstaden, mer eller mindre kollapsat på grund av den stora inflyttningen till
huvudstaden. Stockholm var under senare delen av 1800-talet en starkt växande
industristad, där befolkningen ökade mycket kraftigt. Den stora befolkningsökningen
tillsammans med omfattande flyttningar medförde att församlingarna fick svårt att
upprätthålla en fungerande folkbokföring.
Den 1 januari 1878 inrättades därför en ny kommunal organisation, rotemansinstitutionen.
Då inrättades huvudstaden i 16 distrikt, så kallade rotar. I varje rote fanns en roteman, en
tjänsteman, som administrerade folkbokföringen. Alla boende i en fastighet registrerades i
ett mantalshäfte. Där registrerades uppgifter om individernas namn, yrke/titel,
födelsedatum, civilstånd och flyttningar till och från olika fastigheter inom Stockholm. Alla
som hörde till samma hushåll: familjemedlemmar, anställda och inneboende hölls samman
i registreringen. Rotemannen var också föredragande i fattigvårdsnämnden och därför
finns ofta noteringar om fattigvårdsunderstöd i mantalsböckerna. Det är nu som man för
första gången får kunskap om vad Herman Bergströms yrkesutbildning syftade till.
I Rotemansarkivet står det att han är buntmakarlärling under åren 1878 till 1881. 63
Buntmakare var en äldre benämning för körsnär, men båda yrkesbeteckningarna hade
använts parallellt i Sverige åtminstone sedan 1500-talet. Bergström skulle således utbilda
sig i pälsvarubranschen, där man lärde sig att bereda och tillverka skinnvaror.
I den folkräkning som utfördes två år senare - 1880 - framkommer att Bergströms
hemadress - Drottninggatan 10 - hade fastighetsbeteckningen, Brunkhufvudet 2. Den
fastigheten ägdes av David Forsell, som i folkräkningen hade titeln husägare. Titeln antyder
att Forsell var en relativt förmögen man. Han var dock mer än så. Forsell var år 1880
huvudstadens i särklass största körsnär med sammanlagt 50 anställda, 24 män och 26
kvinnor. Forsells hushåll var enormt. Det omfattade familjen Forsell, man och hustru samt
sex barn. Dessutom fanns där ytterligare tio personer, hans hustrus mamma och syster
samt tre sömmerskor, två pigor och tre lärlingar. Bergström var en av de tre lärlingarna. 64
Det var inte ovanligt att hantverkarhushållen hyste både arbetsgivarens, hantverksmästarens, familj och de anställda, även om det traditionella hantverkarhushållet i
Stockholm hade varit i upplösning alltsedan slutet av 1700-talet, så levde dessa traditioner
kvar, fastän i en mindre omfattning än tidigare. Det var nästan uteslutande ogifta personer
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som bodde hos sin arbetsgivare, medan de som gifte sig bildade egna hushåll. Det var också
av detta skäl som det var så viktigt för en hantverksmästare att vara gift. Hustruns roll i
hantverkarhushållet var helt avgörande. Hon skulle dels ta hand om den egna familjen och
de inneboende, dels skulle hon vara behjälplig och ta hand om skilda uppgifter i anknytning
till hantverksproduktionen. Motsvarande förhållanden rådde också inom handeln, där den
gifta kvinnan fyllde rollen som maka och mor och skötte och ansvarade för hushållet, men
hon deltog samtidigt aktivt i skötseln av affären, bakom disken eller på kontoret. 65
Man kan fråga sig varför Bergström valde att bli lärling hos David Forsell. Det fanns nog
flera anledningar. För det första var Forsells körsnärsrörelse mycket berömd. Den var inte
bara Sveriges mest omfattande körsnärsrörelse, utan också den största i Skandinavien vid
denna tid. Han hade byggt upp en affärsverksamhet som handlade med de stora
skinnvarumarknaderna i Nischni Novgorod, Leipzig och Amsterdam.
Forsell var också dalmas, född i Avesta. 66 Han var förutom sin mycket framgångsrika
yrkeskarriär också mycket känd i ett helt annat sammanhang. Han var en av den svenska
baptiströrelsens mest kända företrädare och predikanter. Han hade själv låtit döpa sig
utomlands, i Tyskland, men baptismen hade sina ursprungliga rötter i Schweiz.
Forsell hade redan i början av 1850-talet varit med och grundat baptistförsamlingar i Orsa
och Älvdalen. Vid denna tid var det straffbart att framföra religiösa idéer som stod i strid
med den svenska lutherska kyrkan. Detta reglerades i det så kallade konventikelplakatet,
vilket hade tillkommit 1726. Forsells och andras predikningar i Orsa och Älvdalen ledde
fram till ett stort antal rättegångar. 67 Konventikelplakatet kom dock att avskaffas i slutet av
1850-talet. Det är inte omöjligt att Herman Bergström hade hört talas om Forsell redan i
sin ungdom och därför föll det sig naturligt att söka en lärlingsanställning hos honom.
I slutet av år 1881 flyttade Bergström ut ur det Forsellska hushållet. I de historiska källorna
sägs att utflyttningen skulle ha skett den 29 december 1881 till Jakobs församling i
Stockholm. I Jakobs församlings inflyttningslängder finns dock ingen notering om att
Bergström skulle ha flyttat in i församlingen. Därefter finns det därför inga uppgifter om
honom under en period av sex år, då han återkommer till Stockholm. Enligt uppgifter i
Rotemansarkivet inflyttade Herman Bergström då från Schweiz den 18 januari 1887 och
skrevs in i Hedvig Eleonora församling. Hans bostadsadress angavs till Jungfrugatan 13.

65
Ernst Söderlund, Hantverkarna. Stockholm: Tiden, 1949. Se även Geoffrey Crossick and HeinzGerhard Haupt, The Petite Bourgeoisie in Europe 1780-1914. London and New York: Routledge,
1995, kapitel 5 för ett vidare europeiskt perspektiv.
66
Dalpilen 18.8 1908.
67
N.J Nordström, Svenska baptistsamfundets historia. D.1. Stockholm: B. Ms förlag, 1928.

32

Hans yrkestitel var nu körsnärsarbetare. 68 Att han inflyttade från Schweiz kan ha flera
förklaringar.
Bergström hade varit på gesällvandring. Att han hade varit i Schweiz kan ha ett samband
med sin tidigare arbetsgivare David Forsell, då baptismen hade sina rötter i Schweiz. Den
tidigare anteckningen om att Bergström inte var konfirmerad kan här få sin förklaring. Han
hade anslutit sig till den baptistiska rörelsen där konfirmation inte förekom. Det mönster
som hittills framträtt i Herman Bergströms flyttningsmönster påminner helt och hållet om
hur det var inom det traditionella skråväsendet före dess avskaffande 1846.
Att bli en yrkesskicklig hantverkare tog ofta lång tid. Redan som mycket ung började man
som lärling, sedan följde en tid som gesäll. Det var under dessa år som en stor del av tiden
upptogs av gesällvandringarna. De kunde sträcka sig över mycket stora geografiska
områden både inom och utom det egna landets gränser. De innebar också att man bodde
hos olika hantverkare och lärde sig av deras yrkesskicklighet. Sedan kom den tid när det
var dags att stå på egna ben och bli sin egen, att förvärva mästartiteln, att övertyga det
lokala hantverksskrået om sina färdigheter och visa upp sitt ”mästerverk”. Då först fanns
de formella förutsättningarna att öppna en egen hantverkarverkstad. Trots att dessa
formella utbildningsvägar upphörde i Sverige efter skråväsendets upplösning år 1846 och
näringsfrihetens införande år 1864 levde både vandringstraditionen och utbildningsgången vidare långt fram på 1800-talet och in på 1900-talet. 69
När skråväsendet avskaffades år 1846 och näringsfriheten senare infördes 1864 stadgades
att hantverkarlärlingar skulle genomgå en treårig utbildning och man betonade att den inte
skulle vara längre än så. Men verkligheten var dock en helt annan. Det var endast inom ett
fåtal hantverk som denna regel upprätthölls, som t.ex. skomakeri och guldsmide. Inom
skrädderi, mössmakeri och vagnmakeri var fyra år regel, medan det inom sadelmakeri var
fem år. Garveri, smide och snickeri tillämpade i allmänhet tre till fyra år, måleri fyra till
fem år, tapetserare utbildades under tre till fem år och plåtslagare fyra till sex år. Under
slutet av 1800-talet gjordes dock ofta avsteg från de förordningar som var uppsatta och från
statsmaktens sida var man föga intresserad av att ingripa mot de överträdelser som
förekom. 70
Vistelsen i Stockholm, efter återkomsten från Schweiz, blev dock mycket kortvarig för
Herman Bergström, endast drygt två månader. Den 30 mars 1887 flyttar han till
68
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Nyköping. 71 I husförhörslängden för Nyköpings västra församling för åren 1886 till 1890
framgår det att Bergström var hyresgäst i den fastighet i första kvarteret som benämndes
20-21. Fastigheten ägdes av en urmakare. Herman Bergströms yrke var buntmakare enligt
prästens anteckningar i husförhörslängden. 72
I samma fastighet bodde en körsnär, nämligen den tidigare nämnde Konrad Helin
tillsammans med sin hustru Olivia. I den årliga redovisningen som städerna gjorde till
Kommerskollegium över antalet hantverkare och deras anställda framgår att det i
Nyköping fanns två körsnärer år 1887. Helin hade en anställd. 73 Det var nog så att
Bergström arbetade hos Helin.
Det visar sig också att Konrad Helin och Herman Bergström hade flyttat till Nyköping vid
samma tidpunkt och inflyttningsattesterna vittnar om att de båda inflyttat från samma
församling i Stockholm, Hedvig Eleonora. Där bodde de dessutom mycket nära varandra.
Det var inte mera än några kvarter mellan deras bostadsadresser. I en anteckning i 1887
års mantalslängd för rote 10 i Stockholm, det vill säga Hedvig Eleonora församling, antyds
orsaken till deras utflyttning till Nyköping. Där står det att de är ”utan anställning”. 74 De
var således arbetslösa.
Herman Bergström stannade bara en kort tid i Nyköping och redan samma år flyttade såväl
han som Konrad Helin tillbaka till Stockholm. I husförhörslängden sägs det dock ingenting
om vilken församling i huvudstaden det var fråga om. Det går inte heller att återfinna
Bergström och Helin i någon Stockholmsförsamling. Det finns dock en ledtråd i
husförhörslängden i Nyköping. Enligt den flyttade Olivia Helin till Frankrike samma år
som hennes make och Bergström skulle ha flyttat till Stockholm. Utflyttningen skulle ha
ägt rum den 15 juni. 75 Men innan vi följer upp det historiska spåret skall vi se närmare på
Konrad Helins och hans hustrus bakgrund.
Konrad Helin
Fram till det datum Helin blev bekant med Herman Bergström hade han haft en liknande
yrkeskarriär som denne. Konrad Helin var född i Ulricehamn år 1861. Hans fullständiga
namn var Conrad Natanael Helin enligt födelseboken. Hans far var sergeant vid Sjöbergs
rote, som var en del av Skaraborgs regemente. Helin kom från en stor familj. Han hade
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sex syskon, fem bröder och en syster. De första 14 åren tillbringades i Ulricehamn innan
han år 1875 flyttade till Stockholm.
Han bosatte sig i Jakobs församling. Han hade sedan flyttat inom roten och år 1880 finns
han upptagen i folkräkningen för Stockholms stad. Han bodde då i kvarteret Hästen nr 5 i
ett hushåll som förestods av en körsnär som hette Per August Ternlund. Enligt
folkräkningen var Helin lärling. Ternlunds hushåll bestod av flera personer. I jämförelse
med det Forsellska hushållet, där Bergström hade bott, var det dock blygsamt. Förutom
Ternlund själv och hans hustru inrymde hushållet två sömmerskor, en piga och två
lärlingar. I Kommerskollegiums statistik år 1880 över handlare och hantverkare angavs att
Ternlund hade fem anställda, varav två var män och tre var kvinnor. Fyra av dessa
anställda var sannolikt de som bodde i Ternlunds hushåll. 76
I maj 1881 gjorde Helin sin första gesällvandring till utlandet. Ett halvår senare återvände
han till Stockholm. I Rotemansarkivet angavs det att Helin var körsnär och att han varit i
Polen och Tyskland. En närmare bestämning av vistelseorten i Tyskland anges vara
Preussen. Helin fortsatte sina utlandsresor i mars 1882, då han utvandrade till Leipzig, det
vill säga till den stad som hyste en av Europas stora pälsmarknader, där den tidigare
nämnde David Forsell gjorde många av sina affärer. I mer än fyra år förefaller Helin ha
vistats utomlands. I oktober 1886 dyker han åter upp i Stockholm, då han inflyttade till
Hedvig Eleonora församling. Enligt anteckningarna står det att han är körsnärsarbetare. 77
Helins olika yrkestitlar tycks variera. Ena stunden är han körsnär, således en fullt utbildad
hantverkare, sedan åter körsnärsarbetare. Sedan skråväsendet avskaffades var det viktigast
att skilja mellan den som ägde en verkstad och den som arbetade för någon annan. Det kan
ha varit orsaken till att hans yrkestitel varierade över tid.
Olivia Helin
Om vi återgår till Helins hustru Olivia för en kort stund så finns det en hel del information
om henne. Hon var född i Borgholm på Öland och dotter till en bryggare. Olivia hade fyra
äldre syskon, tre bröder och en syster. 78 Hon var tolv år äldre än sin make. Makarna
Helin var gifta sedan den 10 januari 1887. 79 Olivia Helin hade, liksom maken och Herman
Bergström, varit bosatt i Stockholm tidigare. 80 Redan år 1883 tog Olivia anställning som
piga under ett år hos den tidigare norske statsministern Georg Christian Sibbern, som
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åren 1878 till 1884 var de förenade rikenas envoyé i Paris. 81 Olivia hade under en kortare
tid varit i Paris, när Sibbern var ambassadör där. I januari år 1885 återkom hon till
Stockholm enligt anteckningarna i Rotemansarkivet, där hennes yrke angavs till
kammarjungfru.
Hon hade således lärt känna den franska huvudstaden. Efter återkomsten till Stockholm
flyttade hon ytterligare en gång inom staden och bosatte sig i rote nummer 2, som kallades
Klararoten. Stockholmsvistelsen varade i tre år och sedan möter vi henne i Paris igen
tillsammans med maken och Herman Bergström. Det finns väl goda skäl att tro att det var
Olivia som inledningsvis fick introducera de två hantverkarna i den nya miljön, eftersom
hon hade varit där förut, och därför kände en viss förtrogenhet med den franska
huvudstaden.
Mötet med Paris
Många av de människor som kom till Paris från något område i Frankrike eller från något
av länderna i Europa anlände ofta med tåg till en av de stora tågstationerna. Det var
därför inte ovanligt att t.ex. italienare och fransmän från Savoyen återfinns i de östra
kvarteren kring till Gare de Lyon, eftersom det var dit som tågen från södra Frankrike och
Italien anlände. På samma sätt kunde man finna många franska migranter från Bretagne i
Montparnasse, då Gare de Montparnasse var den första anhalten för dem vid ankomsten
till Paris. 82 För människor som tog tåget till Paris från norra Europa var tågstationen Gare
du Nord på ett liknande sätt det första mötet med Paris. Gare du Nord hade byggts strax
före 1850, men hade snabbt befunnits alltför liten och man tvingades därför riva den och
bygga en ny redan i början av 1860-talet. Men tågtrafiken tillväxte och denna station blev
också den alldeles för liten och en tillbyggnad skedde som blev klar 1889. Väl ute på gatan
gällde det att få tag i ett fordon som kunde ta en vidare till den första bostadsadressen.
Dåtidens kommunikationsmedel utgjordes av droskor och sk. omnibussar, som drogs av
normandiska hästar. Det skulle dröja till sekelskiftet 1900 innan den första
tunnelbanelinjen - metron - öppnades i samband med världsutställningen.
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Gare du Nord. Källa: Wikimedia commons.

I Paris bosatte sig både makarna Helin och Bergström i det 14:e arrondissementet vid rue
Campagne Première i fastigheten nummer 7. Det var en mindre gata i stadsdelen
Montparnasse nära den stora kyrkogården som planlades av Napoleon. Den ca 260 meter
långa gatan förband de två stora boulevarderna Raspail och Montparnasse. 83 Rue
Campagne Première hade fått sitt namn efter en tidigare ägare av den mark som gatan
korsade. Generalen Alexandre Camille Taponnier hade år 1793 i sin första militära kampanj
(première campagne), vid slaget vid Wissembourg varit mycket framgångsrik, så när man
anlade gatan år 1797 ville man hylla hans minne, vilket inte var någon ovanlig företeelse.
Många gator i Paris var uppkallade efter mer eller mindre berömda män, vilket kunde
medföra att gatornas namn kunde förändras över tid om personerna hade fallit i onåd eller
i glömska. Det senare skedde t.ex. med många av de gator som hade namngivits under den
franska revolutionen och som kunde kopplas ihop med ledande revolutionärer. 84

83

Boulevard Raspail hade fått sitt namn år 1887. Fram till dess hette den boulevard d’Enfer.
Jacques Hillairet, Connaissance du vieux Paris. Paris: Rivages 1993, s. 160. Felix Lazare,
Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses monuments. Paris 1844-49.

84

37

Rue Campagne-Première i slutet av 1800-talet. Källa: Paris d’autrefois.

I det 14:e arrondissementet bodde år 1886 drygt 112 000 invånare. Arrondissementet hade
fyra stadsdelar. Plaisance var den folkrikaste. Där bodde ca 51 000, i Montparnasse
utgjorde befolkningen drygt 26 000 och Petit-Montrouge hade närmare 25 000 invånare.
Den stadsdel som hade den lägsta befolkningssiffran var Santé med just under 10 000
invånare. 85
Det 14:e arrondissementets sociala struktur präglades av den stora andelen av
befolkningen som arbetade inom industri- och transportsektorn samt detaljhandeln.
Därtill kom en betydande andel tjänstemän anställda i privat, statlig och kommunal
verksamhet. 86 Den kvinnliga arbetskraften fann man främst inom detaljhandeln och i
klädes- och sömnadsindustrin. Det fanns också förhållandevis många invånare i det 14:e
arrondissementet som hade sina rötter i andra länder. Man har beräknat att ungefär var
tjugonde invånare var utlänning. Huvuddelen av befolkningen hade dock sitt ursprung i de
departement som låg närmast Paris och floden Seine. 87 Det 14:e arrondissementet var
samtidigt en mycket starkt växande stadsdel. Befolkningen hade under perioden 1872 till
1886 vuxit från drygt 69 000 till drygt 112 000 invånare. 88

85

Casselle 2003, s. 466.
Ibid., s. 219.
87
Jacques Houdaille, ‘Paris XIV vers 1860’, Population, 1985, s. 162-164.
88
Casselle 2003, s. 466.
86

38

Vistelsen vid den första bostadsadressen tycks dock ha blivit mycket kortvarig och en kort
tid efter ankomsten förefaller Helin och hans fru ha flyttat till nummer 8 på samma gata,
eftersom församlingsprästen har strukit den gamla adressen och fört in en ny. 89 Även
Herman Bergström flyttade sedermera, men till en helt annan del av Paris, det 2:a
arrondissementet och nummer 6 rue de la Michodière, nära Operan. 90 Gatans namn var
uppkallat efter greven av Hauteville, och från början hette den rue Jean-Baptiste de la
Michodière. 91

Rue de la Michodière. Källa: Paris d’autrefois.

Det tycks ha tagit en betydande tid innan makarna Helin och Bergström skrev in sig i
församlingen i Paris och under tiden födde Olivia Helin en son, Gustaf Conrad Eugen, som
enligt födelse- och dopboken i Parisförsamlingen var född den 28 november 1887. Dopet
ägde rum först ett drygt halvår efter födseln, den 24 juni 1888. Några dopvittnen var
närvarande, som familjens nära bekant, Herman Bergström, som nu tituleras körsnär,
gravören Gustaf Gustafsson, fru Clara Christensson och Ida Söderberg. Den sistnämnde
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arbetade som kokerska hos ”baron Billing”, som bodde vid den stora paradgatan Champs
Elysées. 92 Den Billing som avsågs var konstnären Lars Teodor Billing. De var alla
hemmahörande i Paris enligt den svenska församlingens födelse- och doplängd. 93
Några år senare får makarna Helin ytterligare ett barn, en dotter, Ebba Maria. Hon föddes
den 4 mars och döptes den 3 maj 1889. Även denna gång var Bergström vittne tillsammans
med fröken Sofia Helin från New York och ”makarna Nyhlin från Paris”. 94 Sofia Helin var
Konrad Helins syster och Nyhlin var skomakare. Hans hustru Alma var Olivia Helins syster.
Även hon var född i Borgholm på Öland. Alma och skomakare Nyhlin hade flyttat till Paris
i november 1888, vid samma tidpunkt som makarna Helin och de bodde på samma adress
som makarna Helin och Bergström. 95 Om de bodde i samma lägenhet vet vi dock inte, men
i slutet av år 1888 var det åtminstone sju svenskar som hade denna Parisadress under en
kortare eller längre tid. Den präst som förrättade dopet, vicepastorn Paul Berg, hade dock
gått händelserna lite i förväg genom att skriva ”makarna Nyhlin”, eftersom paret Nyhlin
inte ännu var gifta. Det skulle dröja ytterligare några år innan de gifte sig. 96
Efter att Herman Bergström hade flyttat ifrån makarna Helin gifte han sig år 1892 med en
fransyska, Berthe Lambert. Hon var från Ouarville i departementet Eure et Loire sydväst
om Paris, mellan den franska huvudstaden och Orléans. Hennes far var daglönare
(journalier). Vid detta tillfälle hade Bergström bytt adress och den angavs vara 55 Quai des
Grands Augustins, en gata som låg i direkt anslutning till floden Seine i quartier Latin på
den vänstra stranden. 97 Före vigseln i den svenska kyrkan hade paret en dag tidigare ingått
civiläktenskap inför borgmästarbiträdet Paul Alfred Colin i det 6:e arrondissementet i
enlighet med den franska lagstiftningen. Vid vigseln närvarade flera vittnen. Konrad Helin
var där och i vigselakten antecknade man att han var en vän (ami). Övriga vittnen var
franska medborgare. Där fanns två personer som angavs vara grannar och vän till bruden,
nämligen körsnären Edouard Endrigkeit och bokhållaren Edouard Aubouin samt
körsnären Eugene Jeanjean, som var från Vanves i departementet Seine. De två
förstnämnda var hemmahörande i Paris och bodde vid rue Mazarine och quai de
Bourbon. 98 Den civila registreringen var alltsedan den franska revolutionen den viktigaste
bekräftelsen på att äktenskap hade ingåtts, åtminstone för den franska statsmakten. Det
var en lag som hade tillkommit tämligen omedelbart efter revolutionsutbrottet, den 10
mars 1790.
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I samband med bröllopet är det tydligt att Bergström hade utvecklat ett nytt socialt nätverk
som sträckte sig utanför den svenska invandrargruppen, vilket delvis kan ha varit en följd
av att hans blivande fru var fransyska. Men bland vittnena fanns också yrkesbröder inom
körsnärsnäringen och hans gamla vän Helin. Hans liv kom också att förändras i ett annat
avseende då han i början av 1900-talet, närmare bestämt den 5 september 1904, blev
naturaliserad fransman efter att ha ansökt om franskt medborgarskap. 99
I arbete
Både Helin och Bergström hade nog inga större problem att få arbete, eftersom det i
centrala Paris och i huvudstadens omgivningar fanns närmare 20 större företag inom
pälsvaruhandeln. Många av dessa hade ett mycket stort antal anställda. Arbetarna inom
pälsvaruhandeln var organiserade i särskilda verkstäder, som i medeltal hade 120 arbetare
och i hemmiljöer. De två svenskarna behövde sannolikt inte heller känna sig särskilt
främmande i den nya arbetsmiljön och det var kanske till och med möjligt att tala svenska
på arbetsplatsen, eftersom arbetarna inom pälsvaruhandeln enligt en samtida skildring
nästan uteslutande var ryssar, ungrare, svenskar och tyskar. 100
En annan svensk körsnär, Axel Lundgren, som hade fått ett hantverkarstipendium år 1911,
blev vid ankomsten till Paris först anställd i en liten och tämligen okänd firma, för att
därefter bli anställd i den världsberömda pälsfirman Révillon Fréres. Han beskriver i sin
reseberättelse, som publicerades i Svensk handtverkstidning i oktober 1914, alla de nya
yrkesfärdigheter han fick lära sig. Han hade blivit placerad i vad som kallades atelier nr 1,
där man beredde huvudsakligen zobel, mård och illerskinn. Specialiseringen i verkstaden
var långt gången och varje arbetare hade sin speciella sak och skinnsort som de
förarbetade. 101
Hur det första mötet med Paris kunde vara har möbelsnickargesällen John Klintberg
berättat om i en av de minnesinsamlingar som gjordes av Nordiska museet. Klintberg
anlände till Paris år 1912 och vistades där i närmare två år innan han i samband med första
världskrigets utbrott åkte tillbaka till Sverige. Han skrev dock aldrig in sig i den svenska
församlingen. Klintberg hade som ett första steg under sin gesällvandring valt att åka till
Berlin, men där hade oron på arbetsmarknaden medfört att han hade funnit det bäst att
resa vidare. Vid årsskiftet 1911-12 hade han via Köln och Belgien åkt till Paris. Vid sin
ankomst hade han, enligt egen utsago, mottagits av några svenskar som hade tagit väl hand
om honom och underlättat hans anpassning till den nya miljön.
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Klintberg behövde aldrig vänta på att få ett arbete, eftersom det var en stor efterfrågan på
snickare och han fick därför omedelbart, redan den andra dagen i den franska
huvudstaden, ett jobb i en verkstad hos en möbelsnickare. Ägaren var en invandrare från
Holland. I början var han tvungen att bo på ett mindre hotell, men därefter blev han
inneboende hos en dansk familj under hela sin vistelse i Paris. 102 Det tycks dock inte ha
varit ovanligt att de svenska konsulaten hjälpte de svenska invandrarna att hitta ett arbete.
Målargesällen Ivar Siik berättar att när han anlände till Paris i mars 1911 hade han genom
konsulatets försorg fått ett rekommendationsbrev, som han hade tagit med sig till en
måleriverkstad som hette Maison René Breteau. Den hade specialiserat sig på skyltvagnar
och bilar. 103
En snarlik berättelse om förhållandena i Paris, som Klintberg redogjorde för, lämnade
möbelsnickaren E.A. Westerdahl, efter att han hade fått ett resestipendium. Efter en tid i
Berlin hade han kommit till Paris i februari 1913. Enligt Westerdahl var tillgången på arbete
mycket god. Han hade omedelbart efter ankomsten fått arbete i en firma som hette Th.
Schoonwater som låg vid rue de Charonne i det klassiska möbelsnickarområdet i Paris. Han
tyckte att verkstäderna i Paris inte var lika tidsenliga som i Berlin, utan allt gick ”efter de
gamla metoderna”. De smäckra franska möbelstilarna fordrade dock en betydligt större
yrkesskicklighet än de tyska. Även Westerdahl kunde konstatera att fanérsammansättningarna var det som gav de franska möblerna ett särskilt rikt utseende. Efter några
månader fick Westerdahl anställning i en av de mest välkända möbelverkstäderna, firman
F. Linke, som hade fått den främsta utmärkelsen vid utställningen i Paris 1900. Linke vars
förnamn var François var av tjeckiskt ursprung och född i Böhmen 1855. Han hade grundat
sin möbelverkstad 1881. Westerdahls tid hos Linke blev dock kort och efter några månader
återvände han till den verkstad där han först hade arbetat, för att i april 1914 resa vidare
till London. 104
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KAPITEL 3. PARIS I SLUTET AV 1800-TALET
Inledning
Det första intrycket av Paris för många nykomlingar var nog att man kom till en stad som
blomstrade, men Paris var vid denna tidpunkt något helt annat. Det var väl bara konsten
som blomstrade i den franska huvudstaden, vilken lockade till sig många av samtidens mest
omtalade svenska konstnärer som t.ex. Nils Forsberg, Anders Zorn och Carl Vilhelmsson,
för att nämna några av de mest välkända. De konstnärer som kom att stanna i Paris under
en längre tid skrev ofta in sig i den svenska församlingen under yrkesbeteckningen artist.
Stadens karaktär och utveckling
Den stad de fyra svenskarna anlände till var en stad i stagnation. Alltsedan 1830-talet hade
Paris ekonomi befunnit sig i en lågkonjunktur och utvecklingen hade kulminerat i början
av 1870-talet, i samband med Pariskommunen och kriget mot Preussen. Det var framför
allt stadens industriella verksamhet och struktur som dramatiskt förändrades. Mellan 1872
och 1895 försvann 139 större industriföretag, som alla hade mellan 100 och 200 anställda.
En fjärdedel av de större företagen, som hade funnits ännu vid tiden för Napoleon III:s fall
år 1870, hade försvunnit helt vid sekelskiftet 1900. 105 Man har beräknat att det år 1872
fanns ca 76 000 företag i Paris. I den siffran inkluderades alla former av företag, stora som
små. Vid mitten av 1890-talet hade antalet företag sjunkit till 60 000, men samtidigt hade
antalet företag i Paris förorter stigit från 11 000 till 13 000. Det var i första hand den
traditionella industriella tillverkningen inom textilindustrin, metallindustrin, den grafiska
industrin och möbelindustrin som drabbades av nedläggningar. Dessa industrier hade
sedan åtminstone 60 år tillbaka varit de fyra stora industriella näringarna i den franska
huvudstaden.
Trots denna nedgång fanns det likväl 18 000 arbetare som försörjde sig inom
textilindustrin

och
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000

arbetare

var

anställda

inom

beklädnadsindustrin

(habillement). 106 Dessa industriella näringar var också de som hade den största andelen
kvinnliga anställda samtidigt som det fanns ca 80 000 sömmerskor som arbetade i
hemmen. Denna utveckling av sömmerskeyrket var nästan uteslutande en följd av
symaskinens introduktion. 107 Den för Paris typiska industriella verksamheten utfördes
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dock i små hantverkarverkstäder. Hantverkarverkstaden var för många Parisbor själva
sinnebilden av en gammal och välkänd urban kultur med rötter i medeltiden och en viktig
del i arbetarklassens historia. Denna uppfattning var en av anledningarna till att det under
utbyggnaden av boulevardsystemet uppstod en omfattande protestlitteratur, eftersom
många av de traditionella kvarteren som hade inrymt hantverksverkstäder försvann.
Denna litteratur kännetecknades av nostalgiska känslor och den fann sina anhängare i just
de kvarter som förknippades med det gamla Paris. 108
Arbetsmarknaden för kvinnor i Paris hade under århundradets andra hälft förändrats
dramatiskt. Det var framför allt inom två områden som detta gjorde sig mest tydligt, dels
framväxten och utvecklingen av nya stora varuhus, dels framväxten av stora byråkratiska
organisationer och förvaltningar inom den privata och offentliga sektorn. De senare
behövde anställa stora grupper av lägre tjänstemän. Sedan tidigare fanns en också en
omfattande klädes- och sömnadsindustri där antalet kvinnor kunde räknas i tusental.
Varuhusen, som i mångt och mycket var en fransk innovation, med rötter från mitten av
1800-talet, då Bon Marché grundades 1852, som var det största varuhuset. I slutet av seklet
fanns det sex stora varuhus i Paris. Bazar de l’Hotel de Ville hade 1 200 anställda och Bon
Marché 4 500 anställda. Strax efter sekelskiftet uppgick andelen kvinnliga anställda i
varuhusen till mellan 20 och 25 procent.

