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Abstract 

The first mass emigration 

Already during- the first half of the 1840's a number of smaller group emigrations 
from Sweden took place. However it was not until 1846 that the first real break
through in emigration occurred when the Erik Jansonist sect began emigrating. 
The majority of those more than 1,300 people who emigrated from Sweden in that 
year were members of the Erik Jansonists. In comparison, the number of emigrants 
from the preceeding five years was only 249. Almost a quarter of the 1846 emi
grants came from the same parish, Alf ta in Hälsingland, and it may thus be said 
that it was from this province that the earliest mass emigration occurred. 

Why did mass emigration in 1846 take place and what role did it play in later emi
gration movements at the local, regional and national level? Has the religious a-
wakening been sufficiently noticed when tracing the background of Swedish emi
gration to America? Those are the main questions raised in this inquiry. 

However, socio-economic conditions were not a primary cause of this break-up. 
Emigration, instead, had its most important precondition in the widespread reli
gious revival in Alfta and Gävleborg. The Eric Jansonist emigration had great 
importance locally in Alfta, which can be seen most by the large number of follo
wers from the parish. Even in the 1880's the parish had the next highest emigra
tion intensity in the region. The importance of this early emigration can also be 
seen at the regional level. During the 1850's and 1860's Gävleborg was the third 
and second respectively emigration area in Sweden, but during the 1870's and 
1890's there was a higher frequency of emigration from "Eric Jansonist parishes" 
than from "non-Eric Jansonist parishes". Finally the Eric Jansonist emigration 
played an important part in the Swedish emigration movement to America at the 
national level. First, it contributed to a substantial increase in the spread of 
information about America in Sweden in the 1840fs. Second, it can easily be estab
lished that there were definite links between the Eric Jansonist movement and 
other subsequent emigration from other parts of Sweden. Third, the Eric Jansonist 
emigration led to the establishment of a string of Swedish colonies strategically 
situated in the American Mid-West, which later served as reception and transit 
centres for subsequent emigration. 
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Förord 

Forskningsuppgiften som ligger till grund för denna avhandling gavs mig 
av dåvarande docent Sune Åkerman, Uppsala. Uppgiften bestod i att göra 
en undersökning av befolkningsrörlighetens och emigrationens bakgrunds
mekanismer i hälsingesocknen Alfta under 1800-talet. Efterhand som arbetet 
fortskred stod det klart för mig, att 1840-talsutvandringen frän denna 
socken hade en för Sverige unik omfattning. En förskjutning av avhand
lingens tyngdpunkt mot studiet av den första massutvandringen blev natur
lig och därmed var ramen för avhandlingen given. 

Mitt tack går till de många som haft del i avhandlingens tillkomst. Före
ståndare Helge Törnros och hans medhjälpare Hildur Westerberg, Fabian 
Ziljadt och Elon Östlund m fl vid AMS kontorsarbetscentral i Söderhamn 
har med utomordentlig noggrannhet svarat för det tidsödande och omfatt
ande excerperingsarbetet. Många har också varit mig till stor hjälp i sam
band med hålkortsstansning och databehandling. Det vänliga tillmötesgå
endet i Alfta från bl a kyrkoherde Rune Sannerman och kyrkoskrivare 
Britt-Marie Hall har i hög grad underlättat min forskning. Kontakterna 
med Alfta hembygdsförening genom bl a Jan-Olof Eriksson har varit stimu
lerande. 

Professorerna Egil Johansson, Göran Rystad, Sven Lundkvist och Sune 
Åkerman har i olika skeden av avhandlingsarbetet gett värdefull hand
ledning och uppmuntran. Av största betydelse har också docent Jan Sun-
dins konstruktiva kritik varit. Fil dr Ingrid Åberg har gått igenom större 
delen av manuskriptet och därvid gjort värdefulla påpekanden. Problem 
rörande erikjansarsekten har jag haft förmånen att diskutera med bl a 
teologerna Henrik Gladh och Sven Hansson, vilka i sina avhandlingar 
behandlat frågor i anknytning till sekten. Kontakterna med de amerikanska 
antropologerna Carolyn och Hiram Wilson, vilka tillbringat ett år i Sverige 
för att bl a studera den miljö erikjansarna lämnade, har också varit mycket 
givande. Förutom värdefulla diskussioner med mina seminariekamrater har 
jag även kunnat ventilera viktiga problem i avhandlingen med professor 
John G. Rice, University of Minnesota, USA. 

Figurer, kartor och diagram har ritats av Mathy Lundström. Geraldine 
Dick och David Gaunt har hjälpt mig med översättningen av sammanfatt
ningen. För utskriften svarar Dataskrivbyrån i Umeå. 



Jag vill också tacka min familj och då främst min hustru Kristina, vars 
utomordentliga insats inte nog kan värderas. Ett stort tack går också till 
min mor, som vid otaliga tillfällen generöst ställt sig till förfogande för 
tillsyn av våra fem barn! 

Till alla som främjat min forskning framför jag mitt tack! 

Umeå i april 1981 

Kjell Söderberg 
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KAP I BAKGRUND OCH PROBLEM 

1.1 Allmänt om befolkningsrörlighet 

Geografisk rörlighet har i alla tider spelat en viktig roll i mänsklighetens 
historia. Omfattande migrationer är kända redan i förhistorisk tid*. Den 
mest omfattande rörligheten under de senaste århundradena har utgjorts av 
flyttningen från landsbygd till städer, vilken i Europa och Nordamerika 
pågått i mer än 150 år parallellt med den industriella revolutionen. Denna 
s k urbanisering har även spritts till dagens underutvecklade länder, där 
den på många håll till följd av bl a en mycket kraftig folkökning nått en 
omfattning utan tidigare motsvarighet och utgör ett växande, mycket 

2 allvarligt problem . 

Även migrationen mellan länder och kontinenter har under de senaste år
hundradena varit av mycket stor omfattning. Nya områden har öppnats 
för exploatering samtidigt som tekniska och ekonomiska framsteg möjliggjort 
avsevärda förbättringar ifråga om kommunikationsleder och transportme-

o 
del . En i flera länder liberaliserad lagstiftning gav på 1800-talet ökad 
rörelsefrihet för den enskilde både inom och utom det egna landets gränser 

4 och skapade därmed helt nya förutsättningar för massemigrationer . Den 
in te rkon tin en tala migrationen beräknas perioden 1821-1932 ha omfattat 
omkring 59 miljoner människor. Huvuddelen av dessa utgjordes av europeer, 

5 som till mer än 90 procent emigrerade till Nord- och Sydamerika . 

Migrationen från respektive till europeiska länder har också efter andra 
världskriget varit den internationella migrationens huvudkälla, något som 
givetvis i mycket hög grad betingats av politiska och ekonomiska förhållan
den6. De senaste decenniernas ekonomiska högkonjunkturer i Västeuropa 
har t ex medfört stor invandring dit, i första hand från medelhavslän
derna^ . 

Också den interna migrationen är av stor omfattning. Som exempel kan 
nämnas, att 33 miljoner människor i USA bodde i ett annat "county" år 
1975 än fem år tidigare. Antalet födda under samma tid var däremot endast 
17 miljoner och antalet döda 10 miljoner. Men befolkningsrörlighet är inte 
enbart en viktig demografisk faktor. Liksom dess orsaker ofta kan härledas 
ur en rad olika faktorer, t ex ekonomiska, politiska och religiösa, får de 
också ofta stora konsekvenser för utvecklingen på dessa områden både på 

8 utflyttnings- och mottagningsorterna . Ökade kontakter mellan olika länder 

13 



och områden underlättar dessutom spridandet av kulturnyheter i vidaste 
bemärkelse. Befolkningsrörligheten kan därför vara både ett resultat av 

9 och en bidragande orsak till viktiga samhällsförändringar . 

• 

1.2 Migrationsforskning bland historiker 

Studiet av migrationer har inte haft någon mera framskjuten ställning vare 
sig inom demograf in - den disciplin inom vilken den närmast hör hemma -
eller inom historieforskningen. Ma s s emigra tion en av flera tio-tals miljoner 
européer till transoceana länder i slutet av 1800- och början av 1900-talen, 
vilken anses som ett centralt problem i modern europeisk historia, rönte 
länge ganska liten uppmärksamhet från historikernas sida 

Som startpunkten för en viktig förändring därvidlag räknas år 1960. Då 
framlade den engelske historikern Frank This tie thwaite en uppmärksammad 
rapport vid den internationella historikerkongressen i Stockholm*Förutom 
kritik av de europeiska historikerna för att de visat så ringa intresse för 
emigrationen, innehöll rapporter också något som skulle kunna betraktas 
som ett uppfordrande program till migration sf or skning för historiker. 
This tie thwaite hävdade bl a, att man inte kunde skilja ut studiet av emi
grationen från migrationen inom respektive land och att emigrationen från 
Europa endast var en aspekt av ett större och mer komplicerat migra-

12 o o tionsmönster . Han önskade också skapa en ny infallsvinkel på problemet 
genom att istället för som länge skett koncentrera uppmärksamheten på 
förhållandena i invan dr ar lan det ägna större uppmärksamhet åt situationen i 
utvandrarlandet. Bland bakgrundsfaktorer i emigrationsländerna, som han 
därvid ansåg viktiga, pekade han särskilt på industrialiserings- och ur-
baneringsprocesserna. Genom den utmärkta befolkningsstatistik Sverige 
förfogade över fanns här, enligt This tie th waite, goda förutsättningar för 
denna typ av forskning. 

Under 1960- och 1970-talen kunde man konstatera ett ökat intresse för 
13 migration sf or skning bland historiker i flera europeiska länder . I Sverige 

kom detta till uttryck i bl a en artikel av Birgitta Odén 1963 över aktuella 
14 uppgifter för forskning i 1800-tals emigra tionen till Nordamerika , vilken i 

hög grad inspirerats av This tie th waite. Detsamma kan sägas om projektet 
"Sverige och Amerika efter 1860", vilket pågick ett tio-tal år vid historiska 
institutionen i Uppsala och vars huvudsyfte var, att undersöka, kart
lägga och analysera den svenska utvandringen till Amerika. Sammanlagt ett 

14 



trettiotal forskare var knutna till projektet och resultaten presenterades 
till största delen i form av doktorsavhandlingar, konferensrapporter och 
andra publikationer. En viktig målsättning var "att försöka teckna utvand
ringsförloppet i sin helhet, dvs bakgrundsfaktorer, kronologiskt förlopp, 
geografisk spridning, emigranternas sociala struktur, transport- och 

15 agentväsendet samt bosättningen i Amerika" 

Den svenska utvandringen till Amerika utgjordes till sina huvuddrag av en 
inledning på 1840-talet med en utvandringstopp en bit in på 1850-talet. 
Därefter dröjde det till nödåren i slutet av 1860-talet innan den egentliga 
massemigrationsepoken tog vid. Efter en nedgångsperiod under 1870-talet 
inträdde så kulmen under 1880- och 1890-talen med toppar åren 1882, 
1887/88 och 1892. Utvandringen fortsatte sedan fram till slutet av 1920-talet 

16 med avbrott för första världskriget och med en sista topp år 1923 . 

Beträffande emigrationens geografiska spridning har denna fått sin belys
ning bl a genom att man inom ramen för ett nordiskt samarbetsprojekt 
sammanställt en serie kartor, som visar utvandringens intensitet på härads
nivå och motsvarande i de nordiska länderna för varje femårsperiod mellan 

17 1865 och 1914 . I likhet med den europeiska emigrationen, vilken i stora 
drag spreds från väster till öster, ägde också i Norden en motsvarande 
utveckling rum. Sålunda kommer utvandringen igång tidigast i Norge och 
senast i Finland. Givetvis kan dock kraftiga regionala och lokala variatio
ner noteras. 

Ifråga om emigrationens orsaker menar man att det har funnits en latent 
benägenhet att utvandra hos en stor del av befolkningen, vilket dels haft 
sin grund i försörjningsproblemet till följd av den snabba folkökningen 
under 1800-talet, dels i det stora intresse för Amerika, som bl a kommit 
till uttryck i tidningar och broschyrer, där Amerika ofta framstått som det 
stora framtidslandet. 

De årliga variationerna i utvandrings talen betingades i hög grad av de 
ekonomiska konjunkturerna i hemlandet och i Amerika. Störst blev emigra
tionen när en lågkonjunktur i Sverige sammanföll med en högkonjunktur i 
Amerika. Särskilt de amerikanska konjunkturerna har därvid spelat en 
viktig roll, vilket bl a förklaras av att man har haft information om situa
tionen där via förbindelser med tidigare utvandrare. Särskilt under goda 
tider har dessa påverkat släktingar och bekanta att emigrera. Sådan per
sonlig påverkan från någon man kände och litade på har haft oerhört stor 

15 



betydelse för den fortsatta rekryteringen av emigranter. I de fall breven 
dessutom innehöll en s k "pre-paid" biljett, vilket blev mycket vanligt i ett 
senare skede av utvandringen, var det ofta det som blev direkt avgörande 
för utvandringsbeslutet. I motsats till tidigare gängse uppfattning har man 
däremot funnit att transport- och agentväsendet inte spelat någon större 
roll för utvandringens omfattning. Istället för att i någon högre grad ha 
kunnat påverka denna har transport- och agentväsendet snarare fått lov 
att anpassa sin verksamhet efter utvandringskurvans fluktuationer. 

Frågan om ett samband mellan inrikes flyttningar och emigration har däre
mot varit svår att få fullständigt grepp om. Man anser sig dock vara på 
det klara med att flyttningarnas struktur och bygdernas flyttningstradition 
haft stor betydelse i sammanhanget. Bygder, som legat i områden med stark 
urban influens, har sålunda i allmänhet utmärkts av låg utvandring. 

Traditionsfaktorn har visat sig spela en viktig roll för utvandringen. 
Områden med tidig emigration kom också i fortsättningen att uppvisa höga 
utvandringstal. Traditionsfaktorns betydelse kom även till uttryck på så 
sätt, att emigrationsströmmen främst gick till de områden i Amerika dit 
tidigare emigranter begett sig. Förklaringen ligger givetvis i det omfattan
de nät av kontakter som med de första emigranternas ankomst etablerades 
mellan bestämda platser i Amerika och i hemlandet. De av emigranter på ett 
tidigt stadium grundade kyrkliga församlingarna fyllde en viktig social 
funktion i det nya hemlandet. Deras medlemslängder har dessutom bidragit 
till att ge dagens forskare värdefulla upplysningar om demografiska och 

o 18 kulturella förhållanden bland nybyggarna 

I åtskillig migrationsforskning har man arbetat med stora aggregat av data. 
o o 19 Detta har medfört att även resultaten hållit sig på ett makroplan . Med 

tanke på att frivilliga flyttningsbeslut sker av enskilda individer, har det 
framstått som allt nödvändigare inom forskningen att söka komma närmare 
beslutfattarna själva. Därigenom kan flyttningsbesluten relateras bättre till 
de situationer och miljöer i vilka de har tillkommit. En metod som därvid 
visat sig användbar är att intensivstudera befolknings rörligheten i lokala 
och regionala områden. Sådana intensivstudier har gjorts av flera olika 

20 forskare, inte minst inom det nyss nämnda uppsalaprojektet . 

Inom ramen för ovan nämnda nordiska forskarsamarbete bland historiker, 
startades i början av 1970-talet ett antal mikroundersökningar i syfte att 
intensivstudera viktiga sidor av befolkningsrörligheten i 1800-tals samhället. 
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Utgångspunkter för dessa mikrostudier var socknar från samtliga fem 
nordiska länder varvid Alf ta socken i Hälsingland kom att representera 

21 Sverige . Alf ta socken utgjorde kärnområdet för den första svenska 
massutvandringen till Amerika. Socknen bildar därför utgångspunkt för 
denna avhandling om befolkningsrörlighet och utvandring i 1800-talets 
Sverige. Probleminriktningen, som vi återkommer till mera utförligt längre 
fram, gäller dels frågan om befolkningsrörlighetens omfattning och utveck
ling i det gamla bondesamhället och under industrialiseringens begynnelse
skede, dels utvandringen som en innovation i befolkningsrörligheten. Hur 
och varför fick denna innovation ett så tidigt genomslag just i Alfta socken 
och fick den någon betydelse för senare utvandring lokalt, regionalt och 
på riksnivå? Innan ytterligare frågeställningar presenteras ska dock några 
huvudlinjer i den samhällomvandling, som bildar ramen för befolkningsrör
ligheten under denna tid, skisseras. 

1.3 Befolkningsrörlighetens sociala bakgrund i 1800-talets Sverige 

Som vi tidigare varit inne på, föreligger det en ömsesidig påverkan mellan 
en befolknings geografiska rörlighet å ena sidan och viktiga förändringar i 

22 samhället å den andra . Sverige under 1800-talets senare hälft var därvid 
inget undantag. Vid århundradets mitt inleddes genomgripande förändringar 
på en mängd områden - ett första genombrott i den industriella utveck
lingen genom uppsvinget inom den norrländska sågverkindustrin samt kom
munikationernas utveckling i takt med järnvägarnas tillkomst, för att nämna 
ett par. Till bilden hörde som nämnts också, att utvandringen till Amerika 
tog sin början. 

En viktig faktor i sammanhanget var den utomordentligt kraftiga folkök
ningen i landet under århundradet. År 1870 hade befolkningen ökat med 

23 77 procent sedan sekelskiftet . Ökningen var under en stor del av tiden 
25 störst i Syd- och Västsverige och i Norrland . Inte mindre än 65 pro

cent av ökningen föll på den obesuttna jordbruksbefolkningen, således 
g 

kategorier som torpare, backstugusittare, inhyseshjon och tjänstefolk . 
Som en följd av detta kom problemkomplexet befolkningsökning, pauperi-
sering, lösdriveri och brottslighet redan tidigt i 1800-talets samhällsdebatt 

o o 26 att framstå som "den sociala frågan" . Ett stort proletariserat skikt av 
befolkningen bidrog alltså till ett kraftigt befolkningstryck på den svenska 
landsbygden vid tiden omkring 1870. Detta kom inte minst till uttryck 
i de säsongmässiga arbetsvandringarna, vilka nådde sin största omfattning 
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ungefär samtidigt. Arbetsvandrarna rekryterades i huvudsak bland de 
27 obesuttna 

Den industrialisering som inletts och vars egentliga genombrott kom under 
1870-talet, visade sig emellertid inte i stånd att någorlunda snabbt kunna 

o o 28 erbjuda någon lösning på landets agrarsociala problem . Ökningstakten 
ifråga om antalet industrianställda var nämligen långtifrån tillräcklig för att 
kunna ta till vara hela denna väldiga arbetskraftsreserv. Antalet män som 
erhöll sysselsättning inom den svenska industrin under 1870- och 1880-
talen, motsvarade sålunda endast omkring hälften av det antal som sökte 

29 o sig till arbeten utomlands . På grundval härav har uppfattningen, att 
problemet med landsbygdens överbefolkningen i hög grad löstes genom en 

30 samverkan mellan industrialisering och emigration, vunnit stor spridning 

31 Jordbruksbefolkningen utgjorde år 1870 72 procent av totalbefolkningen 
Andelen sysselsatta inom jordbruk med binäringar har därefter undergått 
en ständigt fortgående minskning, vilket avspeglat de icke-agrara näring
arnas växande betydelse. År 1880 var jordbruksbefolkningens andel 68 
procent, 1890 62 och 1900 55 procent av hela befolkningen. I absoluta tal 

o 32 fortsatte dock jordbruksbefolkningen att öka ända in pa 1890-talet 

Parallellt med denna förändring ägde en kraftig omstrukturering av jord-
33 o bruksbefolkningen rum . Antalet bönder fortsatte att växa fran omkring 

230 000 år 1870 till ungefär 270 000 år 1910. Ökningen var i huvudsak kon
centrerad till Norrland, i synnerhet till de båda nordligaste länen med 
deras alltjämt omfattande nyodlingar. I södra Norrland motverkades ök
ningen genom försäljningen av jord och skog till bolag. Jordbruksbefolk
ningens absoluta minskning efter 1890 berodde i första hand på en mycket 
kraftig nedgång av antalet obesuttna. Man talar om en formlig flykt från 
torparstugorna runt om i landet. Antalet torpare sjönk mellan 1870 och 
1910 från 95 000 till 60 000. Till en del berodde dock denna minskning på 
att vissa torpare blev småbrukare men i huvudsak torde den kunna betrak
tas som ett resultat av industrialiseringen och utvandringen. Samma sak 
gäller backstugusittare och jämställda, t ex husmän. De sistnämnda minska-

o 34 de från 46 000 till 23 000 - en regress således med omkring hälften 

Då 1800-talets industrialisering i hög grad ägde rum på landsbygden, kan 
man utgå ifrån att den därav betingade befolkningsrörligheten i stor ut 
sträckning bestod av landsbygdsflyttningar och flyttningar till och från 
industriorter samt mellan dessa. Detta torde vara en viktig förklaring till 
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att industrialiseringen inte direkt avspeglade sig i urbaniseringen. Denna 
o 35 var istället tämligen langsam under större delen av 1800-talet . Fram till 

1845 tillväxte stadsbefolkningen sålunda i exakt samma tempo som lands
bygdsbefolkningen, vilket framgår av att dess andel av rikets folkmängd 
var 9,8 procent såväl år 1800 som 1845. En uppåtgående trend börjar 
därefter kunna skönjas. År 1850 var andelen 10,1 procent, 1870 12,9, 1880 
15,1, 1890 18,8 och 1900 21,5 procent^. Merparten av denna ökning 

o 37 berodde på inflyttning 

Till bilden av befolkningsrörlighetens bakgrund och allmänna förutsätt
ningar i 1800-talets Sverige hör också några för befolkningsrörligheten 
viktiga förändringar på lagstiftningens område. Här kan nämnas 1827 års 
förordning om laga skifte, som genom bysprängningen torde ha bidragit till 

o 38 o ökad rörlighet på landsbygden . Möjligheterna att resa såväl inom- som 
utomlands hade dessutom sedan länge varit starkt begränsade. År 1840 
upphävdes emellertid föreskrifterna om borgen vid uttagande av pass till 
utrikes ort och att arvsrätten skulle gå förlorad för den som gav sig iväg 

o 39 utan pass och blev borta mer än ett år . Härigenom skapades förutsätt
ningar för en legal utvandring i stor skala. 

Även senare kvarstod dock ett ganska omfattande system av rättsregler, 
som beskar den enskildes rörelsefrihet. Passtvång för resor utanför det 
egna länet slopades inte förrän 1860^. Många, särskilt bland de obesutt
na, kunde också därefter drabbas av bestämmelserna i försvarslöshetsstad-
gan enligt vilka endast de som innehade laga anställning åtnjöt full rörel
sefrihet. Övriga kunde som "försvarslösa" förpassas till hemsocknen eller 
till allmän arbetsinrättning. Försvarslöshetsstadgan upphävdes 1885, men 
ersattes av en förordning mot lösdriveri, som i viss utsträckning kunde 
användas i samma syfte^*. Även kommunernas fattigvårdspolitik kunde 
försvåra rörligheten för sådana grupper som t ex backstugusittare och 

42 o inhyseshjon . Pa det hela taget präglades dock utvecklingen av en libera
lisering i riktning mot ökade legala möjligheter för människor att flytta. 

1.4 Problemställningar 

En viktig uppgift för all historieforskning är studiet av olika slag av för-
43 ändringar i ett samhälle . Mot bakgrund av den väldiga samhällsomdaning 

som på många områden tog sin början i Sverige vid 1800-talets mitt och 
i vilken befolkningsrörlighet och utvandring utgjorde viktiga inslag är det 

19 



naturligt att fråga sig hur dessa berördes till sin intensitet och struktur 
av förändringen samt i vad mån de själva var delaktiga i omvandlingspro
cessen? 

Beträffande befolkningsrörligheten framstår det fortfarande som i hög grad 
44 oklart huruvida industrialiseringen medfört en ökning eller en minskning 

En annan ännu så länge praktiskt taget outredd fråga är vilken roll genom
förandet av en så fundamental reform som laga skiftet hade för rörligheten. 
Också relationerna mellan olika typer av flyttningar måste betecknas som 
ett relativt outforskat område. Inte minst gäller detta frågan om emigratio
nen påverkade övriga typer av flyttningar och i så fall hur? 

Huvudsyftet med denna avhandling är att utifrån lokal nivå undersöka hur 
och varför den första massutvandringen från Sverige till Amerika kom till 
stånd, samt i vad mån den haft betydelse för den senare utvandringen 
lokalt, regionalt och på riksplanet. Redan vid mitten av 1960-talet framför
de Torsten Hägerstrand förslaget att pröva emigrationen som ett innova-
tionsförlopp^. Andra emigrationsforskare har därefter kunnat påvisa, att 
emigrationen företett många drag av klart innovativ karaktär såväl beträf-

o 46 fände uppkomst som spridning i olika lokala och regionala områden 
Många har också framhållit initialperiodens stora betydelse genom bl a de 
kontakter som därvid etablerades mellan Amerika och olika platser i Sverige 

47 o och den utvandringstradition detta ledde till . Men åtminstone vad den 
svenska emigrationsforskningen beträffar är det överraskande, att så få 
undersökningar gjorts av denna viktiga period och att överhuvudtaget 

48 ingen behandlat upptaktsskedet framför andra nämligen 1840-talet . 

När massemigrationen inleddes i slutet av 1860-talet hade inte bara Sverige 
utan samtliga skandinaviska länder genomgått en förberedande emigrations
period, som enligt Andrés Svalestuen "kan sies å danne en av hovedforut-
setningene for massopbrudet. Kunskapen om Amerika hade nådd ut til et 
bredere publikum, og emigrationsl0sningen som et h0yst reelt faktum var 
sunket in i folks bevissthed". Gemensamt för de tre ländernas utvandring 
var dessutom, enligt samma forskare, de religiösa väckelserörelsernas roll 

49 som utlösande faktor . Men har den religiösa väckelsens roll blivit till
räckligt uppmärksammad då det gäller amerikaemigrationens bakgrund i 
Sverige? 

Den svenska amerikaemigrationens initialskede inföll således på 1840-talet. 
Det främsta upptaktsåret var 1846 då 1 326 personer emigrerade fran 
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Sverige. Detta var mer än tjugo gånger så många som under något före
gående år sedan 1820, vilka varit föremål för undersökning. Majoriteten av 
utvandrarna kom från Gävleborgs län. Enbart från kärnområdet, som var 
Alf ta socken, utvandrade 308 personer, vilket alltså betyder att nästan 
var fjärde utvandrare från Sverige under nämnda år var en alftabo. Av 
de 3 917 emigranterna från Sverige under femårsperioden 1846-50, kom 

o 50 inte mindre än 1 810, eller 46 procent, från Gävleborgs län , varav 382 
från Alfta. Under nämnda upptaktsskede i utvandringen från Sverige re
kryterades således i runt tal var tionde utvandrare från en enda socken. 
Resultatet innebar också en reducering av folkmängden där med inemot en 
tiondel. Men utvandringen från Alfta kan sägas ha inletts redan 1843 då 
två personer från socknen utvandrade till Chicago. Åtminstone den ene av 
dessa, Carl Magnus Flack, spelade uppenbarligen en viktig roll för den 
efterföljande stora utvandringen 1846. Som socken betraktad torde därför 
Alfta kunna sägas vara det utan jämförelse viktigaste kärnområdet för ut
vandringen från Sverige under amerikaemigrationens initialskede och den 

51 plats där denna tidigast och klarast slog igenom som massföreteelse 

De flesta av dem som gav sig iväg 1846 var medlemmar i den religiösa erik-
jansarsekten, vars grupputvandring inte bara utgjorde den egentliga upp
takten till landets första utvandringsvåg utan även kom att bli den största 

52 grupputvandringen i den svenska amerikaemigrationens historia . Med 
tanke på dess dominerande ställning i emigrationens upptaktsskede har 
denna grupputvandring dock ägnats förvånande liten uppmärksamhet inom 
forskningen. En viktig förklaring till detta torde vara, att det fram till för 
bara för några år sedan helt enkelt inte har funnits några centrala statis-

o o 53 tiska uppgifter angående emigrationen från Sverige före år 1851 . Emigra
tionsutredningens omfattande statistik över utvandringen, som utgjort ett 
viktigt källmaterial för emigrationsforskarna, går inte längre tillbaka än till 
nämnda år. Det år 1967 publicerade arbetet "Swedish Passenger Arrivals 
NewYork 1820-1850" av svensk-amerikanen Nils William Olsson, liksom den 
därav inspirerade undersökningen "Svensk utvandring till Nordamerika 
1820-1850" av Axel Friman, har därför utgjort mycket viktiga tillskott till 

54 emigrationsstatistiken . Följden har bl a blivit en revidering av uppfatt
ningen om var i Sverige emigrationen tidigast vann insteg. 

Under 1850-talet låg Gävleborgs län på tredje plats bland de svenska länen 
ifråga om utvandringsintensitet, medan de båda smålandslänen Jönköping 
och Kronoberg intog första respektive andra plats. Mot bakgrund härav 
var emigrationsutredaren Gustav Sundbärgs tolkning beträffande Jönköpings 
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lan förståelig: "Emigrationen vann insteg i detta län kanske tidigare än 
55 inom varje annan svensk bygd" . Enligt en beräkning grundad på Nils 

William Olssons arbete svarade emellertid de båda smålandslänen tillsamm-
mans för mindre än 10 procent av utvandringen från Sverige 1845-50*^. 
Emigrationen vann således inte först insteg i Småland utan i Gävleborgs 

57 län och den första stora utvandrigshamnen var inte Karlshamn utan Gävle 

Den tidiga utvandringen från Gävleborgs län och från Alf ta socken blev 
heller inte några isolerade företeelser. Beträffande den fortsatta utvand
ringen från länet återkommer vi i kapitel Vill. Från socknen ägde en 
fortsatt utvandring rum, som tydligt speglade fluktuationerna på riks
planet. En andra stor utvandringsvåg inträffade sålunda 1865-70 då 353 
personer emigrerade. Den tredje och största vågen inföll under 1880-talet, 
då sammanlagt 578 personer emigrerade, vilket motsvarade 10,32 i årligt 
promille av medelfolkmängden. 

Jämfört med övriga socknar i Hälsingland var detta det högsta utvandrings-
58 talet under decenniet . Åren 1891-95 utvandrade ytterligare 117 personer. 

Totalt redoisades 1 627 emigranter från Alfta socken under femtioårsperio
den 1846-1895. De två alftabor som utvandrat år 1843 liksom de 308 som 
följde erikjansarna 1846 fick således många efterföljare i hemsocken innan 
århundradet var slut. 

Det direkta sambandet mellan den tidiga utvandringen och de senare ut
vandringsvågorna på såväl lokal som regional nivå har i detta fall varit 

59 oklart . Detsamma kan även sägas gälla erikjansarutvandringens betydel
se för utvandringsinnovationens uppkomst och spridning sett ur riksper
spektiv. Eric de Geer menar sig t ex ha funnit belägg för att "den första 
emigrationsvågen 1846-50, inte hade någon nämnvärd betydelse för den 

o 60 senare emigrationen, till skillnad från den andra vågen på 1850-talet" 
Enligt de Geer skulle detta ha berott på den tidiga emigrationens annor-

61 lunda karaktär och orsaksbakgrund (religiös) . En viktig uppgift blir 
därför, att undersöka huruvida denna tidiga utvandring haft någon påvis
bar betydelse för emigrationsinnovationens uppkomst och spridning inte 
bara lokalt inom socknen utan även regionalt i länet samt för landet i 
övrigt? 

Som inledning och bakgrund till detta studium ska flyttningarnas omfattning 
och utveckling i Alfta socken studeras, dels i långtidsperspektivet 1753-
1960, dels i ett kortare tidsperiod inom ramen för fem tioårsperioden 1846-
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1895. Under sistnämnda period tog som nämnts även industrialiseringen i 
Sverige sin början. Vid samma tid genomfördes också laga skifte i stora 
delar av landet liksom även i en stor del av undersökningssocknen Alfta. 

62 Resultatet medförde genomgripande förändringar i livet på landsbygden 
Vi ska här koncentrera oss på följande frågor: Ökade eller minskade be
folkningsrörligheten betraktat ur dels det längre, dels det kortare tidsper
spektivet och skulle resultatet bli väsentligt annorlunda om hänsyn kunde 
tas även till sådana typer av rörlighet som arbetsvandringar och långväga 
marknadsfärder? 

Andra viktiga frågor gäller vilken omfattning flyttningarna inom socknen 
hade och hur de utvecklades, samt vilken roll genomförandet av laga skifte 
spelade i sammanhanget? Ledde det sistnämnda t ex till ökad utvandring? 
Slutligen ska vi också försöka se om det har funnits något samband mellan 
utvandring och andra typer av flyttningar och vari detta i så fall har 
bestått? 
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KAP II UNDERSÖKNINGSOMRÅDET 

2.1 Valet av undersökningsområde och tidsmässig avgränsning 

Att jordbrukssocknen Alfta i Gävleborgs län valts som utgångspunkt för 
denna undersökning, betingas som redan framgått, av att det var här som 
massutvandringen till Amerika tidigast slog igenom i Sverige1. Det är också 
utvandringen som motiverat de tidsmässiga avgränsningarna 1846-50 och 
1866-95 beträffande de intensivundersökta perioderna. Under dessa sam
manlagt trettiofem år inföll med omkring tjugo års mellanrum tre stora ut
vandringsvågor på 1840-, 1860- och 1880-talen. Utvandringen under de 
båda mellanperioderna 1851-65 och 1871-80 uppgick till 172 respektive 83 
personer. Av främst arbetsekonomiska skäl har dock endast den kortare, 
senare perioden tagits med i intensivundersökningen. Anledningen till att 
slutåret för denna satts till 1895 är dels att utvandringen då i det närmaste 
upphörde under några år, dels att vissa förändringar i kyrkobokföringen 

2 genomfördes vid denna tid . 

2.2 Socknens geografiska läge, naturförutsättningar och nuvarande status 

Alfta socken är belägen i sydvästra delen av Hälsingland i Gävleborgs län 
och gränsar i söder till Dalarna och Kopparbergs län längs sjön Amungen. 
Kartogram 1. Hälsinglands gräns i söder följer ett obebyggt område, som 
sedan gammalt kallas Ödmården. Denna utgör gräns mellan en småkuperad 
landskapstyp av Gästriklands karaktär och ett Hälsingland som till största 
delen får sin prägel av nordsvenska höglandet - ett skogrikt bergland med 
bördiga floddalar, som innanför en småkuperad kustslätt bildar bördiga 

o 3 förgrenade dalgångar . 

De centrala delarna av Alfta är belägna i Woxnans dalgång halvannan mil 
väster om Bollnäs, där den norrländska kustzonen gör en djup inbukt-

4 o o ning . Socknen har en langsmal utsträckning pa närmare sju mil i ungefär 
nordsydlig riktning och genomkorsas av Woxnan omkring halvvägs på sitt 
smalaste ställe längs en dryg mil lång sträcka. Omkring två tredjedelar av 
denna utgörs av sjöarna Viksjön och Norrsjön mellan vilka de s k Alfta-
forsarna ligger. I övrigt upptas sockenarealen till största delen av ett stor-
kuperat skogsland med flera höga bergstoppar men även av flera sjöar 
bland vilka Galvsjön är störst i den norra och Mållången i den södra 
delen av socknen. Jordarterna består till övervägande del av sandig normal-
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blockig morän. I de centrala delarna finns dock odlingsbara sediment, mo, 
mjäla och lera. Ar 1974 fördes Alfta kommun till Bollnäs kommunblock. 
Detta ledde till uppmärksammade protester från befolkningen i Alfta. Två 
år senare upphävdes därför den påtvingade föreningen till förmån för ett 
samgående mellan Alfta och Ovanåkers kommuner^. 

2.3 Den tidigare bebyggelsens omfattning och utbredning 

Alfta socken var fram till i början av 1600-talet en av de största i Häl
singland. År 1639 avskildes ovanåkersområdet som egen socken. Längre 
tillbaka hade dessutom Woxna samt delar av Los och Ore socknar tillhört 
Alfta . Inom det nuvarande sockenområdet bodde vid 1500-talets mitt ca 
150 bönder. År 1626 hade antalet stigit till 196 men tycks därefter ha 
minskat något eftersom det vid hemmansnumreringens genomförande år 1708 
stannade vid 187 . Samma antal noterades även år 1767. Mot slutet av 
århundradet inträdde en klar ökning som därefter fortsatte under 1800-

o 
talet. Sålunda hade antalet bönder år 1791 ökat till 204 . År 1845 var 
antalet 228^. 

Huvuddelen av bebyggelsen var före laga skifte sammangyttrad i stora 
bondbyar på det slättområde som Woxnadalen bildar i Alfta och låg dels vid 
stora landsvägen Bollnäs - Woxna, dels vid vägarna till norrsocken och 
sörsocken . I början av 1600-talet hade en inflyttning av finnar ägt rum, 
vilket bl a resulterat i en uppodling av mera avlägset liggande områden i 
socknen 

2.4 Demografiska förhållanden 

2.4.1 Folkmängdens utveckling 

12 År 1749 var 1 885 personer kyrkobokförda i Alfta församling . Under det 
följande århundradet mer än fördubblades folkmängden, så att den år 1850 

13 o o uppgick till 4 044 individer . Folkökningen fortsatte fram till ar 1929 da 
antalet invånare kulminerade med 7 015 personer. Efter en stark nedgång, 

14 o som främst orsakats av omfattande utflyttningar , har invanartalet under 
o 15 o 1960- och 70-talen legat på omkring 5 400 personer . På kurvan över be

folkningsutvecklingen kan utläsas vissa svackor. Dessa avspeglar röt
feberns och rödsotens härjningar på 1770-talet och en koppepidemi i början 
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16 av 1800-talet . Av de tre utvandringsvågorna märks effekterna av den 
första vågen tydligast. Se diagram 1. 
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Diagram 1. Befolkningsutveckling i Alfta 1750-1975. 

Källor: Socken tabeller, husfhl, Ohlsson 1965 s 165-167 
Årsbok för Sveriges kommuner 

27 



Under hundraårsperioden före 1800-talets mitt hade Alfta en snabbare 
folkökning* än genomsnittet både för Gävleborgs län och för riket. Den 
följande femtioårsperioden 1851-1900, var ökningstakten för socknen däre
mot lägst och tom mindre än hälften av länets. De viktigaste förkla
ringarna till det sistnämnda är givetvis den kraftiga utvandringen från 
Alfta respektive expansionen inom sågverksindustrin i länet vid denna 

17 o tid . Under 1900-talets tre första decennier var ånyo Alf tas folkökning 
väsentligt högre än länets och rikets. Till detta ska vi återkomma längre 
fram. Tabell 1. 

Tabell 1. Genomsnittlig årlig folkökning i Alfta socken, Gävleborgs län och 
riket i promille av medelfolkmängden per femårsperiod 1750-1930. 

Är Alfta socken 18 Gävleborgs län Riket 
1750 - 1800 7,52 7,40 5,52 
1801 - 1850 8,51 7,34 7,91 
1851 - 1900 6,27 13,66 7,76 
1901 - 1930 7,97 5,38 5,97 

Genomsnitt 7,62 8,45 6,79 

Källor: Sockentabeller, husförhörslängder, Historisk statistik 
del 2, Ohlsson 1965, s 165-167, Hyrenius 1968, s 96-97 

2.4.2 Den demografiska transitionen 

Folkmängdens utveckling i ett visst område påverkas av två olika typer av 
faktorer, dels en biologisk, vilken avser antalet födda och döda, dels en 
kulturell, som avser in- och utflyttning19. Vi ska här stanna något inför 
den förstnämnda. 

Utveckligen med avseende på födelse- respektive dödstalens förändringar 
kan i Sverige, såväl som i de flesta andra industriländerna i Europa och 
Nordamerika, indelas i tre eller fyra olika stadier, vilka brukar benämnas 
den demografiska transitionen. Denna betecknar en övergång från ett sta
dium med relativ balans mellan höga födelse- och dödstal till ett med mot
svarande balans på en betydligt lägre nivå. Övergångstiden representeras 
av ett stadium med sjunkande dödstal, vilket i förening med fortsatt höga 
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födelsetal resulterar i en kraftig folkökning. Efterhand börjar denna brom
sas upp till följd av att även födelsetalen börjar sjunka. Ju större "gapet" 
blir innan födelse- och dödstalen anpassat sig på en lägre nivån, desto 

20 större blir födelseöverskottet 

Den demografiska transitionen kan tydligt urskiljas i födelse- och döds
talens utveckling i Sverige efter 1750. Under den s k pre tran sitionella 
perioden fram till omkring 1810, låg genomsnittsnivån för födelsetalen på 
33,2 i årligt promille av MFM och dödstalen på 27,5 promille. Kraftiga 
svängningar kring dessa medeltal förekom givetvis. Den trendmässiga 
nedgången av dödstalen inleddes omkring 1810 och följdes omkring 1870 av 
en långsiktig nedgång även av födelsetalen. Minskningen fortgick i båda 
fallen fram till 1930-talet då en stabilisering inträdde på en nivå motsvaran-

21 de ungefär halva den pretransitionella 

I Alfta var födelse- och dödstalen klart lägre än rikssiffran ända fram på 
1870-talet. Det enda tillfälle dödstalet kom ens i närheten av rikets var 
omkring 1770. Epidemierna under detta decennium hade, liksom vid 1800-
talets början, tydliga återverkningar också på riksnivå. I motsats till 
utvecklingen i landet som helhet ökade emellertid Alftas födelse- och döds
tal mellan 1840-och 1870-talen. Födelsetalen låg därefter kvar på en högre 
nivå än någonsin sedan 1750 ända in på 1920-talet då en drastisk nedgång 
ägde rum. Eftersom dödstalet samtidigt sjönk kraftigt blev resultatet i 
början av 1900-talet det största befolkningsöverskottet under flera femårs
perioder i följd sedan 1750 och en därav följande mycket snabb folkökning 
i socknen. Diagram 2 och 3. 

2.4.3 Födelse- och dödstalens utveckling i förhållande till Sundbärgs 
demografiska huvudområden. 

Vi har hittills jämfört Alftas demografiska utveckling med den genomsnitt
liga för hela Sverige. Vid bearbetningen av den officiella statistiken i 
Sverige för år 1890 fann emellertid statistikern Gustav Sundbärg, att det 
förelåg betydande regionala skillnader mellan olika landsdelar och att man 
med utgångspunkt från bl a faktorerna fruktsamhet, dödlighet och migra
tion kunde indela landet i tre demografiska huvudområden, vilka han 
kallade Östsverige, Västsverige och Nordsverige. 
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I Östsverige var fruktsamheten låg trots ovanligt hög äktenskapsfrekvens 
och låg giftermålsålder. Samtidigt var dödligheten större i detta område än 
i de övriga. På grund av låg utflyttning blev resultatet ändå en viss 
folkökning. I motsats härtill hade Västsverige hög fruktsamhet trots en 
lägre giftermålsfrekvens. Dödstalen var också låga vilket gav upphov till 
en snabb folkökning trots att utflyttningen var hög. I Nordsverige slut
ligen noterade man de högsta födelsetalen och de lägsta dödstalen för hela 
riket. I kombination med en obetydlig utflyttning resulterade detta i en 

22 mycket snabb befolkningstillväxt . 

Nedgången i födelsetal, vilken för landet som helhet blev märkbar omkring 
1870, började i Östsverige redan strax efter 1850 varifrån den sedan 
spreds till landets södra och västra delar. Skillnaderna mellan de två södra 
huvudområdena var i det närmaste utplånad vid sekelskiftet. Nordsverige 
däremot behöll sin demografiska prägel "långt in på 1950-talet", men har 
numera även det undergått samma demografiska omvandling som de övriga 
regionerna. Detta innebär att praktiskt taget alla drag som låg till grund 

23 för Sundbärgs indelning nu har suddats ut 

Eftersom vår undersökningsperiod infaller under en tid då Sundbärgs 
indelning fortfarande förefaller ha ägt en viss giltighet framstår det som 
motiverat, att försöka relatera Alf tas demografiska utveckling till denna. 

Alf ta är beläget inom det område Sundbärg kallade Östsverige. Fram till 
omkring 1870 hade socknen, som tidigare nämnts, låga födelse- och döds
tal. Utflyttningen var låg ända in på 1880-talet, vilket vi ska återkomma 
till i kapitel IV. I början av vår undersökningsperiod uppvisade Alfta 
sålunda drag, som ur demografisk synpunkt var kännetecknande för Sund
bärgs "Östsverige". Under den senare delen av undersökningsperioden var 
socknens demografiska karaktär, med hänsyn till de högre födelse- och 
flyttnings talen, däremot av betydligt större överensstämmelse med vad som 
enligt Sundbärg var typiskt för Västsverige. Slutligen kan man även ob
servera de höga födelsesiffrorna vid 1800-talets slut och 1900-talets början, 
som starkt påminner om läget i Nordsverige. 
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Diagram 2. Födelse- och dödstal för Alfta socken 1750-1930 i årligt 
promille av medelfolkmängden. 

Källa: Alfta församlings statistiska tabeller, 
Ohlsson 1965, s 165-167. 

1750 -60 -70Ö -80 -90 1Ö00 -ö\0 -20 -00 -40 -50 -60 -70 -60 -90 1B0O -10 -20 -30 Å 

Diagram 3. Födelse- och dödstal för Sverige 1750-1930 i årligt promille 
av medelfolkmängden. 

Källa: Hyrenius, Den formella befolkningslärans grunder 
Demoetri. 1968, s 95-97 
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I ovanstående mycket enkla översikt över den demografiska utvecklingen i 
riket och i Alf ta socken kan man observera särskilt två saker. Det ena är 
den väldiga folkökningen i Alf ta före och efter massutvandringsperioden. 
Det andra är uppgången i födelsetalen under denna period, vilken sedan 
fortsatte ända in på 1920-talet. Kanske kan man ur demografisk synpunkt 
tycka, att det här måste ha funnits ett enkelt orsakssammanhang, som 
skulle kunna sammanfattas i teserna, att utvandringen kom som svar på ett 
ökande befolkningstryck och uppgången i födelsetalen som resultatet av en 

o 24 ** o i utvandringens spår ökad inflyttning . Även om mycket tyder på att 
kausalitetsförhållandena varit väsentligt mer komplicerade än så, finns det 
all anledning till ett närmare skärskådande av situationen i socknen be
träffande näringarnas och den sociala strukturens utveckling. 

2.5 Näringar 

2.5.1 Jordbruket 

Den viktigaste näringen för Alftas befolkning var ännu vid 1800-talets slut 
or 

jord- och skogsbruk . Under det föregående halvseklet hade dock omväl
vande förändringar på dessa områden tagit sin början. Genomförandet av 
laga skifte, vilket i Alfta ägde rum i huvudsak mellan 1873 och 1900, bröt 
sönder byggnadsanhopningar, som tidigare karaktäriserat de gamla bond
byarna, och lade grunden till ett rationellare jordbruk. Övergång till 
växelbruk och användning av vallfrö och konstgödsel spelade därvid också 
stor roll. Även en viss mekanisering av jordbruket började göra sig gäl
lande, t ex uppförandet av stora tröskvalsar och användandet av järn
plogar . 

På varje gård hade man i allmänhet så många djur som möjligt, med påföljd 
att dessa ofta svältutfodrades under vintermånaderna. Sommartid hölls de 
flesta korna på fäbodar. Varje bonde ägde minst ett fäbodställe, som ibland 

26 kunde ligga på ett avstånd av upp till 4-5 mil från hembyn . Förutom 
jordbruk och boskapsskötsel var även linodling och forkörning sedan 

27 gammalt mycket viktiga inkomstkällor för Alftabönderna 
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2.5.2 Skogsbruket 

Trävaruindustrins uppblomstring i norrlandslänen vid mitten av 1800-talet 
kom i hög grad att påverka människornas levnadsföhållanden genom bl a 

28 o ökad sysselsättning och höjda dagsverkspriser . Uppgången i efterfrågan 
på skogsprodukter fick stor betydelse för skogsrika socknar som Alfta 
även om dessa inte låg i omedelbar närhet av ett såg-verk. I samband med 
skogsavvittringen, vilken för Alftas del hade blivit slutgiltigt fastställd 
1846 och som innebar att all skog i socknen hade delats upp i skiften för 
varje hemman, hade varje bonde tilldelats 33 tunnland fullgod skogsmark 
per öresland som hemmandet omfattade fördelat på 10 tunnland hemskog och 

29 23 tunnland utskog 

Möjligheterna att utnyttja skogstillgångarna ekonomiskt torde dock vid 
1800-talets mitt ha tett sig mycket små för många bönder. En stor del av 
utskogarna såldes därför på ett tidigt stadium till bolag. Utvecklingen 
under de följande decennierna medförde härvidlag en radikal förändring. 
Skogen blev nu efterhand en al.lt viktigare inkomstkälla för bönderna vid 
sidan av jordbruket. Omkring 1860 började trävarubolagen inköpa avverk-

30 o o ningsrätter av bönderna . Många bönder som sålde avverkningsrätter 
tycks ha gjort detta i tro att bolagen inte skulle kunna tillgodogöra sig de 
ofta avlägset liggande skogarna. Detta visade sig i så fall vara en grov 
felbedömning. Genom ett skickligt utnyttjande av olika vattendrag och med 
hjälp av huggare och körare från bl a Värmland förbättrade bolagen efter-

31 hand möjligheterna till ett fullt tillvaratagande av skogarna . 

2.5.3 Industrin 

År 1840 fick 14 procent av befolkningen i Gävleborgs län sin utkomst av 
industri, handel och samfärdsel. Vid sekelskiftet hade denna siffra ökat till 
51 procent. Detta kan jämföras med motsvarande siffror för hela riket vilka 
var 10 respektive 39 procent. Förhållandet återspeglar trävaruindustrins 
stora betydelse i länet och dess väldiga uppsving under 1800-talets senare 
^ i32 del . 

Alfta var i ännu vid sekelskiftet i avsaknad av industri. Enligt emigra
tion su trednin gen s beräkningssätt var industrialiseringsgraden för Alfta 

33 inklusive Svabensverk bland de allra lägsta i länet . I början av 1800-
talet hade ett järnbruk anlagts i socknen av bergsmannen Anton Sva b från 
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Falun. Platsen var belägen vid ett vattendrag i södra delen av socknen 
omkring 4 mil från kyrkbyn på gränsen till Rättviks socken i Dalarna. 
Bruket, som efter sin upphovsman fick namnen Svabensverk, blev föga 
framgångsrikt och genomgick upprepade konkurser, vilket ledde till att 
det så småningom nedlades 1876. Svårigheterna hade bl a berott på mycket 
höga fraktkostnader eftersom malmen tagits från olika gruvor i Dalarna 
och färdigprodukterna hade fått forslas med hästforor till Söderhamn på 
sommaren och Gävle på vintern dit närmaste väg i båda fallen var omkring 

34 nio mil . Bruksbefolkningen, som i början av 1870-talet uppgått till drygt 
fyrahundra personer, mer än halverades genom nedläggningen och utgjorde 

35 o 1880 endast etthundrasjuttio individer . Då Svabensverk sedan 1843 ut
gjort egen kapellförsamling har det emellertid inte tagits med i denna un
dersökning^^ . 

Genom verksamheten vid de olika bruken, där förutom Svabensverk även 
Woxna respektive Dahlfors bruk bör nämnas, fanns det således vissa 
möjligheter till förtjänster för befolkningen vid sidan av jordbruksarbete 

37 redan före skogsindustrins uppblomstring . Utvecklingen inom skogsin-
o o 38 dustrin och påbörjandet av de stora järnvägsbyggena på 1870-talet 

medförde dock ökade möjligheter till förtjänster såväl för befolkningen i 
stort som för bönderna. 

Skogsbruket gav ökad sysselsättning i form av timmerdrivningsarbeten, 
byggande av flottleder, flottning av timmer och kolved, körning av kol och 
foror samt givetvis sågverksarbete för dem som begav sig på s k arbets-
vandringar till någon sågverksort vid kusten. Järnvägarnas tillkomst inne
bar dessutom förbättrade avsättningsmöjligheter för skogsprodukter som t 
ex kol. 