Varuhus i Paris. Källa: Paris d’autrefois.
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Arbetet i varuhusen var mycket eftertraktat, trots att arbetsförhållandena medförde långa
arbetstider, där den anställde till största delen tvingades utföra arbetet stående. Men
varuhusen omgavs samtidigt av ett skimmer och en glamour som institution, vilket innebar
att många ogifta medelklasskvinnor föredrog denna typ av arbete framför andra yrken som
gav bättre betalt. Ett av skälen till detta var att kvinnorna som arbetade på varuhusens
försäljningsavdelningar inte betraktades som arbetare. De sågs som tjänstemän och
bemöttes i stället med en viss respekt och tilltalades med ord som demoiselle, vilket var en
tydlig social markering att kvinnorna inte tillhörde arbetarklassen utan medelklassen. 109
Men det fanns också andra betydande faktorer som kan förklara den ekonomiska
nedgången. En sådan var den starka befolkningsökningen som skapade en stor efterfrågan
på bostäder och som en följd av detta steg bostadspriserna kraftigt. Det växte fram en stor
efterfrågan på mark som kunde bebyggas. För många industriidkare och företagare
betraktades det därför som en ren lyx att fortsätta driften i stadens centrala delar, när man
kunde göra sig stora förtjänster på att sälja egendomen och i stället etablera sig i stadens
periferi, där markkostnaden var betydligt lägre.
De industrier som tidigare funnits i Paris centrala delar hade varit belägna i arbetarkvarteren, de sk. quartiers populaires, dvs. i de befolkningstäta stadsdelarna. När företagen
flyttade ut var det var endast i stadens sydligaste områden som den industriella
produktionen överlevde, i stadsdelarna la Salpêtrière och Montparnasse. I områden som
låg nära vattenvägarna skedde också en tillväxt av nya fabriker och företag. Floden Seine
och dess biflöden var vid sidan av järnvägen den viktigaste transportleden och vid
sekelskiftet 1900 transporterades ungefär hälften av de varor som Parisborna konsumerade via vattenlederna.
Även den stora stadsplaneomläggningen, som hade inletts med den sk. Haussmanniseringen, dvs. skapande av det stora boulevardsystemet, inverkade menligt på
ekonomin. 110 Begreppet haussmannisering hade lånat sitt namn av Georges Eugène
Haussmann (1809-91), som var baron, fransk ämbetsman och stadsplanerare. Efter
juridikstudier i Paris påbörjade han år 1831 en ämbetsmannakarriär. Den kröntes när han
år 1853 av Napoleon III utnämndes till prefekt för departementet Seine. I denna roll blev
han kejsarens redskap vid den radikala ombyggnaden av Paris som genomfördes under
åren 1852-70. Syftet med den nya stadsplanen var att öppna upp staden och knyta samman
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centrala knutpunkter som järnvägsstationer och monumentalbyggnader. Det innebar att
nya hyreshus växte upp längs boulevarderna och huvudgatorna och bakom dem lämnade
man kvar delar av den äldre bebyggelsen. Det var inte alla som tyckte om detta.
En samtida iakttagare, Victor Fournel, ansåg att många av de nya byggnaderna som växte
upp kring de nya paradgatorna enbart var kulisser. De hade ofta en monumental entré. De
kunde ha rosettfönster och reliefer i brons och marmor och balkonger. Men när man gick
in i ett sådant hus visade det sig ofta att det var vanligt folk som bodde där. Vid rue Rivoli
fann Fournel ett hus, som på bottenvåningen beboddes av en vinhandlare och en
charkuterihandlare. På den första våningen bodde en skräddare och på den andra våningen
en modist samt på den tredje våningen en vaktmästare. ”Det var med dessa byggnader som
med teaterdekoren. Man måste se den på distans, utan att röra den med fingret”. Helt
annorlunda förhöll det sig med byggnaderna i de gamla kvarteren. I Maraiskvarteren var
husen värda sitt pris, enligt Fournel. 111 Byggnationen av boulevardsystemet hade dragit till
sig stora skaror av företag och arbetare och när det var avslutat fanns det inte längre något
behov av en så omfattande skara av entreprenörer och arbetskraft.
För att ge plats till de nya boulevarderna försvann tidigare tätbebyggda bostadsområden,
där hyrorna hade varit låga, och i stället byggdes moderna hus som få hade råd att bo i. Det
fanns likväl ställen i Paris där det mesta hade stått stilla och som mer påminde om hur det
såg ut i småstäder på den franska landsbygden. När författaren Alphonse Daudet kom till
rue des Rosiers i Maraiskvarteren, strax efter att boulevardsystemet hade skapats, gav
gatan med sina kullerstenar och de låga husen med sina trädgårdar ett så starkt intryck av
lantlig miljö, att han trodde sig vara ”förflyttad till landsbygden”. 112 Det var också vid denna
tidpunkt, i slutet av 1800-talet, som Maraiskvarteren kom att bli hemvist för en stor judisk
befolkning med rötter i Östeuropa.
Det fåtal större fabriksanläggningar som överlevde haussmanniseringen var de som var
förlagda till de områden där gatunätet inte förändrades på ett mer genomgripande sätt.
Den vänstra stranden berördes inte i lika hög grad som stadens norra delar. En av de få
industriella verksamheter som kunde fortleva i de centrala delarna av Paris var
tryckerinäringen. Även i den gamla stadsdelen faubourg Saint-Antoine fanns betydande
delar kvar av stadens möbelindustri.
Den omfattande förändringen av stadsbilden medförde också att den sociala sammansättningen i de olika stadsdelarna delvis kom att omstruktureras. Vissa sociala mönster
bestod dock, som innebar att det i vissa stadsdelar fanns en koncentration av människor
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som tillhörde samma sociala skikt eller hade samma yrke. Människor som arbetade inom
hushållssektorn fanns till en betydande del i det 8:e arrondissementet och i de mondäna
kvarteren i stadsdelarna Saint-Thomas-d’Aquin, Saint-Germain och Monnaie. Det var
kvarter och stadsdelar som följaktligen också hyste stadens rikaste befolkning, eftersom de
utgjorde den del av Paris befolkning som hade råd att hålla sig med tjänstefolk.
Arbetarbefolkningen var betydligt mer utspridd, men det fanns dock en stark koncentration till de stadsdelar som låg i periferin. Mer än hälften av invånarna i stadsdelar som
Belleville och Père-Lachaise hade arbetarbakgrund. Men också i de nordligaste
stadsdelarna, som Clignancourt, Grandes och Carrières, samt i de sydliga stadsdelarna som
låg närmast floden Seine, var arbetarinslaget i befolkningen mycket stort. Tjänstemannagrupperna bodde ofta nära stadens kärna längs med och omkring boulevarderna
som löpte genom staden i nord-sydlig riktning, som boulevard Saint-Denis och boulevard
Saint-Martin i det 10:e arrondissementet. Det fanns också ett betydande antal tjänstemän
och funktionärer i 1:a och 2:a arrondissementet, i kvarteren kring Börsen och Hallarna och
i Maraiskvarteren. Till och med i de kvarter på den vänstra stranden, som i övrigt beboddes
av de rika Parisborna, bodde många tjänstemän. 113
Paris befolkning uppgick till drygt 2 miljoner invånare i början av 1880-talet. Mellan åren
1876 till 1899 steg befolkningen med nästan 30 procent, från 1 946 000 till 2 500 000. 114
Särskilt under åren 1876 till 1881 skapade den omfattande invandringen betydande
problem, eftersom det uppstod en akut brist på bostäder. 115 En samtida betraktare
konstaterade, att staden Paris hade fått 280 000 nya invånare under dessa fem år, vilket
innebar att det varje år var som att flytta alla invånarna i staden Orléans till Paris. 116 Det
stora flertalet av invånarna i Paris vid mitten av 1880-talet, närmare två tredjedelar, var
inte födda i huvudstaden. Det härstammade antingen från något annat område i Frankrike
eller från något annat land. Paris var dock den stad i Frankrike som tillväxte kraftigast i
slutet av 1800-talet. Den befolkningstillväxt som ägde rum i Paris var inte naturlig. I de
flesta fall brukar befolkningstillväxten kunna tillskrivas flera samverkande faktorer, som
förändringar i födelsetalen och dödligheten samt förändringar i inflyttning och utflyttning.
Här fanns nästan enbart en förklaring, den enorma inflyttningen. 117
Inflyttningen till Paris var inte enbart orsakad av att människor flyttade dit från andra delar
av Frankrike. Det fanns, som tidigare framhållits, en immigration från andra länder också.
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Redan vid mitten av 1800-talet fanns det i Frankrike som helhet ca 350 000 människor
med utländsk bakgrund. Vid sekelskiftet 1900 hade denna siffra stigit till drygt en miljon,
vilket motsvarade 2,6 procent av befolkningen i Frankrike. I Paris var utlänningarnas andel
betydligt högre, nämligen 7 procent. De största invandrargrupperna kom från Italien,
Belgien, Schweiz och Spanien. 118 I förhållande till flera av Europas andra huvudstäder var
andelen utlänningar i Paris betydligt högre. Man har beräknat att det i Paris år 1891 var 75
utlänningar per 1000 invånare, medan motsvarande siffra i London var 22, i Berlin 11, i
Wien 22 och i Sankt Petersburg 24. 119
Vid sekelskiftet 1900 bodde det stora flertalet av de inflyttade utlänningarna i Paris västra
stadsdelar och i centrum. De olika nationaliteternas boendemönster skilde sig betydligt
från varandra. Amerikaner och engelsmän slog sig gärna ner i de fashionabla kvarteren
kring Tuilerierna och Champs-Elysée. Tyskar och schweizare var särskilt talrika i de kvarter
som präglades av handel och industri och som låg i nära anslutning till järnvägsstationerna
Gare du Nord och Gare de l’Est, dvs. i det 9:e, 10:e, 11:e, 18:e och 19:e arrondissementet.
Belgare och italienare, som i stor utsträckning tillhörde arbetarbefolkningen, bodde i de
mer folkrika och perifera stadsdelarna. Ryssar och polacker, samt en majoritet av den
judiska minoriteten var bosatta i tre specifika stadsdelar, det 4:e, 11:e och 18:e
arrondissementet. 120
De arbetstillfällen som erbjöds det stora flertalet utlänningar var ofta sådana som
fransmännen själva inte ville ha. De var koncentrerade till traditionell och modern
industriell tillverkning, till arbeten som i många fall inte krävde något mer omfattande
yrkeskunnande. Men det fanns samtidigt sådana industriella verksamheter, där
utlänningarna var oumbärliga, eftersom de hade den yrkeskompetens och det specifika
kunnande som var en bristvara i Frankrike. Det gällde t.ex. inom metallindustrin, den
kemiska industrin och inom konstruktions- och byggnadsindustrin. I en rapport från
polisen i Paris i början av 1900-talet gjordes gällande att 40 procent av dem som var
sysselsatta med rivningsarbeten i Seinedistriktet var italienare, och att mellan 40 och 50
procent av de anställda inom sockerraffinaderierna och i glasbruken var utlänningar.
Utöver detta framhölls den stora andelen italienare och belgare inom byggnadsindustrin
och den viktiga roll utlänningar spelade inom delar av hantverksproduktionen. 121
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Även om den stora inflyttningen till den franska huvudstaden utgjorde ett betydande
socialt problem fanns det samtidigt också andra mer naturnära problem, som vållade
debatt. Det kanske mest påtagliga och det som var och en kunde känna i vardagen var att
Paris stank. Vid flera tillfällen under de sista årtiondena drabbades staden av enorma
sanitära problem som hade sin upprinnelse i Paris kloaksystem. Stanken hade börjat under
sommaren 1880 och det luktade avföring över allt. Under mer än två månader återkom den
outhärdliga stanken med jämna intervaller. Den drabbade alla som vistades utomhus, hög
som låg, rik eller fattig. Alla var övertygade att om den utgjorde ett så stort sanitärt problem
att människor skulle komma att dö. Även samtidens främste medicinske expert, Louis
Pasteur, var av den åsikten och som en följd av detta tillsattes en statlig kommission för att
komma tillrätta med problemet. 122
De stora ekonomiska och sociala problemen som skapades i Paris åtföljdes samtidigt under
den Tredje Republiken av en politisk instabilitet. Landets valda politiker visade föga
intresse för Parisborna, vilket kanske inte var så märkligt eftersom Frankrike i huvudsak
var ett ruralt land. Majoriteten av landets befolkning bodde på landsbygden. Inte ens de
politiker som hade sin hemvist i Paris kunde nämnvärt påverka situationen, eftersom de
valda representanterna från den franska landsbygden vida översteg de större städernas
representation. Det var mellan tre till fyra gånger så många deputerade som kom från
landsbygden. Även de stora städerna Lyons och Marseilles invånare hade en högre
representation i den franska riksdagen än Paris invånare.
För många av de svenska invandrarna till Paris måste mötet med den franska huvudstaden
ha varit en chock, dels för att de kanske hade förväntningar och föreställningar om att
staden framtonade i ett romantiskt skimmer, dels för att deras egna erfarenheter från
Sverige i mycket liten utsträckning gick att anpassa till den nya miljön och på de
arbetsplatser de blev anställda på. Till detta kom också de problem som skapades på grund
av man inte kunde franska. Möbelsnickargesällen John Klintberg upptäckte ganska
omedelbart efter sin ankomst till Paris, att de yrkeskunskaper han hade med sig från
hemlandet skilde sig märkbart från vad som mötte honom i Paris möbelindustri. I den
möbelverkstad han arbetade i tillverkades möbler vars stil hade hämtat inspiration från
”den gamla franska kejsarstilen”. Den innebar att en stor del av arbetet ägnades
fanérsammansättningar, där olika typer av fanér fogades samman. Det var något nytt för
Klintberg.
I Klintbergs fall underlättades anpassningen till de nya arbetsmetoderna, eftersom hans
arbetskamrater ställde upp och hjälpte honom. Samma problem hade dessa haft när de var
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nyanlända, då många av dem, liksom Klintberg, var utlänningar. I verkstaden fanns ryssar,
schweizare, holländare och belgare, medan Klintberg var den enda svensken. Eftersom han
kunde lite tyska, sedan sin tid i Berlin, kunde han tala med några av dem som förstod tyska.
Arbetsmiljön var enligt Klintberg mycket dålig. Verkstaden låg tre trappor upp i ett hus och
den var trång och obehaglig, vilket ställde till stora problem i samband med alla
transporter. 123
Efter en tid bytte Klintberg arbetsplats till vad han kallade ”en äkta fransk verkstad”. Där
arbetade man med moderna maskiner och det ställdes mycket höga krav på
yrkeskunskaperna. Den som inte klarade av arbetet fick nästan omedelbart vetskap om
detta och avskedades när dagen var slut. Även i denna verkstad fanns hantverkare från vitt
skilda länder. Enligt Klintberg arbetade det i verkstaden, förutom honom själv och ägaren,
som man dock sällan såg till, fem personer: ”två bulgarer och en neger, i övrigt var där en
landsman samt en dansk”. 124 Innan Klintberg återvände till Sverige i samband med
krigsutbrottet hann han arbeta i ytterligare en verkstad. Den var i förhållande till tidigare
arbetsplatser bättre och större, men fordringarna på mycket gedigna yrkeskunskaper
vidmakthölls. I den här verkstaden hade man också infört ackordslön.
Tidigare hade Klintberg vant sig vid att man hade månadslön. Lönen var också högre, 32
sous per timme mot tidigare 30 sous, och arbetstiden var på vardagar 9 timmar per dag,
från 7 på morgonen till 5 på eftermiddagen, medan arbetstiden på lördagar var från 7 till 1.
Denna verkstad hade en mer klassisk prägel, eftersom den till skillnad mot den förra
saknade maskiner, vilket medförde att allt grövre arbete lämnades bort. 125 I samband med
första världskrigets utbrott återvände Klintberg till Sverige, där han stannade till
krigsslutet. Vid nyår 1919 återvände han till Paris, då det rådde en mycket stor brist på
arbetskraft på grund av att många hade dött i samband med krigets härjningar. 126
Det är alldeles uppenbart att många svenska hantverkare som anlände till Paris fick lära
sig helt nya och andra hantverksfärdigheter än vad de fått göra under sin utbildning i
Sverige. Det var givetvis ofta också syftet med utlandsvistelsen. Det kunde vara fråga om
mycket avancerade specialkunskaper. I Wilhelm Reslows ”En bokbinderiarbetares
minnen” berättar han om sin bäste vän, bokbindaren Gustaf Hedberg, och de hantverksfärdigheter han inhämtade från sin vistelse i Paris. Hedberg hade erhållit ett stipendium
från Kommerskollegium på 400 kronor. 127 År 1882 anlände han till Paris och hans
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bostadsadress var nummer 4 boulevard Montparnasse, vilket medförde att han bodde
mycket nära många av de största bokbinderierna i den franska huvudstaden. Hedberg
stannade i Paris i tre år. 128
När han kom tillbaka till Stockholm fick han arbete som handförgyllare hos en firma som
hette P. Herzog. Det var ett i samtiden mycket välkänt företag. Peder Herzog var
bokbindare och senare industriman och direktör. Han föddes den 21 juni 1838 i Darmstadt
i Hessen och avled den 15 november 1920 i Saltsjöbaden. År 1862 etablerade han sig som
sin egen i en liten lokal på Skinnarviksgatan på Söder i Stockholm. Rörelsen växte mycket
snabbt och år 1883 hade firman 150 anställda. Genom expansion och uppköp av mindre
företag kompletterades rörelsen även med förlags- och tryckeriverksamhet. Bolaget blev
med tiden Nordens största tryckeri med 400 anställda och Peder Herzog själv blev kunglig
hovleverantör. År 1918 fusionerades Peder Herzog och Söner med holdingbolaget SLT, i
vilket Herzog därmed blev storägare.
Enligt Reslow hade Hedberg ”tagit väl vara på tiden” i Paris, ”Utom det att han lärt sig
språket, så att han utmärkt både kunde tala och skriva franska, så hade han även trängt
djupt in i det franska konstbokbinderiets teknik och former och var redan en mästare i att
binda praktband och ge åt dessa, ifråga om mosaikinläggning och guldornering, en
konstnärlig utstyrsel.” 129 Hedberg blev en sådan skicklig bokbindare att han kom att erhålla
ett stort antal utmärkelser på olika industriutställningar ibland annat Köpenhamn,
Göteborg, Stockholm och Paris. 130
Hur livet kom att gestalta sig för svenskarna kommer framöver att belysas utifrån olika
aspekter, men först skall vi studera närmare vilka det var som lämnade Sverige för ett liv i
en av Europas största metropoler.
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KAPITEL 4. ”DEN SVENSKA KOLONIN” I DEMOGRAFISK
BELYSNING
Inledning
Vilka möjligheter finns det att närmare studera vilka svenskar det var som flyttade till den
franska huvudstaden? På samma sätt som alla församlingar i Sverige var ålagda att föra
olika församlingsböcker för skilda händelser i församlingen under året, som födslar och
dop, lysning och giftermål, död och begravning, inflyttning och utflyttning, hade den
svenska församlingen i Paris motsvarande skyldigheter. Det är i dessa olika
församlingsregister som vi kan följa den svenska kolonin och de enskilda individernas
levnadsöden under den tid de var registrerade som församlingsmedlemmar. Det första som
hände den inflyttade svensken var att han eller hon fördes in i inflyttningslängden och
därefter blev dessa uppgifter överförda till husförhörslängden. Om det inträffade ett dop,
ett giftermål eller att någon församlingsmedlem dog noterades dessa händelser i födelseoch dopboken, lysnings- och vigsellängden eller död- och begravningsboken. När någon
församlingsmedlem flyttade från församlingen antecknades det i utflyttningslängden.
Samtliga uppgifter om datum som fanns i dessa händelseregistrerande längder skrevs in i
husförhörslängden, som därmed gav, i den bästa av världar, en samlad bild av vilka det var
som tillhörde den svenska kolonin.
Det är dock viktigt att framhålla att den emigration till Frankrike som registrerades i den
svenska officiella statistiken inte innebar att samtliga dessa emigranter flyttade till Paris.
Det var dessutom så att många, även om de hade bosatt sig i den franska huvudstaden, inte
skrev in sig i den svenska församlingens husförhörslängder. Detta framkommer med all
tydlighet om man studerar inflyttningslängderna i den svenska församlingen.
Emigrationen till Frankrike var redan relativt obetydlig i jämförelse med Amerikautvandringen och den specifika utvandringen till Paris var än mindre. I förhållande till
antalet utvandrare till Frankrike i den officiella statistiken var det mindre än hälften som
återfinns i den svenska församlingens i Paris inflyttnings- och husförhörslängder. Den
period som studerats här visar att antalet kvinnor som var inskrivna översteg antalet män
(Diagram 2). Under perioden 1878 till 1910 var 498 män inskrivna medan antalet kvinnor
var 566, dvs. det totala antalet uppgick till 1 064.
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Diagram 2. Svenskar inskrivna i den svenska församlingen i Paris 1878-1910.
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Källa: SVAR. Svenska församlingens i Paris arkiv. In- och utflyttningslängd 1883-1920. Vol. 1.
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Proportionen mellan män och kvinnor som skrevs in i den svenska församlingen i Paris
skilde sig obetydligt från den officiella svenska statistiken över antalet utvandrade män och
kvinnor till Frankrike. Enligt den senare utgjorde de kvinnliga migranterna 52,9 procent
eller 687 personer, medan männens andel var 47,1 procent, vilket motsvarade 612
personer. 131
Det fanns inget krav på att de svenska invandrarna i den franska huvudstaden var tvingade
att registrera sig i den svenska församlingen, men man kan nog anta den övervägande delen
av dem som flyttade till Frankrike slog sig ner i Paris, eftersom det var där som efterfrågan
på arbetskraft var störst, vilket bekräftas av jämförelsen mellan antalet utvandrade till
Frankrike och antalet inskrivna i den svenska församlingen. För många invandrande
svenskar fanns säkert tanken att vistelsen i Paris inte skulle bli särskilt långvarig. Den
sociala och religiösa gemenskap som den lilla församlingen kunde erbjuda var inget som
man därför eftersträvade eller kände ett särskilt behov av. Vilka invandrare det var som
inte skrevs in i den svenska församlingen och vilka de andra var som inte gjorde detta går
det inte att uttala sig om i generella termer, eftersom det saknas uppgifter om de senare. I
vissa fall kan enskilda individer förekomma i andra typer av historiska källor och samtida
beskrivningar. Några av dessa iakttagelser härstammar från den svenska församlingens
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präster, andra kommer från andra svenskar bosatta i Paris vid denna tid. Denna typ av
källor har använts för att belysa vissa frågor och problemställningar.
I många av de svenska konsulatarkiven finns särskilda sk. nationalitetsmatriklar, som
upprättades över de svenskar som bodde inom det distrikt där konsulatet verkade, men för
Paris saknas en sådan matrikel för den tid som studeras här, medan det däremot finns för
andra städer i Frankrike, som t.ex. Marseilles. 132 En orsak till att det saknas
nationalitetsmatrikel kan sammanhänga med att det inte blev obligatoriskt att föra en
sådan förrän år 1906. 133 Det är dock viktigt att framhålla att det finns ett betydligt större
antal svenskar registrerade i den svenska församlingens kyrkböcker än vad som angetts
här. Om man också räknar in de personer som endast förekommer i någon av
ministeriallängderna över dop, vigslar och döda och som aldrig först in i husförhörslängden
blir antalet något större. Dessa personer kan både vara sådana som faktiskt var bosatta i
Paris eller någon annan del av Frankrike och som valde att döpa sina barn eller gifta sig i
församlingen eller svenskar som var på tillfälligt besök och avled under sin vistelse i
Frankrike.
Vilka var de?
Den svenska församlingen i Paris hade sina rötter långt tillbaka i tiden. Den grundades
redan år 1626 när ett stort antal skandinaviska och tyska ambassadörer strålade samman i
Paris. Mötet hölls i den svenska ambassadens kapell, som vid denna tidpunkt var beläget
vid Quai Malaquais i församlingen Saint Sulpice på den vänstra stranden av floden Seine.
Anledningen till sammankomsten var att de luthersk-protestantiska ambassadörerna
saknade en religiös mötesplats och en präst. De önskade därför att den dåvarande svenske
ambassadörens personlige predikant, som hette Jonas Hambræus, ville acceptera att
tjänstgöra som de samlade lutheranernas i Paris själasörjare. Hambræus var en i samtiden
mycket välkänd person. Han upprätthöll en professur i orientaliska språk vid universitetet
i Paris och College de France, men han var samtidigt predikant för de utländska
regementena som tjänade den franska konungen. Hambræus hade utnämnts av den
franske kungen, Ludvig XIII, till kunglig extraordinarie professor i hebreiska, syriska och
arabiska (professeur extraordinaires du roi ès hébraïque, syriaque et arabique). Resultatet
av mötet blev att Hambræus accepterade detta, men det dröjde några år inpå 1630-talet
innan församlingen lagligen erkändes av den franske konungen. Församlingen kom att
verka fram till 1806 då den upplöstes och under en period av 50-år saknades en svensk
kyrklig verksamhet i Paris och i stället var svenskarna hänvisade till en fransk-luthersk
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kyrka. Det skulle dock förändras i samband med att Thor Fritiof Grafström utnämndes till
legationspredikant år 1859. 134

Boulevard Ornano där svenska kyrkan var belägen. Källa: Paris d’autrefois.

Strax efter sin ankomst till den svenska församlingen i Paris år 1887 skrev församlingens
pastor Johan Hemberg en redogörelse, i vilken han beskrev vilka svenskar det var som hade
bosatt sig i den franska huvudstaden. 135 Hemberg borde ha haft en mycket god kännedom
om vilka dessa människor var, eftersom han hade tillgång till församlingens kyrkböcker,
där församlingsbornas yrken redovisades vid sidan av många andra uppgifter. Enligt
Hemberg kunde man mycket väl urskilja den sociala sammansättningen och det går också
att få en inblick i de olika yrkesgruppernas numerär, åtminstone vilken som var den största
yrkesgruppen och hur de andra yrkesgrupperna förhöll sig till denna. I den redogörelse
som Hemberg skickade till Sverige beskrev han församlingens sociala sammansättning i
följande ordalag: ”Hantverkarna dominerar, tätt följda av tjänare. Handelsbiträden,
affärsmän, agenter, studenter och artister bildar en mellangrupp, medan kypare,
ämbetsmän, gymnaster och litteratörer kommer i mindre antal.” 136
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Vid ungefär samma tidpunkt som Hemberg beskrev församlingsmedlemmarnas yrken och
samhällsställning var Erik Sjöstedt i Paris. Han hade flyttat ditt år 1888, för att bland annat
bevaka den kommande världsutställningen året därpå, i sin egenskap av Dagens Nyheters
Pariskorrespondent. Det var en anställning han upprätthöll fram till år 1910 och han
fortsatte att bo i Paris. 137 I boken Sverige kring Eiffeltornet, som utkom år 1889, låter han
en svensk bosatt i Paris komma till tals och förklara vilka svenskar det var som bodde där.
Denne för oss okände svensk, som citeras, var betydligt mer kategorisk än prosten
Hemberg och sannolikt inte heller lika väl förtrogen med de faktiska förhållandena, när
han sade att ”i kolonien träffas blott tre sorters folk, träkarlar, målare och
sjukgymnaster” 138 Med träkarlar avsåg denna person med största sannolikhet svenskar
som arbetade inom olika yrken med anknytning till den svenska trävarubranschen och med
målare menade han konstnärer. Den okände svenskens bild av Parissvenskarna får väl i
första hand tillskrivas hans begränsade kännedom om de faktiska förhållandena och
kanske också det faktum att han kanske just umgicks med de yrkesgrupper han nämnde
och därför inte så väl kände till vad andra svenskar i Paris livnärde sig av. Men likväl görs
inga tillägg till Hembergs uppgifter, utan dessa yrkesgrupper fanns också bland dem som
nämndes av honom.
Den bild som Hemberg gav av den sociala sammansättningen liknar mycket den bild som
mötte Hembergs efterträdare, Nathan Söderblom, den kommande ärkebiskopen.
Söderblom kom till Paris år 1894 och ”I den församling som mötte Söderblom bildade
hantverkarna fortfarande ett kraftigt inslag /…/. En växande grupp var köpmännen, som
sålde svenskt trä och järn. Därtill kom sjukgymnaster, massörer, studenter och
hembiträden”, säger Bertil Strömberg i en artikel om Söderbloms tid som pastor i Paris. 139
Det sistnämnda uttalandet ligger mycket nära Nathan Söderbloms hustru Annas
beskrivning av den svenska församlingens medlemmar, när hon sade att ”Församlingen,
som bestod av mycket olika kategorier av människor, fanns spridd över hela det stora
Paris”, och hon hade särskilt fastnat för en bestämd grupp av människor: ”Där fanns en
köpmannaklass, som sålde vårt järn och vårt trä i olika förädlingsstadier.” 140 I sin
beskrivning av Parissvenskarna fortsatte Anna Söderblom med att säga att antalet
hantverkare fortfarande var betydande: ”Alltsedan medeltiden har våra hantverkare
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vandrat ut i världen för att fullkomna sig i yrket. De har alltid funnit vägen till Paris. Och
så gör de än i dag. Några har emellertid stannat kvar, gift sig och fått barn.” 141
Anna Söderblom hade också iakttagit ett klassiskt boendemönster bland hantverkarna i
Paris, inte bara bland de svenska hantverkarna utan också bland hantverkarna över huvud
taget, oavsett geografiskt ursprung. Det var att vissa hantverkaryrken var mer frekventa i
vissa stadsdelar än i andra. Skomakarna bodde i Batignolles och skräddarna i de centrala
delarna omkring rue Saint-Honoré, medan snickarna fanns i faubourg Saint-Antoine.
Buntmakarna och körsnärerna kunde man hitta i faubourg Saint-Germain på den vänstra
stranden. Detta boendemönster hade gamla anor och det existerade sedan flera hundra år
tillbaka. Hon kunde också konstatera att vissa grupper var mer rörliga än andra och att de
stannade i Paris under en kortare tid. Till den senare gruppen hörde de svenska
ungdomarna. De var ute för att lära sig det franska språket. 142 De beskrivningar som
framkommer i dessa utsagor liknar i mycket stor utsträckning den tyska utvandringen till
Paris i slutet av 1800-talet. I den bestod ungefär 90 procent av yrkesutbildade arbetare,
icke-yrkesutbildade arbetare och kvinnor som arbetade i hushåll med skilda göromål.
Förutom dessa grupper möter oss också affärsmän och akademiker. 143
Det slutande 1800-talets svenska Pariskoloni tycks ha haft ett betydande inslag av
hantverkare, även om Sjöstedt måste ha fått en helt annan uppfattning när han tillfrågade
sin sagesman. Konstnärer, artister och köpmän av olika slag utgjorde också en viktig del,
liksom de som utförde sysslor i hemmen. En mer överraskande grupp som nämns var
sjukgymnaster och massörer. Bland de senare fanns flera kvinnor. De hade akademisk
utbildning och flera av dem hade utbildats vid Gymnastiska Centralinstitutet (GCI) i
Stockholm, men deras möjligheter att utöva sitt yrke i Sverige skilde sig från männens,
varför många sökte sig utomlands. Det var den svenska lagstiftningen som förbjöd svenska
kvinnor att inneha akademiska tjänster.
Det finns en viktig gemensam nämnare i de skilda beskrivningarna av Parissvenskarnas
yrkesbakgrund, nämligen att den hade föga gemensamt med andra svenska migrantgrupper, som de som utvandrade till USA. Inslaget av människor med yrken som knyter an
till jordbruks- och industriarbete lyser nästan helt med sin frånvaro. I den stora
massemigrationen till Nordamerika utgjorde dessa yrkesgrupper, som tidigare sagts, en
betydande majoritet. I stället möter vi i dessa utsagor yrkesgrupper som arbetade inom
hantverksnäringen, professionella och akademiska yrken, fria yrken, som konstnärer och
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litteratörer, samt företagare och anställda inom såväl detaljhandeln och grosshandeln som
industrin. Det är alltså möjligt att utifrån dessa iakttagelser se att den svenska
utvandringen till Paris till stora delar faller väl in i två av de migrationsmönster som Charles
Tillys typologi angav, där inte minst karriärmigrationen var särskilt påtaglig.
En mer systematisk genomgång av husförhörslängdens yrkestitlar visar också att de
uppfattningar som samtidens iakttagare hade om de skilda yrkesgruppernas storlek
stämmer relativt väl överens med den verklighet som framträder i församlingsböcker och
ministeriallängder (Diagram 3).
Diagram 3. Yrkesstruktur i den svenska församlingen i Paris 1878-1910 (N=513).
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Hantverkarna var den största enskilda yrkesgruppen och de utgjorde nästan en tredjedel
eller 32 procent av alla svenskar som skrev in sig i den svenska församlingen. De
representerade ett stort antal yrken inom hantverksnäringen och där fanns både mästare,
gesäller och lärlingar. De hantverksyrken som dominerade var knutna till skrädderibranschen. De omfattade sammanlagt drygt 60 personer, där flertalet hade yrkesbeteckningen skräddare och övriga angavs vara skräddargesäller (Tabell 1).
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Tabell 1. Invandrade svenska hantverkare till Paris 1878-1910
Hantverksbransch
Skräddare
Skomakare
Körsnärer/buntmakare
Snickare
Sadelmakare o tapetserare
Urmakare
Svarvare
Bildhuggare
Målare
Guldsmeder
Fotografer
Bokbindare
Bagare
Smeder
Konditor
Instrumentmakare
Perukmakare
Hattmakare
Förgyllare
Bryggare
Övriga
Totalt

Antal
64
22
16
10
9
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
8
166
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De flesta av dessa hade emigrerat direkt från olika orter i Sverige, men det fanns också en
betydande grupp, som anlände till Paris från andra städer i Europa. Utifrån de uppgifter
som prästen i den svenska församlingen hade nedtecknat om tidigare bostadsort utgjorde
denna grupp ca 40 procent av samtliga verksamma inom skrädderinäringen. Den stad som
var den vanligaste bostadsorten före vistelsen i Paris var London. 144 Efterfrågan på
yrkesskickligt folk inom skrädderinäringen i Paris var i jämförelse med förhållandena i
Stockholm betydligt större, vilket inte minst avspeglades i de löner man erhöll. I Paris
tjänade en skräddare i slutet av 1870-talet 21 kronor och 60 öre i medeltal per vecka, medan
skräddaren i Stockholm kunde påräkna att få drygt hälften. Samma förhållande gällde i
London, där en skräddares lön till och med var lite högre än i Paris. 145 Även i en stad som
Kristiania, dvs. nuvarande Oslo, var svenskarna den dominerande utlandsfödda gruppen
inom skrädderinäringen i slutet av 1800-talet. Ca 90 procent av de utlandsfödda
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skräddarna och skomakarna i Kristiania var enligt den norska folkräkningen år 1875
svenskar. 146
Det var inte enbart inom skrädderinäringen som man i Paris erbjöd högre löner, utan också
inom andra hantverksyrken var lönerna betydligt högre än i Sverige. I den svenska
Tullkommitténs betänkande, som publicerades år 1882, beklagade sig en snickare över att
det var svårt att få tag i en duglig och yrkesskicklig arbetskraft eftersom de yrkesskickliga
arbetarna utvandrade. Flera av snickarens tidigare anställda arbetare var, enligt honom,
numera bosatta i Paris ”der de på snickeriverkstäderna stundom kunde förtjena ända till
50 francs i veckan”. 147 Dessa iakttagelser stämmer väl överens med vad möbelsnickargesällen John Klintberg redovisade i sina minnen. Enligt honom var betalningen i Paris per
timme, ca 30 sous eller 1,50 francs, vilket motsvarade en krona och arbetstiden var 51
timmar i veckan. Trots att arbetsförhållandena var mycket dåliga i den verkstad där
Klintberg arbetade ansåg han att det sammantaget var ”rätt bra”. 148
Det var inte enbart enskilda hantverk i Stockholm som hade ekonomiska problem, utan
hela hantverksnäringen i huvudstaden drabbades under senare hälften av 1800-talet av
återkommande svårigheter som bidrog till att yrkesskickliga hantverkare valde att
emigrera till andra länder i Europa och till USA. Till detta bidrog både de låga svenska
lönerna, men också de höga hyrorna i Stockholm, som enligt ett uttalande i Tullkommitténs
betänkande, var högre än i London och Paris. 149 Men också den höga strejkaktiviteten som
drabbade hantverksnäringen i Stockholm från 1870-talet och framåt fick långtgående
följder för många branscher inom hantverksnäringen. 150
Den näst största gruppen utgjordes av skomakare och skomakargesäller, därefter följde
körsnärer och buntmakare, snickare samt sadelmakare och tapetserare. Övriga
hantverkargrupper utgjordes av mellan en och fyra personer. Det är svårt att fastställa i
vilken utsträckning som de svenska hantverkarna hade en egen verkstad eller om de
arbetade åt andra. Det är väl troligt att det stora flertalet, åtminstone i början av sin tid i
Paris, arbetade hos någon redan etablerad hantverkare, fransman eller utlänning, särskilt
om de hade yrkesbeteckningen gesäll eller lärling. Möbelsnickargesällen John Klintbergs
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första arbetsgivare i Paris var en holländare, därefter fick han anställning i vad han kallade
”en äkta fransk verkstad”. 151
Även före det att den svenska församlingen hade börjat upprätta sina husförhörslängder
och ministeriallängder finns uppgifter om att hantverkargruppen var den största enskilda
yrkesgruppen bland svenskarna i Paris. I Malmö Arbetarförenings tidning Bikupan år 1869
konstaterades i en artikel att ”reslusten hos våra yngre svenska arbetare tilltagit på senare
åren”. Tio år tidigare hade skribenten, som då hade vistats utrikes, mycket sällan stött på
några svenska arbetare. En omsvängning hade dock ägt rum och i Paris fanns mellan 200
och 250 skandinaviska arbetare. Av dessa var ca 100 svenskar, men det var samtidigt svårt
eller nästan ”omöjligt att bestämt uppgiva antalet”. De flesta hantverksyrkena var
företrädda och i Paris fanns det svenska målare, bildhuggare, cicelörer, gravörer och
guldsmeder, skräddare, skomakare, konstgjutare, pianofortemakare, optiska instrumentmakare, färgare, bagare, snickare, svarvare, garvare, tapetserare, sadelmakare, bokbindare
och urmakare. Av dessa utgjorde skräddarna, skomakarna och guldsmederna den största
gruppen enligt denna sagesman. 152
När journalisten Erik Sjöstedt rapporterade från Världsutställningen 1889 i sin bok Sverige
kring Eiffeltornet räknade han upp ett stort antal svenska affärsmän och näringsidkare
som arbetade i Paris. En av dem som han nämnde var en skräddare, som hette Ström. Han
hade lagt sig till med epitetet ”tailleur Scandinave”, enligt Sjöstedt, för att beskriva sin
speciella verksamhet och etniska bakgrund. Ström hade bott i Paris i närmare 50 år, enligt
Sjöstedt, och han hade en affär som var belägen vid nummer 4 rue Grammont i Paris
centrala delar. I fastighetsregistret, där denna fastighet finns utförligt beskriven, återfinns
Ström och där var hans titel marchand tailleur, dvs. köpman i klädesbranschen. 153 Vad
Ström hette i förnamn anges dock inte. I två av varandra oberoende källor förekommer
Ström. I den ena är förnamnets begynnelsebokstav G och i den andra O. 154 I samma
fastighetsregister finns en annan person med efternamnet Ström, nämligen Albert Ström.
Han tituleras associé, dvs. att han skulle vara den äldre Ströms partner. Årtalet 1893 står
inskrivet vid Albert Ströms namn, vilket innebar att han flyttade in i fastigheten detta år. I
fastighetsregistret anges dessutom att Strom avträtt firman till förmån för sin son i juni
1892. Året sammanföll med en förändring som ägde rum i Ströms skrädderifirma, då
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företaget ombildades och antog namnet, Strom G et A. 155 Vilken släktskapsrelation Albert
Strom hade till Strom vet vi dock inte med säkerhet, men det mest sannolika är att han var
den äldre Stroms son eftersom Annuaire-almanach du commerce både år 1890 och år 1900
upptar en firma som heter Strom (O) et fils. 156
Fastigheten ägdes av en grosshandlare vars namn var Louis Alfred Guerreau. Ströms firma,
som i registret benämns boutique, låg till vänster innanför en stor port, där kuskar kunde
köra in med häst och vagn. Ström tycks inte själv ha bott i fastigheten någon längre tid,
utan han står angiven med flera olika bostadsadresser. År 1878 var han registrerad på
denna adress, år 1879 bodde han vid nummer 73 rue Sainte-Anne, 1880 i nummer 14 rue
d’Uzés och sedan år 1883 bodde han återigen vid rue Sainte-Anne, men nu i nummer 51.
Därefter flyttade han ut till Neuilly och bosatte sig vid 54 avenue de Neuilly år 1887. I
fastighetsregistret ges också en ingående beskrivning av den verksamhet som Ström
ägnade sig åt. Han var ”marchand tailleur fournissant sur échantillons; tailleur sur mesure
pour les particuliers si ayant par d’assortiment d’etoffe, fournisant sur simples
échantillons”, dvs. han levererade mönster och modeller och han tog upp måttbeställningar
från enskilda.
Sjöstedt gjorde också en annan mycket intressant iakttagelse, nämligen att Ström föredrog
att anställa ”bara svenska arbetare”. 157 Det kan betyda att Ström såg stora fördelar i det
faktum att hans anställda var landsmän. De kunde tala samma språk och arbetsprocessen
kunde underlättas och utföras på det sätt som de anställda var vana vid från sina tidigare
anställningar i Sverige. Trots att Ström, enligt Sjöstedt, hade bott i Paris i närmare 50 år
förekom aldrig hans namn i den svenska församlingens kyrkböcker. Vad orsaken var till
detta går det bara att spekulera i, men en trolig förklaring kan vara att Ström flyttade till
Paris när det inte fanns någon svensk församling i den franska huvudstaden efter att den
gamla hade lagts ned 1806. Ström var dock inte den enda svensken som lyckades etablera
sig som självständig småföretagare i Paris.
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Källa: Archives de Paris. Calepins des propriété baties 1852-1900. Serie D1.P4.

Mekanikern Albert Bergström, som anlände till Paris i slutet av 1870-talet öppnade en
verkstad, där han utförde specialarbeten åt tandläkare (travaux spéciaux pour dentists).
Hans verkstad finns upptagen i den speciella förteckning som upprättades över företagare
i Paris år 1890, där det angavs att verkstaden var belägen vid nummer 16 avenue Orléans. 158
Enligt den svenska församlingens husförhörslängd bodde han vid ankomsten till Paris först
vid 4 rue Bertand och senare vid 43 rue Boulard. 159
Tio år senare hade antalet hantverksverkstäder som ägdes av svenskar ökat betydligt. Den
tidigare nämnde buntmakaren Herman Bergström hade då en egen verkstad. Några år före
sekelskiftet hade han tillsammans med en fransk kollega grundat en firma under namnet
”Société Chanel et Bergstrom” med tillägget ”Compagnie Franco-Suèdoise”. Firman
tillverkade och sålde pälsar. Den var belägen vid nummer 217 rue Saint-Honoré, men den
hade ett annex vid samma adress som Bergströms bostadsadress. Denna verksamhet blev
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dock kortvarig och firman upplöstes ett år senare. Det framgår dock inte vad som orsakade
detta. 160
I förteckningen för år 1900 nämns också en skomakare Johansson, en skräddare J Nilsson,
stövelmakaren Norén, den tidigare nämnde skräddaren Ström, men också en kvinnlig
damskräddare vars namn var Nilsson. Av de manliga yrkesutövarna var det endast Herman
Bergström som var inskriven i den svenska församlingens kyrkböcker. Damskräddaren
Nilsson, vars adress angavs vara 1 rue Troyon, måste ha varit en av två systrar Nilsson,
Hulda Elisabeth eller Maria Sofia, som i den svenska församlingens husförhörslängd står
antecknade

som

sömmerskor.

I

både

Annuaire-almanach

du

commerce

och

husförhörslängden anges samma adress. De hade utvandrat från Sverige i juli 1895 från
Stora Mellösa sydost om Örebro. Det var med stor sannolikhet Hulda Elisabeth som stod
antecknad som damskräddare. Hon var den äldre av de två och hon gifte sig år 1904 med
en engelsman, medan den yngre systern flyttade tillbaka till Sverige år 1902. 161
En annan av de många svenska hantverkarna som slog sig ner i Paris var sadelmakaren
Axel Åström. Han föddes år 1856 i St. Nicolai församling i Stockholm, varifrån han hade
flyttade till Norrköping i början av 1870-talet. Sedan flyttade han åter tillbaka till
Stockholm år 1874, där han bosatte sig i Klara församling och hans yrke var då
sadelmakarlärling. Bara något år senare flyttar han enligt en anteckning till St. Annas
församling i Östergötland och därifrån till Börrums församling i Östergötland. När han
anländer till Paris 1879 var det närmast från Åmål, dit han inflyttat efter den korta vistelsen
i Börrum. Vid ankomsten till Åmål står Åström antecknad som sadelmakare, vilket skulle
vara ett belägg för att han slutfört sin utbildning inom sadelmakerihantverket. 162 I Åmål
fanns få sadelmakerier och i Kommerskollegiums statistik för åren 1878 och 1879 redovisas
bara en sadelmakare, som hette Linderholm. Det är möjligt att Åström arbetade för denne,
eftersom Kommerskollegiums statistik redovisar två anställda hos Linderholm år 1878 och
året därpå när Åström lämnat staden finns det bara en anställd kvar hos Linderholm. 163
Åström många flyttningar inom Sverige tyder på att han gick i lära hos många olika
sadelmakare innan han själv kunde uppnå de färdigheter inom yrket som fordrades.
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Uppenbarligen ville Åström lära sig mer inom yrket och därför reste han utomlands och
hamnade i Paris.
Han stannade i fem år i den franska huvudstaden innan han år 1884 flyttade därifrån, men
resan gick inte hem till Sverige utan vidare till London. Drygt 20 år senare dyker Axel
Åström åter igen upp i Stockholm. Han står då antecknad i Rotemansarkivet som inflyttad
under år 1905 och han har dubbla yrkestitlar, sadelmakare och handlare. Senare står det
endast handlare, vilket tyder på att han helt lämnat sitt tidigare yrke. Enligt samma
historiska källa var han ensamstående och utan barn. Den sista notisen som finns om
Åström är att han flyttar i december 1912. 164 Vid denna tid var det mycket vanligt att många
som tidigare idkat hantverk, dvs. producerat hantverksprodukter, övergav detta och i
stället började de sälja eller reparera produkter som tillverkats inom hantverket eller
industrin. Det skedde både i Sverige och på andra håll i Europa. 165 För många
hantverksyrken var det omöjligt att hävda sig i konkurrensen med den industriella
produktionen, som dels kunde tillverka och massproducera sina produkter, dels kunde
detta göras till ett betydligt lägre pris.
Den stora andelen hantverkare bland immigranterna kan ha påverkats av de olika
hantverksstipendier som utdelades av Kommerskollegium via förmedling av Svensk
handtverksförening, Dessa kunde utgå både till etablerade hantverksmästare, men också
deras anställda kunde ta del av dessa. Syftet med stipendierna var att hantverkarna skulle
ges möjligt att lära sig nya hantverksfärdigheter i såväl utlandet som i Sverige. Tanken var
i allmänhet att stipendiaten skulle vistas en kortare tid utomlands, men det hände att de
aldrig återvände, vilket främst gällde de sk. arbetarstipendierna. Det fanns också ett krav
att de som hade fått ett stipendium skulle lämna in en reseberättelse som sedermera
publicerades i Svensk handtverkstidning. I tidningen beklagade man sig över att ”det
praktiska livets man” hade stora problem med att ”få den pliktskyldiga reseberättelsen på
papperet”. Ungefär var fjärde stipendiat fick någon form av anmärkning. Under åren 1903
till 1913 utdelades sammanlagt 270 stipendier. Summan kunde variera, men vanligtvis
kunde man erhålla mellan 400 och 500 kronor. Bland stipendiaterna dominerade
skräddare, målare och snickare inom möbel- och konstsnickeri. Tyskland var det
dominerande mottagarlandet inom samtliga hantverksyrken med ett undantag,
skrädderinäringen, där två av tre skräddare avsåg att åka till Storbritannien och London. 166

164

Rotemansarkivet. Id 007150020060.
Tom Ericsson, Mellan kapital och arbete. Småborgerligheten i Sverige 1850-1914. Umeå
Studies in the Humanities 86. Umeå 1988. Geoffrey Crossick & Heinz-Gerhard Haupt, The Petite
Bourgeoisie in Europe 1780-1914. London & New York: Routledge, 1995.
166
Tom Söderberg, Hantverkarna i genombrottsskedet 1870-1920. Sveriges hantverks- och
småindustriorganisations historiska skriftserie. Stockholm 1965, s. 322-325.
165

65

Den näst största gruppen av svenskar var anställda i olika yrken som anknöt till
traditionellt hushållsarbete och servicenäringar. De utgjorde närmare en fjärdedel av
samtliga inskrivna i den svenska församlingen. I denna grupp finner man framför allt
kvinnodominerande yrken, som t.ex. piga, kammarpiga, jungfru, kammarjungfru,
tjänsteflicka, kokerska och hushållerska, men också mer manligt dominerade yrken som
betjänt och kypare. Det bär väl inte alltför långt att tro att orsaken till att dessa yrken inte
nämndes av de tidigare nämnda sagesmännen var att det i första hand var kvinnor som
utövade dem. I den manliga världen betraktades och värderades inte kvinnornas insatser i
arbetslivet på samma sätt som männens. Kvinnan förknippades traditionellt med hemmets
sysslor, barn och familj. De kvinnor som arbetade med traditionella hushållssysslor var ofta
anställda hos andra svenska församlingsmedlemmar, som socialt och yrkesmässigt
tillhörde ”den svenska överklassen” i Paris, dvs. företrädesvis storföretagarna och
akademikerna, men också flera av de svenska konstnärerna som slog sig ner i Paris
anställde kvinnor i sina hem för att sköta det dagliga hushållsarbetet.
En av dessa kvinnor som anställdes som piga i ett konstnärshem var Anna Fredrika
Jansson. Hon var född i Jacobs församling i Stockholm år 1852. Hon hade under flera år
arbetat som piga och sömmerska i Stockholm innan hon flyttade till Paris, dit hon anlände
i december 1887. 167 I Paris blev hon piga hos den välkände konstnären August Hagborg
(1852-1921), som bodde i en fastighet vid rue Marbeuf, en tvärgata till den fashionabla
paradgatan Champs Elysées. 168 Där förefaller hon ha arbetat som piga under hela sin tid i
Paris, vilken varade i närmare fem år, varefter hon lämnade Paris och flyttade tillbaka till
Stockholm. 169
En av de manliga utvandrarna till Paris som arbetade inom servicesektorn var kyparen
Johan Alfred Zetterqvist. Han var född i Svedvi församling, senare uppgående i
Hallstahammars församling i Västmanland. 170 Han hade utvandrat till Paris från
Stockholm år 1882, då han var 25 år gammal. I Stockholm hade han en äldre bror LarsPeter, född 1854, som också var kypare. 171 Han bosatte sig vid rue St. Roch och i
Parisförsamlingens husförhörslängd anges att han arbetar som kypare. Redan året efter sin
ankomst gifte sig Johan Alfred med den nio år yngre fransyskan Emilie Leontine Didier.
Hustrun var katolik, vilket kanske förklarar varför de inte vigdes av prästen i den svenska
Parisförsamlingen. Hon var från Boulogne sur Seine, en liten stad strax sydväst om Paris.
Några år efter vigseln fick paret Zetterqvist en dotter. 172 Det finns inga uppgifter i
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församlingens kyrkböcker var Zetterqvist var anställd. Paret Zetterqvist vistelse i Paris
varade i tio år innan de flyttade till Sverige, där de slog sig ner i Stockholm och bosatte sig
i Jacobs församling på Smålandsgatan 14. 173 I Stockholm fortsatte han att arbeta som
kypare, och under en kortare tid hade han titeln överkypare. 174
En något mindre grupp än de som arbetade inom hushållssektorn utgjordes av de
utvandrare som tillhörde samhällets högsta sociala skikt. De utgjorde ca 20 procent av de
svenska immigranterna i Paris. Hit kunde man räkna företrädare för den svenska industrin,
högre tjänstemän i den privata och offentliga sektorn och olika grupper av akademiskt
utbildade personer. Grosshandlaren Ernst Johan Ludvig Elmqvist flyttade till Paris i
oktober 1885. I Paris bosatte han sig på 6 rue Saint Roch, senare flyttade han till 58 rue
Bourseault, för att därefter slå sig ned på 59 rue Chateaudun. Elmqvist var född i Hedvig
Eleonora församling och son till en konstförvant, men när han emigrerade kom han
närmast från Johannes församling i Stockholm varifrån han hade utflyttat i maj 1885. 175 I
utflyttningslängden angavs Elmqvists yrke till kontorist, men i Sofiaförsamlingen står det
först kassör, vilket senare ändrades till grosshandlare. Han kom att stanna i närmare 15 år
i den franska huvudstaden, där han ingick äktenskap år 1895 och året efter föddes parets
första barn. När han flyttade tillbaka med familjen till Sverige slog han sig ner i Luleå, där
han fortsatte sin yrkesbana som grosshandlare. 176
Bland de svenska migranterna som tillhörde det högre samhällsskiktet fanns flera som
etablerade en betydande affärs- och näringsverksamhet i Paris. Där fanns flera företrädare
för de traditionella svenska exportvarorna, som trä och järn, men också andra, akademiskt
utbildade, som en handfull gymnastikdirektörer med examen från Gymnastiska
Centralinstitutet i Stockholm. I den årliga utkommande sammanställningen över Paris
företagare som gavs ut av Didot-Bottin kan man vid sekelskiftet 1900 räkna drygt tolv
större företag som företräddes av svenskar. Inom skogsnäringen verkade t.ex. Carl Fredrik
Bennet. Hans företag hette Bennet et Engelsted och klassificerades med beteckningen ”bois
du Nord”. 177 Samma beteckning hade Axel Lindström et Cie och C Norlin et Cie. Den förra
handlade också med tjära. 178 Bland de GCI-utbildade fanns t.ex. Hjalmar Berg,
”Dr.médecin-masseur”, Edourd Berg, ”massage médical suédois” och L G Kumlien,
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”directeur du gymnase Ling”. 179 De svenska sjukgymnasterna i Paris tillhörde i många fall
en äldre lingiansk tradition inom sjukgymnastiken, vilket bland annat framkommer i de
interna stridigheter som fanns inom sjukgymnastiken i Sverige vid sekelskiftet 1900. 180
Den fjärde största gruppen av svenska invandrare bestod av människor som arbetade inom
olika lägre tjänstemannayrken. Bland dessa fanns det framför allt ett betydande antal
bokhållare, handelsbiträden och kontorister. En av många kontorsanställda var
bokhållaren Måns Birger Westerberg Bruzelius. Han var son till Johan Fredrik Westerberg.
Vid sonens födelse var fadern handlare och familjen bodde då i Jakobs församling i
Stockholm. 181 Fadern bytte senare yrke och år 1880 anges hans yrke vara bokhållare och
senare har han titeln skrivbiträde. 182
De tidigaste uppgifterna om Måns Birgers yrkesliv ger vid handen att han arbetade inom
sjöfartsnäringen. Uppgifter om honom i Rotemansarkivet säger att han hade arbetat som
jungman. 183 När han kom till Paris i slutet av år 1886, som tjugoåring, anges i
Parisförsamlingens inflyttningslängd att han utvandrat från Adolf Fredriks församling. De
år Måns Birger var i Paris tycks han ha bytt namn till Bruzelius, vilket får sin förklaring
senare när modern gifter om sig. 184 Hans bostadsadress i Paris var rue Villedo, som var
belägen i första arrondissementet.
Bruzelius utlandsvistelse varade inte mer än drygt ett och ett halvt år och sedan
återinvandrade han till Sverige. Till prästen i den svenska kyrkan i Paris hade han angett
att han skulle flytta till Virestads församling i Kronobergs län. 185 Men så blev det aldrig, för
i Virestads församlings inflyttningslängd den 10 oktober 1888 har prästen antecknat att
han inte hade blivit inskriven i församlingen. 186 Orsaken var att han omedelbart begav sig
av till Stockholm, där han bosatte sig i Hedvig Eleonora församling. Vistelsen där blev
kortvarig för han flyttade nästan omedelbart vidare till Klara församling, där han bosatte
sig på Fredsgatan 28. På den nya bostadsadressen förenade han sig med sin familj, modern
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och två syskon. Modern var nu omgift och hennes nya man var den dåvarande sekreteraren
i Medicinalstyrelsen, Anders Johan Bruzelius. 187 Giftermålet hade ägt rum i juni 1890. 188
För Måns Birger medförde återkomsten till Sverige början på en ny yrkeskarriär. En kort
tid kallar han sig fortfarande bokhållare, men senare möter oss yrken som tapetserarlärling
och tapetserare. 189 Han slutade dock som fotograf och öppnade en egen fotoateljé vid Stora
Vattugatan 6 i centrala Stockholm, där han år 1900 disponerade en lägenhet om sju rum
och kök, som också inrymde fotoateljén.
Den i tidigare svensk forskning bäst dokumenterade yrkesgruppen som utvandrade till
Frankrike är konstnärerna. Det stora flertalet av dessa tillbringade ofta ganska korta
perioder i Paris, varför de aldrig kom att inskrivas i den svenska församlingens kyrkböcker.
Deras vistelse hade mer karaktären av studiebesök. Men det fanns också de som bosatte sig
i Frankrike och Paris under många år och de som aldrig återvände hem till Sverige igen. I
församlingens kyrkböcker återfinns såväl dåtidens mest firade och uppskattade svenska
konstnärer som de som aldrig kanske någonsin uppnådde någon berömmelse och vars
tillvaro i Paris präglades av att få ihop så mycket pengar att de kunde äta sig mätta varje
dag och betala den hyra som hyresvärden krävde.
Konstnärerna var ingen enhetlig grupp, vilket avspeglas i deras yrkestitlar. Somliga kallade
sig artister och andra angav yrkestitlar mer specifika yrkestitlar som bildhuggare eller
träskulptör. De välkända och etablerade konstnärerna kallade sig vanligen artist, för att
inte förväxlas med en målare inom hantverket som i samtiden ofta benämndes med den
nedsättande beteckningen plankstrykare. I den svenska församlingens husförhörslängder
möter oss bland annat välkända konstnärer som August Hagborg, Nils Forsberg, Carl
Vilhelmsson och Anders Zorn, men också den kvinnliga konstnärinnan Kerstin von Post,
liksom bildhuggaren Christian Eriksson.
En av de mindre kända konstnärerna var Johan Eriksson. Han var född 1849 i Karlshamn
och anlände till Paris 1882. där han gifte sig samma år med en svenska. I Paris fick paret
också en dotter år 1884. Under åren 1882 till 1885 var han skriven i den svenska
församlingen och han bodde först i 20:e arrondissementet och sedan vid rue Lebon som
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var beläget i 17:e arrondissementet i det kvarter som kallades Ternes. Eriksson gjorde sig
känd som landskapsmålare med motiv från Sydsverige, Visby, Vättern och havsbandet. 190
Den minsta gruppen av svenska invandrare till Paris under åren 1878 till 1900 utgjordes av
människor som utövade mer traditionella arbetaryrken. De var inte särskilt många och den
dominerande yrkesgruppen utgjordes av sömmerskor. Som nämnts tidigare var
arbetsmarknaden i Paris i slutet av 1800-talet inom sådana yrken som knöt an till
klädesindustrin mycket omfattande. Kläd- och textilindustrin var de enskilt största
industriella verksamheterna i hela Frankrike, där produktionen ägde rum både i hemmen
och i fabriker. I det slutande 1800-talets Paris fanns en omfattande produktion av
underkläder i det 13:e arrondissementet och i Montmartre. Majoriteten av de fabrikanter
som tillverkade färdiggjorda kläder fanns i stadens centrum, för att på så sätt vara nära sina
kunder, de stora varuhusen, vilka beställde stora kvantiteter av färdigproducerade
kläder. 191
I kvarteren kring Operan och Börsen fanns ett stort antal syateljéer och verkstäder. Det var
arbetsplatser som drog till sig mängder av unga sömmerskor. I syateljéerna var arbetet
mycket hierarkiskt ordnat med en tydligt uttalad rangskala mellan kvinnorna som utförde
de olika arbetsmomenten. Den högst ansvarige var ”la patronne” och hennes närmaste, den
skickligaste av sömmerskorna, kallades ”la première main”. Det fanns dessutom en
benämning på den sömmerska som därefter räknades som den främste, ”la deuxième
main”. Den som stod längst ner på den sociala skalan bland de utbildade sömmerskorna
benämndes ”la petite main”. Till detta kom sedan ett antal sömmerskor som var
specialiserade på särskilda delar i tillverkningen, som t.ex. la manchière, som enbart gjorde
ärmar. I ateljéerna fanns också lärlingar som lärde sig yrket. 192
En av de få manliga arbetarna som utvandrade till Paris var järnarbetaren Fredrik Vilhelm
Virström. Han hade sitt ursprung i Norrköping och var son till en smedsmästare. 193 När
han var drygt 20 år hade han flyttat till Stockholm år 1875 och bosatt sig i Hedvig Eleonora
församling. Där bodde han till juni 1878, när han enligt församlingens utflyttningslängd
flyttade till ”utrikes ort”. 194 Drygt två och ett halvt år senare skrevs han in i församlingen i
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Paris. Om han hade bott i Paris sedan 1878 går inte att avgöra. När han anlände till Paris
var hans första bostadsadress rue Campagne première, därefter flyttade han inom Paris vid
åtminstone två olika tillfällen och enligt församlingsboken var han bosatt vid rue de Crimée
och rue des Dames. Av anteckningarna i församlingsboken framgår också att prästen inte
hade några närmare kontakter med Virström, vilket medförde att han fördes över till den
sk. obefintlighetsboken någon gång efter sekelskiftet 1900. 195
Det var inte ovanligt att de inflyttade svenskarna efter en tid i Paris fördes över till den sk
obefintlighetsboken. Vad orsaken var till detta kan ha många förklaringar. Det är dock
rimligt att tänka sig att behovet av att ha nära kontakter med den svenska kyrkan var mest
betydelsefullt i samband med ankomsten till den nya och främmande miljön och att detta
behov över tid minskade när graden av integrering ökade. De kunskaper prästen i den
svenska församlingen hade om svenskarna byggde i mycket stor utsträckning på de
anteckningar som gjordes i samband med nattvardsgången och var man inte närvarande
då minskade kännedomen om den enskilde.
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KAPITEL 5. DEN SVENSKE PARISMIGRANTEN
Varifrån kom svenskarna?
De migranter som hittills framträtt i skildringen av den svenska invandringen till Paris
under perioden 1878 till 1910 ger en tydlig bild av varifrån dessa hade utflyttat. Den stora
majoriteten av invandrarna, där utflyttningsorten finns noterad i den svenska
församlingens kyrkoböcker, hade utvandrat direkt från Sverige till den franska
huvudstaden (Diagram 4). Sammanlagt finns det i den svenska församlingens kyrkböcker
uppgifter om 907 personer, där utflyttningsorten har nedskrivits. Sverige var det
dominerande landet. 80 procent av de invandrande svenskarna kom direkt från Sverige.
Den näst största gruppen kom från en ort i Frankrike. Detta ger dock en falsk bild av
verkligheten, eftersom det här i stor utsträckning är fråga om barnen till de svenskar som
var bosatta i Paris och på andra ställen i Frankrike. Dessa barn var också i stor utsträckning
födda i Frankrike. Om dessa inte medräknas, vilket är högst rimligt, var det i stället från ett
annat land, Storbritannien, som många av svenskarna hade invandrat till Paris.
Diagram 4. Inflyttningsland till Paris 1878-1910 (N=907).
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En av dessa hantverkare var skräddaren Pontus Paulsson. Han skrevs in i den svenska
församlingen i april 1904. Han var född i Svanskog på gränsen mellan Värmlands och
Älvsborgs län. Där var hans far trädgårdsmästare. 196 När han anlände till den franska
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huvudstaden var han 29 år. Han kom att stanna i Paris i fyra år, varefter han återvände till
Sverige och bosatte sig i Stockholm i Hedvig Eleonora församling. Enligt anteckningarna i
församlingsboken var han under sin tid i den franska huvudstaden bosatt vid rue Helder,
som var belägen i det 9:e arrondissementet. 197 Paulsson hade före sin tid i London och Paris
under några år också vistats i Berlin. 198 I gruppen övriga ingår ett tiotal skilda länder. Från
varje enskilt land av dessa kom ett litet fåtal individer. 199
Om man analyserar närmare varifrån i Sverige de svenska immigranterna hade migrerat
var det de stora städerna som dominerade. De svenska immigranterna hade ofta en urban
bakgrund. Av de 730 immigranterna, där utflyttningsorten i Sverige är angiven i källorna
från den svenska församlingen i Paris, hade nästan hälften eller 337 personer utflyttat från
Stockholm.
Diagram 5. Utflyttningsort i Sverige 1878-1910 (N=730).
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Från Göteborg kom 61 personer och från Malmö 24 (Diagram 5). Övriga 308 immigranter
hade utflyttat från andra orter i Sverige. Av dessa hade ca 50 procent utflyttat från en stad.
De invandrande svenskarna som kom från någon annan stad i Sverige än de tre största
städerna hade tidigare haft sin hemvist i Mellansverige och Sydsverige. De mest
framträdande städerna var de skånska, som Lund, Helsingborg, Landskrona och
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Kristianstad, men också mellansvenska städer som Linköping, Norrköping, Jönköping,
Västerås och Uppsala bidrog till den urbana emigrantströmmen till Paris. De
mellansvenska och sydliga landskapen dominerade också bland dem som hade utvandrat
från rurala områden. Den norra landsändan, räknat från Gävle i söder till Norrbotten i norr,
bidrog med ett mycket litet antal individer som utvandrade till Paris under perioden 1878
till 1910. Endast ca 10 personer av de svenska immigranterna i Paris hade utvandrat från
någon av de bottniska kuststäderna.
Den urbana bakgrunden var också framträdande bland de svenskar som hade inflyttat till
Paris från Storbritannien. Av de 42 personer som hade angivit att de kom från
Storbritannien hade 39 utvandrat från London. Den urbana bakgrunden gällde också de
svenskar som hade flyttat från andra länder i Europa. 200 Att den urbana miljön spelade en
så framträdande roll i immigrationsmönstret sammanhängde givetvis intimt med den
svenska kolonins sociala och yrkesmässiga sammansättning. Den dominerande näringen
bland de svenska immigranterna i Paris, hantverket, var företrädesvis en näring som hade
sin förankring i städerna. Det var i städerna som den småskaliga industrin och
produktionen hade sina starkaste fästen, inte bara i Sverige utan överallt på den europeiska
kontinenten. Det var ett arv som hantverksnäringen bar med sig sen skråväsendets
etablering under medeltiden när det i städerna hade blivit ett privilegium att bedriva
hantverk och småskalig produktion. Den urbana förankringen gällde också de
yrkesgrupper som kunde räknas till den privata och offentliga sektorn. Tjänstemännen
hade tidigare antingen varit anställda i företag med säte i städerna, i den svenska
lokalförvaltningen eller i den statliga förvaltningen.
Den bild som framträder här måste dock ytterligare problematiseras så att hänsyn också
tas till migranternas födelseort. Det visar sig då att de svenskar som flyttade till Paris i
mycket stor utsträckning också var födda i urbana områden. Närmare 60 procent var födda
i en svensk stad. I de fall där prästen i den svenska församlingen har antecknat födelseförsamling angavs 435 personer av sammanlagt 747 vara födda i en stad. Detta understryker Parismigrationens tydliga urbana förankring i jämförelse med den stora Amerikaemigrationen.
I jämförelse med den omfattande migrationen till USA under denna tidsperiod präglades
utflyttningen till Paris av ett helt annat mönster. Amerikaemigranterna hade en betydligt
starkare förankring i den agrara miljön i Sverige, vilken var särskilt tydligt under 1880-talet
då migranterna till USA hade haft sin hemvist i agrardominerade län som Jönköpings,
Kalmar, Hallands, Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län. Den emigration som ägde
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rum under delar av 1890-talet hade dock en mer uttalad industriell och urban karaktär,
vilket bl a betydde att Stockholm visade upp sin mest omfattande emigration under åren
1891 till 1893 samtidigt som det starkt industrialiserade Västernorrland nådde sitt
maximum under åren 1892 till 1893. 201
Ensam- eller familjeutvandring
När svenska historiker har studerat den stora Amerikaemigrationen har man kunnat
konstatera att utvandringen tog sig olika uttryck under skilda tidsperioder. Vissa perioder
dominerades av att det var familjer eller grupper av familjer som utgjorde kärnan i
emigrantströmmen, medan det under andra tider fanns en betydande dominans av
ensamutvandrare. I den emigration som skedde över Atlanten kan man om man
generaliserar lite säga att den började som en familje- eller grupputvandring och övergick
till att domineras av ensamutvandring. Kan man spåra något motsvarande mönster bland
de emigranter som flyttade till Paris? I det stora flertalet fall, där vi känner till när de
utvandrande svenskarna skrevs in i den svenska församlingen i Paris, var det relativt
ovanligt att det var fråga om familjeutvandring. I den svenska församlingens
inflyttningslängder under åren 1883-1910 redovisas 742 personer. Av dessa var 570
ensamutvandrare, dvs. de utgjorde ca. 77 procent av det totala antalet inskrivna i
inflyttningslängden. De övriga kan betraktas som familjeutvandrare, vilket innebar att de
inskrevs i församlingen som tillhörande samma familj. I några fall var det dock inte i strikt
mening fråga om en familj, utan två syskon som anlände tillsammans. 202 Ser man närmare
på hur många familjer det var per år som anlände till Paris var det som mest fem familjer
ett enskilt år. Skälet till att så stor andel kan kopplas till familjeutvandring var att familjerna
var förhållandevis stora.
I de fall där det går att belägga familjeutvandring framträder ett tydligt karaktärsdrag,
nämligen att den familjeutvandring som ägde rum i stor utsträckning var knuten till
yrkesgrupper som kunde hänföras till samhällets högre sociala skikt. Det kan sannolikt
förklaras av att dessa yrkesgrupper, till skillnad mot många andra svenska utvandrare,
hade de ekonomiska förutsättningar som krävdes för att ta med sig hela familjen.
Grosshandlaren Ludvig Alexander Spolander och hans familj hörde till denna grupp av
utvandrare. Familjen som bestod av man och hustru samt fyra barn hade utvandrat från
Stockholm och skrevs in i den svenska församlingen i juni 1883. Vistelsen i Paris varade i
närmare fem år. 203
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Bland andra yrkesgrupper, som stod längre ned på den sociala skalan, var dock
familjeutvandring helt uteslutet, men då den förekom hade den ofta en speciell karaktär.
Det var inte fråga om hela familjer, dvs. en kärnfamilj, som sagts tidigare, utan i stället var
det fråga om att bröder och systrar reste tillsammans till den franska huvudstaden vid
samma tidpunkt. Några exempel på det senare var systrarna Anna och Agnes Bähr, som
anlände till Paris och skrevs in i församlingen den 12 oktober 1891. De två systrarna var
födda i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm. I den svenska församlingens husförhörslängd
saknade båda en yrkesbeteckning och i stället står det ”fröken”. Anna var den äldre av
systrarna. Hon var 21 år vid ankomsten och Agnes var 19. I Paris bosatte dig sig i fastigheten
nummer 10 rue des Acasias, som var beläggen i 17:e arrondissementet. Vistelsen i Paris
varade endast ett halvt år och i maj 1892 flyttade de vidare till London. 204
Ett annat syskonpar var Josefina och Amanda Borglund. De var tvillingar och födda i
Kalmar församling i Uppsala län. De skrevs in i församlingen i oktober 1897. De bosatte sig
på den vänstra stranden i 6:e arrondissementet i en fastighet som låg vid rue des Canettes.
Josefina var modist, medan tvillingsystern saknade yrkesbeteckning. Josefina flyttade
sedan tillbaka till Sverige i början av år 1901, medan systern stannade ytterligare tio år
innan hon flyttade vidare till London. 205 Ett tredje exempel var de skånska bröderna,
skräddargesällerna Nils och Ola Löfvengren, som var födda i Önnestad i Kristianstad län.
De hade utvandrat från Kristianstad och anlände till Paris i januari 1878, där de bosatte sig
vid rue Richelieu. 206 Vid ankomsten till Paris var de 28 respektive 22 år gamla. Bröderna
stannade i Paris åtminstone fram till år 1926 och under tiden hann de utveckla sitt
yrkeskunnande och från och med sekelskiftet 1900 hade de blivit skräddare. 207 Enligt
uppgifterna i de historiska källorna från församlingen i Paris förefaller de två bröderna
aldrig ha gift sig under den tid vi kan följa dem.
Utifrån dessa exempel skulle man kunna dra den slutsatsen att det var två systrar eller två
bröder som emigrerade tillsammans. Så var nu inte alltid fallet, utan det finns också
exempel på att en bror och en syster reste tillsammans. I mars 1888 anlände syskonparet
Carl Albert och Hanna Obelin till Paris. De var båda födda i Östra Husby i Östergötland,
där fadern var hemmansägare. Broderns yrke angavs vara kypare medan systerns yrke var
piga. De hade före sin ankomst varit bosatta på skilda orter i Sverige. Carl Albert kom
närmast från Norrköping medan Hanna hade varit bosatt i Stockholm. I Stockholm hade
hon arbetat som piga, men de sista uppgifterna som finns om henne innan hon flyttade till
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Paris angav att hon var modist. Även hennes bror hade bott i Stockholm under några år i
början av 1880-talet, men därefter hade han flyttat till Norrköping.
Carl Albert stannade i Paris endast en månad och återvände sedan till Visby på Gotland. 208
Man kan fråga sig varför brodern endast stannade en så kort tid. Kanske var det så att han
endast var systerns resesällskap och hans uppgift var att se till att hon kunde etablera sig
och därefter hade han fyllt sin mission. Systern stannade fram till år 1895, då hon återvände
till Stockholm. Men hon kom att återvända till Paris nio år senare. Hennes yrke var då
modist. I sju år bodde Hanna Obelin i Paris denna gång innan hon återigen flyttade. Denna
gång bar det av till Berlin, där hon skrevs in i den svenska Victoriaförsamlingen år 1911. 209
I sina bästa år
För de svenskar som flyttade till Paris finns uppgifter som gör det möjligt att närmare
bestämma hur gamla de var när de anlände genom att jämföra deras födelseår med det år
de skrevs in i den svenska församlingen. För 845 svenska invandrare finns fullständiga
uppgifter. Två åldersgrupper dominerade. Den största, vilken motsvarade ca 42 procent av
samtliga, var mellan 26 och 35 år, och den näst största gruppen utgjordes av personer i
åldersspannet 16 till 25 år. De utgjorde 30,4 procent (Diagram 6).
Diagram 6. De svenska invandrarnas ålder vid ankomsten till Paris 1878-1910 (N=845).
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Medelåldern hos de svenska invandrarna var 29,4 år och medianåldern var något lägre, 28
år. Det var således en relativt ung grupp människor som flyttade från Sverige till Paris,
vilket givetvis också satte sin prägel på utvandrarnas yrkesstruktur. I jämförelse med andra
emigrantgrupper som flyttade från Sverige till Nordamerika skilde Parissvenskarna inte ut
sig på ett märkbart sätt. I Fred Nilssons studie av emigrationen från Stockholm till
Nordamerika utgjorde åldersgruppen 15 till 35 år drygt 78 procent. Den studien rör dock
endast en begränsad del av huvudstadens emigranter. 210 Ser man till hela den svenska
utvandringen mellan åren 1891 och 1900, oavsett land, var andelen något lägre i
åldersspannet 15-35 eller ca 72 procent. Den specifika utvandringen till utomeuropeiska
länder från Sverige var högre i åldrarna 15 till 35 år med 77,7 procent.
Däremot avvek utvandringen till europeiska stater högst avsevärt. Drygt 95 procent av dem
som utvandrade till länder i Europa var mellan 15 och 35 år. 211 Utan att dra alltför
långtgående slutsatser förefaller utvandrarna till Paris i åldershänseende ha haft mer
gemensamt med utvandrare till utomeuropeiska länder än med emigranter som
utvandrade till andra europeiska länder.
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KAPITEL 6. BOENDE OCH BOENDEMILJÖER
Inledning
När de svenska emigranterna anlände till Paris var de, liksom många andra nykomlingar i
den franska huvudstaden, tvungna att finna en bostad. Redan detta kunde vara ett mycket
svårt problem och dessutom mycket kostsamt, eftersom stora delar av det centrala Paris
hade förändrats dramatiskt som en följd av boulevardsystemets genomförande under
Haussmanns’ ledning. Många av de äldre kvarteren, där hyrorna var låga, hade ersatts av
nya kvarter och hus med betydligt högre hyror, i vilka endast de mest välbeställda hade råd
att hyra en lägenhet i. Hyresmarknaden i Paris blev därför i slutet av 1800-talet mycket
tydligt socialt segregerad och i flera av de kvarter som hade påverkats mest av
”haussmanniseringen” fordrades årsinkomster som vida översteg en arbetares lön under
ett år. I t.ex. 8:e och 9:e arrondissementet uppgick hyrorna till mer än 1 000 francs i
kvartalet, medan en normallön per år för en arbetare var 1 300 francs. Man har beräknat
att en borgarfamiljs hushåll bestående av fem barn och två hembiträden, vilket inte var en
ovanlig hushållsstruktur, kostade omkring 14 000 francs per år. I de områden där
stadsbilden i mindre utsträckning hade påverkats av det stora boulevardsystemet var
hyrorna dock betydligt lägre. I de arrondissement, som var belägna i stadens ytterområden
betalade majoriteten av hyresgästerna 485 francs om året i genomsnitt. 212 De var också i
dessa stadsdelar som antalet fattiga var som störst, enligt de uppgifter som tillhandahölls
av stadens begravningsbyråer, de sk. Pompes funèbres. 213
De höga hyrorna innebar, att för majoriteten av arbetare var det inte möjligt att hyra
någonting annat än en lägenhet som bestod av ett eller två rum och ett kök. Det var endast
den verkliga eliten inom arbetarklassen i Paris, arbetararistokratin, som kunde mäkta med
en årlig hyra motsvarande 300-350 francs. En normal arbetarbostad var ofta mycket liten,
inte större än 15 till 20 kvadratmeter. 214 Hyran var dock bara en del av hushållsbudgeten
och för att få en mer samlad förståelse för de kostnader ett arbetar- eller hantverkarhushåll
hade måste man lägga till kostnaderna för andra typer av konsumtion, inte minst den som
var ojämförligt störst, nämligen kostnaden för mat och uppvärmning. Det franska arbetsoch socialförsäkringsministeriet (Ministére du travail et de la prévoyance sociale) gjorde
strax efter sekelskiftet 1900 en omfattande utredning om löner och levnadskostnader,
vilken gick tillbaka till 1800-talets sista årtionden. I denna redovisades hushållsbudgeten
för en snickarfamilj bestående av fyra personer. I budgeten redovisades familjens
konsumtion av mat under ett år, dels hur stora mängder familjen konsumerade av enskilda
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varuslag, dels vad den sammanlagda kostnaden var för dessa. Enligt denna budget
konsumerade snickarfamiljen bl.a. 770 kilo bröd, 150 kilo kött, 20 kilo fläsk, 30 kilo fisk,
230 liter mjölk, 160 kilo potatis och 315 liter vin. För uppvärmning av bostad och spis gick
det åt 1 000 kilo kol respektive 1 kubikmeter träkol. Till detta kom att familjen också
konsumerade 7 kilo kaffe och 10 kilo choklad. De sammanlagda kostnaderna för detta
uppgick till drygt 1 100 francs och om man inte inkluderade kostnaderna för vin och socker
var summan ca 900 francs. 215 Detta innebar att för en normal arbetarfamilj, där mannen
tjänade omkring 1 300 francs och där de hade en hyra på 300 till 350 francs per år, återstod
i princip ingenting. Detta medförde att även hustrun var tvungen att arbeta för att
hushållets ekonomi skulle gå ihop.
Paris var dessutom unikt i ett annat avseende, nämligen att en tredjedel av befolkningen
bestod av enpersonshushåll och av dessa disponerade 71 procent endast ett rum. Den
ekonomiska utvecklingen under 1870- och 1880-talen medförde också dramatiska
hyreskostnadsförändringar. År 1880 hade 67,6 procent av hyreslägenheterna en årlig
kostnad som var lägre än 300 francs. I slutet av årtiondet hade denna siffra sjunkit till 50,2
procent och vid sekelskiftet 1900 hade den fallit ytterligare och var då nere i 47,6 procent. 216
De exceptionella bostadsförhållandena tillsammans med de höga hyrorna fick samtidigt till
följd att hyresvärdarna var ovilliga att sänka bostadskostnaderna, för att därmed gå miste
om de förtjänster de kunde få. I stället för att hyra ut lät man därför många lägenheter stå
tomma. Under hela 1880-talet steg antalet outhyrda lägenheter i Paris konstant, från ca 4
500 år 1880 till drygt 10 000 år 1884. 217
Var bosatte sig svenskarna?
Problemen med att hitta en bostad till en rimlig kostnad drabbade också de svenskar som
flyttade till Paris. Det var, som sagts tidigare, inte ovanligt att man inledningsvis var
tvungen att bo på hotell. När bagargesällen Hans Bengtsson anlände till Paris i juni 1881
antecknade prästen i den svenska församlingen att Bengtsson bodde på Hôtel de Paris et
d’Osborne och därefter flyttade han till nummer 12 Cité d’Antin. 218 Några månader senare,
i september kom skräddargesällen Olof Petersson Lundborg till Paris. I församlingsboken
står det att hans adress var Hôtel des Étrangers, som var beläget vid 188 rue SaintHonoré. 219 I andra fall anges adresser som antyder att den inflyttade svensken bodde hos
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sin arbetsgivare. Kyparen Nils Olof Trulssons adress var Grand Hôtel du Louvre och efter
kyparen K G Qvarnströms namn har prästen skrivit Café Hirth. 220
Det fanns en uppsjö av enkla hotell i Paris, som erbjöd billiga husrum. Måltiderna var man
dock tvungen att äta ute, men man behövde inte gå långt för att hitta en billig restaurant. I
sin Reise nach Paris, som publicerades år 1900, redovisar folkskolläraren Jean Sauvage,
flera annonser från olika restauranger, där man lockade med sina enkla måltider till en
billig kostnad. Vid nummer 74 rue Turbigo låg Grand Bouillon, som påstod sig vara
kvarterets bästa restaurang, där priserna var mycket moderata. Man kunde välja mellan ett
tjugotal rätter som kostade mellan 25 och 40 centimes. För en boeuf garni, dvs. en biff med
tillbehör, tog man 25 centimes, vilket var detsamma som för korv. Ville man ha fågel eller
vilt blev det dock betydligt dyrare, 40 till 50 centimes. För en liter vanligt vin fick man
betala 30 centimes. 221
En annan möjlighet var att man var inneboende hos någon i Paris redan etablerad svensk.
Så var fallet med massösen Anna Carolina Lindell som vid ankomsten till Paris bodde hos
sjukgymnasten Edvard Berg, vars lägenhet var belägen vid den fashionabla paradgatan
Champs Elysées. 222 När pigan Sara Ulrika Svensson anlände i maj 1891 till Paris från
Göteborg, där hon tidigare varit bosatt i Masthuggsförsamlingen, skrev prästen att hon
bodde ”hos löjtnant Bergman”, vars bostadsadress var rue Bosio i det 16:e arrondissementet. Där bodde också Anna Lovisa Lindqvist som anlände två dagar senare än Sara
Ulrika till Paris. Båda lämnade Paris vid samma tidpunkt och åkte tillbaka till Göteborg i
april 1893. 223 Fröken Gunhilda Christina Stein, som anlände till Paris i april 1891, bodde
hos ”kammarherre Nordenfelt”. 224 Det här visar sannolikt att de som anställdes i
hushållsarbete i allmänhet också bodde hos sin arbetsgivare.
Den bild som tonar fram i den svenska församlingens kyrkoböcker av de svenska
migranternas första bostadsadresser visar att det stora flertalet av dessa bosatte sig i de
nordliga stadsdelarna på den högra stranden av floden Seine. Av det totala antalet kända
bostadsadresser var närmare 85 procent belägna där (Figur 1). 225
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Figur 1. Karta över Paris stadsdelar (arrondissement) 1870-1914.
N
↑