Trävaruindustrins glansår från början av 1870-talet till omkring mitten av 
decenniet medförde en allmän stegring av dagsverkspriserna. De tidigare 
biförtjänsterna blev som en följd härav huvudnäring för många. Då jord
bruket hade svårt att betala de dagspenningar som träindustrin erbjöd 
ledde konkurrensen från denna till en alltmer kännbar brist på arbetskraft 

39 inom jordbruket 

Som avslutning på detta kapitel om undersökningsområdet ska vi dröja nå
got inför de effekter ovan nämnda folkökning och utveckling inom jord- och 
skogsbruk fick på befolkningens sociala och yrkesmässiga struktur i Alfta. 
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2.6 Social och yrkesmässig struktur 

Den kraftiga ökningen av jordbruksbefolkningen i Sverige fram till 1800-
talets senare hälft var, som tidigare nämnts, till största delen resultatet av 

40 en mycket stark tillväxt av de obesuttna grupperna . Vid 1880-talets mitt 
utgjorde dessa nära hälften av familjerna inom jordbruksbefolkningen. Den 
oerhört snabba tillväxttakten framgår av att sa gott som hela detta väldiga 
sociala underskikt på landsbygden tillkommit sedan mitten av 1700-talet. 
Nyare forskning har visat, att denna snabba ansvällning av obesuttna, 
eller proletariseringsprocess som man vanligen kallar den, skedde genom 
nedåtgående social mobilitet från bönderna och inte genom en högre repro-

41 duktion hos de obesuttna 

Gävleborg var vid 1800-talets mitt ett av de län i Sverige, som hade en 
42 relativt hög andel obesuttna av befolkningen . 1 Alfta kulminerade an

delen obesuttna är 1880. Den var då 66 procent. År 1895 hade andelen 
sjunkit till 56 procent. Tabellbilaga 1. Tillblivelsen av detta landsbygds
proletariat hade i stort sett ägt rum på föga mer än hundra år. Sålunda 
hade det t ex funnits endast två torpare i socknen år 1775. Antalet hade 
därefter ökat till 29 år 1800, 61 1825 och 120 1845. Andra siffror som 
illustrerar utvecklingen är den starka ökningen av antalet söner över 15 
år till bönder och torpare m fl "i allmogens hus och tjänst". Deras antal 
var 151 år 1775, 147 1800, 392 1825 och 498 1845. I kategorin "arbetsföra 
back-stuguhjon och inhysehjon" redovisades 1775 60 män över 15 år. År 

4Q 
1800 hade deras antal stigit till 160 och 1845 till 200 

Av det föregående framgår, att proletariseringen utgjorde ett stort och 
växande agrarsocialt problem i slutet av 1700-talet och en stor del av 
1800-talet såväl på riks- och länsplanet som på sockennivå i Alfta. Detta 
behöver dock inte ha betytt sjunkande levnadsstandard för stora delar av 
befolkningen. Enligt Christer Winberg är det tvärtom "fullt tänkbart, att 
en proletarisering gick hand i hand med en höjning av proletariatets lev
nadsstandard"44. Av allt att döma förbättrades också försörjningsläget för 

45 stora befolkningsgrupper under 1800-talets första hälft . Men samtidigt 
redovisar den officiella statistiken ingen trendmässig nedgång i antalet 
fattiga per tusen invånare perioden 1805-1855. I detta fall noterade dock 
Gävleborgs län nästan genomgående extremt låga värden jämfört med övriga 
län. I stort sett var det endast Jämtland och Gotland som redovisade lägre 

AÇ* 
andelar fattiga . Även i Olle Lundsjös beräkningar av fattigdomskvoten på 
den svenska landsbygden 1864-1872, noterar bl a Gävleborgs län "frappe-
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o 47 o o rande låga siffror" . Inom forskningen på området är emellertid de regio
nala skillnaderna i fattigdomskvoter ännu så länge otillfredsställande för-

48 o klarade . Undersökningar av mera ingående natur har dock gjorts med 
avseende på begränsade delar av landet. Sålunda har t ex Johan Söderberg 
undersökt områden i de fyra sydligaste länen i Sverige 1821-1871 och 
funnit, "att fattigdomskvoterna tenderar att ligga lägst i de slättbygdsbe-
tonade områdena, där det ekonomiska överskottets storlek per capita torde 
vara störst. Där är också stabiliteten över tiden stor. Fattigdomen är 
högst och fluktuationerna över tiden starkast i skogsbygds- eller perifert 

49 belägna områden där det ekonomiska överskottet sannolikt var lägst" 

Huruvida ovanstående generaliseringar ägt giltighet också för Gävleborgs 
län är emellertid oklart. Att detta län trots jämförelsevis hög andel obe
suttna av befolkningen ändå redovisat en relativt låg andel fattiga torde i 
hög grad ha sin förklaring i det tidiga uppsvinget inom sågverksindustrin, 
vilket bl a kommer till synes i den högre industrialiseringsgraden där än i 
andra län. Med tanke på de positiva sysselsättningseffekter detta fick även 
i perifert liggande skogsbygder är det troligt att en höjning av de obesutt-

50 nas levnadsstandard ägde rum åtminstone under 1800-talets senare hälft 

Alf ta ansågs sedan långt tillbaka som en rik socken. En tidningsartikel av 
signaturen "Alftabo" från slutet av 1845 är belysande för detta. Samtidigt 
kastar den också en del ljus över en viktig orsak till att många bondsöner 
proletariserades. I artikeln hävdas, att Alfta var den mest välmående 
socknen i södra Hälsingland. Ganska många bönder ägde betydande pen
ningbelopp under det att relativt få var verkligt fattiga. Välståndet sägs 
ha varit rådande i flera sekler och grundat sig på bygdens ypperliga jord
mån, vilken bl a möjliggjort omfattande försäljning av lin och säd till dala
allmogen. Denna försäljning hade ägt rum vintertid då priserna var höga. 
Genom det sätt på vilket gårdarna ärvdes kom efterhand stora rikedomar 
att samlas och bevaras under generationer. För att undvika en alltför stor 
skuldsättning för den av barnen som skulle överta gården gjordes nämligen 
köpen upp på ett tidigt stadium och till mycket låg köpeskilling. I gengäld 
förbehöll sig föräldrarna rätten till egendomen och dess avkastning under 

51 sin livstid eller så länge de själva önskade . Att systemet utan tvivel 
blev orsak till att många bondsöner, som inte fick chansen att överta för
äldragården, proletariserades är uppenbart. 

Men proletariseringen och dess följder drabbade naturligtvis inte enbart 
männen utan i kanske ännu högre grad kvinnorna. Som Sten Carlsson har 
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visat, inträffade under den aktuella perioden en kraftig ökning av andelen 
ogifta kvinnor i Alfta bland såväl obesuttna som bönder. Medan i åldersko
horten 1740-1779 andelen ogifta kvinnor uppgick till endast 10,1 procent 
bland obesuttna och 5,8 bland bönder, hade siffrorna för ålderskohorten 
födda 1820-59 i runt tal fördubblats till 19,3 - respektive 13,8 procent. 
För 1850-talskohorten nådde siffran för obesuttna kvinnor inte mindre än 

52 26,3 procent, dvs mer än var fjärde förblev ogift 

Den kraftiga folkökningen och samtidigt sjunkande giftermålsfrekvensen 
resulterade i ett stigande antal vuxna ogifta personer i Alfta. I synnerhet 

o o 53 kvinnorna blev ofta svåra att placera på arbetsmarknaden , vilket bidrog 
till att problemet med proletarisering ytterligare skärptes. Detta förhåll
ande måste naturligtvis ha inverkat i hög grad på flyttningsmönstrets 
utseende inte minst i samband med massutvandringen 1846. Till detta åter
kommer vi längre fram. 

Jordbrukets ur näringspunkt dominerande ställning i Alfta också under 
1800-talets senare del framgår klart av socknens sociala och yrkesmässiga 
struktur. Största yrkeskategorin utgjordes av självägande bönder, vilka 
under större delen av perioden omfattade mer än en tredjedel av befolk
ningen. Sin lägsta andel noterade de vid 1860-talets mitt. Under 1880-talet 
och början av 1890-talet inträffade emellertid en markant ökning. Samtidigt 
uppvisade den obesuttna jordbrukarbefolkningen, i första hand torpar- och 
husmansklasserna, en motsatt utveckling. Dessa nådde sålunda på 1860-
talet sin högsta såväl absoluta som relativa numerär och minskade därefter. 
Tabell B 2. 

Enligt Nils Wohlin gällde denna utveckling även beträffande riket som hel
het. Omslaget skedde omkring 1860. 

"Vid tiden omkring 1860 torde alltså torpare-, backstugu- och in-
hyseklassernas numerär relativt till bondeklassen hava nått sin 
höjdpunkt. Sedermera har bondeklassen ånyo något ökats, i av
seende å sin procentiska storlek, men tordre- samt backstugu-och 
inhyseklasserna i samma avseende avtagit" 

Ökningen av antalet bönder torde i hög grad enbart ha varit ett resultat 
av den liberalisering av bestämmelserna för hemmansklyvning och ägostyck
ning som genomfördes 1881. Enligt 1827 års skifteslag hade en hemmansdel 
fått avstyckas endast om den kunde föda sin brukare och bära åvilande 

55 o skatter. Detta besuttenhetskrav slopades nu . I ett utlåtande till Emigra
tionsutredningen från Gävleborgs läns hushållningssällskap såg man positivt 
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på de ökade möjligheterna till hemmansklyvning": 

"Möjligheten att vid nu rådande konjunkturer på arbetsmarknaden 
kunna få dela upp hemman med stort behov av främmande arbets
kraft i mindre lotter med lämplig areal åker för varje och med ett 
behov av arbetskraft, som icke överstiger det mått, som kan 
presteras av familjens egna medlemmar och ett fåtal hjälpdagsver-
kare, måste anses hava kraftigt befrämjat en intensivare drift av 
jordbruket och dess förmåga att livnära en större befolkning. På 
grund av de rika tillfällen till arbetsförtjänst, som numera stå de 
mindre jordbrukarna till buds, kan man säga, att den kategori av 
jordbrukare, som icke äger tillräckligt stor åkerareal att på jord
brukets nuvarande ståndpunkt enbart av de egna gårdsbruken 
kunna hava sin uU^omst, innehar en i allmänhet tämligen god 
ekonomisk ställning" 

Minskningen av torparklassen i samma utlåtande på följande sätt: 

"Uppkomsten av torpare i norrländsk bemärkelse härleder sig från 
den tid, då hemmansklyvning ej användes, utan då äldste sonen 
blev ägare till den av föräldrarna brukade jorden, under det att åt 
de övriga arvtagarna undantogs endast en liten jordlott åt varje, 
lagom stor för uppförande därå av en stuga och tillräckligt för 
födande av en eller annan ko, allt enligt kontrakt med nyttjande
rätt till jorden för längre eller kortare tid. Under senare tider, 
allt efter som dessa kontrakt utgått och ägostyckning mer allmänt 
kommit i bruk, har antalet torpare alltmer mera,--^förminskats och 
kommer nog i framtiden att så gott som försvinna" 

De nya bestämmelserna för hemmansklyvning har uppenbarligen spelat en 
roll i Alfta. Andelen bönder, som ännu 1880 låg på omkring 25 procent av 
befolkningen, var 1885 30,1 procent och 1895 32,2 procent. Torparnas 
andel, som tidigare utgjort drygt 8 procent, hade 1885 gått ned till 4,9 -
och 1895 till 3,8 procent. De viktigaste orsakerna till torparklassens för
minskning i Sverige från och med 1860- och 1870-talen, var enligt Wohlin 

58 urbaniseringen, industrialiseringen och emigrationen . Att inte minst emi
grationen varit av betydelse i Alfta i detta sammanhang ser man av att 
andelen hemmavarande barn över 16 år undergick kraftiga minskningar 
både bland bönder och torpare under ut vandrings vågorna 1846-50, 1866-70 
och 1881-85. Den förstnämnda kategorin utgjorde såväl 1846 som 1895 mellan 
nio och tio procent av befolkningen. Ären 1850 respektive 1885 var den 
däremot så lag som 6,8 - respektive 5,8 procent. Motsvarande torparkate-
gori minskade vid samma tillfällen från 4,5 procent av befolkningen till 2,4 
- respektive 3 procent. 

Beträffande övriga yrkeskategorier behöll soldaterna sin befolkningsandel 
på 8 å 9 procent fram till 1890-talets början då en nedgång inträdde som en 
följd av indelningsverkets gradvisa avskaffande. Drängarna minskade från 
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cirka 5 procent till drygt 1 procent, pigorna från omkring 6 - till 3 pro
cent av folkmängden. Största nedgången stod dock husmännen för. Sedan 
deras andel av befolkningen kulminerat med 18,1 procent 1866 och 1870 
inleddes en kraftig regress som resulterade i siffran 6,9 procent 1895. 

Kategorin arbetare ökade däremot sin andel från omkring en halv procent 
av befolkningen år 1850 till nära tolv procent 1895. Största uppgången in
träffade under 1880-talet. Även hantverkarna samt ämbets- och tjänste
männen noterade stigande befolkningsandelar, de förstnämnda från 5 till 
7,6 procent, de senare dock endast från 1 till 1,5 procent. 

Till ovanstående procentsiffror över de olika yrkeskategoriernas befolk
ningsandelar ska också läggas respektive yrkesgrupps hemmasöner/döttrar 
över 16 år. Dessa utgjorde dock med undantag för bönderna endast en
staka procent av befolkningen. Tjänstefolkets (pigornas och drängarnas) 
vuxna barn nådde t ex sin högsta andel av befolkningen 1880 med 2,1 
procent. År 1885 hade dock siffran sjunkit till 1,3 procent till följd av 
utvandringen. Till skillnad från övriga kategorier var detta första gången 
deras befolkningsandel sjönk under en utvandringsperiod, vilket tyder på 
att utvandring först i ett senare stadium blivit ett realistiskt alternativ i 
denna kategori. Detsamma kan även i viss mån sägas om kategorin "inhyses 
och övriga", vars andel av befolkningen varierade mellan 3 och 6 procent 
1846-1895. 

Trots den väldiga omskiktning i befolkningens sociala och yrkesmässiga 
struktur som onekligen ägt rum, kvarstår emellertid samtidigt en förvånan
de grad av stabilitet i denna struktur. Bortsett från husmän svarade 
sålunda de tre största befolkningskategorierna bönder, torpare och solda
ter, inklusive respektive gruppers hemmasöner/döttrar över 16 år, för 
tillsammans 57,9 procent av befolkningen 1846 och 55,6 procent 1895. 
Tydligt är att såväl ökade hemmansklyvningar som utvandring verksamt 
bidragit till detta. Tabell B 2. 

Vi kan alltså konstatera, att befolkningsutvecklingen ledde till en omfattan
de proletarisering, som i Alfta kulminerade under 1800-talets senare hälft. 
Av allt att döma har dock detta inte lett till någon utbredd pauperism vare 
sig i länet eller i socknen, sannolikt främst tack vare den expansion som 
kom inom skogsnäringen. Istället synes levnadsstandarden för de flesta ha 
stigit. Men i den mån detta är riktigt innebär det också att försörjnings
läget förlorar i betydelse som huvudförklaring till socknens omfattande exo-
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dus. Att fattigdom skulle vara någon viktig utvandringsorsak i detta sam
manhang förnekas också i ett intressant utlåtande från Alfta pastorat i 
Emigrationsutredningen, där förhållandena i socknen beskrivs just mot 
bakgrund av denna utvandring. 

"För fattigdoms skull har härifrån näppeligen någon behövt emigre
ra, ty tillfällen till rikligt betald arbetsförtjänst ha ej saknats och 
ha, särdeles sedan skogsavverkning och flottningsarbetet började, 
varit många. Till sådant arbete ha icke blott vanliga arbetare utan 
också den besuttna allmogens söner vänt sig ifrån det jordbruksar
bete, som förut givit dem uppehälle. Det fria livet och den rikliga 
förtjänsten ha givetvis varit lockande för de unge, och sedan de 
en gång fått smak för detta arbete, ha de mera ordnade och bund
na förhållandena i hemmen, där sönerna fått arbeta för kläder och 
föda och en slant då och då, icke längre behagat dem; ungdomens 
naturliga nöjesbegär har genom den rikliga förtjänsten stegrats, 
och så, när från någon anhörig eller vän i Amerika kommit brev 
med skildring av därvarande stora arbetsförtjänster och frihetsliv, 
skildringar som alldeles förtegat det oeftergivliga kravet på arbets
kraft och uthållighet och de dryga levnadsomkostnaderna, så ha ej 
länge dröjt förr än den ene efter den andre fattats av amerikafe
bern och lämnat sitt hemland. Härigenom, att de unga arbetskraf
terna vänt sig från jordbruket, har för hemmansägarne svårigheten 
att få nödig kraft till hemmanets vederbörliga skötsel stegrats, och 
då, när bolagens uteliggare kommo och bjödo en rund summa, som 
syntes så storartad, för hemmanet, såldes detta, och far och mor 
och småsyskon följde den äldre brodern ditöver, där det gick så 
lätt att få land, där jorden nästan av sig själv bar rika skördar 
och där det fanns så många utmärkta maskiner till hjälp för de 
styva armar och händer och den krökta trötta ryggen" 

Istället för fattigdom, vilken naturligtvis kan ha undervärderats som ut
vandringsorsak i ovanstående utlåtande - detta får ju i första hand ses 
som ett vittnesbörd om hur Alftas präster vid sekelskiftet såg på utvand
ringens orsaker - utpekas således här kontakten med tidigare utvandrare, 
dvs traditionsfaktorn, som vida mer betydelsefull. I följande kapitel ska 
vi återkomma till situationen i socknen ur olika aspekter varvid även de 
ekonomiska och traditionsmässiga faktorernas betydelse för utvandringen 
kommer att undersökas närmare. 

2.7 Sammanfattning 

Det viktigaste motivet till valet av Alfta som föremål för denna undersök
ning är den mycket tidiga och omfattande utvandringen från socknen under 
1800-talet. Huvuddelen av sockenområdet utgörs av ett storkuperat skogs
land. Befolkningen är i hög grad koncentrerad till Woxnaälvens dalgång, 
främst till Kyrkbyn, halvannan mil väster om Bollnäs. 
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Från 1750 till 1930 ökade befolkningen från knappt 2 000 till drygt 7 000 
invånare. Under 1960- och 1970-talen har befolkningstalet legat på omkring 
5 400 personer. Jämfört med riket som helhet inträffade den s k demogra
fiska transitionen mycket sent i Alfta. Medan döds- och födelsetalen för 
hela riket började minska redan omkring 1810 respektive 1870 skedde 
istället en uppgång i Alfta under 1800-talets senare del. Dödstalet började 
dock åter sjunka mot slutet av århundradet men födelsetalen låg på mycket 
hög nivå ända in på 1920-talet då en dramatisk nedgång ägde rum. Kanske 
kan den omfattande utvandringen ses som ett svar på ett ökande befolk
ningstryck och uppgången i födelsetal som ett resultat av en ökad inflytt
ning p g a emigrationen ! 

Jord- och skogsbruk var längre än på många andra håll dominerande 
näringar i socknen. Enligt emigrationsutredningens beräkningar var Alfta 
bland de minst industrialiserade socknarna i hela länet vid 1900-talets 
början. Träindustrins uppblomstring fick emellertid stor betydelse ur 
sysselsättningssynpunkt för befolkningen genom bl a timmeravverkning 
och flottning. 

I likhet med utvecklingen i riket och i länet ledde den snabba folkökningen 
till uppkomsten av ett omfattande proletariat även i Alfta. Kulmen på denna 
utveckling nåddes omkring 1880 då inte mindre än två tredjedelar av be
folkningen utgjordes av obesuttna. De ökade möjligheterna till sysselsätt
ning som expansionen inom skogsindustrin gav, torde dock ha medfört en 
viss ökning av levnadsstandarden också för dessa. 

De senaste årens forskning har visat, att proletariseringen skedde genom 
en nedåtgående social mobilitet från bönderna. I Alfta förstärktes denna 
process genom det sätt på vilket gårdarna ärvdes. Istället för att dela upp 
en gård på flera arvtagare, även där detta skulle ha varit möjligt med 
hänsyn till gällande lagstiftning fram till 1881 mot en alltför långtgående 
hemmansklyvning, fick ett av barnen tidigt överta hela gården ensam och 
till mycket lågt pris. 1881 års liberalisering av nämnda lagstiftning torde 
ha varit en bidragande orsak till ökningen av andelen bönder i Alfta mot 
slutet av undersökningsperioden. 

Till de viktigaste förändringarna i den sociala och yrkesmässiga strukturen 
hör minskningen av andelen husmän och uppkomsten av en arbetarklass. 
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Trots stora omskiktningar i yrkesstrukturen var befolkningsandelen bön
der, torpare och soldater förhållandevis stabil under hela undersöknings
perioden . 

I ett utlåtande från Alf ta pastorat till EU förnekas, att fattigdom skulle ha 
utgjort någon egentlig orsak till emigrationen från socknen. Som den 
väsentligaste faktorn utpekas istället kontakten med tidigare utvandrare. 
Till detta återkommer vi i följande kapitel. 
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KAP III KÄLLMATERIAL OCH METOD 

3.1 Typ av källmaterial 

Huvudkällan i denna undersökning utgörs av ursprungsdata i Alfta försam
lings husförhörslängder. I samband med kontroll och jämförelser av deras 
data har även flyttningslängder samt födelse- och dödböcker använts. 
Flyttningslängder har dessutom tillsammans med mantalslängder och befolk
ningsstatistiska tabeller legat till grund för en undersökning av den 
demografiska utvecklingen under en längre tidsperiod. Bland det övriga 
otryckta källmaterialet, som kommit till användning, kan nämnas passjourna
ler, samt protokoll från sockenstämmor, kyrkoråd, visitationer, handlingar 
rörande laga skifte, räkenskaper för sockenmagasinet, brev från utvand
rare, en alftasbondes dagbok 1823-1861 etc. En förteckning över några 
viktiga källserier för Alfta ges i bilaga 1. 

3.2 Den kyrkliga folkbokföringens tillkomst och utveckling 

Sveriges sedan långt tillbaka erkänt goda befolkningsstatistik baseras 
främst på ett mycket omfattande kyrkligt arkivmaterial bestående av bl a 
ministeriallängder (födelse- vigsel- och dödböcker) och husförhörslängder. 
De förstnämnda infördes i Sverige i början av 1600-talet efter tyska före
bilder och blev vanliga i många länder*. Husförhörslängderna, som mera 
allmänt kom i bruk i början av 1700-talet, har däremot knappast några 

2 o motsvarigheter utanför Sverige och Finland . I 1686 års kyrkolag stadga
des att prästerna skulle föra längder över befolkningen "hus ifrån hus, 

o o o 3 gård ifrån gård" . Dessa längder kom dock inte ursprungligen till i folk
räknings- eller fiskalt syfte utan i själavårdande, vilket bevisas av att de 

4 till en början endast upptog dem som undervisats i kristendom . Vid hus
förhören gjordes anteckningar om befolkningens kunskaper i bl a innantill-
läsning och kristendomskunskaper, vilka sedan avsåg att tjäna som ledning 
för biskopen vid dennes visitationsförhör . Ett annat syfte med husförhö
ren var att prästerna bättre skulle lära känna sina församlingsbor, "samt 
få tillfälle att förmana och ställa till rätta där så var av nöden". De utgjor
de dessutom ett tillfälle då prästerna kunde förbereda de frågor som skulle 

0 ställas vid det s k katekesförhörei i kyrkan . Efterhand kom katekesförhö
ren att uppgå i husförhören, vilka blev lagfästa genom 1726 års konventi-

7 kelplakat . Husförhörslängdernas ursprungliga syfte att vara förhörsläng
der utvidgades efterhand till att omfatta även befolkningsstatistiska uppgif
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ter. Ett viktigt led i den utveckling som ledde fram till att husförhörs-
längderna blev huvudböcker i den kyrkliga folkbokföringen var tillkomsten 
av ett tabellverk genom ett kungligt brev av den 10 november 1748. I 
detta betonades bl a vikten av att prästerna förde riktiga längder över 
samtliga personer i församlingen och att de genast i längderna införde 
uppgifter angående ändringar av olika slag, vigslar, födslar, dödsfall och 

g 
flyttningar . Uppfyllandet av detta underlättades naturligtvis i hög grad 
av att de tre förstnämnda typerna av ändringar direkt anknöt till viktiga 
kyrkliga förrättningar. Noteringar angående flyttningar underlättades av 

o 9 att det sedan 1691 föreskrivits prästbevis vid sadana . 

Tabellverket ägde bestånd fram till 1858 då det ersattes av Statistiska 
centralbyrån (SCB). Ungefär samtidigt genomfördes en omläggning av hela 
den svenska befolkningsstatistiken. Insamlingsförfarandet av data ändrades 
så att pastorsämbetena fr o m 1860 årligen skulle skicka in sammandrag ur 
kyrkoböckerna, s k summariska folkmängdsredogörelser, direkt till Statis
tiska centralbyrån. Från samma år företogs dessutom folkräkningar vart 
tionde år genom att utdrag ur husförhörslängderna skickades in1^. Sam
tidigt genomfördes större likformighet i kyrkobokföringen för hela riket. 
Fullständig enhetlighet nåddes dock inte förrän efter 1894 års kyrkobok
föringsförordning då för övrigt husförhörslängden ersattes av församlings
boken11 . 

Flyttningslängder skulle enligt 1686 års kyrkolag innehålla uppgifter an
gående "deras namn, som tid efter annan flyttat in uti eller ut ur försam
lingen, med efterrättelse vadan de komne äro, huru de sig förhållit och 
vart de fara"1^. Det dröjde emellertid ända fram till 1860 innan något en
hetligt system för förandet av flyttningslängder infördes. Tabellkommis
sionen hade nöjt sig med att infordra uppgifter över antalet in- och utflyt
tade i församlingarna - från 1840 tom enbart nettoflyttningarna. Det 
ökade behovet av statistisk information angående den begynnande utvand
ringen sökte man tillgodose med hjälp av uppgifter ur de s k passjour-

1 ^ nalerna . Sedan kravet på pass för in- och utrikes resor upphävts 1860, 
saknades under några år fortlöpande emigrationsstatistik tills det år 1865 
bestämdes att de summariska folkmängdsredogörelserna skulle förses med 
en förteckning över vilka som emigrerat. Bestämmelsen gällde retroaktivt 
från och med 1861. År 1875 kompletterades det till att även omfatta in
vandrare1"1. 
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3.3 Beskrivning* av husförhörslängdernas innehåll 

Innehållet i husförhörslängderna kan under den tid undersökningen omfat
tar sägas bestå av tre olika huvudtyper av information. För det första 
demografiska data, dvs uppgifter om födelse- respektive dödsdagar, kön, 
civilstånd, barn, flyttningar etc. För det andra socio-ekonomiska data som 
t ex yrke, gårdsnamn, hemmansstorlek, uppgifter angående inneboende, 
inhyses, tjänstefolk. För det tredje förhörs- och kunskapsdata med upp
gifter om bl a närvaro vid förhör respektive kommunion, betyg i innan till
läsning och kristendomskunskaper samt i "begrepp""^. 

De enskilda individerna är införda i längderna efter familje-, gårds-, 
rote-och by tillhörighet. Medlemmarna i en familj återfinns på samma sida i 
längden med föräldrarnas namn längst upp och barnens under i ordnings
följd. I den mån det finns tjänstefolk, personer på undantag eller inhyses, 
är även dessa upptagna på samma sida. Namn på avlidna, utflyttade eller 
utvandrade personer är strukna. Förutom datum för flyttningsbetygets 
uttagande anges även namnet på utflyttningsorten. Vid utvandring anges 

16 dock i allmänhet endast utvandrarlandet, t ex "Amerika" 

Husförhörslängderna kan betecknas som primärkällor. Noteringarna har 
gjorts kontinuerligt under åren och i stor utsträckning i direkt samband 
med sådana händelser som dop, vigslar, jordfästningar och uttagande av 
flyttningsbetyg. De har även medförts vid husförhören varvid anteck
ningarna "av allt att döma gjorts i nära anslutning till de ifrågavarande 
observationerna""^. 

3.4 Husförhörslängderna för Alf ta församling 

18 Bevarade husförhörslängder för Alfta församling finns sedan 1678 . De är 
under 1800-talet mestadels upplagda på femårsperioder med församlingen 
delad på två volymer. Datamaterialet i denna undersökning omfattar inne
hållet i sju upplagor husförhörslängder under perioderna 1846-50 och 
1866-95. Sammanlagt har emellertid inte 14 utan 15 volymer excerperats 
beroende på att femårsperioden 1881-85 omfattar tre volymer istället för 
två. Den ena halvan av församlingen har nämligen skrivits om i en ny 
volym redan 1883, uppenbarligen som en följd av laga skiftets genom
förande"^. 
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3.5 De undersökta längdernas upphovsmän och tillkomstsituation 

Vid en bedömning av källorna torde det även vara befogat med en kort 
presentation av deras upphovsmän och tillkomstsituation under de i detta 
fall aktuella tidsperioderna. Sålunda innehades de två prästtjänsterna i 
Alf ta församling 1846-1895 av endast fem präster - de tre kyrkoherdarna 
Anders Oldberg 1845-67, Alfred Steinmets 1867-84 och Christian Emanuel 
Harnisch 1884-99 samt de två komministrarna Olof Eriksson 1832-63 och 
Carl-Axel Jennische 1864-97. 