Förklaring: 1. Louvre. 2. Bourse, 3. Temple, 4. Hôtel de Ville, 5. Panthéon, 6. Luxembourg,
7. Palais Bourbon, 8. Élysée, 9. Opéra, 10. Enclos-Saint-Laurent, 11. Popincourt, 12.
Reully, 13. Gobelins, 14. Observatoire, 15. Vaugirard, 16. Passy, 17. Batignolles-Monceau,
18. Butte-Montmartre, 19. Buttes-Chaumont och 20. Ménilmontant.
Bosättningsmönstret ger också ett annat, i viss mån överraskande resultat om man tar
hänsyn till hur den sociala sammansättningen bland de svenska invandrarna såg ut. Den
första bostadsadressen för de invandrande svenskarna var i mycket stor utsträckning en
gatuadress som fanns i något av de mest fashionabla kvarteren och stadsdelarna, där
hyrorna för en lägenhet i allmänhet var mycket höga. Ett betydande antal av svenskarna
bosatte sig nämligen vid ankomsten till Paris i det 1, 8:e, 9:e och 16:e arrondissementet,
Louvre, Elysée, Opéra och Passy, samt i det mer småborgerliga 17:e arrondissementet,
Batignolles (Diagram 7). Det är dock viktigt att framhålla att när man närmare studerar de
svenska invandrarnas bosättning utifrån hur de fördelade sig inom Paris 20 arrondissement blir siffrorna för varje enskilt arrondissement mycket små med undantag för några
enstaka stadsdelar. När en koppling görs mellan yrke och bostadsadress sjunker dessa
siffror ytterligare, eftersom prästen i den svenska församlingen inte systematiskt har angett
såväl yrke som bostadsadress.
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Diagram 7. Första bostadsadress för svenska invandrare i Paris 1878-1910 (N=676).
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I det 9:e arrondissementet var hantverkarna den största enskilda yrkesgruppen.
Storföretagarna, akademikerna och de högre tjänstemännen samt de lägre tjänstemännen
var en något större grupp än hantverkarna i det 8:e arrondissementet. De som var anställda
i hushållsarbete var den dominerande yrkesgruppen i det 16:e arrondissementet. Det fanns
givetvis ett klart samband här mellan de yrkesgrupper som tillhörde det översta
samhällsskiktet och de som var anställda i hushållsarbete. Kvinnorna inom den sistnämnda
gruppen var ofta anställda i de hushåll som förestods av invandrande svenskar och bodde
också där, medan andra arbetade i hushåll hos andra mer förmögna invandrade
utlänningar eller i hushåll som förestods av fransmän.
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Diagram 8. Svenska invandrare i 8:e, 9:e och 16:e arrondissementet i Paris 1878-1910
(N=130).
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En av dessa var Anna Fredrika Jansson, som var född i Stockholm. Hon anlände till Paris i
december 1887 och tog då anställning som piga hos den mycket ansedde svenske
konstnären August Hagborg, vars bostad då var belägen vid rue Marbeuf i det 8:e
arrondissementet. Senare flyttade familjen till boulevard Rochechouart i det 9:e
arrondissementet. När Anna Fredrika fick anställning i det Hagborgska hemmet bestod
familjen av konstnären och hans fru Gerda, men redan året därpå fick makarna Hagborg
sitt första barn, en flicka, och fyra år senare föddes en son. Anna Fredrika stannade i
närmare fem år i Paris innan hon återvände till Stockholm i september 1892. 226
En annan av dessa kvinnor som var anställd som piga var Johanna Charlotta Kull. Hon var
anställd hos ingenjören Carl Johan Sundström och hans hustru Emilia Charlotta.
Sundströms hade två minderåriga barn, en pojke och flicka. Johanna Charlotta var väl
bekant med familjen Sundström, eftersom hon var anställd hos dem redan under familjens
tid i Stockholm, då den bodde i Brännkyrka församling. När familjen Sundström flyttade
till Paris i februari 1882 hade Johanna Charlotta fått följa med. Det var kanske ingen
självklarhet att Johanna Charlotta skulle få möjlighet att resa med familjen Sundström till
Paris. Orsaken till det var att det Sundströmska hushållet, när familjen bodde i Brännkyrka
församling, bestod av flera personer med likartade arbetsuppgifter som Johanna Charlotta.
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Där fanns ytterligare två pigor och en hushållerska. 227 I Paris bosatte sig familjen
Sundström i det 16:e arrondissementet på den gata som hette rue Vineuse. Den adressen
var också den som Johanna Charlotta hade, vilket innebar att hon bodde i samma fastighet
som sin arbetsgivare. Vistelsen i Paris varade i ganska exakt två år och i februari 1884
flyttade Johanna Charlotta tillbaka till Sverige och Väderstads församling i Östergötland. 228
Familjen Sundström bodde dock kvar i Paris fram till mars 1888, då de flyttade till New
York. 229
Den näst största gruppen svenska invandrare bosatte sig i kvarteren i Batignolles, som
utgjorde det 17:e arrondissementet. Det var här som en av samtidens mest berömda och
inflytelserikaste franska konstnärer, Édouard Manet, formerade den sk Batignollesgruppen, i vilken några av de mest kända franska konstnärerna ingick som t. ex. Claude
Monet, Auguste Renoir, Camille Pissaro, Edgar Degas och engelsmannen Alfred Sisley, som
var född i Paris. Denna del av Paris tycks dock ha haft en mindre stark dragningskraft på
de svenska konstnärerna, vilket framgår av de bostadsadresser som finns angivna i den
svenska församlingens husförhörslängd, men också i andra sammanhang. De svenskar som
bosatte sig i Batignolles utgjorde inte någon enhetlig social grupp, utan här fanns ett brett
spektrum av olika yrkesgrupper representerat. Den enskilt största yrkesgruppen utgjordes
av kvinnor som arbetade inom hushållssektorn. Men det fanns också bland dessa
invandrare en större representation av personer som tillhörde den lägre medelklassen, t.ex.
hantverkare och lägre tjänstemän, som bokhållare och kassörer (Diagram 9).
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Diagram 9. Svenska invandrare i 17:e arrondissementet i Paris 1878-1910 (N=49).
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Källa: SVAR. Svenska församlingens i Paris arkiv. In- och utflyttningslängd 1883-1920. Vol. 1.
SVAR. Svenska församlingens i Paris arkiv. Husförhörslängd 1878-1901. AI. 2. Förklaring: 1=
Storföretagare, högre tjänstemän och akademiker, 2= Konstnärer, fria yrken, 3= Lägre
tjänstemän, 4= Hantverkare, 5= Arbetare och 6=Hushållsarbete.

Flertalet av de svenska konstnärerna hade sökt sig till andra mer påvra miljöer, där
konstnärsateljéerna var mycket små och anspråkslösa och därför mycket billigare att hyra
än på andra håll. Den starkaste dragningskraften hade i stället den plats som svenskarna
kallade ”bytten” eller som den egentligen hette på franska, Buttes-Montmartre, som
utgjorde det 18:e arrondissementet. Här var kvarteren inte lika eleganta och ståndsmässiga
som på andra håll i Paris, utan i stället hade denna del av Paris karaktären av lantlig idyll
och här fanns både trädgårdar och en vinodling. Här fanns också ett stort antal små
restauranger och kaféer där man kunde få sig en bit mat till ett rimligt pris, men det gick
också bra att äta på kredit. En av restaurangägarna var till och med så generös, att de
svenska konstnärerna kallade hans restaurang ”svenska kreditaktiebolagets filial i
Paris”. 230 Här gick det uppenbarligen att äta och dricka utan att behöva betala vid varje
enskilt tillfälle och i stället kunde man vänta till den dag man hade sålt en målning och
förtjänat lite pengar.
En motsvarande generositet visade en svensk ägare av ett litet matställe som hette Crémerie
Suèdoise, vilket var beläget vid rue Michel-le-Comte. Det ägdes av svensken Henrik
Wessberg, som hade sina rötter i Stockholm. Wessberg var en bredaxlad man med
mustascher och pipskägg och mestadels iklädd ett blått förkläde. Tidpunkten är 1869.
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Enligt sagesmannen hade Wessberg bistått många svenska arbetare under årens lopp. Han
hade hjälpt dem att få arbete och han gav dem mat och dryck när de saknade pengar. 231
Den svenske konstnären Nils Forsberg ger i sina memoarer en beskrivning av den samvaro
som förekom mellan invandrarna från de skandinaviska länderna. Enligt Forsberg brukade
man träffas på en liten restaurang i närheten av rue Saint-Lazare. Där hade man bildat en
sammanslutning som gick under namnet Hemmets altare. Sammankomsterna leddes av
en adelsman, greve Horn. Den greve Horn som åsyftas var med stor sannolikhet
kaptenlöjtnanten Christer Horn af Åminne, som bodde i Paris vid denna tidpunkt och som
avled strax före sekelskiftet 1900. 232 Forsberg var inte särskilt förtjust i denna
sammanslutning, eftersom det förekom en introduktionsritual där alkoholen flödade. I
stället föredrog han att umgås med sina konstakademikamrater i Montmartre, där de
frekventerade två restauranger som hette Alexandre och Coquet. 233

Gatubild från Batignolles sent 1800-tal. Källa: Paris d’autrefois.
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En motsvarande sammanhållning fanns också hos de svenska hantverkarna, enligt
möbelsnickargesällen John Klintberg. De träffade ofta sina yrkesbröder, inte bara
svenskar, utan också andra skandinaver. Det skedde vanligtvis på samma ställe. Han
nämner dock inte vad restaurangen eller matstället hette, men där fanns ”god och vällagad
kost”, varför han ”spisade på den platsen mest hela tiden i Paris”. 234
De mer centralt belägna delarna av Paris på den högra stranden hade inte samma
attraktionskraft på de svenska invandrarna. Undantagen utgjorde det första och andra
arrondissementet, Louvre och Bourse (Diagram 10). Det var välbärgade kvarter, men där
fanns också en mycket varierande bebyggelse. Det fanns flera paradgator som kantades av
publika och privata palats och byggnader, men också mindre gator, där bebyggelsen hade
förändrats mycket lite sedan tiden före Haussmanns omvälvande utbyggnad av stadens
gatusystem. Och just i dessa kvarter var det ännu möjligt att finna en billig bostad. Att det
fanns en del områden som inte hade berörts av Haussmanns stadsplanering
sammanhängde med att dessa kvarter inte hade några trafikproblem. Så var fallet i två
stadsdelar, Mail och Bonne Nouvelle, i det andra arrondissementet. 235
Diagram 10. Svenska invandrare i 1:a och 2:a arrondissementet i Paris 1878-1910 (N=67).
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Trots att betydande sociala förbättringar hade gjorts i Paris centrala delar kunde en samtida
iakttagare konstatera att uppsnyggandet av fattigkvarteren i det gamla Paris inte hade
dämpat misären, utan i stället hade den förflyttats bort utom synhåll för det stora flertalet
invånare. Misären hade dolts bakom anslående fasader och byggnader, vilket fick tillföljd
att det var dessa som i första hand fångade betraktarens uppmärksamhet. Det hade också
fått till följd att misären hade förflyttats bort från myndigheternas intresse. Det man inte
såg omedelbart behövde man inte heller ta notis om eller göra någonting åt. Louvre var just
ett sådant arrondissement, där Tuillerieträdgården och palatset upptog en betydande del
av den geografiska ytan.
Vid en första betraktelse gav de exklusiva kvarteren i arrondissementet ett intryck av att
hysa en överväldigande välmående befolkning. Men bakom dessa fasader av fashionabla
byggnader och palats fanns också en helt annan verklighet som bland annat visade att
befolkningen i detta arrondissement ännu år 1872 utgjordes av ca 30 procent lönearbetare
och daglönare. 236 Vid mitten av århundradet, i samband med att de första stegen togs för
att bygga det stora boulevardsystemet, hade man konstaterat att det inte var ovanligt att
mycket rika bostadskvarter hyste öar av slum. På den mest osannolika platsen i Paris,
mellan Louvrepalatset och Tuilerieträdgåden, fanns en sådan misär. 237
Den franske författaren Honoré de Balzac hade noterat detta och beskrev misären i
romanen Kusin Bette (La cousine Bette).”Kommer man körande i kabriolett längs detta
döda halvkvarter och låter blicken tränga in i Doyennégränden ryser man till, man frågar
sig vem som kan bo där, vad som kan inträffa där på kvällarna vid den tidpunkt då gränden
blir en mördarkula och då Paris’ laster, svepta i nattens täckmantel, har fritt spelrum.” 238
I slutet av 1800-talet fanns det ett betydande antal försvarare av det gamla Paris, som
gjorde allt för att motarbeta en vidare utbyggnader av boulevardsystemet. I den
propaganda som dessa framförde var romantiserande gravyrer av det gamla Paris ett viktigt
inslag. Dessa var mycket enklare att framställa och sprida än fotografier och det var via
dessa bilder som motståndarna till utbyggnaden av boulevardsystemet skapade sin
uppfattning och bild av tiden före Haussmann. Författaren Charles Delon, som hade
intresserat sig för arkitektur och arkeologi, vände sig med bestämdhet mot detta
idylliserande: ”Ordet pittoresk betyder ungefär att göra en vacker bild. Det är utmärkt om
det gäller en målning! Men i verkliga livet? Gatorna i det gamla Paris är kanske intressanta
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att besöka, men det är inget nöje att bo vid dem”. 239 I sina memoarer vände sig också baron
Haussmann mot denna beundran av den gamla stadsbilden, som byggde på en kunskap
som var inhämtad från gamla bilder: ”/…/ de trånga och slingrande gatorna, särskilt de i
centrum, var alldeles omöjliga att trafikera, smutsiga, stinkande och ohälsosamma – och
detta bekommer dem inte.” 240
I närheten av arbetsplatsen
De svenskar som bosatte sig i det första och andra arrondissementet hade i stor
utsträckning inte sådana yrken som förknippades med välmåga och välstånd, utan de
tillhörde snarare den del av befolkningen som brukar benämnas småborgerligheten
(Diagram 10).
Det var hantverkare och lägre tjänstemän, och de dominerande enskilda yrkena bland
svenskarna i det första och andra arrondissementet var skräddare samt gesäller och
lärlingar inom skrädderinäringen. De utgjorde tillsammans närmare en tredjedel av
samtliga svenskar som var anställda inom skrädderinäringen i Paris och som samtidigt var
inskrivna i den svenska församlingen. Klädes- och textilindustrin var, som tidigare sagts,
den i särklass enskilt största industriella verksamheten vid denna tid i Frankrike och i Paris.
Den franska klädes- och textiltillverkningen hade under många år fått vidkännas en svår
konkurrens från Tyskland, men i början av 1880-talet hade importen från Tyskland börjat
minska, vilket fick till följd att den franska textilproduktionen ökade markant. Det fanns
dock en avigsida, eftersom lönerna samtidigt började sjunka drastiskt. Till detta kom att
det inte fanns någon lagstiftning som reglerade stora delar av klädes- och
textilproduktionen, då den ägde rum i hemmen, vilket innebar att den i många fall bedrevs
under för arbetarna primitiva förhållanden. 241
De svenskar som tillhörde skrädderiyrket och som bodde i det första arrondissementet var
samlade inom ett relativt väl avgränsat geografiskt område kring rue Saint Roch och rue
Saint Honoré. Dessa gator låg i nära anslutning till de största klädindustrierna i Paris, vilka
var belägna vid place Vendôme och Operan. De mest betydelsefulla av dessa hade mellan
400 och 800 anställda, som t.ex. bröderna Worth, Redfern, Doeuillet, systrarna Ney,
Paquin, Rouff, Raudnitz, Margaine Lacroix och Jacques Doucet. 242 Adam Peter Näslund
var en av flera svenska skräddare som bosatte sig i 1:a arrondissementet, Louvre, i en
fastighet vid rue Croix des Petits Champs. Han anlände till den franska huvudstaden i
januari 1895. Näslund kom då närmast från London. Han bodde i Paris i drygt ett år innan
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det var dags att flytta vidare till nästa europeiska metropol, den tyska huvudstaden
Berlin. 243
Två andra svenskar som arbetade inom skrädderinäringen, som också bosatte sig i det
första arrondissementet, var Ola Göransson och Mårten Christensson. Den förre kom,
liksom Näslund, närmast från London, medan Christensson hade flyttat från den danska
ön Bornholm till Paris. De tycks ha anlänt samma dag till Paris, eftersom prästen i den
svenska församlingen har noterat detta i inflyttningslängden. 244 När de skrevs in i
inflyttningslängden angavs deras yrke till skräddargesäll. Senare ändrade prästen deras
yrke till skräddare, när han skriver in deras namn i husförhörslängden. 245 Den ena av dem,
Christensson, hade en tre år yngre bror i Paris, som också var skräddare. Han hade anlänt
till Paris något år tidigare från Tyskland. 246 Mårten Christensson och Ola Göransson kom
under en tid att ha samma bostadsadress i fastigheten nummer 11 som låg vid rue Bouloi.
Efter knappt ett år flyttade dock Christensson vidare tillbaka till Danmark. Hans nya
destination var nu Köpenhamn. Göransson stannade i Paris fram till maj 1885 innan han
också flyttade, men hans resa gick tillbaka till Sverige, till den ort där han var född, Borrby
i Skåne. Christenssons, Göranssons och Näslunds flyttningsmönster ger ett tydligt intryck
av att de, liksom många hantverkare före dem, flyttade runt till olika arbetsplatser och
arbetsgivare för att förkovra sig inom sitt yrke och lära sig de olika yrkesfärdigheter och
specialkunskaper som skrädderinäringen i utlandet kunde tillföra det de redan hade lärt
sig i Sverige.
Svenskar på den vänstra stranden
Till Paris södra delar, de som var belägna på den vänstra stranden av floden Seine, sökte
sig en mycken liten del av de svenska utvandrarna. De utgjorde drygt 16 procent av det
totala antalet svenskar där bostadsadress anges i församlingens kyrkböcker. Ser man
närmare på vilka yrken dessa utövade visar det att det var samma yrkesgrupper som
dominerade här som på andra håll i Paris. Det bör dock framhållas att uppgifterna om
yrken endast omfattar en mycket liten grupp människor. Flertalet av stadsdelarna på den
vänstra stranden var inte lika folkrika och folktäta som på den högra stranden. Här som i
övriga delar av Paris tillhörde hantverkarna den största enskilda yrkesgruppen tillsammans
med dem som representerade det översta samhällsskiktet, storföretagare och akademiker.
De senare var ofta relativt förmögna, vilket inte minst deras bostadsadresser vittnar om.
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Många av dem bodde vid de större avenyerna och boulevarderna, som t.ex. boulevard
Saint-Germain och boulevard de Montparnasse. 247
Det var endast till vissa delar som svenskarnas första bostadsadresser i Paris sammanföll
med den protestantiska minoritetens i Paris geografiska utbredning om vilken det finns en
hel del historiska uppgifter. Den mer väletablerade och aristokratiska delen av
protestanterna i Paris fanns företrädesvis i t.ex. Passy och Elysée, medan den protestantiska småborgerligheten återfanns i Batignolles och i kvarteren kring rue Madame i det 6:e
arrondissementet. Den protestantiska arbetarbefolkningen hade sin hemvist i de mer
folkrika kvarteren i 10:e arrondissementet, som t.ex. kring järnvägsstationen Gare du Nord
och i Aubervilliers beläget i Paris nordostliga utkanter. 248 Bland de inflyttade svenskarna i
Paris fanns ett mycket litet antal personer med arbetaryrken. De utgjorde bara drygt 20
stycken och det stora flertalet bland dem var, som sagts tidigare, sömmerskor. Om man
jämför med en annan invandrargrupp, tyskarna, så menar Mareike König att det inte fanns
ett enskilt område som hade en speciell dragningskraft på tyskarna. Utan i stället var det
andra faktorer än att de var tyskar, som påverkade var de slog sig ned, som regional
identifikation och yrke. Tyska migranter från Pfaltz var vanligt förekommande i Paris
förorter, först i Fontainebleau och senare i Gentilly och Ivry, medan de som härstammade
från Hessen ofta föredrog det 12:e, 17:e och 19:e arrondissementen, dvs. Reully, Batignolles
och La Villette. 249
De svenska invandrarnas geografiska spridning i Paris olika stadsdelar går också att
studera närmare, eftersom det för det stora flertalet av dem finns angivet deras exakta
bostadsadress i den svenska församlingens inflyttningslängder, dvs. att både gatans namn
och fastighetens nummer anges. Var det så att de svenska invandrarna sökte sig till de
kvarter i den franska huvudstaden, där det redan bodde andra svenskar? Fanns det en
bestämd strävan att komma nära sina landsmän, för att inte känna sig isolerade i den stora
europeiska metropolen. Det var trots allt en huvudstad vars folkmängd i slutet av 1800talet, i jämförelse med Stockholms, var ca tio gånger så stor. Det innebar att det i Paris
fanns några arrondissementer, som det 11:e och det 18:e, dvs. Popincourt och ButtesMontmartre, vilka hyste en befolkning som motsvarade den svenska huvudstadens.
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Rue Richelieu – en svensk enklav
Även om svenskarna fanns utspridda över hela Paris fanns det några kvarter och gator som
är särskilt intressanta att studera närmare, eftersom de förefaller ha haft en särskilt stark
dragningskraft på de svenska invandrarna. En av dessa var rue de Richelieu. Den var
belägen i Paris mest centrala delar. Gatan hade fått sitt namn efter den berömde kardinalen
Richelieu som var premiärminister under Ludvig XIII:s regeringstid under 1600-talets
första hälft. Den sträckte sig i syd-nordlig riktning från det första till det andra
arrondissementet. Gatan hade bytt namn vid ett flertal tillfällen. Ursprungligen hette den
rue Royale, därefter rue de Richelieu. Under den franska revolutionen bytte revolutionärerna ut namnet till det mer prosaiska rue de la Loi, men år 1806 återfick gatan
namnet rue de Richelieu.
I den svenska församlingens kyrkböcker finns nio svenskar registrerade med en adress till
en fastighet som var belägen på denna gata. Samtliga hade inflyttat mellan januari 1901 och
april 1903. En av dem, skräddaren Eskil Gotthard Andersson, stannade endast ett drygt år
innan han emigrerade till Nordamerika. De nio svenskarna som bodde vid rue de Richelieu
var samlade i två fastigheter. I den fastighet som hade beteckningen nummer 56 bodde
skräddarna Jacob Valfrid Jonasson och Nils Ludvig Sundén. De hade båda inskrivits i den
svenska församlingen den 12 april 1902 och båda hade anlänt från Göteborg, där de hade
varit skrivna i Haga församling. Jonasson och Sundén var båda födda i Skaraborgs län, i
Flakebergs respektive Hällums församlingar. 250 Jonassons vistelse varade i nästan två år,
fram till januari 1904, innan han flyttade tillbaka till Sverige och Göteborg. Sundén
stannade i Paris i knappt tre år innan flyttade vidare, då han emigrerade till Nordamerika
i februari 1905. Det bär väl inte alltför långt att anta att Jonasson och Sundén kände
varandra sedan en lång tid tillbaka. De gemensamma nämnarna talar för detta. De var
ungefär lika gamla, födda 1879 respektive 1878. De kom närmast från Göteborg båda två
och skrevs in samma dag i den svenska församlingen och de bodde på samma adress och
de delade med stor sannolikhet samma bostad.
Fastigheten nummer 69 vid rue Richelieu, som var belägen intill Bibliothèque Nationale de
France, hyste under några år inte mindre än sju svenskar. Samtliga arbetade inom
skrädderinäringen, fyra skräddare, två skrädderiarbetare och en tillskärare. Tre av dessa,
skräddaren Richard Helander och skrädderiarbetarna Johan Magnus Sundén och Erik
Hjalmar Wahlström anlände till Paris samtidigt och skrevs in i den svenska församlingen
27 januari 1902. Bara några dagar tidigare hade skräddaren Carl Alfred Andersson skrivits
in i församlingen. En månad senare anlände tillskäraren Henning Andersson. Tre av dessa,
Helander, Wahlström och Henning Andersson, hade utvandrat från Stockholm, medan
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Sundén hade invandrat till Paris från Västerås och Carl Alfred Andersson från Malmö. Om
Wahlström och Henning Andersson finns det också en annan uppgift som speglar det
traditionella migrationsmönstret inom hantverksnäringen, gesällvandringen. I folkräkningen för Stockholms stad år 1900 finns det antecknat att Wahlström vistades i London,
vilket visar att han i samband med ankomsten till Paris hade tidigare erfarenheter från
arbete i utlandet.
Även Henning Andersson hade varit utomlands. Den 1 december 1891 hade han emigrerat
till Nordamerika enligt uppgifter i Rotemansarkivet. Han återvände först efter nästan tio
år till Stockholm i december år 1900. 251 När dessa ovan nämnda svenskar anlände till
nummer 69 rue de Richelieu bodde redan en svensk där, den tidigare nämnde skräddaren
Eskil Gotthard Andersson. Han hade utvandrat från Söderköping i januari 1901. De andras
bekantskap med honom blev dock kortvarig, vilket sagts tidigare, eftersom han emigrerade
över Atlanten i mars 1902. Den siste som anlände till denna bostadsadress var skräddaren
Gustaf Adolf Zelander. Han hade utvandrat till USA 1893 och där varit bosatt i New York
och Rhode Island innan han kom till Paris 1898. När han 1903 lämnade in en ansökan till
Utrikesdepartementet om att få behålla sitt svenska medborgarskap angav han som sin
hemadress 69 rue Richelieu. 252
Detta femvåningshus, som år 1901 ägdes av änkan till en viss Henry Goulet, var inget
vanligt bostadshus. Änkan Goulet hyrde ut vissa delar av huset som vanliga hyreslägenheter, medan andra var sk. maison garnie. Det senare innebar att hyresgästen fick
både en enklare kost och logi till en mycket billig kostnad. I de register, de sk. calepins, som
upprättades över samtliga fastigheter i Paris under perioden 1852 till 1900 namngavs
endast de personer som hyrde lägenheter mer permanent, medan de som bodde i maison
garnie aldrig namngavs. De svenskar som bodde i denna fastighet finns därför inte
registrerade i dessa register, vilket tyder på att de endast disponerade ett rum. 253
Det var ännu i slutet av 1800-talet vanligt att fastigheterna i Paris hade en mycket blandad
befolkning. Husens våningsplan fungerade som vattendelare mellan olika sociala skikt.
Den brittiske journalisten och författaren Richard Whiteing, som bodde några år i Paris,
beskrev detta fenomen i en bok som publicerades vid sekelskiftet 1900: ”It was the lower
part of the house for the rich, the upper part for the less prosperous, but the whole social
order under one roof”. 254 Detta faktum kan till stora delar förklara varför vi möter så många
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svenskar tillhörande samhällets lägre sociala skikt i de kvarter som betraktades som mer
exklusiva. De bodde sannolikt i de små rummen som fanns i fastighetens översta
våningsplan.
Hur dessa rum kunde se ut skildras på ett ingående sätt i Jeanne Bouviers memoarer. Hon
arbetade denna tidpunkt, 1880-talet, som hattsömmerska i Paris. Hon hade flyttat in
tillsammans med ett antal yngre kvinnor på sjunde våningen i en fastighet. Rummen var
mycket små och saknade kokmöjligheter. Därför hade en spis installerats i korridoren i
stället för i rummen. Den eldades med träkol för att undvika att de inneboende skulle
kvävas av de giftiga gaserna från spisen. För att få vatten var kvinnorna tvungna att gå ner
på gården. Trots att bostadsförhållandena var ytterst påvra så växte det fram en stark
sammanhållning bland de boende. 255
Den svenska invandringen till Paris av skräddare sammanfaller väl med den tidigare
historiska forskningens iakttagelser när det gäller enskilda yrkesgruppers migrationsbeteenden. Skräddarna utgjorde en mycket framträdande grupp bland Amerikautvandrarna och skälet till detta var att den amerikanska arbetsmarknaden var mycket
gynnsam och det fanns ett stort behov av välutbildade skräddare. Under åren 1886 till 1893
var andelen utvandrande skräddare till USA betydande och utvandringen av skräddare från
Stockholm var under denna tid den dittills mest omfattande, vilket orsakades av att
skrädderinäringen i huvudstaden stod inför betydande ekonomiska svårigheter som en
följd av en omfattande utländsk konkurrens. Fred Nilsson har beräknat att ca 10 procent
av de som utvandrade från Klara församling utgjordes av skräddare, till dessa räknades
såväl egenföretagare, dvs. de skräddare som hade en egen verkstad, som anställda av olika
kategorier, samt sömmerskor. 256 De svaga ekonomiska åren inom Stockholms
skrädderinäring var sannolikt orsaken till att Henning Andersson och Gustaf Adolf
Zelander emigrerade till USA. 257 Men också efter sekelskiftet fortsatte utflyttningen av
skräddare från Sverige och man har beräknat att ca 3 000 skräddare emigrerade under
åren 1901 till 1930. 258
Rue Saint-Roch – en annan svensk enklav
Inte långt från rue Richelieu och västerut låg rue Saint-Roch, som sträckte sig i syd-nordlig
riktning med början vid Tuilerieträdgården. Även här bodde flera svenska skräddare. I
fastigheten nummer 4 bodde skräddarna Daniel August Lantz och Karl Efraim Ahlberg.
Lantz hade anlänt från Stockholm i december 1898 och Ahlberg hade likaledes anlänt från
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Stockholm, men knappt ett år senare. Deras vistelse blev relativt kortvarig och år 1900
flyttade de igen. Lantz åkte tillbaka till Stockholm, medan Ahlberg reste till Lausanne i
Schweiz. Efter att de två skräddarna hade lämnat denna fastighet flyttade en ny svensk in,
år 1902, kontoristen Knut Johan Bergdahl.
I fastigheten bredvid bodde under en tid skräddaren Axel Edvard Fahlström. Men redan
under 1880-talets första hälft hade tre svenskar flyttat in på denna adress, nämligen
urmakaren Axel Erik Lagerström, kassören Ernst Johan Elmqvist och ornamentsbildhuggaren Nils Nilsson. Även på rue Saint-Roch var bostadsförhållandena desamma
som på rue Richelieu. Fastighetsägaren hade upplåtit en stor del av huset till garni, dvs.
rum och logi. 259 Det bär väl inte allt för långt att tro att många av dessa garni som hyste
svenska migranter ”gick i arv” från en generation migranter till en annan.
En genomgång av de invandrade svenskarnas bostadsadresser visar tämligen entydigt att
de som tillhörde samhällets lägre sociala skikt, som t.ex. hantverkarna, i mycket liten
utsträckning tycks ha hyrt en lägenhet. Det mest sannolika skälet torde ha varit att det var
alldeles för dyrt att hyra eller köpa en. Hyran för ett rum kunde man betala, men en
lägenhet med flera rum, var för det stora flertalet sannolikt alltför kostsamt. Dessa
förhållanden blir helt uppenbara om man närmare studerar de svenska invandrare som
tillhörde de högre sociala skikten och vad de måste betala i årshyra.
I de fashionabla kvarteren
Grosshandlaren Gustaf Rickard Lagergren anlände tillsammans med sin son och hustrun
Marie Louise till Paris den 19 september 1878 från Stockholm. De hade utflyttat från Klara
församling. Under sin tid i Paris, som varade i tre och ett halvt år, bodde Lagergrens i
fastigheten nummer 4 rue François 1er. Under den tid Lagergren bodde i fastigheten ägdes
den av en adlig kvinna, dame Boudon de Mauny, som var gift med en markis. Fastigheten
beskrevs av myndigheterna som ett hus med ett mycket vackert utseende, ”un maison de
trés belle apparence”. Det fanns två ingångar till fastigheten där man kunde köra in från
gatan med häst och vagn. Fastigheten hade också tre innergårdar varav en var täckt. I den
lägenhet på tredje våningen, som Lagergren hyrde var hyran 4 800 francs per år. Där fanns
såväl en balkong som en salong. 260
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En annan storslagen våning hyrdes av sjukgymnasten Johan Edvard Berg. I den bodde Berg
tillsammans med hustrun och de tre barnen. Deras bostadsadress var 120 rue Champs
Elysées, således en av de mer fashionabla bostadsadresserna man kunde ha i Paris.
Fastigheten ägdes av Jean Hilaire Hardon, som själv inte bodde där, utan på en helt annan
adress, nummer 9 rue Poisson. I fastighetsregistret ges ingen ledtråd till vem Hardon var,
men det bär väl inte alltför långt att påstå att han säkert var mycket förmögen. När
fastigheten såldes år 1900 inbringade den 1,2 miljoner francs. Enligt myndigheterna var
det en vacker egendom, ”une belle proprieté”. Berg betalade 3 000 francs om året för
lägenheten som låg på första våningen.
Vi får också en mycket ingående beskrivning av lägenheten i det fastighetsregister som
upprättades år 1900. När man kom upp till den första våningen så fanns till höger en
tambur och via en sidoingång kom man till ett badrum och ett sovrum. I lägenhetens högra
del fanns också en toalett, ett litet rum med en eldstad, en salong samt en matsal med en
eldstad. Till vänster i lägenheten fanns ytterligare en tambur, två sovrum och längst in låg
ett kök och ett tvättutrymme samt en toalett. 261
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Bertrand, Jolly, Bergstroëm…
Det fanns dock bland de svenska hantverkarna de som hade tillräckligt med pengar för att
hyra en egen lägenhet. Efter att först ha varit bosatt vid 4 rue Bertrand bosatte sig
mekanikern Albert Ferdinand Bergström vid 43 rue Boulard, där han hyrde en liten
lägenhet för 320 francs om året, dvs. det var en kostnad som endast motsvarade en tiondel
i förhållande till vad sjukgymnasten Bergs lägenhet kostade. Någon närmare beskrivning
av lägenheten ges inte i fastighetsregistret, men man kan konstatera att lägenheten ofta
bytte ägare under en relativt kort period, vilket tydde på att lägenheten var högst ordinär
och sannolikt inte rymde mer än en person och inte heller var tillräckligt stor för att hysa
en familj. De knappa uppgifterna i fastighetsregistret ger oss dock inga möjligheter säga
något mer utförligt om det faktiska förhållandet. Mellan åren 1884 och 1899 hade denna
lägenhet sju olika hyresgäster enligt fastighetsregistret. Samtliga förutom Bergström var
98

fransmän, vilket framgår av deras efternamn. I registret möter oss följande namn i den
ordning de varit hyresgäster, ”Bertrand, Jolly, Bergstroëm, Molin, Velot, Bery, Vallet”. I
samtliga fall saknas uppgifter om lägenhetsinnehavarnas förnamn och yrkestillhörighet.
Det senare medför att det inte går att säga något om den sociala miljö dessa personer
representerade, men man kan väl anta att den tjänsteman som upprättade fastighetsregistret uppfattade att lägenhetsinnehavarna inte representerade samhällets högre sociala
skikt, eftersom man i andra fall var noga med att skriva ner yrket. 262

Källa: Archives de Paris. Calepins des propriété baties 1852-1900. D1/P4/159.

Den bild som framträder i bosättningsmönstret är på intet sätt enhetlig. De svenska
migranterna bosatte sig i de flesta av stadens arrondissement och endast några få områden
framträder med en något starkare koncentration av svenska bosättare. I tidigare historisk
forskning har man ofta framhållit att om migranternas bostadsmönster var starkt koncentrerade till vissa områden så var det ett tecken på att de inte var särskilt väl integrerade i
den nya miljön, eftersom de då saknade sociala kontakter med majoritetsbefolkningen. 263
Den svenska bosättningen skulle med hänsyn tagen till att gruppen var relativt liten vissa
på motsatsen, nämligen att de integrerades väl i Paris, eftersom de i mindre utsträckning
bosatte sig inom ett begränsat område.
Utvandringens varaktighet
I en studie som behandlar den svenska emigrationen till Paris är det viktigt att ställa sig
frågan: Hur varaktig var vistelsen i Paris? Går det att följa upp svenskarnas utvandrings-
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mönster för att dra några närmare slutsatser om karaktären av emigrationsförloppet för att
därmed möjliggöra en återkoppling till tidigare migrationsforskning. Om vi återgår till den
typologi som den amerikanske sociologen och historikern Charles Tilly hade utmejslat i sin
karakteristik av olika emigrationsmönster kan vi skapa oss en relativt god uppfattning om
den svenska emigrationen till Paris. Det är dock viktigt att framhålla att det empiriska
underlaget här är, som så ofta tidigare, relativt begränsat. Av de personer som utvandrade
till Paris mellan åren 1878 och 1910 är det endast i 378 fall, som Parisförsamlingens
kyrkböcker anger såväl invandrings- som utvandringsdatum för en och samma individ. Det
vill säga de historiska uppgifter som är nödvändiga och som gör det möjligt att beräkna den
tidsrymd, eller duration som det heter på ett mer vetenskapligt språk, som de svenska
utvandrarna tillbringade i Paris (Diagram 11).
Diagram 11. Migrationens varaktighet för svenska invandrare till Paris 1878-1910
(N=378).
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Källa: SVAR. Svenska församlingens i Paris arkiv. Husförhörslängd 1878-1901. AI. 2. SVAR.
Svenska församlingens i Paris arkiv. Församlingsbok 1901-1926. AII.1 och SVAR. Svenska
församlingens i Paris arkiv. In- och utflyttningslängd 1883-1920. B.1.

Man måste också fråga sig om det slutår för studien som valts här kan påverka resultatet.
Så kan det mycket väl vara eftersom det finns historiska belägg för att återinvandringen till
Sverige ökade markant i samband med första världskrigets utbrott. Den tidigare nämnde
snickaren John Klintberg ger oss i sina nedtecknade minnen en mycket ingående bild av
hur första världskriget påverkade svenskarnas situation i Paris. Han berättar att det på
sommaren 1914 började bli oroligt på Paris gator.
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Här finns det skäl att kortfattat rekapitulera det historiska händelseförloppet. Den
utlösande faktorn var den bosnisk-serbiske studenten Gavrilo Princips mord på ärkehertig
Franz-Ferdinand av Österrike den 28 juni 1914, vilket innebar att Österrike-Ungern
förklarade Serbien krig en månad senare. Redan dagen efter började Ryssland mobilisera
eftersom de inte ville att Österrike-Ungern skulle få ett ökat inflytande på Balkan. I
Rysslands fotspår följde Tyskland som mobiliserade dagen efter och ytterligare en dag
senare mobiliserade fransmännen samtidigt som Tyskland förklarade Ryssland krig. Med
början i augusti var således första världskriget ett faktum.
En söndag, vi vet dock inte vilket datum det var, men sannolikt var det den 26 juli, hade
svenskarna kallats till den svenska församlingen, där man hade uppmanat dem att åka till
Sverige. På Klintbergs 30-årsdag, som inföll måndagen den 3 augusti, dvs. samma dag som
Tyskland förklarade krig mot Frankrike, samlades svenskar och andra skandinaver vid det
svenska konsulatet i Paris. Därifrån gick man i samlad trupp med en svensk fana i täten till
den närliggande järnvägsstationen Gare du Nord för att resa norrut. Tåget avgick klockan
tre på eftermiddagen till Rouen, där man blev inhysta i en stor sal. Morgonen därpå fick
man mat på norska sjömanshemmet i staden och sedan gick man ombord på en svensk
ångbåt, som hade hyrts av de danska, norska och svenska konsulaten. Hemresan gick bra
utan att några intermezzon inträffade, men det var trångt på båten enligt Klintberg. Båten
hade 28 hytter, men enligt Klintberg, fanns det sammanlagt 300 personer ombord. 264
Enligt en annan uppgift skulle 400 till 500 skandinaver ha skickats med båt via Rouen till
Göteborg. 265 I detta sammanhang sägs också att många vägrade att följa med till Sverige,
då de kände sig hemma i Paris, där de hade familj och barn. Bland de svenskar som
stannade kvar fanns det flera som i stället gick med i kriget på fransk sida och enrollerade
sig i Främlingslegionen. 266
Med tanke på det stora antalet svenskar och skandinaver som evakuerades är det märkligt
att detta inte har avsatt några spår i den svenska församlingens utflyttningslängd. 267 Vid
den speciella tidpunkt som evakueringen genomfördes finns inga personer registrerade
som utvandrare. Det kan finnas flera förklaringar till detta, dels skedde evakueringen
mycket hastigt, så prästen i den svenska församlingen fann andra göromål viktigare än att
anteckna vilka som lämnade Paris, dels kan det ha varit så att flertalet av de evakuerade
svenskarna inte var medlemmar i den svenska församlingen och därför gjordes inga
anteckningar. En tredje möjlighet är att prästen räknade med att de skulle återvända till

264

Rehnberg 1961, s. 26.
Arne Forsberg, ’Svenska Sofiaförsamlingen i Paris 1914-1974’. I Svenska Sofiaförsamlingen i
Paris. Jubileumsskrift 1626-1976. Redaktionskommitté: C. G. Bjurström mfl. Ystad 1976, s. 138.
266
Ibid., s. 139.
267
SVAR. Svenska församlingens i Paris arkiv. In- och utflyttningslängd 1883-1920. B.1, s. 44.
265

101

Paris efter att kriget hade upphört och därför vidtogs inga åtgärder. Enligt den historik över
den svenska församlingen i Paris som utgavs vid församlingens 350-årsjubileum år 1976
ges mycket lite information om vad som faktiskt hände i samband med första världskrigets
utbrott. I den sägs ingenting om evakueringen, men författaren konstaterar att allt arbete
inom församlingen lamslogs under en period av fem år. Kyrkan och prästbostaden fick i
stället tjäna helt andra syften under krigsåren. Församlingssalen kom under kriget att tjäna
som konvalescenthem för sårade soldater och prästgården togs i anspråk av Röda
Korset. 268
För de personer som vi har uppgifter om varierade tiden i Paris högst avsevärt från en
relativt kort tid, mindre än ett år till mer än tio år innan de antingen återinvandrade till
Sverige eller utvandrade till någon annan del av världen. Diagrammet talar dock ett ganska
entydigt språk. Majoriteten, närmare 66 procent, av de svenska invandrarna stannade i
Paris mellan ett och sex år. Den dominerande gruppen av dessa bodde i Paris mellan ett
och tre år. Detta innebär att utvandringen till Paris i ringa utsträckning kan sägas vara en
form av säsongsarbete. I stället talar denna tidsrymd för att det var fråga om
karriärmigration, career migration, dvs. den typ av migration som Charles Tilly förknippade med någon form av utbildning. Eftersom en så stor andel av de svenska
emigranterna i Paris var hantverkare är det rimligt att anta att den tid de tillbringade i Paris
var en del i deras karriärmönster, att förkovra sig och utbilda sig i sitt yrke. Det är dock
viktigt att betona att vi inte har någon kännedom om hur många det var av svenskarna som
blev franska medborgare och levde kvar i Frankrike fram till sin död och därför aldrig
registrerades som utvandrare från Frankrike.
Det fanns också andra faktorer som kan ha påverkat vistelsens längd i Frankrike, nämligen
de lagar och förordningar som reglerade förvärvande och förlust av medborgarskap. Vid
mitten av 1890-talet tillkom en ny lag som berörde utlandssvenskarna. Den svensk som
bodde i utlandet var tvungen att avge en förklaring vart tionde år för att få behålla sitt
medborgarskap. 269 Dessa förklaringar var utformade på ett likartat sätt. De inleddes med
personliga uppgifter om den som avsågs, namn, födelsedatum, födelseförsamling,
föräldrarnas namn, födelsedatum och födelseförsamling. Därefter följde en hänvisning till
gällande lagstiftning och en försäkran ”på tro och heder” att uppgifterna var med sanningen
överensstämmande. Konsekvensen av detta var, att man endast genom en dylik försäkran
kunde vistas utomlands mer än tio år om man samtidigt ville behålla sitt svenska
medborgarskap. Under de två första åren inkom drygt 50 ansökningar från det svenska
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konsulatet i Paris till utrikesdepartementet i Stockholm, där svenskar bosatta i Paris
önskade att få behålla sitt och den övriga familjens medborgarskap. 270
Grosshandlaren Francis Erik Vasseur var en av många svenskar som lämnade in en begäran
att få behålla sitt svenska medborgarskap, vilket skedde i april 1895. Han hade flyttat från
Sverige 1876 till Berlin, där han stannade i två år. Därefter flyttade han vidare till London,
för att fem år senare flytta till Paris. 271 Bagaren Hans Bengtsson skrev när han var bosatt i
Marseille år 1896 en begäran om att få behålla sitt svenska medborgarskap. Hans
redogörelse

vittnar

om

ett

ständigt

kringflackande

liv

likt

den

traditionella

gesällvandringen. I den sade han följande: ”Jag utflyttade från Sverige i Juni 1881 och har
sedan dess uppehållit mig dels i Paris, dels i Hamburg från Juni 1881 till Oktober 1884, dels
i Berlin från Oktober 1884 till Mai 1885, dels i Antwerpen , dels i Paris från Mai 1885 till
April 1887, dels i London från April 1887 till September 1890, dels i Valencia (Spanien)
från September 1890 till December 1891, dels i Oran och Alger (Algeriet) från December
1891 till November 1892, dels i Bissão och Bolama (Guine, Portugueza) Afrikanska
Westkusten från November 1892 till Januar 1896”. 272 Det var inte ovanligt att de som
ansökte om att få behålla sitt svenska medborgarskap hade vistats i Frankrike under
mycket lång tid, vilket inte alltid framgår av kyrkböckerna i den svenska församlingen. Så
var fallet med rentiern Ludvig Vilhelm Friedländer, som var född i Göteborg år 1828. Han
hade utvandrat till Paris redan i maj 1854. 273
Det inkom även ansökningar som var författade på franska, vilket sannolikt tyder på att
dessa svenskar hade vistats så länge i Frankrike och i en omgivning där de inte fick bruka
sitt eget modersmål, så att detta hade gått förlorat. Detta gällde t.ex. Johan August Larsson,
som år 1899 skrev att han ville behålla sitt medborgarskap. Han hade då bott i Frankrike i
27 år. 274
Den information som ges i kyrkböckerna om vart svenskarna flyttade efter sin tid i Paris är
mer omfattande, vilket gör det möjligt att få en tydligare bild hur flyttningsmönstren såg ut
(Diagram 12). För drygt 500 svenskar i Parisförsamlingen finns angivet till vilken ort de
utflyttade till. Antingen har prästen i den svenska församlingen angett ett ortsnamn, landet
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ifråga, eller så finns båda dessa uppgifter med. De som återinvandrade till Sverige har mer
exakta uppgifter medan det för dem som utvandrade till mer exotiska länder endast angavs
landets namn. När de tidigare emigranterna lämnade Paris så var deras mål Sverige och
hälften av dem flyttade till Stockholm.
Diagram 12. Migration efter vistelse i Paris 1878-1910 (N=504).
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Källa: SVAR. Svenska församlingens i Paris arkiv. Husförhörslängd 1878-1901. AI. 2. SVAR.
Svenska församlingens i Paris arkiv. Församlingsbok 1901-1926. AII.1 och SVAR. Svenska
församlingens i Paris arkiv. In- och utflyttningslängd 1883-1920. B.1.

Den näst största enskilda gruppen emigrerade till Storbritannien och därefter följde
emigrationen till USA och Tyskland. I den grupp som benämnts Övriga var de som flyttade
till Danmark den enskilt största gruppen och flertalet av dem åkte till Köpenhamn. Urbana
områden var ofta målet för de svenskar som flyttade hem till Sverige eller till andra delar
av Europa eller USA. I Storbritannien var det den brittiska huvudstaden som var de svenska
emigranternas mål och samma förhållande gällde Tyskland, där Berlin angavs som
utflyttningsort i den svenska församlingens utflyttningslängd. Den migration som ägde
från Paris till den brittiska och den tyska huvudstaden dominerades i mycket hög
utsträckning av individer med en yrkesmässig bakgrund inom hantverksnäringen. De tre
metropolerna Berlin, London och Paris var alla delar i den triangelmigration som
kännetecknade de svenska hantverkarna. De ingick i ett migrationsmönster där den ena
eller andra huvudstaden utgjorde den första anhalten innan hantverkarna flyttade vidare
till nästa. För dem som utvandrade till USA var det också de stora metropolerna, som t.ex.
New York och Chicago, som nämndes i utflyttningslängden, när det inte bara stod Förenta
Staterna eller Nordamerika.
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Även här tycks tidigare iakttagelser göra sig gällande, nämligen att det fanns ett klart ett
samband och en koppling mellan de svenska utvandrarnas till Paris yrkesstruktur och den
urbana miljön. Den stora andelen hantverkare bland emigranterna hade utvandrat från
städer, liksom många av tjänstemannagrupperna, akademikerna och företrädarna för
svenskt näringsliv, vilket medförde att när de återvände till Sverige sökte de sig till de
miljöer där deras yrkeskunskaper och färdigheter främst efterfrågades. Samma förhållande
tycks också ha gällt dem som valde att fara till andra länder efter vistelsen i Paris. Det var
städerna som lockade, dels för att de ingick i ett större migrationsmönster, som i fallet med
hantverkarnas utbildning, dels för att tiden i den franska huvudstaden sannolikt hade
skapat ett nytt beteendemönster och en kulturell anpassning, där staden lockade mer än
landsbygden, även om man hade sina rötter i rurala områden.
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KAPITEL 7. INTEGRATIONSMÖNSTER
Äktenskap och integration
I all migrationsforskning är det av intresse att studera hur en etnisk minoritet integreras i
det samhälle de flyttar till. Det gäller också i denna studie. Den svenska immigrantgruppen
i Paris som framträder i den svenska församlingens källor ger oss möjligheter att närmare
studera dess integration i det franska samhället. Den moderna etnicitetsforskningen är ett
hjälpmedel i detta avseende. Den betonar att gränsdragningen mot andra grupper av
människor är ett viktigt uttryck för hur den förhåller sig till viljan att integreras. Den
etniska identitetens kärna är den grupptillhörighet som uppstår och manifesteras i mötet
med andra. Det behöver nödvändigtvis inte innebära att gemensamma drag som språk,
religion, kultur och social status i sig är avgörande kriterier för att tillhöra en etnisk grupp.
Dessa uttrycksformer kan ingå i en etnisk identitet, men de är först och främst markörer
för subjektivt etablerade gränser mellan grupper av människor. 275 Dessa gränser kan
antingen dras upp av gruppen själv eller så kategoriseras den av andra som en etnisk grupp.
Den svenska invandrargruppen som framträder i den svenska Parisförsamlingens källor
uppfyller väl de kriterier som finns för att betecknas som en etnisk minoritet och att studera
den och hur den förhöll sig till omvärlden tydliggör den etniska samhörigheten.
En aspekt som kan belysa de svenska immigranternas integrationssträvanden i den franska
huvudstaden är att studera i vilken utsträckning de kom att ingå äktenskap med
majoritetsbefolkningen, dvs. i vilken utsträckning gifte sig de svenska invandrarna med
fransmän och fransyskor. I många historiska studier har det framhållits att valet av
äktenskapspartner på ett mycket tydligt sätt speglar den sociala och kulturella
integrationen. I den typen av historiska studier är omfattningen av blandade äktenskap en
betydelsefull indikator. Av det skälet betraktar man migranter som gifter sig med män eller
kvinnor tillhörande lokalbefolkningen som bättre integrerade än de som väljer en partner
bland den egna sociala eller kulturella gruppen. 276
För att få reda på detta är det nödvändigt att närmare analysera de äktenskap som ingicks
i den svenska församlingen under perioden 1877 till 1910. Här stöter man emellertid
omedelbart på ett källkritiskt problem. Eftersom den svenska församlingen var öppen för
vigslar även för människor som inte var svenskar och inte heller tillhörde församlingen
förekommer det i lysnings- och vigsellängderna ett antal personer vars ursprung var andra
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länder än Sverige. Det innebär att för att det skall vara möjligt att säga något om
äktenskapets roll i integrationsmönstret måste man i varje enskilt fall fastställa om någon
av kontrahenterna var svensk och bodde i Paris samt att de var inskrivna i den svenska
församlingen, dvs. att de var församlingsmedlemmar och därmed var en del i den etniska
minoritet som svenskarna utgjorde. Men vi måste också ta hänsyn till de personer som var
av svenskt ursprung, men som av olika skäl inte var församlingsmedlemmar, men som
likväl gifte sig i den svenska församlingen. Till detta kommer att det sannolikt var så, att
många svenskar, särskilt de som gifte sig med franska medborgare, endast gjorde den
obligatoriska civila registreringen hos borgmästaren och aldrig fullföljde den kyrkliga
vigseln i den svenska församlingen i Paris. Dessa konstateranden gör att vi sannolikt måste
räkna med att det var betydligt fler svenska migranter som gifte sig med franska män och
kvinnor än vad vigsel- och lysningslängderna visar.
Men innan detta görs kommer huvuddragen i de äktenskapsmönster som avspeglas i
lysnings- och vigsellängderna att redovisas. En översikt av de äktenskap som ingicks i
församlingen visar att den stora majoriteten av äktenskap var mellan svenska män och
kvinnor. De utgjorde närmare hälften av samtliga ingångna äktenskap eller 45,5 procent.
Den därefter största gruppen, ca 20 procent, utgjordes av svenska män som gifte sig med
kvinnor med franskt ursprung, medan andelen fransmän som gifte sig med svenska
kvinnor var drygt 6 procent. Eftersom Sverige och Norge vid denna tid var i union fram till
år 1905 återspeglas detta också i församlingens lysnings- och vigsellängder, där den tredje
största gruppen av ingångna äktenskap var mellan män och kvinnor med ursprung i Norge.
Dessa äktenskap motsvarade 9 procent av det totala antalet (Tabell 2). Till detta kommer
en liten grupp, där varken brudgummen eller bruden var från Sverige, företrädesvis från
andra nordiska länder och England.
En närmare analys av de giftermål som ingicks mellan svenska män och kvinnor av fransk
härkomst samt fransmän och svenska kvinnor, vilka totalt uppgick till 60 ingångna
äktenskap eller drygt 28 procent av samtliga giftermål under åren 1877 till 1910, visar att
35 personer var immigranter i Paris. De kan antingen återfinnas i den svenska
församlingens husförhörslängder, där prästen har fört in deras namn och andra sedvanliga
uppgifter som var brukligt i denna typ av register. I flera fall har prästen också angivit deras
bostadsadress i Paris, vilket ytterligare förstärker att dessa svenskar faktiskt hade flyttat till
Paris och bodde där stadigvarande. I något enstaka fall förefaller det som om kontrahenterna befinner sig tillfälligt i Paris och valt att gifta sig i den svenska församlingen i
likhet med vad som har blivit vanligt under 1900-talets senare årtionden.
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Tabell 2. Vigslar i svenska församlingen i Paris 1877-1910 efter nationalitet.

1877-1895
Mannens nationalitet
Totalt
1896-1910
Mannens nationalitet
Totalt

Hustruns nationalitet
No

Sv
Sv
30
Fra
8
No
1
Övriga 1
40

Fra
12
1
13

6
1
7

Övriga Totalt
1
43
8
1
8
2
5
4
64

Sv
Fra
No
Övriga

34

1

9

1
3
38

13
1
15

1
10

66
6
2
10
84

110
6
16
15
147

Källa: SVAR. Svenska församlingens i Paris arkiv. Lysnings- och vigselbok 1877-1879. E 2. SVAR.
Svenska församlingens i Paris arkiv. Lysnings- och vigselbok 1880-1899. E 3. SVAR. Svenska
församlingens i Paris arkiv. Lysnings- och vigselbok 1899-1914. E 4.

Den slutsats som kan dras från dessa uppgifter är att giftermål mellan svenska immigranter
och franska medborgare spelade en inte helt obetydlig roll i integrationsmönstret.
Majoriteten av de svenska immigranterna sökte i främsta rummet en äktenskapspartner
inom den lilla svenska minoriteten, bland dem som delade en gemensam bakgrund ifråga
om etnicitet och religion. Ser man till hela den studerade perioden skulle man kunna hävda
att benägenheten att gifta sig utanför den svenska minoriteten ökade över tid, vilket kan
förklaras med att tidsfaktorn spelade en viss roll. Ju längre de svenska immigranterna hade
vistats i Paris och lärt känna franska sedvänjor och den franska kulturen och samhället
desto mer troligt var det att man var benägen att överskrida de barriärer som språk och
andra kulturella hinder innebar. Det är dock viktigt att påpeka att de siffror vi rör oss med
här genomgående är små, varför förändringar och skillnader inte skall övertolkas i den ena
eller andra riktningen.
En av de första svenska immigranterna som kan återfinnas i lysnings- och vigsellängden
var Karolina Katarina Hagström. Hon var född år 1837 och hade innan hon lämnade
Sverige varit inskriven i Strängnäs stadsförsamling, men vi vet inte när hon anlände till
Paris. År 1877 gifte hon sig med den 14 år yngre köksmästaren Louis Auguste Provendier,
som bodde vid rue de Moscou i den fastighet som hade nummer 11. Vigseln förrättades av
pastor Emil Flygare efter att paret hade ingått civiläktenskap i det 8:e arrondissementet
samma dag hos borgmästarbiträdet Gabriel Guy Marie Carron. Det var i detta arrondissement som rue de Moscou var belägen. Karolina Katarina tycks inte ha tillhört den
svenska församlingen, eftersom hon inte återfinns i husförhörslängden. 277
277

SVAR. Svenska församlingens i Paris arkiv. Lysnings- och vigselbok 1880-1899. E 2, s. 1.