Alla tre kyrkoherdarna var mycket välmeriterade, särskilt de två först
nämnda. Gemensamt för dem är att de uppvisar en bred pedagogisk er
farenhet från tidigare verksamhet som lärare och rektorer för olika sko-
! 20 lor . 

Oldberg var prästson från Ångermanland och hade efter prästvig
ning 1827 bl a varit lärare vid Hertigens av Uppland folkskola i 
Uppsala från 1831, slottspredikant från 1835 samt föreståndare för 
stadens folkskoleseminarium från 1842. 

Också Steinmetz var prästson. Han var född i Hudiksvall och 
prästvigd 1854. Bland hans många meriter kan nämnas att han 1857 
blev överlärare för gosskolan i Gävle och 1865 rektor för ett 
folkskollärarinneseminarium. Samma år företog han en pedagogisk 
resa till Tyskland och Schweiz. 1868 utnämndes han till e o hov
predikant och predikade bl a vid riksdagens öppnande 1869. Från 
1874 var han medlem av Gävleborgs läns undervisningskommitté. 
1880 kallades han att provpredika för tjänsten som pastor primarius 
i Stockholm . Efter att ha tillträtt som kyrkoherde i Bollnäs 1884 
var han året därpå preses vid prästmötet i Uppsala. 1893 b lev han 
teologie doktor. 

Harnisch var tysk och prästvigd i Wurtemberg 1850. Efter några år 
som missionär i Västafrika 1864-67 var han lärare vid Johannelunds 
missionsinstitut i Stockhom fram till 1870 oc h därefter kyrkoherde i 
Järfälla. Han var också ledamot av Svenska och Brittiska bibelsäll
skapen. 

Komministrarna Eriksson och Jennische saknade motsvarigheter till 
dessa meriter bortsett från själva prästtjänstgöringen. Eriksson 
var bondson från Uppland och prästvigd 1811. Jennische var 
prästson från Hälsingland och prästvigd 1847. 

Prästerna var långtifrån enbart upptagna av kyrkliga göromål, isynnerhet 
före 1870. Oldberg var t ex som ordförande i sockenstämman fram till 1863 
flitigt verksam på en mängd "icke-kyrkliga" områden. Detta gällde även 
Jennische som i början av sin tid i Alfta fungerade som kommunalstämmans 

99 ordförande 1865-69 . 
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Utan tvekan måste alla dessa uppgifter ha medfört att prästerna - och då 
inte minst kyrkoherdarna - kan ha haft vissa svårigheter att på ett till
fredsställande sätt hinna med allt som ålagts dem. Detta framgår även av 
följande interiör från prästernas arbetssituation och från det kyrkliga livet 
i Alf ta under den aktuella perioden, vilken kan sägas ha bildat en yttre 
ram kring den situation i vilken husförhörslängderna tillkom. 

Interiör från det kyrkliga livet i Alfta. Exkurs. 

Prosten Oldberg har i ett tillägg till sockenstämmoprotokollet av den 10 
april 1853 gett en intressant bild av prästernas arbetssituation, vilken sam
tidigt kan sägas ge en inblick i det kyrkliga livet i församlingen vid denna 
tid. 

Bakgrunden till inlagan var att en bonde vid namn Eric Andersson från 
Ockelbo hade börjat hålla konventiklar i Alfta, vilka vunnit stor tillslutning 
bland församlingsborna. Med åberopande av erfarenheterna från Erik 
Janssons tidigare verksamhet i socknen hade sexton sockenmän betraktat 
detta så allvarligt, att de tagit initiativ till sammankallandet av en socken
stämma för att diskutera vilka åtgärder som borde vidtas så att liknande 
tragiska händelser förhindrades. Frågan komplicerades emellertid av att de 
två första konventiklarna hållits hos själve ordföranden i sockennämnden, 
handlanden John Jakobsson. Denne delar följaktligen inte de sammankal
lande sockenmännens oro och hade i ett skriftligt anförande till socken
stämman uttryckt sin förvåning över att stämman har kunnat sammankallas 
av denna orsak. Han anser inte att det kan vara något fel i att samlas till 
uppbyggelsestunder. Tvärtom var detta något som borde på allt sätt upp
muntras inte minst av prästerskapet. Denna kritik av prästerna för att de 
inte skulle vara tillräckligt nitiska i sin uppgift som själasörjare bemöts 
därefter med skärpa av prosten Oldberg i ovan nämnda inlägg i vilket det 
bl a heter: 

"Presternas skyldighet att besöka husen uppfylles numera vid de 
lagliga husförhören. Sedan år 1726 har folkmängden ökats och 
pastorernas göromil växt till den mängd, som icke medgifver 
ständigt löpande på Conventiklar. I Alfta vidsträckta socken utgör 
folkmängden 4 370. De årliga husförhören uppgå till 27 för Pastor 
och 20 för Comminister. Årligen hållas här 15-18 Bibelförklaringar, 
dels i Kyrkan, dels i Skolhuset. De offentliga Gudstjensterna, 
Söndagsskolan, Nattvardsberedelsen, bröllop, ständiga besök av 
sockenbor, ideliga sockenstämmor, skolexamina och otaliga andra 
icke blott Kyrkliga utan ock lagligen ålagda verdsliga bestyr upp
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taga i synnerhet Pastors tid, så att med billiga anspråk på hans 
krafter i medelåldern, man icke kan begära att han ensam kan 
uträtta allt och derjemte vederbörligen förbereda sig till alla tal, 
af hvilka man skäligen väntar att han skall göra sitt bästa. Och 
dock fordrar nu Hr Jakobsson, att han ytterligare skall vandra 
ur och i hus... Dessutom är Hr Jakobsson så säker på, att pastor 
alltid och allestädes vore välkommen, då han infunne sig att hålla 
samlingar i husen? Det kan icke vara Hr Jakobsson obekant, att 
just inom den rote, der han sjelf bor, allvarlig tvist uppstått, om 
hvilken som vore skyldig att upplåta rum för det lagliga husför
hörets hållande, ehure i den läsroten 14 ä 15 år hwana förlöpa 
mellan harje gång, turen att hålla förhöret återkommer" 

Bortsett från att prästerna efter 1870 har varit mindre kommunalt engage
rade har deras verksamhet och församlingslivet i övrigt i stort sett bibe
hållits under större delen av undersökningsperioden. En viktig förändring 
var emellertid husförhörssedens försvagande i Sverige mot slutet av 1800-
talet. Denna framträder mycket tydligt i Alf ta i form av en kraftigt mins
kande närvarofrekvens vid förhören. Av den vuxna befolkningen över 15 
år hade vid slutet av 1850 inte mindre än 89,2 procent varit närvarande 
vid ett eller flera förhör under den närmast föregående femårsperioden. 
1870 var motsvarande siffra 84,7 procent, 1885 hade den sjunkit till 77,3 
för att slutligen under sista perioden 1891-95 uppgå till endast 53,3 pro
cent. Att man från 1889 inte riskerade böter för att man uteblev torde inte 

24 ha saknat betydelse i detta sammanhang . En motsvarande utveckling ägde 
rum också beträffande antalet nattvardsgäster. 

Nedgången var dock ingen isolerad företeelse för enbart Alfta utan del i 
en omfattande sekularisering och nedbrytning av den kyrkliga seden. 
Enligt Enochsson var nämligen 1880-talet "sekulariserings tiden framför 

25 o o andra" i Sverige . I hans undersökning från Västerås stift ägde den 
ojämförligt största minskningen av nattvardsfrekvensen rum under 1880-
talet . Utvecklingen tycks ha varit densamma i övriga mellansvenska stift, 

27 Uppsala, Strängnäs' och Karlstads . Orsakerna till denna utveckling ser 
Enochsson i en rad samverkande faktorer. Kyrkotuktens upplösning tidi
gare under århundradet hade berett marken. Omvälvningen av den samhäl
leliga och sociala strukturen genom skif tes verksamheten, flykten från 
landsbygden, kommunikationsväsendets utveckling, industrialiseringen, 
hemmets förändrade karaktär liksom föreningsväsendets och tidningspres
sens tillkomst utgjorde viktiga led. Huvudorsakerna var dock av andlig 
art - den inomvärdsliga livssynens genombrott, nya naturvetenskapliga rön, 

28 liberalismens och folkrörelsernas framväxt. 
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I protokollen från visitationerna i församlingen liksom i de därav föranledda 
ämbetsberättelserna ges intressanta inblickar i livet i församlingen utifrån 
kyrklig synpunkt. Mellan 1837 och 1894 hölls totalt sex sådana visitationer. 
1837, 1846 och 1864 av de respektive ärkebiskoparna Wallin, Wingård och 
Sundberg. Den sistnämnde förrättade dessutom visitation även 1878. Åren 

29 1887 och 1894 ägde prostvisitationer rum i församlingen 

Då såväl ämbetsberättelser som protokoll i stort sett följer ett likartat 
schema perioden igenom, erbjuds goda möjligheter att följa utvecklingen i 
församlingen i flera viktiga avseenden t ex skolväsendets utbyggnad, hur 
fattigförsörjningen var ordnad, konfirmandundervisningens liksom husför
hörens uppläggning samt hur gudstjänstlivet fungerade. Också församling
ens allmänna tillstånd tas upp varvid inte minst sedlighetens utveckling 
uppmärksammades. Eftersom det skulle föra för långt att i detalj följa 
utvecklingen på alla dessa områden ska här endast några glimtar ges. 

Beträffande skolväsendet hade beslut om inrättandet av en fast och flera 
30 ambulerande skolor fattats 1844 . Den nya skolan togs i bruk 1846 och 

undervisningen bedrevs av examinerad lärare. Vid övriga fem skolrotar 
31 o svarade ambulerande underlärare för undervisningen . 1864 fanns två 

examinerade och 5 oexaminerade lärare i tjänst och ytterligare två fasta 
skolor var uppförda. 1894 slutligen var antalet fasta skolor 9 med lika 
många ordinarie lärare och lärarinnor. 

Följande utdrag ur pastors ämbetsberättelse 1878 ger en uppfattning om 
konfirmandundervisningens och husförhörens uppläggning under en stor 
del av undersökningsperioden: 

"... De ifrån folkskolan avgångna lärjungarna genomgå den s k 
fortsättningsskolan under februari månad påföljande år; varefter 
de av dem som uppnått konfirmations ålder, i början eller mitten 
av mars inträda i konfirmationsskolan, där undervisningen fortgår 
med 3-4 dagar vecklig undervisningstid och 4 timmar dagligen till 
början av juni. Undervisningen delas mellan pastor och comminis-
ter, så att de vart annat år läsa med gossar och flickor. Husför
hören hållas under höstmånaderna i socknens centrala del, men 
under juli å de södra finnskogarne. Till lokaler användas skolsa
larna eller rum i hemmen. Förhörens antal är 26, av vilka 18 äro s 
k dubbelrotar och 8 enkla. Vid de förra tjänstgör både pastor och 
comminister i skilda rum samtidigt. Vid dessa husförhör antecknas 
för att sedan utföras de förändringar som inom varje hushåll genom 
flyttningar ägt rum. Husförhören bevistas allmänt; dock finnas 
försummelser därvidlag att anmärka. Ingen äldre församlingsmedlem 
finnes, som ickq^kan läsa i bok, undantagande de förr uppräknade 
icke helsinnade" 
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Också besöksfrekvensen vid högmässogudstjänsten i kyrkan minskade under 
1880-talet. Medan antalet besökare i den rymliga kyrkan - med plats för 
2 000 personer - 1878 uppskattas till 600 per söndag eller 1/8 av försam
lingen, har siffran 1887 sjunkit till 400, vilket det klagas över. En upp
gång tycks dock åter ha skett 1894 då besöksfrekvensen uppges till 500. 
Förutom gudtjänstens religiösa betydelse och funktion som "massmedium" 
genom vilket kungörelser, meddelanden och nyheter av olika slag nådde 
ut, spelade guds tjänst tillfälle t uppenbarligen också en viktig roll för den 
rent personliga kommunikationen mellan människorna i socknen. Belysande 
för detta är de i ämbetsberättelserna och Visitationsprotokollen ständigt på
talade problemet att många uppehöll sig utanför kyrkan under gudstjänsten. 
I visitationsprotokollet från 1887 heter det sålunda: "Redan i mer än 200 
år hade vid visitationer i denna församling klagats däröver att många 
kyrkobesökare stannat utanför kyrkan längre eller kortare tid av gudstjän-

o o 33 sten och då sysselsatt sig med allehanda samspråk" . Det bör i detta sam
manhang också nämnas att det 1894 uppges finnas en friförsamling på mer 
än 300 personer i norra delen av socknen. 

Vad sedligheten beträffar påtalas i de senaste ämbetsberättelserna en 
oroväckande ökning av frekvensen utomäktenskapliga barn. Medan siffrorna 
för perioden 1749-99 uppgått till endast 1,21 procent och 1800-1849 till 
4,05 procent, hade den 1850-77 ökat till 10,4 procent av samtliga nyfödda. 
Femårsperioden 1881-85 nådde siffran inte mindre än 15,73 procent. Den 
senast beräknade femårsperioden 1888-93 medförde emellertid en minskning 
till 12,3 procent. Detta visar något av den nedbrytning av det gamla 
samhället som pågick och till viket vi återkommer längre fram. 

Supandet tycks ha varit av relativt stor omfattning i Alfta under hela 
undersökningsperioden. Bonden Olof Olssons dagbok 1823-1861 ger klart 

o 34 vittnesbörd därom inte minst för att denne själv "var svar att supa" 
I dagboken berättas bl a om hur prosten Fraenell klagar "Ni går tröge 
hit i herrans hus och längtar härifrån att gå till de ställen där de för 
neslig vinst tillhandahåller de skadliga dryckerna", (7/10 1838). I juli 
1844 skriver han "Den 3:e om onsdagen var det nykterhetsmöte här i 
kyrkan, men vi mura". Onykterheten är också ett ständigt återkommande 
problem i kyrkoherdarnas ämbetsberättelser. År 1878 uppges en lönn-
krögare ha varit inkallad för kyrkorådet men utan framgång. 
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3.6 Husförhörslängdernas användbarhet för studiet av befolkningsrörligheten 

Frågan om husförhörslängdernas användbarhet för studiet av befolknings
rörligheten är fundamental för hela undersökningen. Den sammanhänger 
främst med de s k reliabilitets- och validitetsproblemen dvs mätnoggrann-

35 heten respektive att man verkligen mäter det man avser att mäta . Båda 
kan hänföras till två olika plan, dels till upphovsmännen och källans till
komstsituation, dels till den nutida användaren vid hans bearbetning och 
tolkning av materialet*^. Mot bakgrund härav ska det förstnämnda av 
dessa två plan belysas något ytterligare. Det sistnämnda planet återkommer 
vi till i samband med metodgenomgången. 

Hur tillförlitligt och därmed användbart är då husförhörslängdernas inne
håll i detta sammanhang? En bedömning av detta bör lämpligen ta som ut
gångspunkt källans tillkomstsituation och användningssyfte. Som redan 
konstaterats utgör husförhörslängderna stommen i det svenska kyrkoboks-
materialet och därmed också i den svenska befolkningsstatistiken. Efter
hand som myndigheterna på 1700-talet börjat inse värdet av husförhörs
längdernas uppgifter och börjat fastställa deras innehåll, märks även ett 
starkt intresse för att med hjälp av lagstiftning se till att materialet blev 
så tillförlitligt som möjligt. Sålunda kunde man ända fram till 1889 bötfällas 
om man uteblev från husförhör. 

De brister som man idag kan påvisa i samband med källkritiska undersök
ningar av kyrkoboksmaterialet kan därför i regel återföras på "den mänsk
liga faktorn: prästernas bristande skolning i bokföring och arbetets tri-

37 stess" . När det gäller flyttningar, vilka ju inte anknyter speciellt till 
någon kyrklig handling, skulle man dessutom kunna befara att många inte 
har registrerats p g a slarv eller ovilja hos befolkningen ifråga om att ta 
ut flyttningsbetyg. Vem som helst har självfallet kunnat lämna församlingen 
utan att först anmäla detta hos pastor. Detta torde dock i stor utsträck
ning ha motverkats av att man, vid en riksdalers plikt, var tvungen att 
uppvisa prästbetyg i inflyttningsförsamlingen före mantalsskrivningen och 

38 senast den 20 oktober (efter 1825 den 15 november) . I man tals skrivnings -
förordningen 1861 höjdes bötesbeloppet till 2 riksdaler och femtio öre. Sam
tidigt bestämdes tidsfristen för flyttningsbetygets avlämnande till 14 dagar 
efter inflyttningen om denna ägde rum före den 8 november och 8 dagar 

o 39 om den ägde rum mellan detta datum och årets slut . 
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Den främsta anledningen till att man bl a på dessa sätt sökte skapa så 
goda förutsättningar som möjligt för en korrekt folkbokföring var, att 
husförhörslängderna sedan 1752 använts för att kontrollera mantals- och 
skattskrivningslängderna. År 1811 blev sådana kontroller obligatoriska och 
i mantalsskrivningsförordningen 1812 bestämdes att dessa skulle ske vid 
själva mantalsskrivningen. I mantalsskrivningsförordningarna gavs således 
särskilda bestämmelser som syftade till "att säkerställa, att omflyttningen 
fullständigt redovisades i husförhörslängderna och att uppgifter erhöllos 
huruvida de flyttande mantalsskrivits i utflyttningsförsamlingen eller 
icke"^. 

När det gäller emigranter saknades emellertid ett motsvarande påtryck
ningsmedel som betygskravet på inflyttningsorten innebar för de interna 
migrän terna. I utvandringsförordningen från 1884 krävdes därför uppvi
sande av flyttningsbetyg innan kontrakt mellan agent och utvandrare fick 
uppgöras41. De som utvandrade utan att teckna något kontrakt eller som 
reste via någon utländsk hamn mötte dock fortfarande inget krav på flytt
ningsbetyg. 

Med undantag för att man 1894 började tillämpa skärpta bestämmelser 
angående värnpliktigas tillstånd att utvandra, har det emellertid för det 
stora flertalet utvandrare knappast funnits någon annan orsak än vårds
löshet till varför man inte har tagit ut flyttningsbetyg. Tvärtom torde 
flyttningsbetyget för många ha betraktats som en värdefull legitimation s-
handling som man gärna ville föra med sig. De som trots detta utvandrat 
eller i övrigt lämnat en församling utan flyttningsbetyg stod alltså fort
farande kvar i husförhörslängden. Efter 1865 avfördes emellertid de som 
vid de årliga mantalsskrivningarna befunnits obefintliga till en särskild 

42 förteckning i slutet av husförhörslängderna 

Mot bakgrund av såväl tillkomstsituation som användningssyfte torde därför 
husförhörslängderna rent allmänt sett kunna anses fylla relativt högt 
ställda krav på tillförlitlighet och användbarhet beträffande bl a uppgifter 

43 om flyttningar under den tid denna undersökning omfattar . Flera fors
kare har dessutom kommit fram till att husförhörslängderna i detta avseen
de är en mer tillförlitlig källa än t ex flyttningslängdernas uppgifter eller 

44 emigrantförteckningarna i de summariska folkmängdsredogörelserna . Vad 
som dessutom gör husförhörslängderna särskilt användbara för studiet av 
befolkningsrörlighet och utvandring är dels att de som enda källa även 
upptar flyttningarna inom församlingen, dels den stora mängden information 
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om varje individ samlad på ett och samma ställe och i direkt anknytning till 
de händelser vi vill observera. Informationen föreligger dessutom till stor 
del i en form som lämpar sig mycket väl för modern databehandling, vilken 
kan göras på individnivå. 

För att få en uppfattning om graden av överensstämmelse mellan olika 
källor har födelse-, döds- och flyttningslängdernas uppgifter jämförts med 
husförhörslängdernas. Resultatet visar för det mesta på förhållandevis små 
diskrepanser. Jämförelserna har emellertid i hög grad försvårats av att de 
i förstnämnda fram till och med 1870 även omfattar bruksförsamlingen 
Svabensverk vid södra sockengränsen, som sedan 1843 utgjort egen kapell
församling med egna kyrkoböcker. Siffrorna för de två första perioderna 
har därför måst korrigeras med avseende på detta, vilket således medfört 
risker för att fel kan ha begåtts vid avläsningen av längderna. I samband 
därmed har uppgifterna i Alftas längder jämförts med motsvarande uppgif
ter i Svabensverkslängderna varvid vissa skiljaktigheter framkommit. Detta 
gäller särskilt sista perioden före omläggningen, dvs 1866-70. Svabens-
verks födelsebok saknar uppgifter om födda åren 1868 och 1869 och uppger 
endast 2 för år 1870. Under samma tid har 29 barn med födelseorten 
Svabensverk kunnat återfinnas i Alftas födelsebok. Sedan siffrorna "ren
sats" med avseende på Svabensverk innehåller emellertid Alftas födelse
längd inte mindre än 35 fler födda än husförhörslängden. När det gäller 
den negativa differensen ifråga om antalet inflyttade och invandrade under 
samma period bygger dock siffrorna enbart på antalet inflyttare/invandrare 
enligt Svabensverks inflyttningslängder, varför differensen kan bero på 
att inte alla inflyttare/invandrare i Svabensverk blivit införda i Alftas 
längder under de sista åren. Att det verkligen föreligger vissa skillnader 
mellan uppgifterna i Alftas födelse- och dödböcker samt mellan flyttnings
längderna och husförhörslängderna framgår emellertid av att det även 
föreligger differenser under de fyra sista femårsperioderna, som inte 
nämnda förändring i kyrkobokföringen kan skyllas för. De skillnader som 
påvisats är dock inte av den omfattningen att de nämnvärt kan påverka 
undersökningsresultatet. Tabell B 4. 

53 



3.7 Metod 

3.7.1 Variabler 

För att bl a möjliggöra studier av flyttningarnas och då i synnerhet kanske 
utvandringens urvalsmekanismer, var det viktigt att hela befolkningen i 
undersökningsområdet ingick. Samtliga personer, som vid något tillfälle 
under perioderna 1846-1850 och 1866-1895 varit skrivna i Alf ta, har därför 
tagits med i undersökningen. Detta har resulterat i ett antal individuella 
observationer på inte mindre än 47 056 sammanlagt för de sju intensivun-
dersökta femårsperioderna. 

Det viktigaste kvantitativa källmaterialet, som ligger till grund för denna 
avhandling, utgörs således av innehållet i församlingens husförhörslängder 
för nämnda perioder. Huvuddelen av detta har kodats upp på fyrtioen 
olika variabler. Två av dessa utgör typ av in- respektive utskrivning i 
längderna. Av övriga trettionio avser sjutton att belysa olika strukturer 
hos befolkningen och resterande tjugoen dess geografiska rörlighet. 

JAMFORELSE-
KATEGORI ER 

STRUKTUR
VARIABLER 

RÖRLIGHETS
VARIABLER 

KVARBOENDE 
VID SLUTET 
AV EN FEM
ÅRSPERIOD 

OMFLYTTADE 
INOM FÖRSAM
LINGEN UNDER 
EN FEMÅRS
PERIOD 

INRIKES 
MIGRATION 

UTRIKES 
MIGRATION 

Volym 
Uppslag i längden . 
By 
Yrke 
Familjestorlek 
Utomäktenskapl barn 
Födelseår 
Födelsemånad 
Födelsedag > 
Kön 
Civilstånd 
År för ändrat civ st 
Antal bevistade förhör 
under perioden 
Antal gånger erhållit 
nattvard under perioden 
Betyg i läsning 
Betyg i "begrepp" 
Hemmansstorlek i öres-
och penningland 

> 

Födelselän 
Födelsehärad 
Yrke 
Antal datakort för 
respektive individ 
Typ av inskrivning 
Inskrivningsår 
Inskrivningsmånad 
Län varifrån inflyttad 
Härad varifrån " 
Församling " " 
Omflyttad från uppslag 
Antal fl. inom förs. 
Typ av utskrivning 
Utskrivningsår 
Utskrivningsmånad 
Län vartill utflyttad 
Härad vartill " 
Församling " " 
Omflyttad till uppslag 
Antal inrikes flyttn. 
Antal utrikes " 

Alla dessa variabler är naturligtvis inte lika användbara när det gäller 
att försöka besvara avhandlingens frågeställningar. För analysen av befolk-
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ningsrörlighetens omfattning, utveckling och struktur är givetvis variab
lerna typ av flyttning, flyttningsår samt flyttarnas ålder, kön, civilstånd 
och yrke bland de betydelsefullaste. I kombination med variabeln "by" kan 
t ex emigrationens spridning i socknen studeras. 

De många möjligheterna att kombinera olika variabler med de två viktigaste 
rörlighetsvariablerna, typ av inskrivning respektive typ av utskrivning, 
tillåter sålunda en relativt långtgående analys av socknens befolkningsrör
lighet och utvandring så som dessa avspeglar sig i de aktuella periodernas 

45 husförhörslängder 

3.7.2 Insamling och kodning av data 

Insamlingen och kodningen av data skedde i grova drag på följande sätt. 
46 Med ledning av erfarenheter från en liknande datainsamling tidigare upp

rättades ett datainsamlingsformulär med vars hjälp en provexerpering 
företogs. Denna omfattade omkring hundra personer. Med ledning av detta 
gjordes vissa ändringar och kompletteringar av formuläret innan en femårs
period i sin helhet exerperades. Materialet kontrollerades därefter mot 
husförhörslängderna innan hålkortsstansningen ägde rum. Vid de följande 
inledande datakörningarna "listades" materialet dels efter uppslag i läng
derna, dels efter de enskilda individernas födelsedatum. Med utgångspunkt 
från dessa listor gjordes sedan en genomgång av datamassan varvid fel av 
olika slag rättades. Personer som flyttat flera gånger och därför hade flera 
datakort granskades speciellt noggrannt. Kontroller fick därvid i ett stort 
antal fall göras mot såväl insamlingsformulär som husförhörslängder. Även 
histogram över samtliga variabler fram togs varigenom uppenbara felkod
ningar lätt kunde spåras och åtgärdas. 

Efter omstansningar av felaktiga och kompletterade datakort gjordes nya 
datakörningar och kontroller på samma sätt som tidigare. Den fortsatta 
datainsamlingen och bearbetningen av ytterligare sex femårsperioder har 
med vissa förenklingar i stort sett följt samma mönster. Kodningen av de 
två viktigaste rörlighetsvariablerna framgår av följande uppställning. 
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Typ av inskrivning i 
husförhörs längderna 

1 = Kvarboende och omskriven 
från föregående längd 

2= Född under den tid 
längden omfattar 

3= Omflyttad inom socknen 

4= Inflyttad från annan 
församling 

5= Invandrad från Amerika 

6= Invandrad från nordiskt 
land 

7= Invandrad från annat land 
än Amerika och Norden. 

Typ av utskrivning ur 
husförhörslängderna 

1= Kvarboende och omskriven 
i följande längd 

2= Avliden under den tid 
längden omfattar 

3= Omflyttad inom socknen 

4= Utflyttad till annan 
församling 

5= Utvandrad till Amerika 

6= Utvandrad till nordiskt 
land 

7= Utvandrad till annat land 
än Amerika och Norden. 