108

Det går dock att få lite mer kunskap om Karolina Katarina i de handlingar som härrör från
borgmästaren i det 8:e arrondissementet. I dessa sägs att hon arbetade som kammarjungfru (femme de chambre) och att hon bodde i en fastighet vid boulevard Haussmann.
Med största sannolikhet var hon inneboende i det hushåll där hon arbetade. Karolina
Katarina var enligt det civiläktenskapliga registret född i Fogdö i Sörmland och dotter till
Johan Adolf Hagström och Brita Christina Blomberg. Modern var numera änka och bodde
i Strängnäs. Vid registreringen var också fyra vittnen närvarande. Två av dem var
fransmän. En var liksom brudgummen köksmästare och hette Edmond Rebiffé. Han bodde
i Paris. Den andre fransmannen var från samma ort som brudgummen, Follainville i
departementet Seine et Oise. Han hette Emile Breton och var bonde. De två andra var
svenskar, Gustav Bagge och Oscar Lagerheim. Den förre var kapten i den franska
ingenjörskåren och den senare var kapten vid Svea Livgarde. Det kan tyckas en aning
förvånande att dessa personer närvarade, men brudens yrke antyder att hon arbetade hos
någon högreståndsperson, kanske just hos dessa två som var knutna till den svenska
beskickningen. 278
En av de svenska invandrarna som vi med säkerhet vet tillhörde den svenska församlingen
var skomakaren Johan Johansson. Han hade emigrerat från Västra Torsås i Kronobergs
län till Paris, där han skrevs in i den svenska församlingen den 12 januari 1896. Han var vid
ankomsten till Paris 29 år gammal. Redan ett halvt år senare gifte han sig med Léonie
Jollet, som var jämngammal med honom. Hon var ursprungligen från Moulins i
departementet Allier som låg i Auvergne. Vigseln i den svenska församlingen ägde rum den
5 juli 1896 och den hade föregåtts av en civil registrering hos borgmästaren i det 17:e
arrondissementet dagen före. Tre vittnen var närvarande och de hade alla samma yrke som
brudgummen, vilket kanske innebar att de antingen arbetade tillsammans på samma
arbetsplats eller så hade de blivit bekanta då de arbetade inom samma bransch. En av dem,
Gustave Bokos, måste ha känt Johansson mycket väl då de bodde på samma adress, 101 rue
Nollet. De andra två måste också ha varit nära bekanta med varandra, eftersom både Jöns
Andersson och Alfred Larsen bodde på samma adress. 279 Johansson hörde till en av de få
svenskarna som fanns upptagen i den förteckning som gjordes över Paris näringsidkare år
1900, den sk Annuaire-almanach du commerce. 280 Eftersom denna uppgift är yngre än den
civiläktenskapliga registreringen går det inte att säga om samtliga arbetade hos Johansson.
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När det gäller andra svenskar som gifte sig med fransmän eller fransyskor är uppgifterna
ofta mer osäkra, eftersom de inte finns registrerade i församlingens husförhörslängd. Det
finns dock visst utrymme för tolkning här av hur det förhöll sig. Dessa personer kan ha
invandrat till Paris, men valt att inte tillhöra den svenska församlingen eller så kan de ha
invandrat vid en tidpunkt när det inte fanns någon svensk församling i den franska
huvudstaden. Mot det senare talar dock det faktum att det stora flertalet som ingick
äktenskap i den svenska församlingen tillhörde det åldersspann då man vanligtvis ingick
äktenskap. De hade invandrat på 1870-talet eller vid en senare period och finns registrerade
i församlingens inflyttningslängder. Man skulle kunna säga att det äktenskapsmönster som
framträder i vigsellängderna väl sammanfaller med det mönster som den brittiske
demografen John Hajnal har kallat det europeiska äktenskapsmönstret, dvs. giftermålsåldern var relativt hög i förhållande till vad som var fallet i Östeuropa. 281
Det går också att närma sig integrationen från en annan utgångspunkt, nämligen genom
att studera vilka personer det var som närvarade som vittnen vid vigslarna. I den svenska
församlingens vigsellängder förekommer inga sådana uppgifter förrän efter sekelskiftet
1900, men även då förekommer det i enstaka fall att vittnenas namn inte förts in och i övrigt
är uppgifterna om vittnena betydligt mer knapphändiga än vid den civila registreringen av
äktenskapen. Men när kontrahenterna registrerade sina äktenskap hos borgmästaren i
arrondissementet fanns alltid vittnen närvarande som tillsammans med brudparet skrev
under den civila registreringsakten. I dessa får vi reda på vilka dessa personer var, deras
hemadress, yrke och ålder, men också uppgifter om brudparet som deras födelseort,
föräldrarnas namn och faderns yrke redovisas alltid. I det stora flertalet av dessa dokument
är antingen brudgummen eller bruden fransk medborgare, men det förekommer också
några enstaka dokument där både brudgum och brud är svenskar.
Drygt 30 civiläktenskapsregistreringar har återfunnits för perioden 1877-1902, där
vittnena kan studeras och närmare analyseras. I dessa framgår att vittnenas medborgarskap varierade avsevärt, men det var ganska vanligt att de representerade yrkesgrupper
som motsvarade den samhällsposition som brudgummen hade, vilket skulle vittna om att
de sociala barriärerna mellan olika yrkesgrupper var tydliga. Det var inte ovanligt att något
av vittnena var släkt med brudgummen eller bruden. De som var släkt med bruden eller
brudgummen hade dock ofta en Parisadress eller någon annan adress i Frankrike angiven
och det gällde också släktingar till den part som var svenskättling. Vittnena var dessutom
nästan alltid män. 282
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Ett exempel som åskådliggör detta var när den 25-årige handelstjänstemannen Albin
Fridolf Norén och modisten Léonie Clemence de Perzincka registrerade sitt äktenskap i det
17:e arrondissementet den 3 maj 1898 inför den ställföreträdande borgmästaren Louis
Brunot. Norén var ursprungligen från Karlstad och hans fru var fransyska från Lyancy i
departementet Seine et Marne. Norén hade anlänt till Paris drygt två år före han ingick
äktenskap. Vid ankomsten hade han bosatt sig vid rue Marboeuf, men i samband med
registreringen av äktenskapet angavs hans nya adress till rue Crezel. Fyra vittnen var
närvarande vid registreringen. En av dem var brudgummens farbror, stövelmakaren Axel
Joseph Norén, som bodde på den adress där Albin Fridolf tidigare hade bott vid sin
ankomst till Paris, vilket antyder att Norén den yngre hade varit inneboende hos sin farbror
en tid. Farbrodern hade anlänt till Paris från London redan 1882 enligt den svenska
församlingens i Paris husförhörslängd och hans yrke hade vid ankomsten angetts till
skomakargesäll. I husförhörslängden sades också att farbrodern var gift med en
fransyska. 283 De andra vittnena var skräddaren Pierre Liljeström och brudens morbror,
emaljören Leoret Chiodule, samt tjänstemannen Joseph Maubert. 284
Skräddaren Liljeström hade varit vittne vid ett annat tillfälle fem år tidigare, när en
invandrad svensk kvinna, hushållerskan Ida Andersdotter, registrerade sitt äktenskap med
skräddaren Guillaume Vidal. Vid det tillfället var också skräddarna Jean Joss och William
Reynolds samt restauratören Jean Lofvall närvarande som vittnen. 285 Den sistnämnde var
svensk och hette Jöns Löfvall, men hans namn hade förfranskats av den lokale
stadstjänstemannen som upprättade registreringen. Löfvall, som anlände till Paris på
våren 1881 hade tidigare arbetat inom skrädderinäringen, vilket framgår av
yrkesangivelserna i den svenska församlingens husförhörslängd, där han vid ankomsten
antecknas som skräddare, för att senare benämnas restauratör. 286 Reynolds var sannolikt
engelsman. Det förefaller som om vittnena hade mycket gemensamt med varandra. De var
eller hade varit verksamma inom skrädderinäringen.
Den yrkesmässiga samhörigheten bland skräddarna förefaller ha varit särskilt stark, vilket
kan förklaras med utgångspunkt i de traditioner som dessa hade med sig från
skråväsendets tid. När skräddaren Johan August Nilssons registrerade sitt äktenskap med
sömmerskan Florentine Mansuet den 29 januari 1898 hos borgmästaren i 1:a arronkvinna, den 36-åriga kontoristen Jeanne Presse från Clamart i departementet Île de France. Av
efternamnet att döma var hon också släkt med bruden. Archives de Paris. Marriages, 18e arr. 16.2
1901.
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dissementet närvarade fyra vittnen. Tre av dem hade eller hade haft anknytning till
skrädderinäringen, nämligen skräddaren Olof Carlsson Linderoth, skräddaren Charles
Petersen och den tidigare nämnde Jöns Löfvall. Den sistnämnde var ett ofta återkommande
vittne inom en liten krets av skräddare och han tycks där ha haft ett stort förtroende som
kollega och vän. Löfvall var den i den i gruppen som tidigast hade anlänt till Paris. När den
ovan nämnde skräddaren Liljeström lät döpa sin dotter i augusti 1890 var Löfvall ett av
fyra närvarande vittnen. I samband med att Johan August Nilsson och Florentine Mansuet
efter den civila registreringen av sitt äktenskap gifte sig i den svenska församlingen den 6
februari 1898 lät de samtidigt döpa sina tre barn. Skräddaren Löfvall och hans hustru
Jeanne var då vittnen liksom skräddaren Olof Carlsson Lindroth och hans hustru. 287 Det
fjärde vittnet var handelsagenten Auguste Lebasnier. 288
Det finns också flera exempel på att vittnena endast bestod av franska medborgare, vilket
skulle vara ett tecken på att den svenske invandraren då hade integrerats i den franska
miljön mer fullständigt och det förefaller i högre grad gälla de kvinnliga immigranterna
som gifte sig med fransmän. Antalet exempel är dock få, varför alltför långtgående
slutsatser inte bör dras. Så var dock fallet när den 30-åriga Hulda Cecilia Lidman i
november 1882 gifte sig med köksmästaren Francisque Cadier. Då var samtliga vittnen
fransmän, nämligen lemonadförsäljaren Joseph Dumuien, grosshandlaren Eugène Bérard,
köksmästaren Jean Baptiste Bierre och Emile Montanard. Den sistnämnde saknade
yrkesbeteckning.
Även när den 20-årige sömmerskan Marguerite Jenny Falkman gifte sig med tryckaren
Alfred Guichard i januari 1897 var samtliga vittnen fransmän, köksmästaren Antoine
Marment, sadelmakaren Antoine Chastang, målaren Adrien Chaillet och kontoristen
Gaëtan Arnaud. I det här fallet kan det tyckas en aning märkligt att det inte fanns några
svenska släktingar närvarande, eftersom brudens far var svensk och modern var från
Schweiz och föräldrarna var numera bosatta i Paris. Bruden var dock född i Lille. I
handlingen från borgmästaren i det 18:e arrondissementet framgår att bruden fram till att
hon ingick äktenskap bodde hos sina föräldrar i en fastighet som var belägen vid boulevard
Ornano. I handlingen sägs att hon var ”domicilié á Paris avec ces père et mère”. 289 När
hushållerskan Ida Cecilia Andersson Wikström gifte sig med dekoratören Emile Billard i
april 1902 var förhållandet detsamma. Det var endast fransmän närvarande, nämligen
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brudgummens kusin, licentiaten Eugene Billard, hovmästaren Emile Marchand,
destillatören George Latrente och grosshandlaren Alexandre Ganvin. 290
Det finns skäl att ställa sig frågan vilka det var som närvarade som vittnen när båda
kontrahenterna var svenskar. Som tidigare nämnts var det få svenskar som först
registrerade sitt äktenskap hos borgmästaren och sedan gifte sig i den svenska
församlingens kapell. De få exemplen som finns visar att det kunde variera och det går inte
att urskilja något tydligt mönster.
Från svensk till fransk
De svenska invandrarnas integration i det franska samhället kunde ske på många olika sätt
som framgått tidigare. Den mest långtgående och definitiva integrationen var att de
ansökte om att bli franska medborgare. Då hade man definitivt klippt av banden med det
gamla landet och sannolikt kände sig som en medborgare i det nya landet. När man skall
studera detta närmare ställs historikern inför ett stort problem. De källor som finns
bevarade i den svenska Sofiaförsamlingen, kyrkböckerna, säger mycket lite om i vilken
utsträckning svenska invandrare ansökte om franskt medborgarskap och sedermera också
blev franska medborgare. I dessa källor kan vi endast få några ledtrådar och antydningar
om att en församlingsmedlem har blivit fransk medborgare, som det sedan är möjligt att
följa upp i franska historiska källor.
Det går dock att omedelbart fastställa att svenska kvinnor som gifte sig med fransmän
automatiskt blev franska medborgare. Men hur skall man gå tillväga med övriga svenska
invandrare? Jag har valt att följa en uteslutningsprincip, som har inneburit att jag har
uteslutit alla personer som valde att återinvandra till Sverige eller flyttade till något annat
land efter vistelsen i Paris. Den här principen har sina brister, eftersom det kan vara fullt
möjligt att man blev fransk medborgare, men likväl valde att flytta ifrån Frankrike. Den är
dock den enda praktiskt möjliga strategin sett till den tid man har till sitt förfogande i de
franska arkiven. Men man måste begränsa sig ytterligare, eftersom denna återstående
gruppen av invandrare är alltför stor för att man systematiskt skall kunna följa upp den.
Därför har jag slutligen valt att begränsa mig ytterligare genom att följa endast de svenska
män som gifte sig med fransyskor.
I det franska nationalarkivet, Archives Nationales, finns ansökningar om medborgarskap
bevarade för den period som studeras här. 291 Namnen på de personer som ansökt om
medborgarskap finns antecknade i ett särskilt register som mikrofilmats och utifrån de
uppgifter som finns där kan man sedan se närmare på originalhandlingarna. Förutom
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namn anges också i handlingarna sökandes yrke, födelsedatum (dag, månad och år),
födelseort, födelseland och var de bodde i Frankrike vid ansökningstillfället.
Den tidigare ofta åberopade körsnären Herman Bergström var en av de svenskar som går
att återfinna i dessa historiska källor. Den 19 maj 1904 ansökte han hos det franska
justitiedepartementet om att få bli fransk medborgare. I brevet hänvisade han till att han
var gift med en fransyska och han hoppades att de franska myndigheterna skulle ställa sig
positiva till hans ansökan och finna ”une solution favourable”. 292 Så skedde också och de
franska myndigheterna ställde sig positiva till Bergströms ansökan efter en ingående
prövning. De franska myndigheterna ställde bl.a. en fråga om hans politiska hemvist
sannolikt för att försäkra sig om att han inte var motståndare till den tredje republiken. I
ett särskilt formulär fanns frågan: ”Quelle est son attitude politique?” Som svar skrev den
myndighetsperson som handlade medborgarskapsansökan, ”nulle”, dvs. Bergström hade
inga politiska preferenser som inverkade negativt på hans medborgarskapsansökan. Det är
också högst sannolikt att Bergströms ansökan behandlades välvilligt, då han var gift med
en fransyska.
Genomgången av registren över medborgarskapsansökningar visar att det var ett relativt
litet antal svenskar, som kan återfinnas i den svenska församlingens i Paris kyrkböcker,
som tog det stora steget och ansökte om att bli franska medborgare. I den genomgång som
gjorts, utifrån de premisser som utgjorde utgångspunkten i sökandet, innebar det att ca. 20
personer kunde återfinnas. Det visade sig dock att även svenskar som inte fanns i
församlingens kyrkböcker fanns upptagna i registren. Här spelade slumpen en betydande
roll, eftersom dessa individer hade samma efternamn som den person jag letade efter. I
sökandet efter en svensk utvandrare, vars efternamn var Nilsson, fann jag inte den jag sökte
utan i stället tre andra svenskar med samma efternamn. Skrädderiarbetaren Johan August
Nilsson, som var född i Mörlanda 13 oktober 1861, och som var boende i Paris. Han ansökte
1904 om att bli fransk medborgare. Ansökan om medborgarskap hade också inlämnats av
hovmästaren Nils Bror Nilsson, som var född i Helsingborg och boende i Paris och
skräddaren Nils Peter Nilsson född i Tuna. Även hans hemadress angavs vara Paris. 293
Flera andra ansökningar hade inlämnats av svenska invandrare som var bosatta utanför
Paris. År 1886 ansökte grosshandlaren Per Axel Bergman om medborgarskap. Han bodde
i Saint Nazaire i departement Loire-Atlantique. 294 År 1902 lämnade fabrikören av
kirurgiska instrument, Pär Andersson, in en ansökan om franskt medborgarskap. Hans
bostadsadress var hamnstaden Le Havre vid kanalkusten. 295 Mekanikern Erik Oscar
292

Archives Nationales. BB.11.1237.
Archives Nationales. Microfilms BB/27/ 1355-1357 (b82).
294
BB/27/1270 (b10).
295
BB/27/1262-1263 (b3).
293

114

Davidsson, som bodde strax norr om Paris, i Saint Cloud, var ytterligare en svensk som
lämnade in en ansökan. 296
Skomakaren Lars Vinström beviljades franskt medborgarskap i juni 1897. Han anlände till
Paris vid en tidpunkt när den svenska församlingen ännu inte hade upprättat någon
inflyttningslängd. Den första anteckningen om honom finns i en provisoriskt upprättad
vigsellängd för år 1878. I den framgår att Vinström den 10 augusti ingått äktenskap med en
fransyska, Leontine Josephine Lochon, som enligt en anteckning av pastorn var katolik.
Några andra uppgifter om hennes bakgrund ges inte i församlingen kyrkböcker. Samma
dag hade paret ingått den civilrättsliga vigseln hos borgmästaren i det andra
arrondissementet. Vinström bodde i en fastighet vid nummer 35 rue Montorqeuil i Paris.
Vigseln förrättades av församlingens pastor Emil Flygare i den franska lutherska kyrkan
l’Eglise de la Rédemption.

Église luthérienne de la Rédemption i Paris. Källa: Paris d’autrefois.

Denna kyrka tjänade länge de svenska immigranterna innan de hade en egen kyrka. Men
det uppstod ofta problem i samband med gudstjänsterna i l’Eglise de la Rédemption,
eftersom den franska gudstjänsten inte alltid var avslutad när den svenska skulle börja. 297
Flygare noterade också i vigsellängden att Vinström inte tillhörde någon svensk kyrko296
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församling varför han inte hade, som brukligt var, skickat någon attest till en församling i
Sverige. Vinström var född i Södra Sallerups församling i södra Skåne år 1849 och han var
således 48 år när han blev fransk medborgare. Vinström hade följt i sin faders fotspår,
eftersom fadern också var skomakare. 298 Studerar man närmare den franska statistiken
över antalet personer som blev franska medborgare visar den att svenskarna måste ha varit
få. Det finns inte ens nämnda utan döljs under rubriken ”Divers”. Italienare, belgare,
spanjorer och tyskar dominerade tillsammans med personer från Alsace-Lorraine. 299
Hederslegionen – Légion d’honneur
Flera svenska invandrare kom att åtnjuta en mycket hög uppskattning för sina insatser i
det franska samhället, vilket medförde att de kom att belönas med Frankrikes högsta
utmärkelse, hederslegionen. Det var den främsta orden en civil eller militär kunde erhålla
i Frankrike. Den hade instiftats av Napoleon 1804 för att hedra personer som hade gjort
framstående gärningar. Den är uppdelad i fem grader, där den högsta är Grand Croix och
den lägsta Chevalier. I flertalet fall var det fråga om svenskar som hade upprätthållit
officiella samhällspositioner, som t.ex. den förre militärattachén Carl Elvir Berling, som
fick utnämningen chevalier i samband med sin död 1908. 300 Han var född i Malmö och
hade börjat sin militära karriär vid Södra Skånska infanteriregementet och Kronprinsens
husarregemente, därefter hade han anställts vid Generalstaben. År 1897 hade han blivit
svensk militärattaché i Paris. Den anställningen lämnade han ett år senare för att bli
militärattaché i Sankt Petersburg. 301 Efter tjänstgöringen i Ryssland hade Berling återvänt
tillsammans med sin fru, som var fransyska och född i departementet Aube, och deras son
till Paris år 1902. Vid ankomsten står han antecknad i församlingsboken som fd. kapten
vid Generalstaben. Familjen bosatte sig vid rue Geoffroy i femte arrondissementet. 302 Men
även andra kunde få denna utmärkelse. En av dessa var bokhållaren Carl Edvard Björkman.
Det skedde år 1909. 303 Han kom till Paris redan år 1882, då han bosatte sig vid rue
Montholon. Senare bytte han bostadsadress och bosatte sig vid rue Madrid. Han var född
år 1855, men de franska myndigheterna har i de officiella dokumenten i samband med
utnämningen till chevalier av misstag angett att hans födelseår var 1824. Skälet till detta
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var att den svenske vicekonsuln Raoul Nordling i ett brev intygade vilka Björkmans
föräldrar var och där angav faderns födelseår, som var född detta år.
Björkman arbetade många år i en firma som hette Friedländer, Gutzeit och Cie, som
tillverkade pappersmassa och papper. I handlingarna framgår också att Björkman fick
hederslegionen för att han varit sekreterare och skattmästare (secretaire et trésorier) i
Société Suèdoise som bedrev filantropiskt arbete i Paris. En bidragande orsak till
utnämningen av Björkman tycks ha varit det närstående besöket i Paris av den svenske
konungen, för i handlingarna finns en särskild rubrik, som på franska lyder: ”Détails sur
les services extraordinaires rendus par le candidat”.