3.7.3 Databehandling 

Vid databehandlingen har var och en av de sju femårsperioderna behand
lats för sig. Rörlighetens omfattning och intensitet för de olika grupperna 
har relaterats till deras respektive medelfolkmängd (=MFM) under femårs
perioden. Selektionen har studerats med hjälp av strukturella jämförelser 
mellan olika flyttarkategorier och kvarboende. Det dataprogram som främst 

47 använts är SPSS 

3.8 Sammanfattning 

Det viktigaste källmaterialet som ligger till grund för denna avhandling 
utgörs av husförhörslängder. (År 1894 ändrades deras benämning till 
församlingsböcker.) Husförhörslängden är huvudbok i den kyrkliga folk
bokföring, som har gamla anor i Sverige och som i anknytning till olika 
förhörsinstitut har sin upprinnelse i kyrkans folkundervisning. 

Innehållet kan sägas bestå av demografiska - och socio-ekonomiska data 
samt av förhörs- och kunskapsdata. Noteringarna torde i hög grad ha till
kommit i nära anslutning till de ifrågavarande observationerna. 
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Serien av bevarade husförhörslängder i Alf ta inleds så tidigt som 1678. 
Under de perioder denna undersökning primärt omfattar, dvs 1846-50 och 
1866-95, är längderna i huvudsak upplagda femårsvis med socknen delad 
på två volymer. 

Upphovsmännen, eller de som hade ansvaret för noteringarna i längderna, 
var församlingens präster. Under den nämnda fem tioårsperioden var det 
sammanlagt fem ordinarie innehavare av de två prästtjänsterna i försam
lingen. Särkskilt de tre kyrkoherdarna förefaller ha varit mycket välmeri-
terade. Samtidigt kan det ha funnits en risk för att deras stora arbetsbör
da medfört svårigheter för dem att på ett tillfredsställande sätt sköta 
kyrkobokföringen vid sidan av alla andra uppgifter. 

Husförhörslängderna framstår som de överlägset bästa källorna när det 
gäller studiet av befolkningsrörligheten. För deras tillförlitlighet talar dels 
gällande lagstiftning på området, som syftade till att uppnå största möjliga 
fullständighet, dels den omständigheten, att noteringarna i de flesta fall 
varit kopplade till viktiga kyrkliga förrättningar av olika slag. 

En kontroll av i vilken grad olika typer av kyrkliga längder i Alfta över
ensstämmer inbördes visar emellertid, att det föreligger vissa differenser. 
Dessa torde dock till stor del ha berott på en omläggning av den lokala 
kyrkobokföringen. Någon betydelse för undersökningsresultatet har dessa 
avvikelser inte. 

I undersökningen har medtagits samtliga personer som vid något tillfälle 
under undersökningsperioderna 1846-50 och 1866-95 varit skrivna i Alfta 
församling. Detta har resulterat i totalt 47 056 individuella observationer. 

Innehållet i husförhörslängderna har kodats med hjälp av 41 olika variab
ler. Två av dessa utgör typ av in- respektive utskrivning i längden. Av 
de övriga avser sjutton att belysa olika strukturer hos befolkningen och 
resterande tjugoen dess geografiska rörlighet. 

I samband med insamlings- och kodningsarbetet samt de inledande datakör
ningarna gjordes fortlöpande och omfattande kontroller mot primärkällan/ 
husförhörslängden. Vid den fortsatta databehandlingen har befolkningsrör
lighetens omfattning, intensitet och selektivitet stått i förgrunden för 
intresset. 
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KAP IV BEFOLKNINGSRÖRLIGHETENS OMFATTNING, UTVECKLING OCH 
STRUKTUR 

4.1 Inledning 

Det föreligger knappast någon större enhetlighet i begreppsapparaten när 
det gäller befolkningsrörlighet och vad som ska avses därmed1. Eftersom 
det av naturliga skäl inte kan bli fråga om att mäta alla rumsliga förflytt
ningar hos samtliga individer i en befolkning måste vissa definitionsmässiga 
begränsningar göras. Migrationsbegreppet bygger sålunda i allmänhet på 
flyttningar i betydelsen byte av bostad över en administrativ gräns varvid 
hänsyn tas dels till flyttningarnas varaktighet (det kronologiska kriteriet), 
dels till deras rumsliga förlopp (det korologiska kriteriet). I förstnämnda 
fall kan man göra en indelning i a) beständig (permanent), b) säsongmäs-

2 sig (periodisk) och c) tillfällig (temporär) varaktighet. I det senare fallet 
skiljer man mellan intern och extern migration beroende på om det är fråga 
om flyttningar inom respektive mellan länder. 

En viktig typ av migration av säsongmässig eller tillfällig karaktär var de 
s k arbetsvandringarna, vilka på vissa håll i Sverige, t ex i Värmland och 

3 Dalarna, var av mycket stor betydelse under 1800-talet . De företogs i 
syfte att utföra säsongarbete men är tyvärr mycket ofullständigt registre
rade. Göran Rosander har definierat dem som ett 

"frivilligt arbete utom socknen av industri- eller grovarbetskarak-
tär och utan konstnärlig, affärsmässig eller småhantverksmässig 
anstrykning under den ungefärliga tidrymden ett par veckor - tre 
kvartal, helst återkommande under flera år; målorten skall vara 
belägen så langat bort från hemmet, att dygnsvilan ej normalt äger 
rum därstädes" . 

Flyttningarna över långa distanser tenderar att ha mer varaktig karaktär 
än kortdistansflyttningar, eftersom antalet flyttare som återvänder avtar 
med flyttningsavståndet. Man talar i detta sammanhang om effektiv migra
tion. Gränsen mellan vad som betecknas som kort- respektive långdistans-

5 flyttning varierar men brukar sättas till mellan 20 och 50 kilometer . Grän
serna är således i allmänhet ganska flytande. På samma sätt torde man inte 
heller kunna hävda, att intern långdistansmigration skulle vara helt vä
sensskild från extern migration till orsak, karaktäristik och konsekvenser 
trots olikheterna i terminologin . Eftersom huvuddelen av flyttningar oftast 
sker inom ett område med endast ett fåtal mils radie innebär detta att 
den registrerade migrationen kan variera ganska avsevärt med arealen hos 
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7 de administrativa enheterna - i detta fall församlingarna . Till ytan stora 
församlingar kan således ha haft en omfattande befolkningsrörlighet inom 
församlingen utan att detta registrerats som migration eftersom den inte 
passerat den administrativa församlingsgränsen. 

Den svenska flyttningsstatistiken inrymmer således ett betydande problem i 
den mån den grundar sig enbart på flyttningar mellan församlingar efter
som dessa har så varierande areal. En av dem som har påpekat detta 
problem är Hans Norman. Han har också undersökt sambandet mellan 
sockenareal och total inrikes omflyttning i Örebro län och därvid funnit, 
att små socknar genomgående noterat större rörlighet över sockengränsen 

g 
än arealmässigt större socknar . Detta innebär att man särskilt beträffande 
stora socknar även måste ta hänsyn till flyttningarna inom socknen om man 
avser att också täcka in kortdistansflyttningarna. 

En väsentlig fråga är om de större socknarnas lägre rörlighet över socken
gränsen kompenseras av högre inomsocknes rörlighet? Sture Martinius, som 
undersökt detta i sju socknar av olika storlek i södra och mellersta Sverige 
1861-1870, har visat, att även den inomsocknes omflyttningen varierar med 
socken. Stora socknar hade stor omflyttning inom socknen medan små hade 
liten omflyttning. Det viktigaste resultatet var dock att den totala befolk
ningsrörligheten i de olika sockentyperna blev anmärkningsvärt lika när 

9 o inom- och utomsocknes flyttningar lades ihop . Detta utgör således en 
tydlig indikation på att samma kriterium tillämpats vid registreringen av 
flyttningar inom- såväl som utom socknen. 

Begreppet befolkningsrörlighet används i denna avhandling huvudsakligen i 
betydelsen av i husförhörslängden registrerade byten av bostad inom såväl 
som över sockengränsen. Men till befolkningsrörlighet hör också arbets-
vandringar och flyttningar som föranletts av laga skifte, vilka dock inte 
registrerats i längderna. Vi ska emellertid försöka att utifrån annat käll
material beräkna deras omfattning liksom frekvensen långväga marknads
färder. Även om det i sistnämnda fall inte är fråga om rörlighet i tidigare 
nämnd betydelse har dessa trots allt sitt intresse som uttryck för socknens 
kontakter med "yttervärlden". 
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4.2 Frågeställningar 

Det kan sägas vara en utbredd uppfattning, att befolknings rörligheten i 
"det gamla bondesamhället" var av ringa omfattning och att industriali
seringen under 1800-talets senare hälft medförde en ökning av denna*^. 
Detta har mellertid ifrågasatts på senare år sedan det av flera forsknings
rapporter framgått, att rörligheten i det agrara samhället varit överras
kande hög**. Det har tom hävdats, att man inte generellt kan påstå, att 
industrialiseringen skulle ha lett till någon ökning av befolkningsrörlig-
K + 12 heten 

Vi ska därför inleda med att undersöka om befolknings rörligheten i Alfta 
socken ökat eller minskat dels utifrån långtidsperspektivet 1753-1960, dels 
under de sju femårsperioderna 1846-50 och 1866-95, som infaller under det 
halvsekel då industrialiseringen i Sverige inleddes. Det enklaste sättet att 
avgöra huruvida flyttningarna över församlingsgränsen ökat eller minskat 
under denna tid torde vara att ta reda på om andelen av befolkningen med 
annan födelseförsamling än Alfta ökat eller minskat. Vi ska också försöka 
se om resultatet skulle kunna väntas bli väsentligt annorlunda om man även 
hade kunnat exakt beräkna arbetsvandringarnas omfattning och inkludera 
dem. Av vilken storlek var socknens kontakter med omvärlden för övrigt t 
ex genom de långväga marknadsfärderna? 

Den offentliga statistiken tar, som ovan nämnts, inte med flyttningarna 
inom församlingen dit också utflyttningarna i samband med laga skifte hör. 
Hur pass omfattade var dessa i Alfta och ledde de till ökad rörlighet hos 
de drabbade efter ut skiftningen? Får vi totalt sett en ökning eller en 
minskning av befolkningsrörligheten när även flyttningarna inom socknen 
medräknas? 

Andra frågor som vi ska försöka besvara gäller relationerna mellan de olika 
typerna av flyttningar, främst utvandringens inverkan på de övriga. I vil
ken utsträckning gav utvandringen upphov till s k ersättningsflyttningar 
och varifrån rekryterades dessa? 

Slutligen ska också flyttningarnas struktur närmare granskas. Vilka deltog 
i de olika typerna av flyttningar med hänsyn till ålder, kön, civilstånd, 
yrke samt även personliga karaktäristika? Framträder det några speciella 
flyttningsmönster? Hur utvecklades dessa i så fall över tiden och varför? 
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4.3 Befolkningsrörlighetens omfattning före och under industrialiseringens 
begynnelseskede 

Det har i flera fall påvisats högre rörlighet i det preindustriella samhället 
än under senare skeden med begynnande industrialisering. Ett exempel är 
Anti Rosenbergs undersökning av rörligheten i Helsingforsregionen 1821-
1880. I de 36 rurala och 5 urbana församlingarna i Nylands län var sålunda 
in- och utflyttningarna intensivare i början av nämnda period än i slutet13. 
Även Holger Wester konstaterar en kraftigt minskande intern befolknings
rörlighet i en undersökning av Petalax socken 1826-197014. Till samma 
resultat kommer också Lars-Göran Tedebrand i undersökningar av flytt-

1 R 
ningsintensiteten i Sundsvall respektive Skara under 1800-talet . Bilden 
av ett högrörligt agrarsamhälle tycks kvarstå även om man går så långt 
tillbaka i tiden som till början av 1600-talet1^. Också utländska undersök-

17 ningar har gett likartade resultat . Bilden är dock ingalunda entydig. 
Ingrid Eriksson och John Rogers, som studerat migrationen i Åsunda härad 
i Mälarregionen, har t ex funnit ökande flyttningsintensiteter under 1800-
talets senare hälft beroende på influenser från en expanderande industriell 

18 sektor och en allt större urbanisering 

En av de få översiktliga framställningarna av flyttningsintensiteten i det 
19 svenska 1800-tals samhället har gjorts av Sten Carlsson . Som källmaterial 

har han använt bl a Tabellkommissionens femårsberättelse 1816/20, vilken 
är den enda som innehåller en tabell över hela omflyttningen läns- och pro-
sterivis och inte enbart redovisar nettoflyttningarna. Caissons undersök
ning går ut på att jämföra rörligheten under nämnda period med de resultat 
Sture Martinius har kommit till fråga om befolkningsrörligheten under 
industrialiseringens inledningsskede i Sverige under 1800-talets senare 
^ i20 del . 

Resultatet visar att flyttningsintensiteten i flertalet fall var högre 1816/20 
än vid de senare mätnings tillfällena 1861/70, 1873 occh 1895/19Û4. Sålunda 
hade samtliga sju län i Martinius' undersökning lägre rörlighet 1861/70 än 
1816/20, i synnerhet städerna. Skillnaderna blev dock i allmänhet mindre 
vid en jämförelse med året 1873, men fortfarande var dock rörligheten i 
de flesta länen lägre än 1816/20. Perioden 1895/1904 hade endast åtta län 
högre flyttningsintensitet än 1816/20. Detta gällde främst norrlandslänen. 
Carlssons huvudintryck blir, "att rörligheten söder om Dalälven var större 
1816/20 än under det industriellt livaktiga skedet 1895/1904"^. 
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Beträffande frågan huruvida industrialiseringen medfört en ökning eller en 
minskning av befolkningsrörlighten dras slutsatsen, att man måste göra 

"bestämda distinktioner mellan olika sorts områden. När industria
liseringen nådde typiska bondbygder, såsom Gotland, Halland och 
länen norr om Dalälven, blev följden av allt döma en ökning av den 
förut mycket låga flyttningsintensiteten. Vid konfrontationen med 
storjordbruksbygder blev resultatet ett annat, eftersom det här 
var fraga om en samhällstyp, som «çedan före industrialiseringen 
kännetecknades av en hög rörlighet" . 

Om detta är riktigt bör vi således kunna vänta att befolkningsrörligheten i 
Alf ta har ökat i samband med att socknen nåtts av verkningarna från 
indu-strialiseringen. Vi ska nu övergå till att se huruvida detta stämmer. 

4.4 Migrationen till och från Alfta 1753 - 1960 

Registreringen av migranter till och från Alfta inleddes så tidigt som 1753, 
från vilket år serien av flyttningslängder föreligger obruten så när som på 
perioden 1770-74. Den registrerade rörligheten över sockengränsen visar 
en markant ökning under 1800-talets senare hälft. Förändringen förebådas 
på ett dramatiskt sätt av de tre kraftiga utvandrings topparna på 1840-, 
1860- och 1880-talen. Någon klar uppgång i den interna migrationen ägde 
dock inte rum förrän efter den sistnämnda av dessa. Samtidigt som emigra
tionen ebbade ut mot slutet av århundradet och efter en liten uppgång i 
början av 1900-talet, fortsatte den interna migrationen att öka, med undan
tag för en recess under 1920-talet och det begynnande 30-talet, till en 
kulmen i slutet på 40-talet. 

Sett ur långtidsperspektiv uppgick medelvärdet per femårsperiod av den 
registrerade rörligheten över församlingsgränsen till 14,57 per tusen av 
medelfolkmängden under den nära sekellånga perioden 1753-1845. Under 
den därpå följande fem tioårsperioden 1846-95, av vilka således trettiofem är 
föremål för ett intensivstudium i denna avhandling, noteras en rörlighet i 
detta avseende på 31,51 promille. Emigrationen svarar för 10,25 av dessa 
promille. Den senaste perioden, 1896 - 1960, uppvisar ett promilletal på 
inte mindre än 75,79, vilket således är omkring fem gånger större än 
under århundradet före 1800-talets mitt. 

Den registrerade rörligheten över Alftas sockengränser har alltså varit vä
sentligt lägre i det av utvandring, industrialisering och urbanisering föga 
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påverkade "gamla bondesamhället" fram till omkring mitten av 1800-talet, 
än senare. Den andra hälften av seklet framstår som ett tydligt brytnings
skede under vilket kraftiga utvandringstoppar fått en direkt fortsättning 
1 en klart ökad intern migration. Utvandringen ser dock inte ut att ha 
stulit folk från den interna utflyttningen, som istället tycks ha fortgått 
tämligen opåverkad av variationerna i ut van dringst alen. Diagram 4. 

4.5 Andel invånare med annan födelseort än Alf ta 

Ett enkelt sätt att testa huruvida rörligheten över församlingsgränsen 
verkligen ökat under 1800-talet senare hälft är att undersöka befolkningens 
födelseorter. En ökad rörlighet bör rimligen ha fått till följd, att andelen 
invånare födda i annan församling och även i annat län också ökat. Tabell 
2 bekräftar att så varit fallet. 

Tabell 2. Procentuell andel av Alftas befolkning födda i annan församling 
respektive i annat län vid 1846 års början och vid 1870- och 
1895 års slut. 

1846 års 1870 års 1895 års 
början slut slut 

N % N % N % 
Födda i annan 
församling 318 7,6 543 12,2 837 15,8 

Födda i annat 
län 178 4,3 257 5,8 322 6,1 

Källa: Husfhl. 

En kartläggning av födelseortsfälten för dessa personer ger i grova drag 
en uppfattning om hur socknens inrikes flyttningsmönster sett ut. Kontak
terna med Dalarna har varit omfattande, även med de mera avlägsna västra 
delarna av landskapet. Spridningen i fördelseortsfältet ger intryck av att 
ha förändrats något mera under den senare tjugoårsfemårsperioden 1871-95 
än under den tidigare 1846-70. Bl a märks efter 1870 en klar ökning av 
antalet födda i Värmland och i södra Sverige. Kartogram 2. 

Det vore emellertid förhastat, att enbart på grundval av de siffror som 
presenterats i det föregående påstå, att rörligheten ökat också totalt sett. 
Anledningen till detta är givetvis att vi inte vet vilken omfattning den 
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o 23 o oregistrerade rörligheten har haft, främst då arbetsvandringarna . Då 
dessutom, som redan framhållits, majoriteten av flyttningar sker på relativt 
korta distanser innebär detta att också de inomsocknes flyttningarna bör 
tas med i beräkningen. 

4.6 Arbetsvandringar 

Det största problemet när det gäller att få grepp om arbetsvandringarnas 
omfattning är bristen på källmaterial. I alltmänhet begav sig nämligen ar-
betsvandraren iväg utan att meddela andra än sina anhöriga. Undantag 
finns emellertid då prästerna utfärdade arbetsattester och gjorde noteringar 
om detta i husförhörlängden. Attesterna återlämnades sedan vid återkom
sten med vitsord från arbetsgivaren. Unika förteckningar över sådana 

24 attester finns främst i Dalarna . 

Statistiska uppgifter om arbetsvandringar från Alf ta saknas nästan helt, 
vilket för övrigt är fallet med de flesta norrlandssocknar. Enligt Helge 
Nelson beror detta bl a på att arbetsvandrare i skogs- och sågverksar
beten endast i mycket begränsad omfattning upptecknades till namn och 

25 hemort av arbetsgivarna och uppfördes i avlöningslistor hos bolagen . 

Förutsättningarna för en omfattande arbetsvandring från Alfta till de 
många sågverksindustrierna i den 6 mil bort belägna Söderhamnsregionen 
bör ha varit goda. År 1880 fanns det på en sträcka av endast halvannan 
mil längs kusten mellan Söderhamn och Ljusne inte mindre än 11 ångså-
gar . I Söderala kommun, till vilken Ljusne hörde, fanns Hälsinglands 

07 
största sågverk . Enligt enkätsvar till 1876 års tullkommitté uppgick 
arbetsstyrkan vid Ljusnesågen till 800-1500 man. Enligt samma källa hade 
Ala såg 93 arbetare varav 63 var mantalskrivna på orten. Marma hade 
130 man och 12 kvinnor på brädgården och ca 50 man huvudsakligen "löst 
folk", som återvände hem efter skeppningssäsongens slut. Vid Bergvik, 
drygt 4 mil från Alfta, redovisades 137 arbetare av vilka 70 var mantals -

o 28 skrivna på orten . 

Uppgiften att säsongsarbetarnas hemortsangivelse skulle saknas i bolagens 
avlöningslistor har dessbättre visat sig felaktigt ifråga om Ljusne sågverk. 
I de s k penningböckerna i Ljusnebolagets arkiv finns nämligen samtliga 
anställda årsvis upptagna med angivelse av hemort. Materialet har använts 
av Björn Rondal för en kartläggning av säsongarbetarna i Ljusne och deras 
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o 29 rekryteringsområde 

Enligt Rondals undersökning har endast 45 personer från Alfta innehaft 
anställning som säsongarbetare i Ljusne perioden 1876-1890, med undantag 
för åren 1878 och 1882 då penningböcker saknas. Detta innebär således ett 
årligt genomsnitt på omkring 3 personer, motsvarande 0,67 promille av 
socknens medelfolkmängd. Med tanke på arbetsstyrkans storlek vid Ljusne-
sågen är detta naturligtvis en förvånansvärt låg siffra. En närmare under
sökning visar emellertid att förhållandet ingalunda är exceptionellt vid en 

30 jämförelse med länet i övrigt . Förklaringen ligger i att säsongarbetarna 
till största delen rekryterades så långt bort som i Värmland och Dalarna. 
Från Gagnef kom t ex under nämnda period 1 174 säsongarbetare, vilket 
motsvarade ett årligt genomsnitt på 89 personer eller 14,64 promille av 

31 o o socknens medelfolkmängd . Den låga rekryteringsgraden från de närmast 
intill liggande rurala områdena har föranlett Rondal att tala om en "rural-

32 industriell barriär" 

Den totala registrerade migrationen från Alfta socken under den tid Ljusne-
undersökningen avser utgjordes av 1 264 personer, alltså nära 100 per år 
motsvarande 19,79 per tusen av medelfolkmängden. Det kan således konsta
teras att arbetsvandringen till det utan jämförelse största sågverket i 
närheten av Alfta medfört en oregistrerad migration från socknen på 3,7 
procent under en 13-årsperiod 1876 - 90. Omfattningen av den totala 
oregistrerade arbetsvandringen från Alfta känner vi dock inte. Mycket 
talar emellertid för att även om denna hade kunnat beaktas skulle bilden 
av ökad rörlighet över församlingsgränsen knappast ändras. Detta kan bl a 
belysas med en jämförelse mellan den aktuella 13-årsperioden och en period 
av motsvarande längd 20 år senare, 1896-1908. Den registrerade migratio
nen från Alfta var då 2 041 personer, vilket innebär ett årligt genomsnitt 
på 157 personer och ett promilletal på 28,28 av medelfolkmängden. Om en 
rörlighet av denna omfattning har förelegat 20 år tidigare, tex genom en 
högre frekvens arbetsvandringar, skulle dessa ha måst uppgå till minst 41 
per år utöver det årliga antalet arbetsvandringar under den senare 13-års
perioden. Eftersom detta torde kunna anses såsom mindre sannolikt måste 
resultatet bli att rörligheten över församlingsgränsen med största sannolik
het får anses ha ökat mot slutet av 1800-talet även med hänsyn taget till 
icke registrerade arbetsvandringar. 
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4.7 Forböndernas långväga marknadsfärder 

Det kan i detta sammanhang kanske vara på sin plats att också nämna 
något om det speciella inslag i det agrara samhällets kontakter med om
världen som forböndernas långa marknadsfärder sedan länge utgjort i 
Hälsingland. Dessa färder, som i allmänhet gick till de stora vintermark
naderna i Mälarlandskapen och Dalarna, är belagda sedan förra hälften av 
1500-talet, då hälsingarna regelbundet besökte Distningen "den sagoom-
spunna vintermarknaden i Uppsala". 

Sådana långväga marknadsfärder fortgick ända till 1800-talets slut. Alfta-
bönderna "körde fora" till marknaderna i Falun och Hedemora men också 
till Uppsala och Stockholm. Färden gick över sjöarna Mållången, Amungen 
och Balingen. Namn som Mållångstuga vid Mållången och Dalstuga vid 
Amungen minner fortfarande om färdstugor som fanns längs denna led. 

På nerresan medfördes linnevaror, smör, ost, skogsfågel, skinn, vadmal 
mm. På återresan hade man med sig förnödenhetsvaror av olika slag men 
även lyxbetonade artiklar efter råd och lägenhet. I regel saluförde bön
derna själva sina varor, men det fanns också uppköpare i socknen. Anled
ningen till att man gjorde dessa långa och oftast mycket krävande mark
nadsresor söderut istället för till de betydligt närbelägnare städerna Hu
diksvall och Söderhamn var, att man fick bättre betalt för sina produkter 

33 söderut . 

Vilken omfattning hade då dessa färder då det gäller Alfta? Eftersom man 
fram till 1860 var skyldig att medföra pass vid resor utom det egna länet -

34 den som underlät detta riskerade att böta 3 Rdr och 16 sk - föreligger 
det vissa möjligheter att mäta detta genom att undersöka länstyrelsens 
passjournaler. Antalet sådana pass för Gävleborgs län upppgår för perio
den 1842-1858 till nära 4 500. Uppgift om hemort saknas emellertid i upp
skattningsvis hälften av dem. Detta torde ha bidragit till att det vid en 
genomgång av journalerna visade sig att endast 46 var utställda pa alfta-
bor. I några fall gällde dock passen även hustru och ett inte angivet antal 
barn varför antalet personer som det kan ha varit fråga om torde ha 

35 o utgjort mellan 50 och 60 . Av detta resultat att döma tycks således Alftas 
kontakter med omvärlden i form av forböndernas långväga marknadsfärder 
ha varit av ganska blygsam omfattning. 
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4.8 Inomsocknes flyttningar 

Medan uppgifterna om de registrerade flyttningarna över sockengränsen 
föreligger mycket lättillgängliga i församlingens flyttningslängder krävs 
åtskilligt mer arbete för att ur husförhörslängderna få fram uppgifter som 
avser flyttningarna inom socknen. Detta förklarar varför vi beträffande de 
sistnämnda flyttningarna endast har uppgifter som rör de sju intensivun-
dersökta femårsperioderna 1846-50 och 1866-95. 

Till skillnad från flyttningarna över församlingsgränserna var flyttningarna 
inom socknen väsentligt högre 1846-50 än under någon av de senare fem
årsperioderna 1866-95. Under sistnämnda trettioårsperiod registrerades en 
rörlighet inom socknen som, med undantag för perioden 1881-85, var bara 
omkring hälften så hög som 1846-50. Skillnaden gäller såväl antal flytt
ningar som antal flyttare. Vidare noteras en tydlig nedgång av antalet 
flyttningar per individ under en femårsperiod. Tabell 3. 

Tabell 3. Antal inomsocknes flyttningar respektive flyttare samt antal 
flyttningar per individ i Alfta 1846 - 50 och 1866 - 95. 

46-50 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 

1 524 892 873 858 1 154 945 973 

937 669 632 649 884 753 842 

1,63 1,33 1,38 1,32 1,31 1,25 1,15 

Källa: Husfhl. 