Där står skrivet ”Décoration

demandée à l’occasion du voyage en France de S.M. le Roi de Suède”, dvs. att utnämningen
hade begärts på grund av Gustaf V:s statsbesök. Av vem eller vilka denna begäran skulle ha
framställts framgår inte i den historiska dokumentationen. 304
De skäl som angavs gällde också en annan svensk som vid samma tillfälle utnämndes till
chevalier, nämligen Gustaf de Frumerie. Han var medicine doktor vid medicinska fakulteten vid Parisuniversitet och professor i massage vid ”écoles d’infirmiers des hopitaux de
Paris”. Samtidigt med detta drev han ett institut för svensk gymnastik och massage i
Paris. 305 Frumerie hade tidigare också varit kapten vid Svea artilleriregemente. Enligt
församlingsboken skrevs han in i församlingen år 1903, medan hans fru Agnes, född
Kjellberg, som var skulptör, skrevs in redan år 1893 samma år som paret gifte sig i Paris. 306
I den databas som upprättats av det franska nationalarkivet, Archives Nationales, finns
också ytterligare några svenskar som erhöll denna utmärkelse under perioden före första
världskrigets utbrott, vilka tillhörde den svenska församlingen, som medicine doktorn
Gustaf Mauritz Norström och experten Ernst Albert Zetterlund. 307
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KAPITEL 8. SVENSK AFFÄRSVERKSAMHET I PARIS
Inledning
En av de mest framträdande svenska migrantgrupperna i Paris under 1800-talets sista
årtionden fram till första världskrigets utbrott var de migranter som företrädde svenska
företag eller själva startade företag i Paris med anknytning till de svenska basnäringarna,
skogen och malmen. I olika sammanhang möter man i skilda historiska källmaterial
framför allt den centrala roll svensk trävaruindustri spelade under denna period. Frankrike
var vid sidan av England det största exportlandet för svenska trävaror i Europa under hela
1800-talets andra hälft. Mellan åren 1869 och 1874 blomstrade trävaruhandeln för svenskt
vidkommande, då virkespriserna i Frankrike steg med närmare 50 procent, men därefter
inträdde en lång period av fallande trävarupriser fram till 1895. Men likväl fortsatte
efterfrågan i Frankrike på svenska trävaror att vara stor. Den franska efterfrågan på
trävaror hörde samman med den mycket expansiva byggnadsverksamheten i Paris och i de
nordfranska industriområdena. För fransmännen var det billigare att importera virke från
Sverige till hamnarna vid den Engelska kanalen, och sedan frakta virket landvägen, än att
frakta den inhemska råvaran från skogarna i södra Frankrike. Dessutom var kvaliteten på
den svenska skogsråvaran bättre än den franska.
Redan under 1840-talet hade fransmannen Jean-Baptiste Trystran grundat en
trävarufirma i Dunkerque, där hamnen kom att bli en av de viktigaste importhamnarna för
trävaror från bl.a. Sverige. 308 Under perioden 1875 till 1900 har man beräknat att ungefär
halva den franska importen av plankor, battens (klenare plankor min anm.) och bräder
kom från Sverige. 309 Ser man till hela den svenska exporten till Frankrike var det ett mycket
begränsat antal varor som tillsammans stod för nästan all export. Fram till år 1887 var det
trävaror, tackjärn, stål och havre. Efter 1887 upphörde havreexporten från Sverige till
Frankrike nästan helt och i stället tillkommer pappersmassa, som tillväxte mycket starkt. 310
Den svenska trävaruindustrins företrädare
Bland dem som kom att ägna en stor del av sitt liv i Paris åt denna mycket expansiva
svenska exportnäring var Carl Gustaf Nordling. 311 Den 6 juni 1880 skrevs den då 27-årige
bokhållaren Carl Gustaf Nordling in i den svenska församlingen i Paris. Men det är alldeles
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uppenbart att Nordling hade varit en längre tid i Paris, eftersom han vid
inskrivningstillfället redan var gift i Frankrike sedan närmare två år med en fransyska,
Jeanne Scapre, som tillhörde den reformerta franska kyrkan. Hon var enligt husförhörslängden född i Paris 1855 och två år yngre än sin make. De hade vid inskrivningstillfället
också en son, Karl Erik, som var född i oktober 1879. Hans födelseort var enligt
husförhörslängden Paris. 312 Nordlings äktenskap med Jeanne Scapre hade ingåtts inför
borgmästaren i det 17:e arrondissementet den 6 augusti 1878. I vigselakten framgår att
Jeanne Scarpe saknade yrke vid denna tidpunkt, vilket för övrigt också gällde Nordling, då
man i vigselakten skrivit ”sans profession”. Ett flertal vittnen fanns också närvarande, som
vicekonsuln Bengt Ullman, läkaren Gaetan Guido, rentiern Julien Dumas, den amerikanske pastorn Charles Ropes och brudens mor Ernestine Scapre. 313
Carl Gustaf Nordling var född år 1853 i Stigsjö församling i Västernorrlands län, där hans
far var tillförordnad pastor när sonen föddes. Nordling var en av få svenska invandrare i
Paris som hade sitt ursprung i en ort i norra Sverige. Hans mor hette Hedvig Sophia
Catarina. Hon var dotter till en läroverkslektor i Härnösand, Nils Magnus Berlin. Det var
alldeles tydligt att Carl Gustafs familj hörde hemma i en högreståndsmiljö eller som det
framställdes i stiftets herdaminne angående hans fars umgänge: ”Under en lång tid
verkande i stiftsstaden deltog han (Carl Gustafs far. min anmärkning) i umgänget med
samhällets bemärkta personligheter /…/. 314 När Carl Gustaf föddes var dopvittnena nära
släktingar som morbröderna, professorn i farmakologi vid Lunds universitet, Nils Berlin
och magister Henrik Berlin samt artillerikaptenen Carl Israel Panchéen. Den sistnämnde
var gift med Carl Gustafs moster. Andra vittnen var demoiselle Agata Rydqvist från
Härnösand och kyrkoherdedottern, demoiselle Ida Löfstedt. 315
Under Carl Gustaf Nordlings ungdomsår var han tvungen att flytta ett flertal gånger som
en följd av att fadern fick nya kyrkliga befattningar i olika församlingar i Västernorrlands
län. Efter att fadern hade verkat som vice pastor och sedermera ordinarie pastor i Stigsjö
församling flyttade familjen till Härnösand. Där hade fadern utnämnts till domkyrkokomminister år 1863. Vistelsen i Härnösand varade i sex år innan familjen flyttade
ytterligare en gång. Nu bar det iväg till Njurunda. Fadern hade fått en ny tjänst som
kyrkoherde i församlingen. 316 I husförhörslängden står Carl Gustaf antecknad som
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studerande, men i samband med att han flyttade till Paris har man i utflyttningslängden
angett hans yrke till sekreterare. 317 Vid samma tidpunkt som Nordling flyttade till Paris
angavs att hans yngre syster Karin likaledes flyttade till Paris. Hon hade i nära anslutning
till att hon flyttade gift sig med en professor, Edward Long, som var från Storbritannien. 318
De olika datum som anges i de skilda historiska källorna om utflyttningen till Paris gör att
det råder en viss osäkerhet om när den verkliga utflyttningen ägde rum. Hur skall detta
förklaras? Sannolikt var det så att Carl Gustaf Nordling reste till Paris långt tidigare än vad
som angavs, vilket styrks av det äktenskap han ingick i augusti 1878, men att de kyrkliga
myndigheterna i Sverige dröjde med att bekräfta utvandringen till den dag då Nordling
bestämt sig för att emigrera definitivt. Till detta kommer anteckningen i den svenska
församlingens i Paris husförhörslängd, där det sägs om Nordling, att han var ”utskrif(ven)
från Njurunda 30/10 74”, samt av att han inte finns upptagen i folkräkningen i Sverige för
år 1880. 319 I Paris bosatte sig Nordling och hans familj i fastigheten vid nummer 11 rue de
l’Arc de Triomphe som var belägen strax norr om Triumfbågen i det 17:e arrondissementet.
Senare flyttade familjen till en ort väster om Paris, Neuilly sur Seine. När denna flyttning
ägde rum går inte att fastställa. Nordlings första anställning var i en svensk trävarufirma
som hette B C Ullman. Denne Ullman var den tidigare nämnde Bengt Christian Ullman
som under en tid också verkade som vice konsul i Paris och som avled i slutet av 1880talet. 320
Efter att ha varit anställd i företaget några år tog Nordling själv över företaget år 1892. I det
sammanhanget bytte företaget namn till Gustaf Nordling et fils. Under åren i Paris
utvidgade Nordling ständigt sina affärsaktiviteter och han grundade cellulosafirman
Societé Générale des Pâtes à Papier Nordling, Marcie et Cie. Nordling representerade också
i många år genom sin firma de ångermanländska trävaruindustrierna i Strömnäs, Ramvik
och Graningeverken på den franska marknaden. 321 Strax före första världskrigets utbrott
startade han en helt ny affärsverksamhet när han tillsammans med några bankmän
grundade bankirfirman Banque de Suède et de Paris. 322
Carl Gustaf Nordling spelade också en framträdande roll i Paris i relationerna mellan de
franska importörerna av svenska trävaror och den Svenska Sågverks- och Trävaru-
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exportföreningen (år 1906 ändrat till Svenska Trävaruexportföreningen). Den hade bildats
år 1875. Nordlings gedigna språkkunskaper och erfarenheter av franska förhållanden
skapade mycket goda förutsättningar i kontakterna med den franska importföreningen,
Syndicat des importateurs français de bois du Nord des ports français, och han deltog aktivt
i deras sammanträden när det var frågor som var särskilt svårbemästrade i de fransksvenska relationerna, som t.ex. frågor om ändringar i kontrakt. 323
Vid sidan av sina affärsverksamheter fick Nordling också ett mer officiellt uppdrag när han
år 1896 blev utnämnd till svensk konsul och sedermera generalkonsul i Paris. Men redan
år 1884, när en av döttrarna föddes, hade Nordling börjat arbeta på det svenska konsulatet.
I födelseboken står det antecknat att han är konsulatssekreterare. Vid dopen av de tidigare
barnen var hans titel bokhållare. Från år 1887 står han antecknad som vicekonsul i
församlingens födelsebok. 324 Under åren i Paris kom Nordlings familj att växa.
Sammanlagt fick makarna Nordling sju barn, fyra flickor och tre pojkar under åren 1879
till 1893. 325 I samband med att Nordling utnämndes till generalkonsul 1896 skrevs han och
hans familj ut ur församlingen i Paris och i stället inskrevs de i Storkyrkoförsamlingen i
Stockholm i det sk. Diplomathäftet. Det innebar dock inte att Nordling flyttade tillbaka till
Sverige, utan det är sannolikt så att det var vid detta tillfälle som han flyttade från sin
tidigare Parisadress till Neuilly-sur-Seine.
Nordling var inte den ende svensken som aktivt bidrog till att stärka relationerna mellan
de svenska exportörerna av trävaror och de franska importörerna. När den svenska
Sågverks- och Trävaruexportföreningen grundades år 1875 inrättades en särskild expertinstitution, vars uppgift var att bistå importörerna av trävaror från Sverige. Den först
anställde var den norske grosshandlaren Johannes Eyde, som från år 1883 var inskriven i
den svenska församlingen. Han hade tidigare varit bosatt i Gent i Belgien. Han hade stora
erfarenheter och kunskaper om den norska trävaruindustrin, men han hade också gjort
omfattande resor i Norrland för att lära sig mer om den svenska trävaruindustrin. Där hade
han också knutit kontakter med svenska trävaruexportörer. Hans insatser för den svenska
trävaruindustrin uppfattades av Sågverks- och Trävaruexportföreningen som mycket
värdefulla, vilket framhölls upprepade gånger i deras styrelseberättelser. Eydes
huvuduppgifter var, liksom senare Nordlings, att bistå importörerna i Frankrike och
Belgien när de framförde klagomål rörande enskilda laster av trävaror från Sverige. Eyde
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innehade denna anställning fram till år 1888. Han flyttade sedan tillbaka till Sverige och
bosatte sig på Fårö, som var hans hustrus födelseort. 326
Hans efterträdare blev Ernst Albert Zetterlund, som upprätthöll samma anställning för
Sågverks- och Trävaruexportföreningen fram till år 1909. Hans arvode uppgick till 9 000
francs per år. 327 Zetterlund kom till Paris år 1888 närmast från Gävle, men inom ett år åkte
han tillbaka till Sverige och Sundsvall för att återigen återkomma till Paris år 1890. Under
den korta tiden i Sundsvallsdistriktet arbetade han som kontorschef vid en av de äldsta
ångsågarna, Mons ångsåg i Sköns församling, som hade grundats redan år 1851 av
Friedrich Bünsow. 328 Från fransk sida var man uppenbarligen mycket belåten med
Zetterlunds insatser, eftersom han tilldelades den franska hederslegionen. 329
I skilda historiska källor möter vi också andra svenska immigranter, som kan kopplas till
den norrländska trävaruindustrin. En av dessa var Fredrik Adolf Noël, som hade arbetat på
kontoret på Sprängsvikens ångsåg i Kramfors. Han hade sedermera blivit delägare i
ångsågen, sedan en av de tidigare ägarna dragit sig ur. För Noël var dock delägarskapet i
ångsågen ett stort misslyckande, då sågen gick i konkurs år 1876, varefter han flyttade till
Stockholm år 1877. I Stockholm återtog han sin gamla yrkestitel, handelsbokhållare, efter
att han under en kort tid som delägare i Sprängsvikens ångsåg hade kallat sig
grosshandlare. Efter några år i Stockholm upptog Noël en ny karriär, när han utvandrade
till London i augusti 1881. Där, liksom i Frankrike, fanns det goda utsikter att dra nytta av
de erfarenheter Noël hade fått genom sitt arbete inom svensk trävaruindustri.
Även Noëls namn förekommer i historien om den Svenska Trävaruexportföreningen, som
ett exempel på olika utländska finansiärer av den norrländska trävaruindustrin, när han
tillsammans med norrmannen Thomas Thiis satsade pengar i Sprängsvikens ångsåg. 330
Första gången Noëls namn möter oss i den svenska församlingens är i inflyttningslängden
år 1896, där det står antecknat att han inflyttat från London. 331 Hans yrke var enligt samma
källa handlande. Noël och hans familj slog sig ned vid rue Greffulhé i 8:e arrondissementet.
Senare flyttade han till Asnières, nordväst om Paris, och i stället kom han att använda den
tidigare lägenheten som kontor till den nystartade firman. 332 Noëls affärsverksamhet i
Paris kom nu att ägnas en helt annan bransch än tidigare. Enligt den redovisning som finns
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i Annuaire-almanach du commerce år 1900, som upptog olika näringsidkare i Paris, var
han numera generalagent för spisar (agent général des foyers). 333 Samma historiska källa
nämner också några andra svenska företagare i trävarubranschen. En av dessa var
grosshandlaren Axel Lindström, som hade ett företag som hette Lindström et Cie, som
förutom trävaror också handlade med tjära. En annan var norrbottningen Johan Christofer
Norlin som hade grundat Norlin et Cie, som handlade med trävaror från Norden, ”bois du
Nord”. 334
En tredje var friherren Carl Fredrik Bennet. År 1885 hade han lämnat Sverige för en
anställning i Cardiff och sedermera London. 335 Två år senare anlände han till Paris, där han
skrevs in i den svenska församlingen i maj 1888. 336 Där grundade han trävarufirman
Bennet & Engelsted år 1894. År 1901 ändrades firmanamnet till Bülow & Bennet och
därefter år 1913 till Bülow Bennet & Cie. Verksamheten var främst inriktad mot
pappersbranschen.
Bennet hade innan ankomsten till Paris varit kontorist på olika firmor. När Carl Fredrik
Bennet anlände till Paris bosatte han sig i det 8:e arrondissementet i en fastighet på rue
Royale. Senare flyttade han till det 9:e arrondissementet till fastigheten nummer 23 rue
Chausée d’Antin. Den senare adressen var densamma som angavs för trävarufirman
Bennet & Engelsted. 337 Några år efter att Carl Fredrik Bennet hade slagit sig ner i Paris
anlände hans bror James Vilhelm. Han kom för att arbeta som kontorschef i broderns
företag. Han lämnade dock broderns företag vid sekelskiftet och i stället blev han
kontorschef i Antwerpen i en firma som hette Bülow, Christensen & Cie. De erfarenheter
James Vilhelm hade skaffat sig som kontorschef ledde senare till att han grundade en egen
grosshandlarfirma i Antwerpen som hette Bennet & Elligers. Därefter tog sig hans yrkesliv
en helt annan bana när han övergick till en ny industriell verksamhet och blev verkställande
direktör i La Société anonyme des Ecrémeuses Baltique i Paris. Det senare företaget
verkade inom en bransch som byggde på en av dåtidens främsta svenska uppfinningar,
separatorn, som hade uppfunnits av svensken Gustaf de Laval. 338 Av de två bröderna kom
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endast James Vilhelm att bo kvar i Paris, medan den äldre brodern flyttade tillbaka till
Stockholm år 1923. 339 Till skillnad från sin äldre bror förblev James Vilhelm ogift.
Annan industriell verksamhet
Den svenska trävaruindustrin var den industrigren som i första hand framtonar bland de
näringsidkande svenska immigranterna i Paris, men det fanns också andra industriella
verksamheter som företräddes av svenskar. I flertalet fall vet vi relativt lite om dessa, då
det historiska källmaterialet är mycket begränsat och ger få möjligheter till mer omfattande
analyser av verksamheten. Det finns dock undantag. Ett sådant var ett i samtiden mycket
välkänt företag, nämligen Société Nordenfelt. Företaget hade grundats av Torsten
Nordenfelt år 1890, en i sin samtid mycket välkänd ingeniör och industriidkare inom
vapenindustrin. Nordenfelt som var född år 1842 hade tidigt sökt sig utomlands. Under
1860-talet verkade han i London först som försäljare av svenskt järn och senare utvecklades
verksamheten när han bildade ett eget bolag till att också omfatta järnvägsmaterial.
De stora framgångarna i Nordenfelts karriär lät dock vänta på sig och det var först under
1880-talet som han kom att hamna i rampljuset. Då medverkade han till ett omfattande
industriellt nytänkande genom att införa nya tillverkningsmetoder vid ett stort antal
svenska bruk. Nordenfelt bidrog samtidigt till att nya anläggningar för pappersmassetillverkning kom till stånd i Sverige. Han blev dock mest känd för sina insatser inom
vapentillverkningen, då han grundade en firma i Dartford i Storbritannien, Nordenfelt
guns and ammunition company, men också fabriker i London och Bilbao i Spanien
samtidigt som han var delägare i Stockholms vapenfabrik. Han gjorde sig känd under dessa
år för ett flertal uppfinningar inom artilleritekniken och på det sjömilitära området. År
1885 kunde han t.ex. visa upp den första undervattensbåten. Nordenfelts industriella
framgångar medförde att hans bolag gick samman med en av samtidens största tillverkare
av kanoner, det brittiska Maxims och tillsammans bildade man The Maxim Nordenfelt
guns and ammunition company. Det var dock en misslyckad affär för Nordenfelt och han
hamnade i finansiella problem på grund av det avtal som hade ingåtts mellan honom och
Maxim. 340
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Det var efter detta som Nordenfelt flyttade till Paris, där han öppnade en konstruktionsbyrå
för artilleritillbehör som var belägen vid rue Auber nära Operan. I ett brev från november
1890 till den dåvarande liberale riksdagsledamoten friherren Carl Carlsson Bonde gav
Nordenfelt en ingående beskrivning av varför han flyttade till Paris. Brevet har som
avsändaradress 13 rue de Londres i Paris. Brevet har också beteckningen ”Confidentiellt”
antecknat i övre högra kanten. I brevets inledning sades följande: ”Detta tror jag är första
gången jag tillskrifver dig i affärer, och du får icke blifva ledsen på, att jag ber dig att
genomläsa detta långa bref, och att wid tillfälle lemna mig snart svar derpå. Sedan jag i
wintras skiljdes från mitt arbete i London genom deras förfarande, som ledde till Maximaffären, hvilken i ett olyckligt ögonblick jag tillät att amalgamera sig med mitt dittills
framgångsrika arbete, så gjorde jag upp mina affärer, och betalade till fullo alla mina
skulder; min décharge (fordran min anm.) fick jag redan i Mars.” 341
I samma brev beskrev Nordenfelt närmare hur han hade tänkt driva det nya företaget. Han
hade tecknat ett kontrakt med la Société Cockerill i Liège. De skulle tillverka vapen åt
Nordenfelt och sedan skulle förtjänsterna delas lika. Société Cockeril var vid denna
tidpunkt en av de största vapentillverkarna och sysselsatte, enligt Nordenfelt, 8 000
arbetare. Nordenfelt kunde också anförtro Carlsson Bonde att företaget ”hade billiga
arbetslöner, egna jern- och stenkols-grufvor, egna masugnar, Bessemer-, Martin-, och
gjutståls-tillverkningar, samt mycket stora konstruktions-werkstäder, och är en af de mest
ansedda och oberoende fabrikanter i Europa.” De problem Nordenfelt hade haft i England
skulle inte behöva uppstå denna gång enligt honom själv, eftersom han inte skulle ”fastlåsa
några penningar i werkstäder och machiner, utan att sjelf endast hafva affärer såsom
ingeniör, och utlemna arbetet till sjelfständiga werkstäder”. 342 Det nya företaget i Paris
blev dock en kortvarig verksamhet för Torsten Nordenfelt personligen och han kom att dra
sig tillbaka och flyttade hem till Sverige fem år senare. Det blev i stället hans brorson,
ingeniören Per Nordenfelt, som övertog och fortsatte verksamheten. I Archives
commerciales de la France meddelades att en förändring hade ägt rum under rubriken
”modification”. Där kunde man läsa att ”Société Nordenfelt et Cie, armes de guerre, 8 rue
Auber” hade utnämnt ”M. Per de Nordenfelt” till direktör, att ersätta ”M. Thorsten de
Nordenfelt, som överlåtit till en av delägarna alla sina rättigheter i företaget. 343
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Per Nordenfeldt hade utbildats vid Kungliga Tekniska Högskolan under åren 1880-1883
och där fått en examen som maskiningeniör. 344 Han skrevs in i den svenska församlingen i
oktober 1895, dvs. några år efter övertagandet av företaget. Han hade tidigare bott i
Göteborg. Under sina år i Paris bodde han i en fastighet vid rue Picot, som var beläget i det
mycket fashionabla 16:e arrondissementet. Företaget hade dock sitt kontor på en helt
annan Parisadress, rue Auber. Till skillnad från sin farbror var han inskriven i den svenska
församlingen. Under sin tid i Paris gifte sig Per Nordenfelt och fick flera barn. 345 I drygt tio
år kom han att leda verksamheten av Société Nordenfelt, men år 1904 upplöstes och såldes
företaget vidare till den belgiska vapentillverkaren, Société Cockerill, som morbrodern
hade inlett samarbete med. 346 Därefter flyttade han tillbaka med familjen till Stockholm.
Bokhandeln som blev en kulturell institution
Ett företag som grundades av en svensk kom att spela en mycket viktig roll i franskt
kulturliv under en lång tid. Företaget var Librairie Nilsson. Det grundades i slutet av 1860talet av Kurt Nilsson. Till en början hette det Librairie Scandinave, men verksamheten
levde inte upp till namnet varför Nilsson ändrade namnet till Librairie Nilsson. Knut
Nilsson var född i Stockholm år 1842. Han var son till gäldstuguvaktmästaren Johan
Nilsson. 347 Fadern hade senare under 1850-talet blivit vaktmästare vid Överståthållarämbetets kansli. 348 Nilsson hade tidigt, innan fyllda 20 år, börjat arbeta som bokhållare i
en bokhandel i Visby, som ägdes av Johan Gustaf Nyberg. I Visby stannade han i fyra år
innan han åkte tillbaka till Stockholm i september 1865. 349 Först bodde Nilsson några år i
Jakobs församling och senare i Klara församling. I Klara arbetade han för bokhandlaren
Fredrik Huldberg, som hade en bod i Bazaren på Norrbro. 350
Librairie Nilsson kom över tid att utvecklas på ett storslaget sätt, där den traditionella
bokhandeln fick stå tillbaka för en mycket omfattande förlags-, kommissions- och
agenturverksamhet. Under Nilssons tid hade man huvudkontoret vid rue Rivoli, men det
kom senare att flytta till andra sidan Seine till rue de Lille. Företaget kom att etablera sig
på flera adresser i Paris, men också i städer utanför Frankrike. År 1883 öppnade den första
utländska filialen i Amsterdam, som senare följdes av filialer i Barcelona, Aten, Bryssel,
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Leipzig, London, Milano och Saloniki. 351 I mitten av 1870-talet anställde Nilsson Per Aron
Lamm som bokhållare. I början av 1880-talet blev Lamm Nilssons partner och kom att
överta den dagliga verksamheten i en allt större utsträckning. Det är omvittnat att Nilsson
var mycket sjuklig och år 1887 reste Nilsson tillbaka till Stockholm, där han avled senare
samma år. 352 Lamm blev därefter företagets nya ägare.
Ytterligare en svensk kom att anställas i företaget, nämligen Daniel Jordell. Han var född i
Åmål och son till handlaren Olof Jordell. 353 Han kom redan som mycket ung till Paris och
gjorde sig snabbt känd som en mycket skicklig bibliograf redan i slutet av 1870-talet, när
han fick ansvaret för utgivandet av ”Catalogue général de la librairie française”. År 1886
övertog han från Otto Lorentz detta arbete, som förtecknade all fransk litteratur som
utkommit sedan 1840. Jordell kom själv att redigera 17 band omfattande perioden 18861918.
I en skildring från början av 1900-talet får vi en ingående skildring av hur verksamheten
såg ut vid Librairie Nilsson. Den som beskrev verksamheten var tidningen Iduns
Pariskorrespondent Edvard Stjernström. Han berättar, att när han flanerade längs rue de
Lille fastnade hans blick på fasaden till huset nr 7. Där kunde han läsa på en skylt Librairie
Nilsson (Per Lamm Succ:r). 354 Eftersom Stjernström kände Lamm så gick han in och
”Redan i väntrummet fick jag förkänning af att affären i fråga måtte vara af mera än vanligt
omfång, ty där trängdes en mängd besökande: litteratörer med tjocka manuskript, artister
med voluminösa portföljer!/…/ Sedan jag föreställt mig för firmans kontorschef herr D.
Jordell, en landsman, åtog denne sig välvilligt att blifva min ciceron. Vi vandrade genom
väldiga ”lagerkällare” (om jag får begagna detta ord) fulla med litteratur på alla möjliga
språk, illustrerade och utan illustrationer. Stora salar, där en mängd biträden paketerade
och emballerade böcker. Mellan lagret och packningssalarne ett ganska inveckladt
spårsystem, där det rullade vagnar, lastade med litteratur. Och till sist kontorslokalerna
med sin mängd af tjänstemän.” 355 Verksamheten kom att fortgå fram till Lamms död 1908,
då nya ägare kom in i verksamheten och företaget bytte namn till Editions Nilsson. 356
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KAPITEL 9. NÅGRA TIDSTYPISKA MIGRANTER
Hantverkaren
En av de svenska invandrarna i Paris, som utgjorde själva sinnebilden av den klassiska
gesällvandraren var Alfred Julius Hellström. Han anlände till Paris den 14 april 1895, som
21-åring. I den svenska församlingens inflyttningslängd skrev den dåvarande pastorn och
sedermera ärkebiskopen Nathan Söderblom, att Hellström hade inflyttat från London.
Söderblom nedtecknade också att Hellström hade bosatt sig i fastigheten nummer 25 rue
Penthièvre som låg i det 8:e arrondissementet. 357
Hellström var född i Klara församling i Stockholm. Hans far var möbelhandlaren Jakob
Alfred Hellström och modern hette Clara Cathrina, född Eriksson. När Alfred Julius var tio
år flyttade familjen till Jakobs församling, där deras bostadsadress blev Jakobsbergsgatan
27 i kvarteret Gräflingen 11. Det Hellströmska hushållet var stort. Alfred Julius var den
äldste av åtta syskon. Syskonskaran utgjordes av tre bröder och fem systrar. Familjen
bodde fram till år 1889 i Jakobs församling, men flyttade sedan till Adolf Fredriks
församling. Vistelsen där blev dock kortvarig, för i november 1891 flyttade den
Hellströmska familjen tillbaka till Klara församling, där de bosatte på Oxtorgsgatan 16 i
kvarteret Hästhufvudet. Alfred Julius, som då var 17 år, hade dock några månader före
flytten lämnat familjen och valt att emigrera till Förenta Staterna, eller som det står i
utflyttningslängden för Adolf Fredriks församling, Amerika. I utflyttningslängden angavs
att han var skrädderiarbetare. Hans fader hade innan han blev möbelhandlare varit
skräddare. 358 Alfred Julius var dock inte ensam på resan, utan han var i sällskap med sin
yngre bror, Bror Carl, som var gjutarlärling. Den 7 augusti 1891 lämnade de två bröderna
Göteborg med ångfartyget Ariosto till Hull i Storbritannien. I Göteborgs poliskammares
handlingar om utvandrade personer sägs att bestämmelseorten i Förenta Staterna var
Chicago, Illinois. 359
Därefter vet vi inte hur det gick för Alfred Julius. Nästa gång vi återfinner honom i Sverige
är år 1894. Han har då återvänt från USA i mars samma år och hans yrke var fortfarande
skrädderiarbetare. Han bosatte sig hos sina föräldrar i Klara församling, som bodde kvar
på Oxtorgsgatan 16. Han stannade dock inte mer än ett halvår hos sina föräldrar förrän han
i september åter emigrerade. Denna gång var det London som var målet. Det var efter
denna dryga halvårsperiod i London som Alfred Julius fortsatte till Paris. Den tid Alfred
Julius Hellström stannade i Paris blev något längre än vistelsen i London, nästan ett år.
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Men hans förflyttningar mellan Europas stora metropoler var inte ännu slut, utan i mars
år 1896 avreste han österut, från Paris till Berlin.
Vistelsen i den tyska huvudstaden blev kortvarig och redan i maj samma år återvände
Alfred Julius till Stockholm. Han var ogift och saknade bostad vid återkomsten till
Stockholm, vilket gjorde att han bosatte sig hos föräldrarna i Klara församling. Den nu 22årige Hellström tyckte säkert att föräldrarnas bostad inte var riktigt passande och under en
kortare period kan man följa Hellströms försök att rota sig i huvudstaden. Först flyttar han
ut från föräldrarna och bosätter sig på Kungsgatan 4, därefter flyttar han till Apelbergsgatan 35 A och därefter till Kungsgatan 40 B. Trots det intensiva flyttande befann han sig
hela tiden i Klara församling. 360 År 1898 vet vi att Hellström var anställd som
skrädderiarbetare i Londonerskrädderiet, som var beläget vid Regeringsgatan 9 nära hans
olika bostadsadresser. 361 I början av 1900-talet öppnar han eget skrädderi i kvarteret Röda
bodarna. År 1902 har Hellström två anställda skrädderiarbetare och en springpojke. 362
Pigan
En annan yrkesgrupp som i likhet med hantverkarna ofta flyttade var de som arbetade inom
hushållssektorn. Vi möter dem också i den svenska församlingens kyrkböcker. Drygt ett
och halvt år efter makarna Helins och Bergströms ankomst anlände den då 27-åriga
Josefina Vilhelmina Stenström till den franska huvudstaden. Hon hade utvandrat från
Jakobs församling i Stockholm, men hon var ursprungligen från Lilla Mellösa församling i
Sörmland. Familjen, som bestod av fadern och modern samt Josefinas fyra syskon, flyttade
senare till Kjula strax norr om Eskilstuna när Josefina var 16 år. 363 Hennes far var smed. I
Kjula började Josefina arbeta redan i unga år hos en handlare i byn Bergshammar. I
folkräkningen för år 1880 står hon antecknad som biträde till handlaren Erik Anders
Andersson. 364 Efter några år i Kjula flyttade Josefina till Eskilstuna. 365 Hennes tid i
Eskilstuna blev dock kortvarig och i slutet av år 1883 flyttade hon vidare till Stockholm.
I Stockholm stannade hon i närmare fem år. Hon flyttade runt inom staden och bytte
bostadsadress nästan varje år. Först bosatte hon sig i Jakobsroten, varifrån hon flyttade två
år senare till Maria kyrkorote på söder, för att återigen flytta tillbaka till Jakobsroten och
för att slutligen ytterligare en gång bosätta sig i Mariaroten. Det återkommande flyttandet
berodde med stor sannolikhet på att hon arbetade hos olika familjer i huvudstaden. Vid två
tillfällen anges att hon är piga och innan hon flyttade ut ur landet till Paris var hennes
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yrkesbeteckning uppasserska. 366 Det flyttningsmönster vi kan iaktta var det som ofta
kännetecknade pigans årsarbetscykel långt fram i tiden. Anställningen varade ofta endast
ett år. Den påbörjades på hösten och året därpå bröt man upp för att ta anställning hos en
ny familj.
När Josefina Stenström anlände till Paris bodde hon, enligt anteckningarna i församlingens
inflyttningslängd, först hos ”fru Lamm” och sedan hos grosshandlaren Ernst Fredrik
Stålhand. 367 Den fru Lamm som nämns i inflyttningslängden, var Fanny Lamm, gift med
Stockholmsläkaren Axel Lamm. Enligt uppgifter i Rotemansarkivet utflyttade hon till Paris
i oktober 1889, vilket torde ha varit en följd av att hon hade blivit änka samma år. Eftersom
Fanny Lamm var judinna tillhörde hon den mosaiska trosbekännelsen. Hon var därför
aldrig registrerad i den svenska lutherska kyrkan i Paris. Hennes son, Per Aron Lamm, var
sedan några år tillbaka innehavare av bokhandeln Librairie Nilsson i Paris. 368 Han hade
utflyttat från Sverige redan 1875 vid en ålder av 21 år. 369 Den Nilssonska bokhandeln hade
startats av Kurt Nilsson i slutet av 1860-talet.
I fru Lamms hushåll, som var beläget vid nummer 9 rue Solferino i det 7:e arrondissementet, fanns också en annan piga, Emma Stina Sätter. 370 Emma Stina hade två barn som
var födda under första hälften av 1870-talet. 371 Hon hade tidigare varit gift med en
skomakargesäll i Stockholm, men hon var numera frånskild och barnen hade hon lämnat
kvar i Sverige. Hon hade liksom Josefina utvandrat till Paris från Stockholm, men hon var
20 år äldre.
När Josefina bytte bostadsadress går inte att avgöra, men som sades tidigare arbetade hon
senare som piga i grosshandlaren Stålhands hushåll. Ståhlhand bytte ofta adress under sina
år i Paris. När han anlände till Paris bodde han till en början vid rue de l’Yvette i 17:e
arrondissementet i stadens nordvästra del. Han var vid sin ankomst till Paris ännu ogift,
men när han gifte sig år 1887 och det första barnet föddes flyttade familjen till 24 boulevard
Saint-Germain i det 6:e arrondissementet. Det var väl i detta sammanhang som familjen
behövde hjälp med hushållsarbetet och anställde en piga. Sedan flyttade familjen
ytterligare två gånger inom Paris, till rue de Bruxelles i 14:e arrondissementet och den
senast kända adressen var rue Montagne Sainte Geneviève i 5:e arrondissementet. Dessa
stadsdelar var i samtliga fall belägna söder om floden Seine eller i direkt anslutning till den.
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Bokhållaren
Bland Parismigranterna fanns, som tidigare sagts, många lägre tjänstemän. Det förekom i
flera fall en tydlig koppling mellan dessa yrkesutövare och den svenska skogsindustrin.
Deras Parisvistelse hade dels som mål att de skulle förkovra sig inom sitt yrke, dels att
samtidigt lära känna skogsindustrins avnämare i Frankrike. Alfred Henrik Nordin var en
av dessa. Han kom till Paris år 1901 som 30-åring. 372 Han var född i Härnösand och hade
under 1890-talet anställts av den välkände Seth Kempe som bokhållare vid Dals ångsåg i
Nora församling i Västernorrland. En kort tid arbetade han senare som kontorist i
Stockholm innan han fortsatte till Paris. 373 Han stannade i Paris fram till 1907, då han
återvände till Stockholm. Där har han nu titeln köpman. Vistelsen i Stockholm blev dock
mycket kort och i slutet av samma år återvände han till Paris. 374
Vid återkomsten grundade han ett bolag A H Nordin et Cie, som handlade med
skogsprodukter ”représentation de bois du Nord”. Några år senare bytte bolaget namn till
Societé Nordin et Cie samtidigt som man utvecklade verksamheten till ”représentation de
bois du Nord et d’Amerique”. 375 Verksamheten kom att bedrivas i flera årtionden framöver.
Sömmerskan
En av dessa sömmerskor var Johanna Maria Särnblom. Hon var född i Klara församling år
1848 och dotter till en skräddarmästare. 376 I juli 1878 hade hon flyttat från Jakobs
församling till Berlin. Enligt uppgifter i Rotemansarkivet arbetade hon som sömmerska i
Stockholm. Vistelsen i Berlin blev knappt fyra månader varefter hon anlände till Paris och
inskrevs in den svenska församlingen den första november. Hennes första bostadsadress
var rue Mazarine i Paris latinkvarter. Under de sex år Johanna Maria var bosatt i Paris bytte
hon enligt husförhörslängden bostadsadress vid två tillfällen. Från rue Mazarine bar det av
till boulevard Clichy och senare till rue Fontaine. Det exakta datumet för när hon bytte
bostadsadress går inte att fastställa. 377
Johanna Maria födde också en dotter i Paris i september 1882, som döptes i den svenska
församlingen. I dopboken har prästen antecknat att faderns namn inte var känt, varför han
hade gjort en notering vid dotterns namn, o.ä., dvs. att hon var född utanför äktenskapet.
Vid dopet fanns ett vittne antecknat, mademoiselle Amanda Särnblom, som var Johanna
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Marias yngre syster. 378 När barnet döptes var Johanna Marias bostadsadress nummer 8
boulevard Clichy. Efter sex år i Paris beslöt sig Johanna Maria att flytta, men det blev inte
tillbaka till Sverige, utan hon emigrerade till Nordamerika. Ett viktigt skäl till detta kan ha
varit att systern Amanda enligt uppgifter i Rotemansarkivet hade utvandrat i augusti 1880
från Katarina församling i Stockholm till USA och hon var antagligen fortsättningsvis
boende där. 379
Akademikern
Under det slutande 1800-talet och fram till första världskrigets utbrott fanns det en relativt
stor grupp av människor bland de svenska migranterna i Paris som hade en akademisk
bakgrund. Den största bestod av män och kvinnor som hade utbildats vid Gymnastiska
Centralinstitutet (GCI) i Stockholm. De hade yrkestitlar som sjukgymnast, gymnast och
gymnastikdirektör och uppgick till ca 20 personer. Vid den här tiden hade de kvinnliga
sjukgymnasterna betydande svårigheter att utöva sin akademiska yrkesutbildning i Sverige
och många var därför tvingade att söka sig till något annat land, där motsvarande
begränsningar inte förekom. 380 En av flera kvinnor son hade utbildats vid GCI var Anna
Carlström. Hon var född i Malmö och dotter till en fanjunkare vid Kronprinsens
husarregementes detachement i Helsingborg. 381
Efter att ha avlagt examen 1893 reste hon tillbaka till sin familj i Helsingborg och arbetade
på sommaren vid Ramlösa Brunn. Till skillnad från sina kvinnliga kamrater valde Anna att
inte åka utomlands omedelbart efter examen. Hon tog i stället anställning vid Eskilstuna
Elementarläroverk för flickor, där hon undervisade en halv timme om dagen i gymnastik.
Vistelsen i Eskilstuna varade endast ett år och därefter reste hon, liksom många av hennes
studiekamrater, till Schweiz och Beronius institut i Genève. Endast sju månader senare, i
augusti 1896, fick hon en ny anställning vid Zanders institut i Haag. Våren 1899 flyttade
hon till den franska kurorten Aix-les-Bains, där hon stannade i ett halvår, för att hösten
samma år flytta till Zanderinstitutet i Paris. Ett av hennes första intryck i Paris var att
hennes kvinnliga patienter ”taga sina rörelser med såväl snörlif som hatt och kappa på.” 382
Det är dock först långt senare, i november 1905 som hon skrivs in i den svenska
församlingen. Hennes bostadsadress anges av prästen till 87 rue Tocqueville, som var
belägen i 17 arrondissementet. I en anteckning i församlingsboken skriver prästen, att Anna
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har påpekat att hennes efternamn skall stavas med begynnelsebokstaven C och inte som
prästen skrivit med K! 383 Efter att ha arbetat på Zanderinstitutet valde Anna att arbeta på
egen hand år 1900. Detta möjliggjordes av att en bekant till henne, Märta Lindmark,
flyttade från Paris till USA. Anna fick då överta Lindmarks klienter. Samtidigt som hon
arbetade som ”masseuse”, vilket var den franska titeln för sjukgymnast, ägnade sig Anna åt
studier på en ”Chirurgisk klinik”, där hon fick närvara vid operationer. Hon lyssnade också
på föreläsningar vid Ècole de Mèdicine. 384
I sitt arbete som massös saknade hon en arbetsplats, vilket gjorde att hon tog emot sina
patienter i hemmet. I ett brev daterat 20 mars 1901 berättar Anna att hon delar lägenheten
med en syster. Denna syster var den nio år yngre Olga Margareta Carlström, som också var
sjukgymnast. Vid vilken tidpunkt hon kom till Paris är osäkert, men hon skrevs in i den
svenska församlingen först 1911. 385Anna Carlström tycks ha varit mycket nöjd med sitt
arbete och hon hade fullt upp med klienter. 386 Hon fick dock ett relativt kort liv och hon
avled 1915 i Paris 44 år gammal. Orsaken var att hon hade drabbats av perniciös anemi,
som är en form av blodbrist. 387
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KAPITEL 10. SAMMANFATTNING
Under den omfattande emigrationsperioden under 1800-talets sista årtionden och
begynnelsen av 1900 var antalet individer som utvandrade till Frankrike mycket få i en
jämförelse med vad som präglade migrationsströmmen till USA. Den migrationsvåg som
gick till USA och Kanada uppgick till mer än en miljon människor. I jämförelse med den
var utvandringen till Frankrike närmast att betrakta som en rännil. Under en
trettioårsperiod från slutet av 1880-talet till första världskrigets utbrott upptog den
officiella registrerade utvandringsstatistiken från Sverige till Frankrike ca 1 500 individer.
De svenska medborgarna som flyttade till Frankrike var tämligen jämt fördelade mellan
män och kvinnor med en obetydlig övervikt för kvinnliga utvandrare. Det stora flertalet av
utvandrarna var ensamstående. De uppgifter som den officiella svenska utvandringsstatistiken redovisade över Frankrikeutvandringen var betydligt mer knapphändig i
jämförelse med den omfattande migrationen över Atlanten. Detta berodde sannolikt på att
migrationsströmmen till Frankrike var så blygsam.
Vi vet dock betydligt mer om utvandringen till Frankrike om vi flyttar blicken till de
historiska källor i Frankrike som upptar de svenska utvandrarna. I centrum står då den
svenska församlingen i Paris kyrkböcker, där majoriteten av de svenska utvandrarna
registrerades. Det var också till Paris som majoriteten av svenskarna sökte sig. I dessa kan
vi också se vilka yrken de svenska utvandrarna hade, eftersom yrkesbeteckningen alltid
registrerades i de fall invandrarna hade ett yrke. Som alltid i dessa sammanhang så är
kvinnornas yrken inte alltid angivna, dels för att många av dem inte hade något yrke, dels
för att de ofta är underregistrerade i den officiella statistiken, då man vid denna tid var
mindre intresserade av vilket yrke de gifta kvinnorna utövade.
I den omfattande migrationen till Nordamerika dominerade människor från den svenska
landsbygden, vilket fick till följd att de yrken som dessa människor hade i hög grad knöt an
till yrken inom jordbrukssektorn och yrken inom den landsbygdsbaserade industrin. De
människor som vi möter i de historiska källorna som berör Frankrikemigranterna är det
dock helt andra yrken som dominerar. De kunde i mycket stor utsträckning knytas till
urbana miljöer. Den största gruppen var hantverkarna. Av de drygt 500 migranterna som
har en yrkesangivelse i den svenska församlingens i Paris kyrkböcker hade ca en tredjedel
en hantverkartitel. Den dominerande yrkesangivelsen tillhörde personer med anknytning
till skrädderinäringen. Därefter följde yrkestitlar som knöt an till skomakeri- och
körsnärsnäringen. Av dessa resultat kan man dra flera viktiga slutsatser. Den mer
övergripande visar att hantverksnäringen långt efter skråväsendets avskaffande var
beroende av den traditionella gesällvandringen och vikten av att förkovra sig inom sitt yrke
genom att söka sig utanför vårt lands gränser.
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Den andra iakttagelsen är att de

dominerande hantverksfärdigheterna knöt an till den mycket expansiva konfektionsindustrin, där Paris utgjorde ett centrum i Frankrike och Europa.
Den näst största gruppen utgjordes av personer anställda i hushållsarbete. Därefter följde
en grupp storföretagare, företrädesvis grosshandlare, och akademiker. Dessa hade ofta
unga kvinnor anställda hos sig för att ta hand om hushållsbestyren. Det hade utflyttat inte
bara med sin egen familj utan även tagit med sig sina anställda som de haft i Sverige. Det
fanns också en betydande grupp lägre tjänstemän, vilka ofta hade yrkesangivelsen
bokhållare. Vid en närmare granskning av dessa förefaller de vara anställda inom företag
med anknytning till de svenska basnäringarna träindustrin och järnindustrin. Det bär nog
inte för långt om man gissar att även de var ute för att lära sig mer om sin bransch och
relationerna till den franska kundkretsen. Flera av de nu nämnda yrkesgrupperna förefaller
att ha en gemensam nämnare. De utgör ett exempel på vad Charles Tilly har kallat karriär
migration, career migration. Dessa grupper hade det gemensamt att deras migration hade
som syfte att förstärka den enskildes yrkesmeriter.
Det fanns en viktig skillnad mellan migrationen till Frankrike i jämförelse med de
omfattande Amerikamigrationen. Till Frankrike och Paris var majoriteten från urbana
områden, där Stockholm, Göteborg och Malmö var de städer som migranterna kom ifrån.
Den urbana bakgrunden förstärks ytterligare av det faktum att den överväldigande
majoriteten av Sveriges befolkning bodde på landsbygden. De som migrerade till Frankrike
och Paris var relativt unga. Den stora majoriteten var under 35 år, vilket sammanhängde
med att så många av migranterna tillhörde de grupper migrerade på grund av att de ville
utbilda sig och förstärka sin yrkeskompetens. Detta innebar också att majoriteten av
migranterna var ensamutvandrare även om det fanns en familjeutvandring som var starkt
knuten till de yrkesgrupper som tillhörde samhällets övre skikt.
Ser man närmare till Frankrikemigranterna tidigare migrationsmönster framstår det helt
klart att hantverkarna påverkar mönstret. När man ser närmare på de migranter som
verkade inom konfektionsindustrin, skrädderi, skomakeri och körsnärsnäringen, hade
många av dessa både före och efter vistelsen i Paris verkat i andra europeiska metropoler
som t ex London och Berlin.
I den klassiska migrationslitteraturen är begreppet push and pull centralt, det vill säga var
det faktorer i hemlandet eller mottagarlandet som skapade migrationsmönstret. Den
slutsats man kan dra är att dessa varierade beroende på vilket yrke man studerar närmare.
För att nämna ett exempel. Många av skräddarna som migrerade till Paris kunde såväl
konstatera skrädderinäringens nedgång i Stockholm samtidigt som lönerna och
bostadskostnaderna i Paris var bättre. De yrkesgrupper som kan knytas till Charles Tillys
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karriärmigrationsbegrepp får väl i första hand ses som uttryck för att pullfaktorn spelade
en avgörande roll.
Den andra delen i denna bok försökte kartlägga det migrationsmönster som möter oss hos
Parismigranterna. När de svenska migranterna anlände till Paris har det varit möjligt att
studera deras första bostadsadress, vilken i många fall var införd i församlingens
inflyttningslängd och sedermera i församlingsboken. Svenskarnas bostadsadresser kan
återfinnas i nästan samtliga arrondissement, men några sticker ut mer tydligt än andra,
nämligen de där det tidigare fanns många svenskar. De mest populära bostadsadresserna
kan återfinnas i de centrala arrondissementen 8 och 9, dvs Elysée och Opéra och 16 och 17,
Passy och Batignolles-Monceau. Därefter följde Louvre och Bourse, dvs 1:a och 2:a
arrondissementen.
Fanns det en strävan att söka sig till områden och stadsdelar där det redan fanns svenska
invandrare? Denna fråga var svår att besvara, eftersom det fanns svenska migranter i
nästan alla Paris arrondissement, med en något större koncentration i några av dem. En
del yrkesgrupper fanns i något större utsträckning i de stadsdelar där deras arbetsplatser
var belägna som i fallet med skräddarna. De mer välbärgade svenska migranterna förefaller
ha bosatt sig i Paris centrala delar.
Vilka skilda typer av sociala nätverk byggde man upp? Parissvenskarnas giftermålsmönster
visar att majoriteten av äktenskapen ingicks var mellan svenska män och kvinnor. De
utgjorde närmare hälften av samtliga ingångna äktenskap eller 45,5 procent. Därefter följde
gruppen svenska män som gifte sig med kvinnor med franskt ursprung, Deras andel var ca
20 procent, medan andelen fransmän som gifte sig med svenska kvinnor var drygt 6
procent. Dessa siffror visar att en betydande del av äktenskapen skedde över etniska
gränser, vilket sannolikt skapade ökade möjligheter till integration i det franska samhället.
Den del i integrationsmönstret, de möten som skedde på olika arbetsplatser, har varit
mycket svårt att belägga.
Om man ser närmare på hur länge svenskarna stannade i Paris visar det sig att det stora
flertalet bodde där under en relativt kort tid, vilket också förklarar svårigheterna att
integreras. Det var endast en liten del som bosatte sig resten av sin levnad i Paris. Detta
mönster styrker tidigare iakttagelser om att den svenska migrationen till Paris präglades
av det Charles Tilly har benämnt karriärmigration, dvs. majoriteten svenskar migrerade till
Paris för att skapa bättre förutsättningar för att vidareutveckla sin yrkeskarriär.
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Efterord
Jag har under flera år forskat om de svenskar som migrerade till Paris under 1800-talets
slutande årtionden fram till första världskrigets utbrott. Det har resulterat i flera artiklar
som publicerats i olika tidskrifter och en festskrift. 388 Jag har därefter funderat om jag
skulle försöka bygga ut dessa artiklar till en bok, som tillförde ett lite bredare perspektiv på
den svenska migrationen till Frankrike och Paris. Sedan tidigare var den svenska
konstnärskolonin väldokumenterad i ett flertal artiklar och böcker. Därför har jag valt att i
denna bok lyfta fram andra migrantgrupper, vilka tidigare fått en mycket liten
uppmärksamhet. Det finns några personer och institutioner jag bör tacka för deras
hjälpsamhet under mina arkivbesök. I Paris har personalen vid Archives de Paris och
Archives National de France alltid hjälpt mig när jag varit osäker om arkivmaterialets
innehåll och tillgänglighet. Jag har också haft förmånen att under mina Parisbesök haft
tillgång till en bostad i Institut suédois, nära såväl till franska nationalarkivet som
Bibliotheque historique de la ville de Paris.
Min gode vän och historikerkollega Maurizio Gribaudi vid École des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS) har varit en särskilt viktig samtalspartner som expert på Paris
1800-talshistoria och de olika källmaterial som knyter an till den urbana historien. Han
bjöd också in mig som gästprofessor till EHESS under en månad. Migrationshistorikern
och min tidigare kollega Per-Olof Grönberg har läst manus och kommit med många
värdefulla påpekanden. Jag har kanske inte följt alla hans synpunkter, men många. Vid ett
av mina arkivbesök fick jag ett stipendium från Stiftelsen Riksarkivarien Ingvar
Anderssons fond, vilket möjliggjorde en tvåveckors arkivvistelse i Paris.
I slutet av arbetet med detta manus kontaktades jag av en fransk forskare, Christian Chanel,
som för 35 år sedan skrev en doktorsavhandling vid Lyons universitet. Titeln på det manus
som han delgav mig är STOCKHOLM-SUR-SEINE. La colonie suédoise de Paris et son
église (1870-1914). Vie sociale, religieuse et culturelle. Som titeln anger är hans forskning
betydligt bredare än min. Jag har läst hela manuskriptet och kan konstatera att vår
forskning sammanfaller till vissa delar, men våra utgångspunkter är skilda. Jag har en
betydligt mer uttalad socialhistorisk och historiedemografisk inriktning, medan de
religiösa och kulturella aspekterna får en mer framskjuten position i Chanels manus.
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Bilaga 1
Svenska näringsidkare nämnda i Annuaire-almanach du commerce år 1890 och 1900.
1890
Bergström A, travaux spéciaux pour dentists, 16, avenue d’Orléans.
Ehrenberg, S, institution suédois, 27, boulevard Haussmann.
Lamm, Per, libraire, 9, rue Solferino.
Lindberg, Henrik, représentant du commerce, 16, rue Bleue.
Nilson (libraire) Per Lamm, success, 212, rue Rivoli, 5, boulevard des Italiens, 338, rue
Saint- Honoré.
Ström (O) et fils, tailleurs scandinaves, 4, rue de Grammont.
1900
Bennet et Engelsted, bois du Nord, 23, rue Chausée-d’Antin.
Berg, H, Dr. médecin-masseur, 10, Lord Byron.
Berg, Edouard, massage médical suédois, 120, avenue des Champs-Elysées.
Bergstrom, fourreurs, 6, rue Michodière.
Hagborg, Auguste, peintre-artiste, 5, bis rue Jadin.
Johansson, cordonnier, 37, rue Davy.
Kumlien, L G, directeur du gymnase Ling, 58, rue de Londres.
Lindberg, Henrik, aciers suédois, 187, quai Valmy.
Lindström, Axel, et Cie, bois du Nord et goudrons, 49, rue Godot-de-Mauroi.
Nilsson, Mlle, couturière, 1, rue Troyon.
Nilsson, libraire (Per Lamm success), 7, rue de Lille.
Nilsson, J, tailleur, avenue de la République.
Noël, (F A), agent général des foyers Meidrum, 5, rue Greffulhé.
Nordenfeldt, Société) societé d’etudes mechanique 8 rue Auber.
Nordenfeldt, P, ingenieur civil, 8, rue Auber.
Norén, bottier, 27, rue Marbeuf.
Norlin, C et Cie, bois du Nord, 37, rue de Berlin.
Vasseur, Francis, commissionaire, 142, rue faubourg Saint-Denis.
Ström (O) et fils, tailleurs scandinaves, rue de la Chausée-d’Antin.
Källa : Annuaire-almanach du commerce. Didot-Bottin 1890. Paris, vol 1. 1890. Paris:
Didot-Bottin 1890. Annuaire-almanach du commerce. Didot-Bottin 1900. Paris, vol 1.
1900. Paris: Didot-Bottin 1900.
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Bilaga 2.
Archives de Paris. Registres d'actes d'état civil (1860-1902). Mariages, 8e arr. 26.5 1877
Le Vingt-six Mai mil huit cent soixante-dix-sept à onze heures trois quarts du matin. Acte
de mariage de Louis Auguste Provendier, cuisinier, né le dix-neuf Janvier mil huit cent
cinquante-un à Follainville (Seine et Oise) demeurant à Paris, rue de Moscou, 11, fils majeur
de: Francois Marcel Provendier et de Marie Augustine Zoé Choquet, son epouse,
cultivateurs, domiciliés à Follainville présents et consentants.
Et de: Carolina Catharina Hagstrom, femme de chambre, née le vingt-cinq Novembre mil
huit cent trente-sept à Fogdo (Suède) demeurant à Paris, Boulevard Haussmann No 134,
fille majeure de Johan Adolf Hagstrom décédé, et Brita Christina Blomberg, sa veuve, sans
profession, domiciliée à Strengnas (Suède), consentante par acte.
Les actes préliminaries sont: les publications faites en cette Mairie les Dimanches treize et
vingt Mai courant à midi affichées, sans opposition, les actes de naissance des époux, le
certificate de décés du père de l’épouse, le consentement de sa mère, l’avis de M. le
Procureur de la République près le Tribunal civil de la Seine en date du quinze Mai courant,
la permission en date du dix-sept Avril precedent accordée à l’épouse par le general
commandant la Place de Paris desquelles pieces paraphées et annéxées, il a été fait lecture
ainsi que du chapitre du code civil: des Droits et Devoirs respectifs des Epoux.
Les Epoux et les père et mère de l’époux, interpellés par nous, conformément à la loi du 10
Juillet 1850, nous ont déclaré qu’il n’a pas été fait de contract de marriage, et, de suite, les
dits Epoux ont aussi alternativement déclaré prendre en mariage: l’un Carolina Catharina
Hagstrom, l’autre Louis Auguste Provendier.
Après quoi, Nous Gabriel Guy Marie Carron, adjoint au Mairie du huitième arrondissement
de Paris, officier de l’état civil, avons en l’hôtel de la Mairie publiquement prononcé au nom
de la Loi que les dits Epoux sont unis en mariage en presence des témoins ci-après: Edmond
Rébiffé, cuisinier, vingt-huit ans, demeurant rue Radziwill 19; Emile Breton, cultivateur,
vingt-cinq ans, demeurant à Follainville (Seine et Oise); Gustave Bagge, capitaine, trentesept ans, Boulevard St. Germain 81; Oscar Lagerheim, capitaine, quarante ans, rue du
Rocher 31. Et ont les Epoux, le père de l’epoux et les témoins signé avec nous, la mère de
l’epoux ayant déclaré ne le savoir, après lecture faite.
Provendier
Hagström
O. Lagerheim Breton
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Provendier

Rébiffé

G. Bagge
G Carron
adj

Bilaga 3.
Archives de Paris. Registres d’actes d’état civil (1860-1902). Mariages, 8e arr. 26.5 1877
Den 26:e maj 1877 klockan 11.45 på morgonen. Äktenskapsattest för Louis Auguste
Provendier, kock, född den 19 januari 1851 i Follainville (Seine et Oise) bosatt i Paris, rue
Moscou 11, myndig son till jordbrukaren François Marcel Provendier och hans äkta maka
Marie Augustine Zoé Choquet, boende i Follainville, närvarande och medgivande.
Och: Carolina Catharina Hagström, kammarjungfru, född den 25 november 1837 i Fogdö
(Sverige) bosatt i Paris, Boulevard Haussmann nummer 134, myndig dotter till avlidne
Johan Adolf Hagström och hans änka Brita Christina Blomberg, utan yrke, boende i
Strängnäs (Sverige), medgivande med attest.
De inledande attesterna är: tillkännagivandet av äktenskapet är gjort vid detta rådhus
söndagarna den13:e och 20:e innevarande maj och anslagits vid middagstid utan
invändningar, makarnas födelseattester, makans avlidne faders dödsbevis, hennes mors
medgivande, den allmänna åklagarens vid Seines civila domstol avisering den 15:e
innevarande maj, tillståndet och medgivandet från den 17:e föregående april utfärdat för
maken av generalkommendanten vid Place de Paris som underskrivits med signatur och
bifogats, den har också blivit uppläst sålunda i enlighet med vad som fordras: respektive
rättigheter och skyldigheter för makarna.
Makarna och makarnas fäder och mödrar, tillfrågade av oss, i överensstämmelse med lagen
från den 10 juli 1850, vi har tillkännagivit att den inte har blivit …: den ene Carolina
Catharina Hagström, den andre Louis Auguste Provendier.
Efter vad, har vi Gabriel Guy Marie Carron, biträde hos borgmästeriet i 18:e
arrodissementet i Paris, civil tjänsteman, i rådhuset offentligt tillkännagivit i lagens namn
att sagda makar är förenade i äktenskap i närvaro av nedanstående vittnen: Edmond
Rébiffé, kock, 28 år, boende vid rue Radziwill 19; Emile Breton, jordbrukare, 25 år, bosatt
i Follainville (Seine et Oise); Gustave Bagge, kapten, 37 år, Boulevard St. Germain 81; Oscar
Lagerheim, kapten, 40 år, rue du Rocher 31. Och har makarna, makans far och vittnena
underskrivit med oss, makans mor har förklarat att hon inte kunnat det, efter gjord
uppläsning.
Provendier
Hagström
O. Lagerheim Breton

Provendier

Rébiffé

G. Bagge
G. Carron
adj
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KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING
Otryckta källor
Riksarkivet (RA)
SVAR. Utrikesdepartementet med föregångare. Godkända svenska medborgarrättsförklaringar 1896-1918.
SVAR. Svenska församlingens i Paris arkiv.
Husförhörslängd 1878-1901.
Församlingsbok 1901-1926.
In- och utflyttningslängd 1883-1920.
Födelse- och dopbok 1880-1899.
Lysnings- och vigselbok 1877-1879.
Lysnings- och vigselbok 1880-1899.
Lysnings- och vigselbok 1899-1914.
SVAR. Konsulatarkiv
Paris.
Marseilles
SVAR. Kommerskollegium. Kammarkontoret.
Årsberättelser handlanden och hantverkare. Städer 1878, 1879, 1880, 1888.
SVAR. Ericsbergsarkivet.
Brev från Thorsten Wilhelm Nordenfelt till Carl Carlsson Bonde. 22 november 1890.
SVAR. Krigsarkivet.
Arméns porträttsamling.
SVAR. Folkräkningar
Folkräkningen 1880. Kjula.
Folkräkningen 1900. Norrbotten.
Folkräkningen 1880, 1890, 1900. Stockholms stad.
Folkräkningen 1880. Västernorrlands län.
Folkräkningen 1890. Örebro län.
SVAR. Kyrkoarkiv
Borgholms kyrkoarkiv
Födelse-och dopbok 1836-1860.
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Brännkyrka kyrkoarkiv
Husförhörslängder. A I. 21. 1881-1885.
Engelbrekts församlings kyrkoarkiv
Inflyttningslängder 1907.
Utflyttningslängder 1907.
Gävle Heliga Trefaldighets kyrkoarkiv
Husförhörslängder 1871-1875.
In- och utflyttningslängder 1875-1880.
Hallstahammars kyrkoarkiv
Födelse- och dopbok för Hallstahammars församling 1857.
Hedvig Eleonora kyrkoarkiv
Födelse- och dopbok 1864-66.
Inflyttningslängder 1875-1876.
Inflyttningslängder, förteckningar och diarier.
Utflyttningslängder 1875-1880, 1888-1893.
Vigselböcker 1879-1887.
Helsingborgs stadsförsamlings arkiv
Församlingsböcker 1900-1907.
Härnösands domkyrkoförsamlings arkiv
Husförhörslängder 1861-70.
Jacobs och Johannes församlings kyrkoarkiv
Födelse- och dopbok för Jakob och Johannes församling. CI A. 25.
Inflyttningslängder för Jacobs församling 1892.
Inflyttningslängder för Johannes församling B 1. 31. 1900-1901.
Utflyttningslängder för Johannes 1883-87.
Kjula kyrkoarkiv
Husförhörslängd AI. 19.
Husförhörslängd AI. 20.
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Klara kyrkoarkiv
Inflyttningslängder och diarier över inkomna personer 1872-1874, 1878-1879.
Inflyttningslängder och diarier över inkomna personer 1890.
Köpings kyrkoarkiv
Husförhörslängd 1845-1850.
Malmö garnisonsförsamlings arkiv
Födelse- och dopböcker 1861-1883.
Maria Magdalena kyrkoarkiv
Födelse-och dopbok 1834-1854.
Norrköpings St. Olai kyrkoarkiv
Födelse- och dopböcker 1844-1861.
Nyköpings västra församlings kyrkoarkiv
Husförhörslängd för Nyköpings västra församling 1886-1890.
Flyttningslängder 1878-1892.
Stigsjö församlings kyrkoarkiv
Födelse- och dopbok för Stigsjö församling 1824-61.
Stora Tuna kyrkoarkiv
Födelse- och dopbok 1848-1860.
Husförhörslängder 1850-1860
Flyttningslängder 1848-1877.
Storkyrkoförsamlingens arkiv
Utflyttningslängder 1869-1874.
Utflyttningslängder. Huvudserie 1875-1878.
Längder över nattvardsungdom 1843-1860.
Svanskogs kyrkoarkiv
Födelse- och dopbok 1875-1890.
Församlingsbok 1901-1926.
Uppsala domkyrkoförsamlings arkiv
Husförhörslängder. Svartbäcksroten. 1865-1879.
Flyttningslängder 1877-1882.
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Virestads kyrkoarkiv
Inflyttningslängd 1884-1894.
Visby stadsförsamlings arkiv
Husförhörslängd 1851-1865.
Åmåls stadsförsamling kyrkoarkiv
Husförhörslängd1861-1865.
In- och utflyttningslängder 1861-1879.
Krigsarkivet (KrA)
SVAR. Arméns porträttsamling
Stockholms stadsarkiv
Rotemansarkivet
Id 001650030110.
Id 007150020060.
Id 007300010170.
Id 019330020110.
Id 020080070081.
Id 020300080040.
Id 02244480090170.
Id 036380010010.
Id 049620030210.
Id 0683340030090.
Id 0705900090210.
Id 0730800670.
Id 070920020240.
Id 102250070020
Id 124030010040.
Hälsovårdsnämndens dödsbevis 1878-1926.
Mantalsregister 1855.
Överståthållarämbetet för uppbördsärenden. År 1867, 1868, 1887, 1898, 1902.
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Landsarkivet i Göteborg
Göteborgs poliskammares arkiv före 1890
Inkomna uppgifter om utvandrade personer. 7.8 1891. Kontraktsnummer 934-935.
Archives Nationales (AN)
Archives Nationales. Microfilms BB/27/ 1260 à 1403.
Databasen Leonore. LH/2766/28, LH/192/65, LH/239/3.
Ministère de la Justice. Série BB/11. Naturalisation, changements de nom, dispenses pour
mariage, autorisations d’entrer ou de rester au service de puissances étrangères.
Archives de Paris
Calepins des propriété baties 1852-1900. Serie D1.P4.
Digitala källor
Archives de Paris. Registres d’actes d’état civil (1860-1902).
Demografiska databasen (DDB). Njurunda.
Demografiska databasen (DDB). Skön.
http://svenskuppslgsbok.se/?s=Bonnat
Oxford Dictionary of National Biography. Oxford University Press, 2004.
Tryckta källor
Annuaire-almanach du commerce. Didot-Bottin 1890. Paris, vol 1. 1890. Paris: DidotBottin 1890.
Annuaire-almanach du commerce. Didot-Bottin 1900. Paris, vol 1. 1900. Paris: DidotBottin 1900.
Emigrationsutredningen. Bilaga IV. Utvandringsstatistik. Stockholm 1910.
SOS. Bidrag till Sveriges officiella statistik. A. Befolkningsstatistik. 1878-1910. Stockholm
[1879-1910].
Svensk författningssamling (SFS), n:r 71, 1894.
Sveriges statskalender 1881. Stockholm: P. A. Norstedt & söner, 1881.
Sveriges statskalender 1893. Stockholm: P. A. Norstedt & söner, 1893.
Tullkommitténs betänkande 1882. Del 1. Stockholm 1882.
Tidningar
Archives commerciales de la France 1893, 1898, 1899, 1904, 1907, 1909.
Dagens Nyheter 23.7 1887.
Dalpilen 18.8 1908.
Hvar 8 dag 1909.
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Idun, 47, 1902.
Svensk handtverkstidning 1913-1914.
Litteratur
Ahlqvist, Göran, ’Sydsvensk utvandring till Danmark’, Scandia, vol. 42, 1976.
Andræ, Tor, Nathan Söderblom. Uppsala: J.A. Lindblads förlag, 1931.
Bade, Klaus J., Emmer, Pieter C., Lucassen, Leo & Oltmer, Jochen, eds., Enzyklopädie.
Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Paderborn: Ferdinand
Schöningh, 2007.
Balzac, Honoré de, La cousine Bette. Paris: Bookking International, 1993.
Barnes, David S., The Great Stink of Paris and the Nineteenth-Century Struggle against
Filth and Germs. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006.
Barth, Fredrik, ed., Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Cultural
Differences. Oslo, 1994.
Bertillon, Jacques, La dépopulation de la France. Paris: Librairie Félix Alcan, 1911.
Blanc-Chalèard, Marie-Claude, ’L’habitat immigre à Paris aux xix et xx siècles’, Le
Mouvement social, no 182, 1998.
Bratt, Martin, ’Nationalitetsmatrikeln – en förbisedd källa’, Släkthistoriskt Forum, 4, 1990.
Brown, John and Marco H.D. van Leeuwen, eds., Origins of the Modern Career. Ashgate
2004.
Brunet, Jean-Paul, Saint-Denis: La ville rouge : socialisme et communisme en banlieu
ouvrière, 1890-1937. Paris : Hachette, 1980, s. 26.
Burke, Peter, History and Social Theory. Cambridge: Polity, 1992.
Bygdén, Leonard, Hernösands stifts herdaminne. 2. Uppsala: Almqvist & Wiksell 1923.
Carlsson, Sten, ‘Chronology and Composition of Swedish Emigration to America’, i From
Sweden to America: a history of migration. Edited by Hans Norman and Harald Runblom.
University of Minnesota Press, 1976.
Casselle, Pierre, Nouvelle histoire de Paris. Paris républicain 1871-1914. Association pour
la publication d’une Histoire de Paris. Paris 2003.
Cederqvist, Jane, Arbetare i strejk: studier rörande arbetarnas politiska mobilisering
under industrialismens genombrott. Stockholm 1850-1909. Stockholm: Liber Förlag,
1980.
Cederschiöld, Gunnar, Bland artister och hyggligt folk i Paris. Stockholm : Ljus, 1915.
Chevalier, Louis, Les Parisiens. Paris: Librarie Hachette, 1967.
Conzen, Kathleen Neils et al., ‘The Invention of Ethnicity’, Journal of American Ethnic
History, 1992.
Coons, Lorraine, Women Home Workers in the Parisian Garment Industry, 1860-1915.
New York & London: Garland Publishing Inc., 1987
147

Cross, Gary S., Immigrant Workers in Industrial France. The Making of a New Laboring
Class. Temple University Press, 1983.
Crossick, Geoffrey and Heinz-Gerhard Haupt, The Petite Bourgeoisie in Europe 1780-1914.
London and New York: Routledge, 1995.
Crossick, Geoffrey and Serge Jaumin (eds), Cathedrals of consumption. The European
department store, 1850-1939. Ashgate 1999.
Daudet, Alphonse, Quarante ans de Paris 1857-1897. Geneve 1897.
Dignan, Don, ‘Europe's Melting Pot: A Century of Large-Scale Immigration into France’,
Ethnical and Racial Studies 4(2), 1981.
Edgren, Lars, Lärling-gesäll-mästare: hantverk och hantverkare i Malmö 1750-1847.
Lund: Dialogos, 1987.
Ekdahl, Sven, red., Svenska Victoriaförsamlingen

Berlin 1903-2003. Utgiven av

Victoriaförsamlingens kyrkoråd under redaktion av Sven Ekdahl. Berlin 2003.
Elgenstierna, Gustaf, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. Band 1. Faksimil. av
1. upplagan. Stockholm: Norstedt, 1925-1936. Stockholm: Sveriges släktforskarförbund., 1998.
Ericsson, Tom, En sentida gesällvandring: svenska hantverkare i Paris 1878-1910, i Från
legofolk till stadsfolk. Festskrift till Börje Harnesk. Härnösand 2012.
Ericsson, Tom, Mellan kapital och arbete. Småborgerligheten i Sverige 1850-1914. Umeå
studies in the Humanities. 86. Umeå 1988.
Ericsson, Tom, Personhistorien och internet: exemplet buntmakaren Herman Bergström,
Personhistorisk Tidskrift, 2 2010.
Ericsson, Tom, "Träkarlar. Norrländsk trävaruindustri och Frankrike före första
världskriget”, OKNYTT. Tidskrift för Johan Nordlander-sällskapet, 1-2, 2012.
Faramond, Guy de, ‘Des relations commerciales inégales des origines à 1914’, i Batail,
Marianne et Jean-François (red), Une Amitié Millénaire. Les relations entre la France et
la Suède a travers les ages. Paris : Beauchesne, 1993.
Farcy, Jean-Claude et Alain Faure, La mobilité d’un génération français : Recherche sur
les migrationset les déménagements vers et dans Paris à la fin du XIXe siècle. Paris:
Institut National d’Etudes Démographiques, 2003.
Faure, Alain, ‘Local Life in Working-Class Paris at the End of the Nineteenth Century’,
Journal of Urban History, 32, 5, 2006.
Forsberg,

Arne,

’Svenska

Sofiaförsamlingen

i

Paris

1914-1974’,

i

Svenska

Sofiaförsamlingen i Paris. Jubileumsskrift 1626-1976. Redaktionskommitté: C. G.
Bjurström mfl. Ystad 1976.
Forsberg, Nils, Mitt liv. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1929.
Fournel, Victor, Paris nouveau et Paris futur. Paris 1865.

148

France. Ministère de la justice. Compte général de l'administration de la justice civile et
commerciale en France... / présenté... par le Garde des sceaux. 1904.
Friborg, Göran, Brasiliensvenskarna: utvandring, invandring, bosättning 1850-1940.
Emigrantinstitutets skriftserie 5. Växjö 1988.
From Sweden to America: a history of migration. Edited by Hans Norman and Harald
Runblom. University of Minnesota Press, 1976.
Green, Nancy L., ‘Paris: A Historical View’, i Rath, Jan ed., Unravelling the Rag Trade.
Immigrant Entrepreneurship in Seven World Cities. Berg Publisher, 2002.
Grönberg, Per-Olof, Learning and returning: return migration of Swedish engineers from
the United States. Report from the Demographic Database, University of Umeå. 22. Umeå
2003.
Hajnal, John, ‘European Marriage Patterns in Perspectives’, i Population in History. Eds.
D.V. Glass and D.E.C. Eversley. London: Edvard Arnold, 1965.
Halldén, Olle, Vandringsboken. En femtioårig brevväxling mellan kvinnor. HLS förlag
1996.
Hillairet, Jacques, Connaissance du vieux Paris. Paris: Rivages 1993.
Hildebrand, Albin, Svenskt porträttgalleri. Stockholm 1899.
Hoerder, Dirk & Leslie Page Moch, European Migrants: global and local perspectives,
Northeastern University Press, 1996.
Hooghiemstra, E, ‘Migrants, Partner Selection and Intergration : Crossing Borders’,
Journal of Comparative Family Studies, 32, 2002.
Houdaille, Jacques, ‘Paris XIV vers 1860’, Population, 1985.
Hägerstrand, Torsten, ‘Migration and area. Survey of a sample of Swedish migration fields
and hypothetical considerations on their genesis’, i David Hannerberg, Torsten
Hägerstrand och Bruno Odeving (red.), Migration in Sweden. A Symposium. Lund Studies
in Geography Series B, no. 13. Lund: Gleerup, 1957.
Indebetou, Govert & Erik Hylander (eds), Svenska Teknologföreningen 1861-1936.
Biografier. Svenska Teknologföreningen. Stockholm, 1937.
Jerome, Harry, Migration and Business Cycles. Publications of the National Bureau of
Economic Research. New York, 1926.
Johansson, Ingemar, Strejken som vapen. Fackföreningar och strejker i Norrköping 18701910. Stockholm; Tiden, 1982.
Johansson, Rune, ’Registrering av flyttare’, Scandia, vol. 42, 1976.
Karsten, Sjoerd et al, ’Choosing Segregation or Integration’: the Extent and Effects of
Ethnic Segregation’, Education and Urban Society, 38, 2006.
König, Mareike, ’Brüche als Gestaltendes Element: Die Deutschen in Paris im 19.
Jahrhundert’, i König, Mareike, hg., Deutsche Handwerker, Arbeiter und Dienstmädchen

149

in Paris: Eine vergessene Migration im 19. Jahrhundert. München: Oldenbourg
Wissenschaftsverlag, 2003.
Lazare, Felix, Dictionnaire administratif et historique des rues de Paris et de ses
monuments. Paris 1844-49.
Lesselier, Claude, ‘Employées de grands magasins à Paris (avant 1914)’, Le Mouvement
social, 105, 1978.
Lindbom, Tage, Den svenska fackföreningsrörelsens uppkomst och tidigare historia 18721900. Stockholm 1938.
McBride, Theresa, ‘A Womens World: Department Stores and the Evolution of Women’s
Employment, 1870-1920’, French Historical Studies, 10 (4), 1978.
Marchand, Bernard, Paris, histoire d’une ville (XIXe-XXe siècle). Paris: Éditions du Seuil,
1993.
Maroussem, Pierre du, red., La petite industrie: salaires et durée du travail. Volume 2. Le
vêtement à Paris. Paris 1896.
Miller, Michael B., The Bon Marche: Bourgeois Culture and the Department Store, 18691920. Princeton: Princeton University Press, 1994.
Millroth, Thomas & Pelle Stackman, Svenska konstnärer i Paris. Författarförlaget Fischer
& Rye, 1989.
Ministére du travail et de la prévoyance sociale. Statistique générale en France. Salaires et
coût de l’existence à diverses époques, jusqu’en 1910. Paris : Imprimerie Nationale, 1911.
Mitch, David, John Brown and Marco H.D. van Leeuwen, eds., Origins of the Modern
Career. Ashgate, 2004.
Moch, Leslie Page, ‘Migration and the Nation: The View from Paris’, Social Science History,
28 (1), 2004.
Moch, Leslie Page, Moving Europeans: Migration in Western Europe since 1650.
Bloomington: Indiana University Press, 2003.
Moch, Leslie Page, ‘Networks among Bretons? The Evidence for Paris, 1875–1925’,
Continuity and Change, 18 (3), 2003.
Nilsson, Fred, Emigrationen från Stockholm till Nordamerika 1880-1893. En studie i
urban utvandring. Studia Historica Upsaliensia. 31. Stockholm 1970.
Noiriel, Gérard, ‘Difficulties in French Historical Research on Immigration’, i Immigrants
in Two Democracies: French & American Experience. Edited by Donald L. Horowitz &
Gérard Noiriel. New York University Press, 1992.
Noiriel, Gérard, Le Creuset français. Histoire de l’immigration. XIXe-XXe siècles. Paris:
Seuil, 1988.
Nordisk familjebok. Uggleupplagan. Stockholm 1917.
Nordensvan, Georg, Svensk konst och svenska konstnärer i 19de århundradet. II. Från
Karl XV till sekelskiftet. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1928.
150

Nordström, N.J., Svenska baptistsamfundets historia. D.1. Stockholm: Ms Förlag, 1928.
Nystedt, Olle, Nathan Söderblom. En levnadsteckning. Stockholm: SKD, 1931.
Ottosson, Anders, Sjukgymnasten – vart tog han vägen? En undersökning av
sjukgymnastyrkets maskulinisering och avmaskulanisering 1813-1934. Göteborg 2005.
Palmborg, Stina, Nathan Söderblom. Märkliga människor. Stockholm: Natur och Kultur,
1948.
Pinkney, David H., Napoleon III and the Rebuilding of Paris. Princeton University Press,
1958.
Plakans, Andrejs, Kinship in the Past. An Anthropology of the European Family Life, 15001900. Oxford: Basil Blackwell, 1986.
Prendergast, Christopher, Paris och 1800-talet. Stockholm: Stehag 2000.
Pryser, Tore, Gesellar, rebellar og svermarar. Om ”farlege folk” kring 1850. Oslo: Det
Norske Samlaget 1982.
Qvist, Nils Henrik, Ådalen. 2. Stockholm 1946.
Ravenstein, Ernst Georg, ‘The Laws of Migration’, Journal of the Statistical Society, 48,
1885.
Ravenstein, Ernst Georg, ‘The Laws of Migration’, Journal of the Statistical Society, 52,
1889.
Rehnberg, Mats, red., Snickarminnen. (Svenskt liv och arbete n:r 27). Stockholm 1961.
Reslow, Wilhelm, En bokbinderiarbetares minnen. Stockholm: Tidens Förlag, 1929.
Rosenberg, Clifford D., Policing Paris. The Origins of Modern Immigration Control
Between the Wars. Cornell University Press, 2006.
Rosental, Paul-André, Les Sentiers invisibles. Espace, families et migrations dans la
France du 19e siècle. Paris: Éditions de l’École des hautes Études en Sciences Sociales, 1999.
Rostorp, Vibeke, ’La Suédoise Agnes Kjellberg de Frumerie (1869-1937), céramiste et
sculpteur à Paris’, Bulletin de la Société de l'histoire de l'art français, 2005.
Runblom, Harald, ‘Swedish Emigration to Latin America’, i From Sweden to America: a
history of migration. Edited by Hans Norman and Harald Runblom. University of
Minnesota Press, 1976.
Runblom, Harald, ’Svenskarna i Canada. En studie i låg etnisk medvetenhet’,
Historieforskning på nya vägar. Studier tillägnade Sten Carlsson 14.12 1977. Redaktör:
Lars-Göran Tedebrand. Lund: Studentlitteratur, 1977.
Rönnqvist, Carina, Svea folk i Babels land. Svensk identitet i Kanada under 1900-talets
första hälft. Kulturens frontlinjer 48. Umeå 2004.
Sauvage, Jean, Eine Reise nach Paris. Berlin 1900.
Schrover, Marlou and Jelle Van Lottum, ‘Spatial concentration and communities of
immigrants in the Netherlands 1800-1900’, Continuity and Change, 22, 2, 2007.

151

Shapiro, Ann-Louise, Housing the Poor of Paris, 1850-1902. The University of Wisconsin
Press, 1985.
Simmel, George, ‘The Metropolis and Mental Life’, i Hatt, P.K. and Reiss, A.J., eds., Cities
and Society. Glencoe, Ill., 1957.
Sjoerd, Karsten et al., ’Choosing segregation or integration: the extent and effects of ethnic
segregation, Educational urban society, 38, 2006.
Sjöstedt, Erik, red., Sverige kring Eiffeltornet. Stockholm 1889.
Strömberg,

Bengt,

’Svenska

Sofiaförsamlingen

i

Paris

1859-1913’,

i

Svenska

Sofiaförsamlingen i Paris. Jubileumsskrift 1626-1976. Redaktionskommitté: C. G.
Bjurström mfl. Ystad 1976.
Sutcliffe, Anthony, The autumn of central Paris: the defeat of town planning. Edvard
Arnold, 1970.
Sveriges ridderskaps och adels kalender 1923. Stockholm 1923.
Svenska Sofiaförsamlingen i Paris. Jubileumsskrift 1626-1976. Redaktionskommitté: C.
G. Bjurström mfl. Ystad 1976.
Svenska Trävaruexport under hundra år. Utg. Ernst Söderlund. Stockholm 1951.
Svenskt biografiskt handlexikon. Stockholm 1906.
Svenskt biografiskt lexikon. Stockholm 1991.
Svensson, Inge, Hantverkarna i Malmö 1845-1895. Utgiven av Malmö hantverksförening.
Malmö 1951.
Söderberg, Tom, Hantverkarna i genombrottsskedet 1870-1920. Sveriges hantverks- och
småindustriorganisations historiska skriftserie. Stockholm 1965.
Söderblom, Anna, På livets trottoir. Några minnesanteckningar. Lund: Gleerups, 1948.
Söderlund, Ernst, Hantverkarna. Stockholm: Tiden, 1949.
Tedebrand, Lars-Göran, Västernorrland och Nordamerika 1875-1913. Utvandring och
återinvandring. Studia Historica Upsaliensia.. 42. Stockholm 1972.
Tilly, Charles, Roads from Past to Future. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 1997.
Tilly, Louise A., ‘Three faces of capitalism: women and work in French cities’, i John M.
Merriman, John M., ed., French Cities in the Nineteenth Century. London: Hutchinson,
1982.
Traugott, Mark (ed), The French Worker. Autobiographies from the Early Industrial Era.
University of California Press, 1993.
Weber, Eugen, Peasants into Frenchmen. The Modernization of Rural France 1870-1914.
London: Chatto & Windus, 1976.
Vecoli, Rudolf & Suzanne Sinke, A Century of European Migrations, 1830-1930.
University of Illinois Press, 1991.

152

Wellman, Barry & Charles Wetherell, ‘Social Network Analysis of Historical Communities:
Some Questions from the Present to the Past’, The History of the Family, vol. 1, number 1,
1996.
Whiteing, Richard, The life of Paris. London 1900.
Wirth, Louis, ‘Urbanism as a Way of Life’, i i Hatt, P.K. and Reiss, A.J., eds., Cities and
Society. Glencoe, Ill., 1957.

153

Umeå universitetsbibliotek
Arkiv och specialsamlingar
901 74 UMEÅ
ISBN 978-91-7855-012-8