Antal flyttningar 

Antal flyttare 

Antal 
flyttningar 
per individ 

Den viktigaste orsaken till minskningen av rörligheten inom socknen efter 
1800-talets mitt var av allt att döma nedgången i antalet pigor och drängar 
- två i detta avseende synnerligen mobila kategorier. Tillsammans hade 
dessa under första perioden utgjort omkring 11 procent av befolkningen. 
Sista perioden var deras andel endast drygt 4 procent. Vi ska längre fram 
återkomma till frågan om massutvandringen 1846 bidragit till att omflytt
ningen inom socknen var så hög under perioden. 

Innan vi lägger ihop de i husförhörslängderna registrerade flyttningarna in
om respektive över sockengränsen, för att få svar på frågan om den totala 
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registrerade rörligheten ökat eller minskat över tiden, ska vi också under
söka om genomförandet av laga skifte kan ha spelat någon betydelsefull 
roll i detta sammanhang. 

4.9 Icke-registrerade flyttningar med anledning av laga skiftets genom
förande i Alfta 

Liksom vi har konstaterat en icke-registrerad rörlighet över församlings
gränsen i form av bl a arbetsvandringar, har det också beträffande flytt
ningarna inom socknen förekommit viktiga sådana som praktiskt taget för
blivit oregistrerade i husförhörslängderna. Hit hör främst de flyttningar 
som föranletts av laga skiftets genomförande, vilket - som tidigare nämnts 
- ägde rum i huvudsak åren mellan 1873 och sekelskiftet och utan tvekan 
var den mest genomgripande händelsen i socknens historia under 1800-talet 
vid sidan av utvandringen. Enligt skiftesförordningen kunde man bli ålagd 
att utflytta från byn om detta krävdes för att laga skifte skulle kunna 

... 36 genomforas 

Föregånget av skifte byarna emellan, vilket var färdigt i början av 1870-
talet, vidtog skifte inom byarna i första skifteslaget 1873-82 och i andra 
1875-81. Därefter följde femte skifteslaget 1883-91, fjärde 1893-1901 och 
tredje 1903-12. Skiftet inom de två sistnämnda skifteslagen faller således 
till största delen utanför den tidsperiod som vi stannat för i denna av-

37 handling. I ytterområdena skiftades byarna till största delen före 1866 

De frågor som det, med anledning av att en stor del av laga skifte i Alfta 
infaller under föreliggande undersökningsperiod, finns anledning beakta, 
gäller dels vilken omfattning de därav föranledda utflyttningarna haft, dels 
- och kanske viktigare - huruvida de kan anses ha bidragit till att öka den 
registrerade rörligheten såväl inom som över sockengränsen, i sistnämnda 
fall särskilt vad beträffar utvandringen. 

Ur det mycket omfångsrika aktmaterialet över skiftesverket i socknen har 
uppgifter om gårdsutflyttningen hämtats ifrån det sk värderingsinstru-

38 mentet . Dessa har sedan kompletterats med uppgifter ur längder över 
likviderna angående utflyttningskostnaderna samt ur protokoll från skiftes-

39 förrättningarna och ägodelningsrättens sammanträden . Uppgift om antalet 
personer på de gårdar som ålagts utflyttning har därefter hämtats ur hus-
förshörslängderna. Det sistnämnda har dock varit svårt att exakt bestämma 
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eftersom datum för olika flyttningarna inte framgår av källmaterialet. I 
detta fall har därför det år skiftet avslutades i respektive by betraktats 
som flyttningsår och antalet personer skrivna på gården vid denna tid
punkt som flyttare. Byarnas uppdelning på skifteslag, tidpunkten för 
skiftets genomförande i de olika byarna samt dess omfattning framgår av 
tabell 4. 

Tabell 4. Laga skiftets genomförande i Alfta. Byarnas uppdelning på skifte
slag, tidpunkten för skiftets genomförande samt dess omfattning. 

Källor: Handlingar rörande laga skifte samt husfhl. 

Skiftes By Skiftes- Antal Procent 
lag 

By 
o ar flyttare av MFM 

1 :a Kyrkbyn 1873-82 63 6 
Sunnanåker tt tt 11 17 

2:a Mal vik 1875-80 13 11 
Älvkarhed TT TI 15 6 
Grängsbo II II 45 11 
Tranberg 1875-78 13 10 
Nässäter/Myra H ti 4 4 
Viken 1875-81 47 16 

3:e Westanå 1903-04 
Nordanå 1903-06 
Gundbo 1903-12 

4:e Näsbyn 1893-97 
Långhed 1893-01 

5:e Hässja 1883-91 6 5 
Svedja H M 6 17 
Önneberg H II 9 10 
Norrby tt » 31 13 
Gäddvik » tt 28 10 

Övriga Gavlen 1861, 1897-05 
Grannäs 1862 
Skålsjön 1857-62, 1904-13 
Flät 1866-68 
Gullberg 1857-57, 1866-67 

Sammanlagt har närmare 300 personer varit direkt berörda av lagaskiftesut
flyttningen under perioden 1876-95, vilket motsvarar en icke-registrerad 
omflyttning inom socknen på 8-9 procent under de tre femårsperioderna 
1876-85 och 1891-95. Tabell 5. 
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Tabell 5. Antal personer som direkt berörts av lagaskiftesutflyttningen jäm
fört med den i husförslängden registrerade inomsocknes omflytt
ningen . 

Period Skiftes Antal registrerade S :a Procent 
flyttningar omflyttningar icke-reg 

1876-80 90 858 948 9,5 
1881-85 120 1 154 1 274 9,4 
1891-95 80 973 1 053 7,6 
Summa 290 2 985 3 275 8,9 

Källor: Handlingar rörande laga skifte samt husfhl. 

För att få svar på frågan huruvida utflyttningen med anledning av laga 
skifte har bidragit till att öka den registrerade rörligheten har en under
sökning gjorts av i vilken omfattning det har förekommit flyttningar till 
eller från gårdar direkt berörda av skifteutflyttningen. Resultatet visar 
att laga skiftet i Alfta endast obetydligt bidragit till en direkt ökning av 
den registrerade rörligheten i socknen. Tabell 6. 

Tabell 6. Registrerade flyttningar till respektive från gärdar som varit di
rekt berörda av lagaskiftesutflyttningen. Absoluta tal samt pro
cent av den totala flyttningen under perioden. 

Period Omflyttade Utflyttade Inflyttade Utvandr 
Abs. .tal % Abs, .tal % Abs .tal % Abs, .tal -

1876-80 10 1,2 6 1,8 1 2,4 
1881-85 30 2,6 18 7,3 5 1,5 
1886-90 36 3,8 13 3,2 11 2,3 9 4,2 
1891-95 18 1,8 4 1,0 3 2,6 
Totalt 94 2,4 35 2,8 17 1,1 18 2,5 

Invandr 
Abs.tal % 

3 13,0 

3 5,5 

Källor: Handlingar rörande laga skifte samt husfhl. 

Går man vidare och jämför rörligheten hos de bönder vars gårdar ålagts 
utflyttning med rörligheten hos dem vars gårdar tillerkänts kvarboenderätt, 
kan man däremot konstatera klart högre rörlighet bland de förstnämnda. 
Enda undantaget gäller utvandringen 1881-85 som visar samma frekvens 
oberoende av om man bebott gård med kvarboenderätt eller inte. Slut
satsen av detta blir, att även om laga skiftet inte kan sägas ha haft mer än 
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marginell betydelse för rörligheten totalt sett, så har det icke desto 
mindre, åtminstone hos av gårdsutflyttningen direkt berörda, uppenbar
ligen medfört ökad flyttningsbenägenhet 1881-85 inom socknen såväl som 
inom landet och 1886-90 dessutom också ifråga om utvandringen. Tabell 7. 

Tabell 7. Procentuell andel kvarboende (vid periodens slut), omflyttade, 
utflyttade och utvandrade (under perioden) hos bönder vars 
gårdar ådömts utflyttning (A) respektive hos bönder som tiller
känts kvarboenderätt (B) i samband med 1880-talets laga skifte 
i Alf ta socken. 

1881-85 Kvarboende Omflyttade Utflyttade Utvandrade % N 
A 69,4 17,3 10,4 2,4 100 173 
B 84,6 11,3 1,1 3,0 100 1 952 

1886-90 
A 58,0 26,1 9,4 6,5 100 138 
B 87,7 5,9 3,6 2,8 100 2 288 

Källor: Handlingar rörande laga skifte samt husfhl. 

4.10 Total registrerad befolkningsrörlighet 1846-50 och 1866-95 

Beträffande befolkningsrörlighetens utveckling över tiden har vi i det 
föregående konstaterat framförallt följande; 

att det mot slutet av 1800-talet inleddes en markant ökning av den 
registrerade rörligheten över Alftas sockengräns 

att denna huvudtrend torde kvarstå även med hänsyn till arbetsvand-
ringarnas omfattning 

att rörligheten inom socknen var avsevärt högre 1846-50 än 1866 - 95 

Om nu samtliga i husförhörslängderna registrerade flyttningar över - och 
inom Alftas sockengräns läggs ihop blir slutresultatet högre total rörlighet 
under femårsperioden 1846-50 än under någon senare femårsperiod 1866-95. 
Diagram 5. 

Att den totala registrerade rörligheten i Alfta således var högre 1846-50 
p g a den mycket omfattande inomsocknes omflyttningen än femtio år senare 
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motsäger som synes tesen om en ökning av rörligheten i samband med in
dustrialiseringen. Emellertid bör man här komma ihåg, att ökningen av 
mobiliteten över församlingsgränsen nätt och jämt påbörjats 1895 och att 
den höga rörligheten femtio år tidigare åtminstone till en hel del torde ha 
betingats av massutvandringen från socknen. Förutom att denna i sig bi
drog till höjd flyttningsintensitet finns det även anledning förmoda att 
den verkat stimulerande på andra typer av flyttningar främst genom att 
ge upphov till s k ersättningsflyttningar. För att om möjligt få klarhet i 
detta ska vi nu närmare försöka granska de olika typerna av flyttningar 
och deras inbördes relationer. Vi inleder med att titta lite närmare på 
flyttningarnas årsvisa variationer. 

%o av 
MPM 

*500 -

40O -

300 -

200 -

100 

1646/50 6 fe/70 71/75 76/00 61/85 86/90 

Total 
registrerad 
rörlighet 

Inomsöcknes 
flyttningar 

Intern , 
migration 

Extern, 
• migration 
j 

91/95 År 

Diagram 5. Total registrerad rörlighet i Alfta socken 1846-50 och 1866-
95 fördelad på inomsocknes flyttningar samt intern och ex
tern migration. 

74 Källa: Husfhl. 



4.11 Flyttningarnas inbördes samband 

4.11.1 Årlig intensitet för de olika typerna av flyttning 

Intensiteten i de olika flyttningarna varierade relativt kraftigt år från år. 
Särskilt gällde detta emigrationen. 1846 års massutvandring omfattade 75,1 
per tusen av Alf tas befolkning. Året därpå var det ingen som utvandrade. 
Nödårsutvandringens kulminationsår 1868 noterade promilletalet 24,6. Under 
större delen av 1870-talet var det därefter bara enstaka individer som gav 
sig iväg. År 1880 vände så emigrationskurvan uppåt igen och låg åren 1881 
-84 och 1888-89 på ca 15 i årligt promille. Mellanperioden 1885-87 markerade 
en klar nedgång liksom också åren 1890-91. En sista mindre utvandrings
topp före sekelskiftet ägde rum 1893. 

Vid den tidigare analysen av flyttningsintensiteten som grundade sig på 
femårsmedeltal kunde vi inte finna att emigrationen stulit folk från den 
inrikes utflyttningen utan att utvandringstopparna istället tycks ha åtföljts 
av ökad inflyttning. Stämmer detta också utifrån en analys på basis av de 
årsvisa fluktuationerna? Man torde nog kunna påstå att så är fallet och att 
utflyttningen inom landet således åtminstone till någon del kan sägas av
spegla emigrationens fluktuationer. 

Flyttningarna inom socknen var, som tidigare nämnts, väsentligt lägre 
efter 1866 än 1846-50. I vad mån de kan ha varit exceptionella till följd av 
utvandringen låter sig dock knappast avgöras med mindre än att ytterli
gare intensivstudier av kringliggande femårsperioder görs. Intensitetskur
vans variationer ger dock en antydan om att utvandringen har spelat in. 
Diagram 6, tabell B 5. 

4.11.2 Emigration som upphov till ersättningsflyttningar 

I sin undersökning av flyttningsrörelserna i östgötasocknen Asby 1840-1944 
gör Torsten Hägerstrand iakttagelsen, att de inrikes utflyttningarna inte 
minskade under "amerikarusningarna". Han tolkar detta så att utvandri 
ngen måste ha åstadkommit "luckor på de övergivna arbetsplatserna, som 
fylldes genom tillströmning inom landet". När sedan utvandringen ebbade 
ut i början av 1900-talet steg de inrikes flyttningarna. "Den svenska 
yttervärlden får överta Amerikas roll. Emigrationens vågor går omärkligt 

40 över i inrikesflyttningens" 
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På samma sätt som i Asby gäller, som vi nyss sett även i Alf ta, att vi 
efter den sista stora utvandringsvågen på 1880-talet får en kraftig upp
gång av den interna migrationen efter en visserligen djup men ändå tillfäl
lig nedgång 1891. 

Mycket talar för att Hägerstrand pekat på en väsentlig faktor ifråga om 
sambandet mellan emigrationen och andra typer av flyttningar genom att på 
detta sätt rikta uppmärksamheten på den kedjereaktion av flyttningar, som 
inte minst emigrationen utlöste. Enligt Hägerstrand utgörs för övrigt i all
mänhet majoriteten av flyttningar av sådana ersättningsflyttningar - de 
kommer till stånd för att fylla vakanser41. 

Med ett sådant betraktelsesätt går man ett steg längre än till att enbart se 
utvandring som alternativ till inrikesflyttningar. Den blir även en pådri
vande faktor för dessa. Men tomrummet efter utvandrarna behöver natur
ligtvis inte ha fyllts enbart eller ens till större delen genom inflyttning 
utan även i hög grad genom omflyttning inom socknen, vilket ytterligare 
understryker nödvändigheten av att också denna typ av rörlighet beaktas. 
Vare sig dessa ersättningsflyttningar äger rum från platser utom eller inom 
socknen har man givetvis att räkna med fortsatta kedjeeffekter med flytt
ningar. Eftersom dessa i vårt material endast kommer till synes i omflytt
ningarna inom socknen torde man således kunna vänta sig större effekt av 
utvandringen på den inomsocknes omflyttningen än på inflyttningen över 
församlingsgränsen. 

Finns det då något som tyder på att utvandringen från Alf ta på detta sätt 
kan ha bidragit till att öka socknens totala rörlighet? Ett försök att be
svara denna fråga är att helt enkelt jämföra de i sammanhanget viktiga 
kurvorna över emigrationen samt emigrationen + den inrikes utflyttningen 
med kurvan som visar intensiteten i flyttningarna inom socknen + inflytt
ningen. Den period som bäst lämpar sig för detta i vårt material är utan 
tvekan 1880-talet eftersom vi beträffande denna vet vilken omfattning 

o 42 flyttningarna har haft bade före och efter 

4.11.2.1 Emigrationen och övriga flyttningar 1879-1895 

Av Alf tas två utvandringstoppar under 1880-talet ägde den första och mer 
långvariga rum 1881-84 och den senare 1888-89. Utvandringens huvudkon
turer är skönjbara även i den kurva där emigrationen och inrikes utflytt
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ning lagts ihop. I den mån utvandringen liksom naturligtvis även utflytt
ningen i övrigt i någon större omfattning verkligen gett upphov till 
"luckor", som sedan fyllts genom omflyttning inom socknen eller genom 
inflyttning, borde följaktligen stora förändringar av de förstnämnda också 
avspegla sig på kurvan över om- och inflyttningen. 

Någon otvetydigt klar samvariation mellan kurvorna kan dock knappast 
sägas föreligga. Visserligen kan man konstatera en relativt tydlig ökning 
av om- och inflyttningen under 1880-talets första hälft, vilken skulle kunna 
vara orsakad av den omfattande utvandringen. Likaså kan det slås fast, att 
när det stora utvandrardecenniet följs av mycket låg utvandring och ut
flyttning 1891 inträffar samtidigt också en bottennotering för kurvan över 
socknens om- och inflyttning. Men varför tycks då inte den kraftiga ut
vandrings- och utflyttningstoppen 1888-89 ha fått någon som helst synbar 
effekt på om- och inflyttningen? Det faktum att utvandringsgrupperna un
der decenniets två femårsperioder hade något olika sammansättningar med 
avseende på kön - i den tidigare var männen i majoritet (55 %) i den se
nare kvinnorna (51 %) - kan knappast ha haft mer än marginell betydelse. 
Inte heller kan det anses troligt att den senare utvandringstoppen bidragit 
till den väldiga om- inflyttningsökningen efter 1892. Även med hänsyn till 
att det bör ha funnits en viss fasförskjutning i sammanhanget måste dock 
tidsavståndet i detta fall bedömdes ha varit alltför stort. Diagram 7. Vi 
ska se om bilden blir klarare om man jämför områden med olika utvand-
ringsintensiteter. 

4.11.2.2 Flyttningarnas omfattning i byar och områden med olika utvand-
ringsintensiteter 

Ifall utvandring i någon högre grad gett upphov till ersättningsflyttningar 
bör man kunna finna att byar med omfattande utvandring även noterat 
höga intensitetstal beträffande om- och inflyttning. Vid en undersökning 
av detta ställs man emellertid inför problemet att somliga ersättningsflyttare 
till utvandrare kan ha kommit från byar med låg utvandring eller ingen 
utvandring alls. På detta sätt kan alltså utvandrigen ha stimulerat till ökad 
omflyttning även i byar som inte redovisat någon utvandring. Jfr tabell B 
6. För att se om det trots detta kan påvisas något tydligt samband mellan 
utvandringen och övriga typer av flyttningar ska vi indela socknens 23 by
ar och områden i tre grupper efter utvandringsintensiteten under respek-
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Diagram 7. Årlig emigration, emigration + utflyttning samt inomsocknes om
flyttning + inflyttning i Alf ta 1879-1895 i promille av MFM. 

Källa: Husfhl 

pektive femårsperioder. De sju byarna med den högsta utvandringsin
tensiteten har därvid förts till gruppen "Hög", de sju med lägsta intensi
teten på motsvarande sätt till gruppen "Låg" och övriga nio byar till 
gruppen "Mellan". 

Resultatet visar en någorlunda tydlig samvariation mellan utvandring och 
om- och inflyttning endast under den tidigaste utvndringsperioden 1846-
50. Utslaget måste emellertid betecknas som svagt med tanke på den stora 
skillnaden i utvandringsintensitet mellan grupperna, vilken dock blir be
tydligt mindre under de senare periderna. Byar med låg utvandring hade 
för övrigt den lägsta inflyttningen under fyra av de fem utvandringsperio
derna . Tabell 8. 
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Tabell 8. Andel utvandrare, omflyttare, utflyttare och inflyttare i Alf ta i 
procent av MFM i de sju byarna med högsta respektive lägsta 
utvandringsfrekvenserna under olika utvandringsperioder samt i 
de nio byarna med en utvandringsfrekvens däremellan under 
perioderna 1846-50, 1866-70 och 1881-95. 

Period Grupp Utv. Omfl. Utfl. Infi. MFM 

1846-50 Hög 20,7 39,6 3,8 5,6 1 191 
Mellan 5,9 37,4 4,1 5,9 2 129 
Låg 0,4 33,0 3,3 3,8 757 

1866-70 Hög 11,9 18,8 3,9 6,1 1 108 
Mellan 6,8 20,3 5,3 7,4 2 357 
Låg 2,5 20,5 2,1 4,3 998 

1881-85 Hög 10,8 20,2 2,6 7,8 1 029 
Mellan 7,4 25,6 6,9 6,8 2 531 
Låg 3,8 22,8 3,4 7,9 1 315 

1886-90 Hög 8,5 18,6 7,1 10,6 1 209 
Mellan 3,5 18,5 9,5 10,2 2 856 
Låg 1,0 19,2 5,2 5,9 987 

1891-95 Hög 3,7 18,5 10,0 9,5 2 097 
Mellan 2,2 21,9 4,2 4,1 1 937 
Låg 0,7 14,2 9,8 7,4 1 116 

Källa: Husfhl. 

Kan vi då mera i detalj belägga ersättningsflyttningarnas omfattning och 
komma fram till i vilken utsträckning de eventuellt kan förklara första 
periodens utomordentligt stora inomsocknes rörlighet och har det skett 
någon förändring över tiden ifråga om deras fördelning på omflyttning och 
inflyttning? 
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4.11.2.3 Klart belagda fall av ersättningsflyttningar 

För att få svar på sistnämnda frågor undersöktes samtliga gårdar varifrån 
utvandring skett under de aktuella perioderna, varvid alla klart dokumen
terade fall av ersättningsflyttningar noterades. De fall som var lättast att 
avgöra var när en hel bondefamilj utvandrat och ersatts av en annan. 
Även drängar och pigor som utvandrat och fått ersättas var lätta att 
notera. Många gånger går det emellertid inte avgöra på detta sätt huruvida 
en om- eller inflyttning i nära anknytning till en utvandring orsakats av 
denna. De fall där detta inte har gått har därför inte heller räknats. 

Det framräknade antalet ersättningsflyttningar kan därför sägas vara lägre 
än det verkliga. Denna ofullständighet till trots kan en del intressanta 
iakttagelser göras utifrån detta material. Sålunda svarade ersättningsflyt-
tare för en betydande del av omflyttningen i de större utvandringsbyarna 
under första perioden. I byn Gundbo som noterade den högsta utvand
ringen och den näst högsta omflyttningen, var 31 av de 86 registrerade 
omflyttningarna (=34,8 procent) direkt orsakade av utvandringen. Av 
övriga byar med hög utvandring hade i tur och ordning Älvkarhed 20,8 
procent ersättningsflyttare bland sina omflyttare. Tranberg 18,9 %, Näs
säter/Myra 40 % och Grängsbo 10,3 %. Även inflyttningen påverkades. I 
Gundbo var t ex 13 av de 16 inflyttarna ersättningsflyttare. 

Mot bakgrund av dessa resultat förefaller det uteslutet att första periodens 
mycket intensiva omflyttningar inom socknen främst skulle ha berott på 
utvandringen. De 97 klart dokumenterade fallen av ersättningsflyttningar 
motsvarar endast 6,4 procent av procent av dessa omflyttare. En annan 
viktig iakttagelse är att utvandrarna under de senare perioderna i större 
utsträckning än tidigare ersatts genom inflyttning från andra församlingar. 
Taben B 7. 

4.11.2.4 Ersättningsflyttningar och sambandet mellan utvandring och 
övriga typer av flyttningar 

I rapporten till historikerkonferensen i Köpenhamn 1971 skriver Sune 
Åkerman, "att den första delen av utvandringen skiljer sig så mycket från 
den interna omflyttningen att ett sökande efter sam varia tion mellan extern 
och intern flyttning redan från början måste vara dömt att endast ge be
gränsade resultat". Under utvandringens kulmen på 1880-talet skulle förut-
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utsättningarna för detta vara betydligt bättre. "Utvandringens utomordent
liga omfattning och dess kontaktyta till den interna omflyttningen gör det 
sannolikt att de olika typerna av migration påverkat varann". Anledningen 
till att sambandet i stort sett skulle vara begränsat till den senare perioden 
skulle enligt Åkerman bero på att de tydliga strukturella skillnader som 
konstaterats mellan de tidigaste utvandrarna och de interna migrän terna 

43 eliminerats under den senare utvandringen . 

Mycket talar för att Åkermans påstående är riktigt utifrån ett perspektiv 
där utvandring i första hand betraktas som alternativ till inrikes flytt
ningar. Studeras sambandet däremot med utgångspunkt även från ersätt
ningsflyttningarnas omfattning, där också flyttningarna inom socknen finns 
med, blir bilden en annan. Som nyss framgått visar sig nu även den tidiga
ste utvandringen ha åstadkommit tydliga effekter på andra typer av flytt
ningar i synnerhet de inomsocknes. Medan de tidigaste utvandrarna från 
Alfta i relativt högre grad ersattes genom omflyttning inom socknen kom er
sättarna till de senare utvandrarna i större utsträckning utifrån. Det av 
Åkerman hävdade sambandet mellan extern och intern migration under ut
vandringens senare skeden behöver därför inte enbart ha berott på att 
strukturella skillnader mellan de båda flyttarkategorierna eliminerats. Det 
kan också liksom i Alfta vara ett utslag av att distansen för ersättnings
flyttningarna ökat så att en större andel kommit att passera församlings-
gränsen. 

Tyngdpunkten i undersökningen av sambandet mellan utvandring och öv
riga flyttningar har hittills legat på studiet av utvandringens och till en 
del utflyttningens ersättningsflyttningar. Givetvis kan det också vara 
fruktbart att studera utvandringen som alternativ till annan flyttning t ex 
flyttningen till städer. 

4.11.3 Emigration som alternativ till stadsflyttning 

Som framgick av inledningskapitlet betonade This tie thwaite i sin rapport 
1960 bl a vikten av att emigrationen studeras utifrån sambandet med den 
interna migrationen inom respektive land. Frågor rörande detta samband 
har ofta diskuterats inom migrationsforskningen, inte minst i anknytning 
till Brinley Thomas* modell angående ett samband mellan intern nettoinflytt
ning till städer och emigration. 
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Thomas betraktar länderna kring Atlanten som en enhet - en atlantisk eko
nomi - inom vilken hög- och lågkonjunkturerna i USA och Västeuropa age
rar i ständig växelverkan. Under de amerikanska högkonjunkturerna blev i 
Europa utvandringen ett lockande alternativ till stadsinflyttning för den 
övertaliga landsbygdsbefolkningen. Omvänt innebar lågkonjunkturer i USA 
att immigrationen dämpades och inflyttningen till storstäderna minskade 
samtidigt som i Europa högkonjunkturer gjorde inflyttning till de egna 
blomstrande industristäderna till ett mera attraktivt alternativ är utvand-

44 o ring . Thomas anser sig ha funnit belägg för sin tes bl a pa grundval 
av ett svenskt källmaterial avseende nettoinflyttningen till industridistrikten 
i Västmanlands län och emigrationen från Sverige 1860-1930^. Områden i 
närheten av större städer och regionala centra har för övrigt som regel haft 
,o . .. 46 lag migration . 

Flera forskare har i sina undersökningar anknutit till Thomas' modell utan 
att finna belägg för nämnda samband. Detta gäller t ex Rondal och Tede-
brand i undersökningar av utvandring och inrikes utflyttning i delar av 
Hälsingland och Västernorrland samt även Hvidt, som studerat utvand
ringen från Danmark i relation till Köpenhamns nettoflyttningsvinster 1880-
1914. Den sistnämnda menar dock att en viss motrytm enligt Thomas1 modell 
kan iakttas för vissa år. Till liknande resultat kommer Kronborg/Nilsson i 
en undersökning av utvandringen från Hallands län och Halmstads interna 
nettomigration 1870-1910 samt Wester som undersökt rörligheten i den 

47 österbottniska socknen Petalax 1826 - 1950 

En undersökning av utvandringen från Alfta i relation till nettot i stads
flyttningarna stöder Thomas' hypotes så till vida som flyttningsutbytet med 
städerna inte innebar några egentliga nettoförluster under de tre första 
utvandringstopparna - 1846-50 noterades t o m en flyttningsvinst på 7 per
soner - medan däremot 1870-talets lågutvandringsperiod resulterade i en 
förlust på 24 personer. Det stämmer däremot inte med hypotesen när flytt
ningsförlusten gentemot städerna blir så pass stor som 40 personer under 
perioden 1886-90. Man bör dock observera att utvandringen under tre av 
de fem åren var relativt låg. Diagram 8. Tabell B 5. 
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Diagram 8. Utvandring från Alf ta 1846-50 och 1866-95 i promille av MFM s amt 
intern nettoflyttning till städer i absoluta tal. 

Källa: Husfhl. 
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4.11.4 Typ av in- och utskrivningar i husförhörslängderna 1846-50 och 
1866-95 

Som avslutning på denna undersökning av flyttningarnas totala omfattning 
och inbördes samband kan det vara lämpligt med en redovisning av på 
vilka sätt en person kan ha blivit inskriven eller struken i husförhörs-
längderna. Kombinationen av dessa noteringar ger nämligen en överskådlig 
bild av befolkningsrörelsen och flyttningarnas inbördes samband. Sålunda 
framgår det t ex vad som händer under en femårsperiod med den befolk
ning som var skriven i församlingen vid periodens början. För huvuddelen 
- drygt två tredjedelar - redovisas i allmänhet inga förändringar. Av de 
övriga har en del avlidit medan andra har flyttat inom eller ifrån försam
lingen. På motsvarande sätt framgår det i vilken utsträckning befolk
ningen i slutet av en femårsperiod har varit stationär under perioden 
eller inskrivits såsom födda, omflyttade eller inflyttade/invandrade. Tabell 
B 8. 

4.12 Flyttningarnas struktur 

4.12.1 Flyttarnas ålder 

Åldern är i allmänhet den viktigaste av de variabler som har betydelse 
för en individs flyttningsbenägenhet. Vanligen återfinns den högsta rör
ligheten i ålderskiktet 15-30 år, som ofta svarar för två tredjedelar av 

40 
samtliga flyttare . En viktig orsak är givetvis att man i denna ålder 
söker sig ut på arbetsmarknaden eller gifter sig, vilket i de flesta fall är 
förknippat med längre eller kortare flyttningar. I det agrara samhället 
torde dessutom en stor del av de speciellt rörliga kategorierna drängar 

49 och pigor ha tillhört denna grupp 

Men även onr geografisk rörlighet kan sägas i hög grad vara förbundet med 
ett visst stadium av livscykeln förklaras dock inte, enligt Alden Speare Jr., 
de yngres högre mobilitet på ett korrekt sätt enbart med att åldrandet som 
sådant skulle orsaka immobilitet. En mera fullständig förklaring menar han 
istället vara, att åldern påverkar "some of the elements of residential satis
faction". Människor skulle alltså med stigande ålder kunna tillgodose allt 
fler av sina önskemål beträffande sin omgivning, t ex att skaffa sig en bo-

50 stad som de är nöjda med och därför bli mindre benägna att flytta 
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För att ge en översiktlig bild av rörligheten i Alf ta med avseende på, ålder 
och olika typer av flyttningar, har åldersvariabeln indelats i kategorierna 
0-14, 15-29, 30-49 samt 50 år och däröver. Resultatet visar, att ålders
gruppen 15-29 år hade den högsta rörligheten i samtliga typer av flytt
ningar51 så när som på 1846-50 års utvandring då åldersgruppen 30-49 år 
låg högst. 

Det för övrigt i stort sett genomgående mönstret är att åldersgruppen 
30-49 år hade den näst högsta rörligheten och att 0-14 åringarna kom 
på tredje plats medan lägsta rörligheten fanns i åldersgruppen 50 år och 
däröver. 

Beträffande den tidigare diskuterade ökningen av inrikesrörligheten under 
1880-talet är det åldersgrupperna upp till 49 år som svarar för denna. 
Även här är det främst åldersgruppen 15-29 år som utmärker sig. Jämförs 
samtliga typer av flyttningar, in- och utrikes samt inomsocknes, framträder 
följande mönster: Den rörligaste åldersgruppen, 15-29 år, noterade mellan 
1840- och 1880-talet ökad rörlighet över församlingsgränsen men däremot en 
minskad rörlighet inom socknen. Dvs flyttningarna på längre distanser 
ökade medan de kortaste flyttningarna minskade. Som enda åldersgrupp 
ökade de sin utvandringsintensitet för varje ny utvandringsvåg fram till 
1881-85. I åldersgrupperna 30-49 år och 0-14 år sjönk däremot utvand
ringsintensiteten och de inomsocknes flyttningarna visade inte samma 
nedåtgående trend som för åldersgruppen 15-29 år. Diagram 9 (a-d). 

Flyttarnas medelålder var som regel betydligt lägre än de kvarboendes. I 
några fall var dock medelåldern hos de relativt fåtaliga invandrarna något 
högre. Om man emellertid bortser från dessa kan man lägga märke till 
följande utvecklingstendenser över tiden: Medelåldern sjönk hos dem som 
flyttade över församlingsgränsen, alltså hos utvandrare och inrikesflyttare, 
medan den var relativt oförändrad hos omflyttarna inom församlingen. Som 
en följd av detta intog omflyttarnas medelålder en motsatt position visavi de 
övriga flyttarkategoriernas i slutet av undersökningsperioden jämfört med 
vid dess början. Från att i början ha varit den i genomsnitt yngsta flyttar-
kategorin blev den under de tre sista femårsperioderna den äldsta. Tabell 9 
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Diagram 9 (a-d). Procentuell andel utflyttare, inflyttare, utvandrare och om
flyttare inom olika ålderskategorier i Alfta 1846-50, 1866-95. 

Källa : Husfhl. 
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Tabell 9. Medelålder hos kvarboende vid slutet av respektive femårsperiod 
samt medelåldern hos olika katergorier flyttare vid flyttnings till
fället i Alf ta socken 1846 - 50 och 1866 - 95 . 

Kategori 1846-50 1866-70 1871-75 1876-80 1881-85 1886-90 1891-95 
Kvarboende 30,2 30,6 30,8 30,4 30,3 29,6 29,4 
Utvandrare 25,5 24,7 22,8 27,8 22,8 22,6 21,2 
Omflyttare 23,7 24,4 23,8 23,7 23,4 22,9 23,8 
Utflyttare 25,3 25,4 24,6 22,7 23,3 22,0 22,8 
Inflyttare 25,3 24,7 24,3 27,0 22,6 22,3 22,7 
Invandrare 25,2 16,8 30,4 24,0 31,3 28,5 32,6 

Källa: Husfhl 

Olika kategoriers medelålder är ett förhållandevis grovt mått när det gäller 
att mäta flyttarnas åldersselektivitet. Mera upplysningar ger då en jämfö
relse av flyttarnas och de kvarboendes åldersstrukturer. Till bilden av 
den 1846-50 höga utvandringsintensiteten i åldersgruppen 30-49 år och den 
därav betingade höga genomsnittsåldern hos utvandrarna kan då läggas, 
att denna periods utvandrare var den åldersmässigt minst selekterade 
flyttarkategorin under hela undersökningsperiden. Den under de följande 
utvandringsvågorna allt större utvandringen av 15-29 åringar resulterade i 
att utvandrarna mot slutet av undersökningsperioden var den åldersmässigt 
mest selekterade flyttarkategorin. Denna utveckling åskådliggör klart för
ändringen i utvandringens karaktär från grupp- och familjeutvandring till 
ensamutvandring^. 

En rakt motsatt utveckling ägde rum bland omflyttarna inom socknen. Från 
att under den första perioden ha varit den flyttarkategori, som ifråga om 
sin ålderssammansättning avvek mest från de kvarboendes, kom de mot 
slutet av undersökningsperioden att bli den kategori som avvek minst. En 
viktig orsak till detta var den mycket kraftiga minskningen av antalet 
drängar och pigor, vilka tidigare svarat för en stor andel av omflytt
ningarna inom socknen. (Vi ska återkomma till detta i samband med studiet 
av yrkesvariabeln. ) Tabell B 9 och diagram 10. 
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Diagram 10. Utvandrarnas ålderssammansättning 1846-50, 1866-70 och 1881-
1881-95. 

Källa: Husfhl 

4.12.2 Kön 

Flyttningarnas intensitet och selektivitet med avseende på kön har be
handlats i många undersökningar. Även om resultaten inte sällan har varit 
motstridiga synes dock flertalet i stort sett bekräfta den av E G Ravenstein 
redan 1885 framförda att "females are more migratory than males", särskilt 
ifråga om korta distanser. På längre distanser, t ex då det gäller extern 

54 migration, visar däremot män i allmänhet en tendens att dominera . Det 
sistnämnda är ofta fallet under inledningsskedet av en emigration. 

Att kvinnor dominerar kortdistansflyttningar och män långdistansflyttningar 
o o 56 framgår också i undersökningar av den interna migrationen i USA .1 

Sverige har kvinnorna särskilt kraftigt dominerat inflyttningen från lands-
57 o o bygd till städer . Undersökningar från såväl 1800- som 1900-talet har 

r o  
dessutom visat att kvinnor även totalt sett varit mer mobila än män . 
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Tesen om en högre kvinnlig rörlighet särskilt på de korta distanserna, får 
klart stöd av undersökningsresultatet också i föreliggande fall. Deras domi
nans var mest påtaglig på de allra kortaste sträckorna, dvs flyttningarna 
inom socknen. Men de dominerade även den första massutvandringen. Bland 
alftaemigranterna uppgick antalet kvinnor per 100 män till 142. Ännu större 
skillnad noterades bland inflyttarna där den var 160 per 100 män. Man 
torde kunna peka på speciellt två orsaker till dessa "avvikelser" från 
gängse mönster. Det ena är det stora antalet ogifta kvinnor i socknen vid 
denna tid (se kap II avsnitt 6), det andra är emigrationens karaktär av 
religiös grupputvandring. 

De religiösa rörelserna hade nämligen i regel ett betydande kvinnoöver-
59 skott . Det tycks dessutom ha varit ett typiskt drag hos den helgelse

rörelse från vilken bl a erikjansismen hämtat sin inspiration, att kvinnorna 
kom mycket mer i förgrunden i det kristna livet. 

"De blev fullt ut medagerande och fick mycket mera tillfälle till 
jämlikhet än i andra religiösa organisationer, öppna för samma 
sociala grupper. Den intensiva känslosamheten, subjektivismen och 
avvisandet av akademisk utbildning i des^ sekter gjorde att det 
blev lättare för kvinnor att bli engagerade" 

Under nödårsperioden inträdde tillfälligt en mycket drastisk förändring be
träffande könsselektionen. Endast under denna period dominerades flytt
ningarna över församlingsgränsen av män. Sannolikt har detta betingats 
av en kärv arbetsmarknad för pigor under nödåren samt att dessa haft 

61 sämre ekonomiska möjligheter att utvandra än män . Diagram 11 och 12. 
Jfr tabell B 5. 

4.12.3 Civilstånd 

Fortfarande måste det anses som tämligen oklart huruvida giftermål innebär 
någon väsentlig förändring då det gäller flyttningsbenägenhet. Forsknings-
resultaten är i detta avseende inte entydiga . Av USA:s befolkning mellan 
18 och 34 år noterade sålunda gifta betydligt högre rörlighet än ogifta år 
I96063. Samtidigt utgör emellertid själva giftermålet en viktig flyttnings
orsak. Detta framgår bland annat av att den högsta mobiliteten i Sverige 
mellan 1950 och 1960 noterades av den civils tån ds grupp som gift sig under 
decenniet. Av kvinnorna i denna kategori hade mer än hälften (56 %) flyt
tat, medan andelen män var något mindre än hälften (46 %). De ogiftas 
mobilitet var under samma tid 25 respektive 23 procent, medan de som varit 
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C A  
varit gifta under hela perioden endast redovisade 16 procent . Problemet 
är att de höga intensitetstalen för giftermålskategorin inte enbart kan 
sättas i samband med civilståndsförändringen, utan i hög grad hänger 
samman med att man gifter sig i den åldersperiod som kännetecknas av den 
högsta rörligheten. 

Bland alftaflyttarna var skillnaderna i rörlighet mellan ogifta och gifta 
förhållandevis små. Klart är emellertid att rörligheten totalt sett var 
högre bland de ogifta. De ogifta noterade en något högre intensitet ifråga 
om utvandring och inrikesflyttningar. Gifta var däremot något rörligare 
inom socknen bortsett från första perioden då ogifta var rörligare även 
där. 
Diagram 13 a och b. Jfr tabell B 9. 

Omfl. 

Omfl. 

d\o Ut.fl. 
Infi. 

utv. 
Utv. 
Ir\v. o 4=̂  

46/50 7%0 81/&5 ®%O 91/9S k 
3 —^ 
4&/50 7(/75 %> 8y85 8Vgo 9l/95 Ar 

a) Män> b) Kvinnor 

Diagram 11 (a-b). Procentuell andel omflyttare (inom socknen), utflyttare, 
inflyttare, utvandrare och invandrare bland män 
respektive kvinnor i Alfta 1846-50 och 1866-95. 

Källa : Husfhl. 
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Antal kvtwt or 
per loo rooto* 

Omflyttare 

.JO inflyttare 

Utflyttare 

kvariooerjde 

Uh/andrare 

1846 
-50 

66 
-70 

71 
-7 5 

76 
-80 

61 
-85 

86 
-90 

91 
-95 År 

Diagram 12. Antal kvinnor per 100 män omflyttare, inflyttare, utflyt
tare, utvandrare och kvarboende i Alfta 1846-50 och 1866-95. 

Källa: Husfhl. 

Omfl. 

nlltf. 

% 

20 

18 

« 

14 

12 

10 

8 

(o 

4 

Omfl, 

^/50 71/75 7%0 b1/85 91/95 Å r 

a) Ogiftcv-

Q  Utfl. 

4%0 6^70 7j/75 7fc/«0 &1/e5 ® %0 91/§5 Å r 
b)  Gi f t a  

Diagram 13 (a-b). Procentuell andel omflyttare, utflyttare, inflyttare, ut
vandrare och invandrare bland ogifta (ej tidigare gifta) 
respektive gifta i Alfta 1846-50 och 1866-95. 

Källa: Husfhl. 
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4.12.4 Yrke 

När det gäller frågan om flyttare är selekterade med hänsyn till yrke och 
utbildning föreligger det en mängd forskningsresultat, som ganska entydigt 
visar, att rörligheten tenderar att vara större bland grupper med högre 
yrke och utbildning än grupper med lägre, särskilt på långa avstånd. 
Mycket tyder på att detta i viss utsträckning avspeglar arbetsmarknadens 
sätt att fungera då det gäller tillgång och efterfrågan på arbetskraft. 
Medan behovet av arbetskraft beträffande lägre yrken i större utsträck
ning kan tillgodoses lokalt, skulle enligt denna förklaring tillgång och 
efterfrågan på mer kvalificerad arbetskraft i allmänhet kräva betydligt 

o 65 vidsträcktare geografiska områden för att kunna mötas . 

I Arne Jakobssons undersökning av omflyttningen i Sverige 1950-1960 kon
stateras, att rörligheten bland dem som yrkesarbetade både 1950 och 1960 
var högst i yrkeskategorier tillhörande näringsgrenen "tjänster" och lägst 
inom jordbrukssektorn. Av personer med högre utbildning var samtidigt 
ungefär varannan flyttare, vilket var en nästan dubbelt så hög rörlighet 

66 som för den kategori som saknade utbildningskod . 

Skillnader i rörlighet mellan högre och lägre yrkeskategorier kommer även 
till synes i Hans Normans undersökning med utgångspunkt från 1894 och nrj 
1895 års manliga 20-årskohorter i Örebro . En liknande undersökning av 
Bo Kronborg och Thomas Nilsson på grundval av ålderskohorterna 19-20 år 
i Halmstad 1898, visade däremot inte någon högre flyttningsbenägenhet för 

68 individer inom de högre socialgrupperna 

I Alfta var de obesuttna överrepresenterade i alla typer av flyttningar. 
Mest ifråga om flyttningar inom socknen, minst beträffande utrikesflytt-
ningarna. Överrepresentationen berodde på en mycket hög rörlighet bland 
drängar och pigor inom socknen såväl som inrikes. Trots att de under 
första perioden utgjorde endast 13,1 procent av befolkningen svarade de 
för mer än hälften av omflyttningarna och inrikesflyttningarna. Fram till 
sista perioden minskade deras betydelse i detta avseende dock mycket 
kraftigt. De svarade då för endast omkring en femtedel av omflyttningarna 
respektive inrikesflyttningarna samtidigt som deras andel av befolkningen 
var 5,2 procent. Tabell B 3. 
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Totalt sett var drängar och pigor den rörligaste yrkeskategorin. Bortsett 
från dessa hade även i Alf ta det högsta sociala skiktet - ämbets- och 
tjänstemännen - en högre rörlighet genomsnittligt sett än övriga yrkes
grupper. Andra mycket mobila grupper var hantverkare och arbetare. Men 
medan ämbets- och tjänstemännen i första hand rörde sig över församlings
gränsen flyttade hantverkarna och isynnerhet arbetarna främst inom sock
nen. Förklaringen har självfallet med det nyss nämnda förhållandet att göra, 
dvs att de tillhörde olika arbetsmarknader. Tabell B 11 a och b. 

Betraktar man yrkeskategoriernas flyttningsmönster under de olika femårs
perioderna kan man konstatera, att ämbets- och tjänstemän, hantverkare 
och husmän tidigt noterade mycket höga utvandringstal, men att detta där
efter mattades betydligt särskilt de förstnämndas. Även bönder, exklusive 
hemmasöner/hemmadöttrar över 16 år, hade sin intensivaste utvandring re
dan 1846-50. Hos deras hemmasöner/hemmadöttrar kulminerade däremot ut
vandringen inte förrän 1881-85. Gruppen blev i fortsättningen alltmer över
representerad bland utvandrarna och utgjorde sista perioden nära en tred
jedel av dessa trots att deras andel av befolkningen uppgick till bara en 
tiondel. 

I likhet med vad som tidigare kunnat konstateras beträffande variablerna 
ålder och civilstånd var utvandrarna även yrkesmässigt den minst selek
terade flyttarkategorin under den första femårsperioden 1846-50 och den 
mest selekterade i undersökningens slutskede. Huvudförklaringen till detta 
har givetvis med utvandringens förändrade karaktär att göra. Från att det 
till en början i stor utsträckning var fråga om definitiva avflyttningar för 
hela familjer kom efterhand ensamutvandraren att dominera. 

I Alfta liksom på många andra platser utgjordes således de första emi-
69 granterna av i vanliga fall relativt stationära grupper . Emigrationen 

innebar alltså ur flyttnings synpunkt någonting nytt - en innovation i be
folkningsrörligheten. Men till detta ska vi återkomma i följande kapitel. 

De traditionella flyttarna i Alfta under de undersökta perioderna utgjordes 
generellt sett av i första hand de unga, ogifta och obesuttna. Uppsvinget 
inom sågverksindustrin hade, som tidigare nämnts, medfört en allmän höj
ning av dagsverkspriserna. Svårigheterna för bönderna att betala sina 
pigor och drängar lika höga löner som industrin ledde efterhand till att allt 
färre ungdomar var villiga att ta sådana arbeten med en alltmer kännbar 

o 70 o brist på arbetskraft inom jordbruket som följd . I våra tabeller och dia
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gram ser vi resultatet av detta tydligt illustrerat. I de åldrar där man i 
allmänhet söker sig ut på arbetsmarknaden, d v s i vårt fall åldersgruppen 
15-29 år, kan vi konstatera en stark minskning av rörligheten inom sock
nen och istället en ökning av rörligheten över församlingsgränsen. Detta 
visar, att ungdomar i allt mindre utsträckning tagit anställning hos bön
derna inom socknen och istället sökt sig till av allt att döma bättre betalda 
arbeten utanför socknen. Radien, för vad man skulle kunna kalla normala 
ungdomsflyttningar, ökade så våldsamt, att t o m utvandringen alltmer 
började få karaktär av en transatlantisk arbetsvandring. Utvecklingen är 
mest markant bland de obesuttna. Figur 1. Jfr tabell B 12, a och b. 

4.12.5 Flyttarnas personliga karaktäristika 

När det gäller intern migration har många undersökningar gjorts i syfte att 
klarlägga huruvida det föreligger någon intelligensmässig selektion av mig
rän ter. En av de tidigaste redovisningarna av denna typ av forskning och 
dar man fortfarande kan finna den kanske utförligaste diskussionen av 
hithörande problem är Dorothy Swaine Thomas' Research Memorandum on 
Migration Differentials. Med utgångspunkt från ett antal undersökningar 
diskuteras där den selektion av befolkningen som sker i migration sproce s -
sen mellan olika typer av samhällen främst det rural-urbana. Sålunda kan 
nämnas, att forskarna Gist och Clarke, som studerat intelligensen som 
selektiv faktor i rural-urban migration, kommit till resultatet, att "those 
who had migrated to urban areas had an intelligence quotient slightly (but 
statistically significantly) higher than those who remained in rural areas". 
En annan forskare, Klineberg, som studerat barn till negrer, som migrerat 
från sydstaterna i USA till städerna i norr, har däremot inte funnit några 
intelligensmässiga skillnader mellan migranter och kvarboende i ursprungs-
miljön . 

Thomas menar att problemen inte har genomarbetats tillräckligt på den 
empiriska sidan och att flertalet undersökningar är behäftade med statistis
ka fel beroende på försumligheten eller omöjligheten att åstadkomma signi-

72 fikanta klassificeringar av de jämförda befolkningsgrupperna . Utöver 
ålders selekti vite ten tror hon inte att några generaliseringar, som visar 
konsistens i olika sammanhang och över längre tidsperioder, kan göras 

o 73 ifråga om intern migration . 
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Figur 1. Âlderspyramider för ogifta utvandrare (heldragna linjer) och 
kvarboende (streckade linjer) med avseende på besuttna respek
tive obesuttna. 

Källa : HusfhL 
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En liknande uppfattning" kommer till uttryck hos Donald J. Bogue. Efter 
omfattande studier av subregional migration i USA 1935-1940 har emellertid 
denne tillsammans med några andra forskare framfört ett antal hypoteser 
beträffande vilka selektivitetsprinciper som gäller under mer specificerade 
förhållanden på ursprungsorten respektive destinationsorten. Utgångspunk
ten är därvid hypotesen att intern migration är i hög grad selektiv på 
många olika sätt, men den kan variera ifråga om såväl mönster som inten-

74 sitet mellan olika platser och tidsperioder . Bl a skulle äldre migranter 
vara i högre grad selekterade med hänsyn till aktuella personliga och 
sociala problem än yngre migranter för vilka skillnader i samhällets sociala 

75 och ekonomiska organisation spelar större roll 

Beträffande 'extern migration betraktas det fortfarande som oklart huruvida 
en intelligensmässig selektion äger rum eller inte. Ändå har många under-

o 76 sökningar gjorts på området särskilt i USA . En av anledningarna till att 
man inte kommit längre torde vara, att forskningen alltför ensidigt inriktats 
på intelligenstester av immigranter. Dessa har ofta noterat sämre resultat 

77 o än de infödda . Kritiker har emellertid hävdat, att en sådan metod är 
irrelevant för studiet av externa migranters intelligensmässiga selektivitet 
p g a problemen med att konstruera "kulturfria" test. Resultaten skulle 
enligt kritikerna i allför hög grad vara betingade av immigranternas annor
lunda kulturella bakgrund. En relevant metod är därför att istället utgå 
från att jämföra de externa migranterna med de kvarboende på ursprungs-

78 orten i deras respektive hemländer . 

I undersökningen av alftaflyttarnas personliga karaktäristika har som va
riabler använts husförhörslängdernas uppgifter om vederbörandes betyg i 
läsning och begrepp. De grundläggande betygen sattes i samband med kon
firmationen. Stor betydelse måste tillmätas det faktum att prästerna därvid 
haft goda möjligheter att lära känna var och en personligen. Prästernas 
långa tjänstgöringsperioder i församlingen måste utöver detta ha inneburit 
att det funnits förutsättningar för att de i de årliga husförhören under en 
längre tid har kunnat följa upp och eventuellt korrigera tidigare bedöm-

79 o ningar . Betygen bör således kunna betraktas som användbara kvalitativa 
variabler som åtminstone i någon mening måste kunna ses som en profile
ring av individernas personliga karaktäristika. 

En betygsmässig jämförelse mellan Alftas migranter 1846-50, 1866-95 och 
respektive kvarboendekategorier vid slutet av varje femårsperiod visar, 
att migranterna i allmänhet var positivt selekterade. Detta gällde särskilt i 
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gruppen 30-49 år, bland både män och kvinnor och bland besuttna såväl 
som obesuttna^. 

Majoriteten av inrikesflyttarna över 15 år var födda i annan församling än 
Alfta. Då dessa redovisade högre betygsnivå än de som var födda inom 
församlingen blev utflyttarnas i allmänhet starkt positiva betygs selekti vite t 
ofta påtagligt reducerad när enbart personer med Alfta som födelseförsam
ling jämfördes. Särskilt i den yngre åldersgruppen 15-29 år, som redan 
tidigare noterade endast svag positiv selektivitet, blev denna i några fall 

81 istället kraftigt negativ, speciellt beträffande kvinnor 

Till de intressantare iakttagelserna hör, att besuttna i åldersgruppen 15-29 
år noterar en klart minskande positiv selektivitet över tiden, under det att 
obesuttna uppvisar en motsatt utveckling. Detta gäller främst män. Medan 
de förstnämndas nedgång ter sig förklarlig mot bakgrund av bl a en ökad 

82 utflyttning är de senares utveckling svår att finna någon förklaring till . 

Relativt få utflyttare (16 %) flyttade till städer. Dessa grupper var ofta 
mer positivt selekterade än de som flyttade till andra landsbygdsområden. 
På samma sätt tenderade också flyttare till andra län att ha högre betyg än 
de som flyttade inom det egna länet. I åldersgruppern 30-49 år var antalet 
inrikes utflyttare för lågt för att i detta fall tillåta en meningsfull ana-
1 83 lys . 

Bland utvandrarna är det däremot just den sistnämnda gruppen som i flera 
avseenden är den intressantaste. För det första var de tidigaste utvand
rarna mer positivt selekterade än de senare. Med tanke på att det här är 
fråga om en åldersgrupp där det slutgiltiga emigrationsbeslutet inte gärna 
kan frånkännas de enskilda individerna själva, ligger det givetvis nära till 
hands, att åtminstone i viss utsträckning se detta selektion s resultat som 
ett uttryck för att det rimligen bör ha krävts mera initiativförmåga och 
själslig styrka hos dem som banade väg för emigrationen än hos deras 

84 efterföljare 

Men naturligtvis går det inte att bortse ifrån, att de första utvandrarna 
utgjordes av i bokstavlig mening just "läsare" hos vilka läsning av religiös 

85 litteratur ingick som en viktig del i deras andaktsliv . Men av allt att 
döma har dock detta knappast påverkat deras betyg eftersom dessa blivit 
satta i samband med konfirmationen och de flesta ålderskategorier tycks ha 

86 o fått behålla dessa tämligen oförändrade genom åren . I den mån prästerna 
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gjort ändringar kompliceras bilden ytterligare eftersom läsarna i detta fall 
tillhört en sekt som kyrkan bekämpat. Det sistnämnda återkommer vi till i 
kapitel VI. 

Enligt en tes av den amerikanske demografen Everett S. Lee får man lägre 
selektivitet bland flyttare, alternativt ingen selektion alls, i sådana fall där 

o o 87 o en hel befolkning utsätts för mycket svåra påfrestningar . Nödårsperio
dens selektionsresultat innebär i detta avseende generellt sett ett klart 
stöd för Lees tes. En kategori som dock avviker från mönstret på ett 
mycket iögonfallande sätt är den nyss nämnda åldersgruppen 30-49 år. 
Denna redovisar nämligen, för det andra, markanta skillnader mellan be
suttna och obesuttna manliga utvandrare. Medan de förstnämndas selektivi
tet var nästan extremt negativ var de sistnämndas tvärtom kraftigt positiv. 
Ur betygssynpunkt representerade således denna grupp nödårsutvandrare 
ett nedre skikt besuttna och ett övre skikt obesuttna. Vi ska anknyta till 
detta resultat i kapitel VII i samband med en närmare undersökning av 
nödårsutvandringen. Mycket synes dock tala för att betygsselektionen rör 

88 vid något av "migrationernas innersta mekanism" 

4.13 Sammanfattning 

Ett av problemen inom migrationsforskningen är den bristande enhetligheten 
på det begreppsmässiga området. Det traditionella sättet att mäta migration 
som flyttning i betydelsen byte av bostad över en administrativ gräns har 
dessutom visat sig vara i hög grad beroende av den geografiska storleken 
hos dessa administrativa enheter. 

I denna avhandling avser befolkningsrörligheten i första hand de flytt
ningar som registrerats i husförhörslängderna. Försök har dessutom gjorts 
att även ta hänsyn till omfattningen av viss icke-registrerad rörlighet som 
arbetsvandringar och flyttningar som föranletts av laga skifte. Som uttryck 
för det gamla bondesamhällets kontakter med omvärlden har också de 
långväga marknadsfärderna uppmärksammats. 

Det har på senare år ifrågasatts huruvida industrialiseringen medfört ökad 
befolkningsrörlighet. Resultatet av föreliggande undersökning kan sägas ge 
stöd åt Sten Carlssons uppfattning, att man i detta sammanhang måste göra 
en åtskillnad mellan olika sorts områden. Enligt Carlsson torde sålunda be
folkningsrörligheten ha ökat när industrialiseringen nådde typiska bondbyg-
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der i bl a länen norr om Dalälven. Detta stämmer också beträffande flytt
ningarna över Alf tas församlingsgräns i långtidsperspektivet 1753-1960. 
Ökningen inleddes i slutet av 1800-talet och kulminerade i samband med en 
väldig utflyttningsvåg efter andra världskriget. Det kanske klaraste be
lägget för att rörligheten måste ha ökat utgör det faktum, att andelen 
personer i Alfta födda i andra församlingar mer än fördubblades under 
perioden 1846-95. Denna huvudtrend till ökad rörlighet över församlings
gränsen torde knappast omintetgöras även om hänsyn kunde tas till den 
icke-registererade rörlighetens omfattning och utveckling. Vad man kan se 
utifrån ett visserligen mycket ofullständigt källmaterial har arbetsvand-
ringar från Alfta varit av blygsam omfattning. 

Till en mera fullständig bild av rörligheten hör även flyttningarna inom 
socknen. Enligt husförhörslängden skulle dessa tillsammans med flyttning
arna över församlingsgränsen totalt sett ha varit högre 1846-50 än under 
någon femårsperiod 1866-95, trots att laga skiftet genomfördes i stora delar 
av socknen under den senare perioden. Den viktigaste förklaringen till den 
mycket höga mobiliteten under den tidigare perioden är att de synnerligen 
rörliga kategorierna drängar och pigor då utgjorde betydligt större andel 
av befolkningen än senare. Sett utifrån tidigare nämnda långtidsperspektiv 
torde dock befolkningsrörligheten ha ökat även inklusive de inomsocknes 
flyttningarna. 

Liksom arbets vandringarna tycks inte heller laga skiftet ha varit av någon 
större betydelse ur flyttnings synpunkt. Här befinner vi oss dessutom på 
betydligt fastare underlag ifråga om källmaterialet. Men även om laga skiftet 
ur den totala rörlighetens synpunkt endast resulterade i högst marginella 
ökningar, torde den med största sannolikhet ha varit den viktigaste or
saken till att flyttningsbenägenheten hos de bönder, som berörts av gårds-
utflyttningen, i fortsättningen i de flesta fall var väsentligt högre än hos 
de bönder som tillerkänts kvarboenderätt. 

Vad sambandet mellan de olika typerna av flyttningar beträffar har detta 
studerats med utgångspunkt från emigrationens effekter på övriga flytt
ningar. I centrum för intresset har därvid stått graden av samvariation 
mellan flyttningarnas intensitetskurvor, förekomsten av ersättningsflytt
ningar samt i vad mån emigration kan ha fungerat som alternativ till stads
flyttning. Generellt sett förefaller utvandringen inte ha lett till någon 
egentlig nedgång i de inrikes flyttningarna även om dessa tenderat att öka 
något efter varje utvandringsvåg. Någon genomgående stark samvariation 

100 



kan således inte konstateras vare si g på årsbasis eller femårsvis i områden 
med olika utvandringsintensiteter. 

Detta betyder inte att utvandringen saknat påverkan på övriga flyttningar. 
Särskilt under perioden 1846-50 har klart belagda fall av ersättningsflytt
ningar konstaterats. I några fall utgjorde dessa relativt stor andel av 
byarnas omflyttning. Av resultatet att döma har de tidigaste ersättnings-
flyttarna i högre grad rekryterats inom socknen än under de senare ut
vandringsvågorna. Genom att undersöka också de inomsocknes flyttningar
na i detta sammanhang har vi således funnit, att även den tidigaste ut
vandringen, trots sin från övriga flyttningar avvikande struktur, påver
kade andra flyttningar isynnerhet de kortaste. 

Ett visst samband tycks även ha funnits mellan utvandring och stadsflytt
ning. Under de tre första utvandringsperioderna hade man sålunda inga 
egentliga flyttningsförluster i förhållande till städerna, vilket man därmot 
hade under 1870-talets lågutvandringsperioder. Perioden 1886-90 avviker 
emellertid från mönstret genom en flyttningsförlust gentemot städer med 
inte mindre än 40 personer. En förklaring skulle kunna vara att utvand
ringen i hög grad koncentrerades till endast två av de fem åren. 

Till sin struktur kan flyttningarna i det stora hela sägas ha följt gängse 
mönster ifråga om deltagarnas ålder, kön och civilstånd. Sålunda noterade 
åldersgruppen 15-29 år den högsta rörligheten. Kvinnor var mer mobila än 
män, särskilt på de kortare distanserna. Ogifta flyttade mer än gifta. Då 
det gäller yrke var de högre yrkesgrupperna rörligare än de lägre, bort
sett från drängar och pigor. 

Den tidigare nämnda ökningen av rörligheten över sockengränsen svarade i 
första hand åldersgruppen 15-29 är för. Samtidigt avtog intensiteten i 
deras inomsocknes omflyttningar i motsats till de övriga åldersgruppernas. 

Den ur selektionssynpunkt kanske tydligaste förändringen hos flyttarna 
under femtionårsperioden 1846-1895, var de ombytta rollerna mellan utvand
rarna och omflyttarna inom socknen. Sålunda var utvandrarna den minst 
selekterade flyttarkategorin 1846-50, men däremot den mest selekterade 
1891-95, under det att omflyttarna inom socknen uppvisade en motsatt ut
veckling. Förändringen torde i hög grad ha betingats av främst två om
ständigheter. Den ena var den fortgående minskningen av antalet drängar 
och pigor, vilka utgjort en mycket rörlig kategori särskilt ifråga om korta 

101 



distanser. Den andra var utvandringens förändrade karaktär. Från att det 
under första perioden varit fråga om ett definitivt uppbrott för hela famil
jer blev efterhand ensamutvandraren alltmera dominerade och del i en 
väldig transatlantisk arbetsvandring. 

Mycket tyder på att selektionen av flyttare även gällde ifråga om mera rent 
personliga karaktäristika. Utgående frän en undersökning av husförhörs-
längdernas uppgifter om den enskilda individernas betyg i läsning och 
begrepp kunde vi konstatera uppenbara skillnader i betygsnivå mellan 
flyttare och motsvarande kategorier kvarboende vid slutet av respektive 
femårsperioder. Skillnaderna framträdde dessutom i allmänhet klarast i 
åldersgruppen 30-49 år, dvs bland sådana som i hög grad själva måste 
anses ha haft att fatta det slutgiltiga flyttningsbeslutet. 

Eftersom majoriteten av inrikesflyttarna över 15 år var födda i andra för
samlingar än Alfta och dessa samtidigt noterade högre medelbetyg än 
personer med Alfta som födelseförsamling, fick betygsjämförelserna i första 
hand ta sikte på flyttare och kvarboende ur den senare befolkningskate
gorin . 

I åldersgruppen 15-29 år uppvisade besuttna manliga utflyttare en kraftigt 
minskande positiv selektion över tiden samtidigt som de obesuttnas över
gick från negativ till positiv. Medan det förstnämnda torde ha sin främsta 
förklaring i en ökad utflyttning inom denna kategori har det senare inte 
kunnat tillfredsställande förklaras. 

De sexton procent av utflyttarna som begav sig till städer var i flertalet 
fall mer positivt selekterade än de som flyttade till andra landsbygdsområ
den. Samma var förhållandet mellan dem som flyttade till andra län och de 
som stannade inom det egna länet. 

Hos utvandrarna framträdde den tydligaste betygsselektionen i åldersgrup
pen 30-49 år. De tidigaste utvandrarna var sålunda mer positivt selekte
rade än de senare och hos manliga nödårsutvandrare var besuttna mycket 
negativt selekterade i motsats till de obesuttna som noterade ett klart 
positivt utslag. Men till detta återkommer vi i kapitlen VI och VII. 
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KAP V UTVANDRINGEN SOM INNOVATION I BEFOLKNINGSRÖRLIGHETEN 

5.1 Inledning 

Utvandringen till Amerika är en av de viktigaste händelserna i Sveriges 
historia under 1800-talet. Få saker kom på ett mer genomgripande sätt att 
så direkt beröra människorna i deras vardagssituation. Kunskaperna om 
hur emigrationen uppstod och efterhand vann en allt större spridning är 
emellertid långt ifrån fullständiga. Inte minst gäller detta frågan om vilken 
betydelse den tidiga religiösa utvandringen haft för den efterföljande 
emigrationen"^. 

Sedan Torsten Hägerstrand i mitten av 1960-talet föreslagit, att man skulle 
pröva emigrationen som ett innovationsförlopp har en del historiker visat 

o 
intresse för denna typ av forskning . Sune Åkerman har sålunda försökt 
sammanfatta några huvuddrag i den svenska utvandringen till Amerika be
traktad som ett innovationsförlopp och åskådliggjort av en tillväxtkurva 
med olika faser där var och en kännetecknas av speciella karaktäristika 
hos utvandrarna^. 

Vi ska i detta kapitel anknyta något till denna forskningsinriktning, genom 
att dels placera in erikjansarutvandringen i ett sådant större sammanhang 
beträffande utvandringen från Sverige, dels undersöka om även utvand
ringen från Alfta kan sägas uppvisa innovativa drag i likhet med vad man 
har funnit i andra undersökningar. Vi ska också ställa frågan om 1846 års 
massiva genomslag för utvandringsinnovationen i Alfta var enbart slump
mässig eller om det kan ha funnits speciella faktorer som skulle kunna 
förklara dess uppkomst och snabba spridning just i denna socken? Men vi 
ska börja med att ge en kortfattad beskrivning av vad man i allmänhet 
menar med ett innovationsförlopp. 

5.2 Beskrivning av innovationsförlopp 

Ett innovationsförlopp beskriver hur en kulturnyhet uppkommer och 
sprids^. Det kan vara fråga om varor, teknik, idéer etc. Den äldsta 
forskartraditionen på området återfinner man hos antropologerna. Under 
senare år har emellertid diffusionsforskningen vunnit stor "spridning" även 
inom en rad andra ämnesområden t ex sociologi, masskommunikation, mark-

5 nadsföring och kulturgeografi . Torsten Hägerstrand, som är en av före
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gångsmännen på det sistnämnda området menar, att denna typ av forsk
ning är något "som angår alla vetenskaper som sysslar med mänsklig aktivi
tet"6. Många olika typer av innovationsförlopp har också getts god empirisk 

7 och teoretisk belysning . Enligt Brown kan dessutom lån av begrepp och 
metoder från skilda teoriområden göras eftersom processerna bakom de olika 

o 
förändringsförloppen kan anses likartade till sin struktur . 

o 9 En innovation sprids da fler och fler individer accepterar nyheten . Ofta 
följer innovationsförloppet därvid ett mönster som kännetecknas av få 
accepteringar under ett längre eller kortare initialskede. Accep tan terna 
återfinns i en eller flera grupper och nya accepteringar sker av de mest 
mottagliga i området. Under ett mellanskede ökar tillväxttakten samtidigt 
som "grannskapseffekten"^ medför att accepteringarna sprider sig frän 
sådana centra som ringar på vattnet längs en mer eller mindre klart defi
nierad frontlinje. Bakom denna sker samtidigt en förtätning som pågår till 
dess att en fortsatt ökning inte är möjlig p g a för få kvarvarande poten
tiella accep tanter. Följaktligen kan ett mättnadsskede redan ha inträtt i 
innovation s spridningen s centrum medan frontlinjen fortfarande expanderar. 
Den successiva rörelsen utåt avbryts dock emellanåt av oväntat långa hopp 
varigenom nya spridningscentra uppstår. Efterhand som processen fort
skrider kommer så småningom ett visst område att täckas av nyheten. Som 
en fortsättning på denna utveckling kan man betrakta den process genom 
vilken nyheten förr eller senare överges och ersätts av något annat 

Som en följd av att innovationsforskning bedrivs inom många olika discipli
ner föreligger det knappast någon större begreppsmässig enhetlighet på 
området. Olika ämnen lägger dessutom tonvikten vid olika element i inno
va tion sförloppe t. I allmänhet sker dock analysen med hjälp av en indelning 
i faser. Hägerstrand gör i ett arbete från 1953 om innovationsförloppet ur 
korologisk synpunkt följande indelning: 

1 lokala ansamlingar av initialaccepteringar (initialagglomerationer) 

2 en från initialagglomerationen utgående radiär spridning och upp
komst av sekundära agglomerationer samtidigt med en inre för
tätning 

12 3 tillväxten avstannar (mättnadsstadiet) 

Tio år senare försökte E. Katz, M. Levin och H. Hamiltion karaktärisera 
diffusionsprocessen ur sociologisk synpunkt som "(1) acceptance, (2) over 
time, (3) of some specific item- an idea or practice, (4) by individuals, 
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groups or other units, linked (5) to specific channels of communication, 
(6) to a social structure, and (7) to a given system of values, or cul-

13 ture" . Rogers, Shoemakers (1971) sammanfattar de avgörande elementen i 
fyra punkter: "(1) the innovation (2) which is communicated through 
certain channels (3) over time (4) among the members of a social system". 
Den sista punkten inkluderar som synes punkterna 4, 6 och 7 hos Katz, 

14 Levin och Hamilton 

I följande avsnitt ska exempel ges på hur utvandringen till Amerika kan 
betraktas ur innovationssynpunkt utifrån dels makroperspektiv dels ett 
mikroperspektiv. 

5.3 Utvandringsinnovationen på makronivå 

Den transatlantiska utvandringens spridning framgår av flera undersök
ningar på såväl makro- som mikronivå. I förstnämnda fall kan t ex sprid
ningen på den europeiska kontinenten följas från en begynnelse i nordväst 

15 mot söder och öster . Även i de nordiska länderna företer spridningen 
16 tydliga innovativa drag, särskilt i Norge och Finland . I det senare fallet 

har t ex Holger Wester påvisat en innovativ prägel på utvandringen från 
17 o Petalax socken i Österbotten . Också i flera regionala studier framträder 

18 spridningsmönster av klart innovativ karaktär 

5.3.1 Faser i utvandringen från Sverige 

Medan den rumsliga spridningen av ett innovationsförlopp med fördel kan 
åskådliggöras med hjälp av kartor, som visar den successiva utbredningen 
vid olika tidpunkter, redovisas den enbart kvantitativa spridningen van
ligen som en klockformig frekvenskurva eller en S-formad kumulativ kurva 
längs en tidsaxel . Sune Åkermans försök att beskriva den svenska ut
vandringen till Amerika som ett innovationsförlopp inom den ungefärliga 
tidsramen 1850-1915, anknyter närmast till den klockformiga modellen och 

o 20 är uppdelad på fyra faser . Figur 2. 

Åkermans tes är att emigrationen under de olika faserna kännetecknas av 
speciella karaktäristika. Utvandrarna under introduktionsfasen - de s k 
innovatörerna - har utgjort en i hög grad positivt selekterad kategori i-
fråga om t ex kunskaper och kontakter med omvärlden. De har ofta kunnat 
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Figur 2. Faser i emigrationsförloppet. 

Källa: Åkerman 1976, s 25. 

återfinnas i städer med livliga kontakter utåt som t ex hamnstäder och 
universitetesstäder. Även under tilläxtfasen bör man kunna vänta sig en 
starkt positiv selektion både ifråga om individer och geografiska områden. 
I landsbygdsområden kan man tänka sig att det i första hand är hemmans
ägare som utvandrar. Svårigheter av olika slag predisponerar till familje-
och grupputvandring. Liksom under första skedet domineras utvandringen 
av män. 

Efterhand som utvandringen så småningom växer till en massrörelse, delvis 
till följd av en självgenererande mekanism, tenderar utvandrarnas selek-
tivitet att minska. Detta bör resultera i väsentliga likheter mellan utvand
ringens respektive den interna migrationens struktur. 

Under den s k mättnadsfasen har utvandringen blivit en väletablerad före
teelse inom vida skikt av befolkningen, varför man torde kunna räkna med 
en obetydlig selektion hos utvandrarna i förhållande till de kvarboende. 

Under den sista fasen - den s k regressionsfasen - vänder utvandrings
kurvan tämligen långsamt nedåt, vilket förklaras bero på att vissa områden 
och grupper kan vara fasförskjutna i förhållande till landet i övrigt. 

106 



Som redan framkommit ligger det i innovationsförloppets natur, att skilda 
geografiska områden kan befinna sig i olika faser av utvecklingen vid en 
viss tidpunkt. För Sverige som helhet torde sålunda utvandringen vid 
1800-talets mitt kunna anses ha bildat det egentliga initialskedet medan 
1860-tals emigrationen representerade tillväxtskedet och 1880-tals utvand-

o 21 ringen mättnadsstadiet varpå regressionen inleddes . Den kraftigaste 
fasförskjutningen i förhållande till detta schema noterade de nordligaste 
delarna av landet, där kulmen i allmänhet inte inträffade förrän en bit in 

o 22 på 1900-talet . Som en följd av erikjansarutvandringen intog de södra 
delarna av Norrland en motsatt position. Kärnområdet för denna tidiga ut
vandring var, som tidigare nämnts, Alf ta socken i Hälsingland. Men innan 
vi ger oss in på ett närmare studium av utvandringsinnovationens uppkomst 
och spridning i denna socken ska vi dröja ytterligare något vid makroper-
spektivet på den svenska emigrationen, isynnerhet dess initialskede. 

5.3.2 Emigrationen före och under initialskedet 

Enligt de s k passageraravgiftslistorna utvandrade sammanlagt 628 personer 
från Sverige till Nordamerika under 26-års perioden 1820-1845. En stor del 
utgjordes av tämligen välsituerade, manliga, ensamutvandrare. Antalet 
kvinnor och barn uppgick till endast 80 respektive 46. Totalt tycks inte oo 
fler än 160, eller 24 procent, ha rest i grupp . Vi ska ge exempel på 
några utvandrarpionjärer av betydelse för den fortsatta emigrationen. 

Två av dessa pionjärer, som dessutom erikjansarna kom i nära kontakt 
med, var bröderna Olof och Jonas Hedström från Nottebäck i Kronobergs 
län. Den förstnämnde hade som sjöman kommit till Amerika redan 1826 
medan den senare tillsammans med ytterligare en broder emigrerade 1833 på 
ett fartyg som avgick från Gävle. Både Olof och Jonas blev efter nagra ar 
metodistpredikanter, den förre i New York den senare i Victoria i Illinois. 
Från ett flytande kapell i New Yorks hamn, det s k Betelskeppet, kunde 
Olof Hedström från 1845 och tre decennier framåt hälsa tusentals svenskar 
välkomna till det nya landet och ge hjälp och bistånd på många olika sätt. 

24 Bl a hänvisade han många till sin bror i Illinois 

En betydande utvandrarpionjär var också handelsbokhållaren S. M. Swen-
son från Barkaryd i Småland. Denne utvandrade 1836 och blev en av 
Texas största ranchägare och en mycket ivrig förespråkare för en svensk 

nr 

bosättning där . Två år senare emigrerade mönsterskrivaren Carl Friman 
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från Skara tillsammans med fem söner och blev pionjär i Wisconsin 

Den förste att utnyttja den liberaliserade emigrationslagstiftningen 1840 
var den finlandsfödde uppsalastudenten Gustav Unonius, "den svenska emi
grationens fader". Tillsammans med hustru och tre följeslagare avreste 
denne från Gävle 1841 och anlade ett nybygge vid Pine Lake i Wisconsin. 
Efter diverse motgångar där och inte minst i Chicago, där han verkade 
som episkopalkyrkopräst i den av honom grundade S:t Ansgarius försam
lingen, återvände han desillusionerad till Sverige 1858. Hans "Minnen från 
en Sjuttonårig Vistelse i Nordvestra Amerika", är en av den tidiga ame
rikautvandringens klassiska skildringar. Av största betydelse för informa
tionsspridningen i Sverige om Amerika och möjligheten att utvandra var 

27 hans tidiga amerikabrev, publicerade i det em gira tion s vänliga Aftonbladet 

En av dem som tog intryck av Unonius' brev var stockholmslöjtnanten 
Polycarpus von Schneidau, som tillsammans med sin hustru anslöt sig till 

28 Unonius redan 1842 . Av allt att döma var dennes brev hem till fadern, 
majoren Schneidau i Kisa i Östergötland, en bidragande orsak till att fyra 
familjer från denna socken och en från Stockholm utvandrade 1845. Ledare 
för gruppen, som uppgick till sammanlagt 25 personer, var bonden och 
byggmästaren m m Peter Cassel. Därmed kan emigrationsinnovationen också 
sägas ha nått böndernas led. Gruppen slog sig emellertid inte ned i Wis-

29 consin utan i östra Iowa där de grundade nybygget New Sweden . 

Den sista utvandringsgruppen som vi ska nämna i detta sammanhang, be
stod av fem unga män, fyra handelsbetjänter och en notarie, som reste 
från Gävle till Chicago 1843. Två av dem, handelsbetjänten Carl Magnus 

o 31 o Flack och notarien Fabian Fraenell, var från Alf ta socken . Vi ska åter
komma till dessa i slutet av kapitlet. 

Året 1846 representerade, som tidigare nämnts, mer än något annat år in
ledningen till den svenska amerika-utvandringen med hänsyn till såväl om
fattning som struktur. De 1 326 personer som begav sig iväg detta år mot
svarade en 20-faldigt ökad utvandrings volym jämfört med föregående år**. 
"Antalet kvinnor är för första gången större än antalet män och barnen 

32 omkring 50 gånger fler än 1845" . Familjeutvandringen kom att dominera 
o o 33 o under relativt lång tid framåt . Femårsperioden 1846-50 kan utvandrings

innovationen dessutom sägas ha slagit igenom bland bönderna, som nu för 
första gången blev den yrkesmässigt största utvandrarkategorin med 61 

34 procent 
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Förklaringen till den plötsliga förändringen 1846 beträffande såväl emigra
tionens volym som struktur, står att finna i erikjansarsektens utvandring 

o 35 - "var emigranthistorias största och märkligaste grupputvandring" . Leda
re för sekten var bonden, profeten och religion s stiftaren Erik Jansson, 

0£? 
född i Uppland men sedan 1844 bosatt i Forsa socken i Hälsingland . I 
detta landskap fick han huvuddelen av sina anhängare, särskilt i Alf ta 
(Se kartogram 3). Men medlemmar till sekten rekryterades även i Dalarna, 

37 Västmanland och Uppland . Mot bakgrund av den religiösa ofriheten i 
38 Sverige vid denna tid framstod Amerika för Erik Jansson och hans an

hängare som "frihetens förlovade land" och utvandringen dit som enda åter-
© o 39 o stående möjlighet att rädda rörelsen undan svåra förföljelser . Så kom det 

sig att av de 1 326 utvandrarna från Sverige 1846, tillhörde omkring 1 200 
40 denna sekt 

Resan över Atlanten, som företogs på minst tio små segelfartyg^*, innebar 
oerhörda påfrestningar och medförde den svåraste tragedien i den svenska 

42 emigranthistorien . Inte mindre än tre fartyg förliste, varav ett med man 
o 43 och allt. Enbart 1846 ska totalt 170 personer ha omkommit pa sjöresorna 

Många offer skördades till följd av sjukdomar som kolera och skörbjugg, 
vilka man löpte stor risk att få särskilt som resorna i enskilda fall kunde 

© o 44 ta ända upp till fem manader i ansprak . Den höga dödligheten fortsatte 
dessutom även efter framkomsten till bestämmelseorten - ett prärieområde i 
Illinois ca 225 km sydväst om Chicago - där man under första vintern 
bodde i primitiva jordkulor. Platsen fick namnet Bishop Hill efter Erik 

45 Janssons födelsesocken Biskopskulla i Uppland . Se kartogram 6, sid 206. 

I syfte att bygga "det nya Jerusalem" försökte man här grunda ett slags 
kommunistiskt samhälle efter urkristen förebild. De många svårigheterna 
bidrog till att sammansvetsa de trogna i en obrottslig lojalitet mot ledaren. 
Den kollektiva arbetsgemenskapen stärktes genom dagliga gudstjänster med 
predikningar av Jansson och andra "präster". De ämnen som avhandlades 
var ofta bibelns profetior om det utvalda folket, som räddats undan för
följelsen, vilket givetvis tillämpades på dem själva och deras situation. 
Vid sammankomsterna sjöng man också sånger ur profetens sångbok. 

Erik Jansson utövade ett mycket hårt diktatoriskt ledarskap. Detta fick till 
följd att många på ett tidigt stadium lämnade kolonin. Förutom av ekono
miska svårigheter drabbades denna av en mycket svår koleraepidemi 1849, 

46 o vilken skördade 143 dödsoffer . Året därpå blev Erik Jansson mördad av 
en f d anhängare som anslutit sig till sekten i Bishop Hill. Mordet torde ha 
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varit en hämndeaktion för att denne inte lyckats fa sin egen hustru, som 
47 tillhörde Janssons trogna, att lämna kolonin och följa honom . 

Under den kaotiska tid som följde närmast därefter, styrdes kolonin av 
Janssons änka tillsammans med bonden Anders Berglund från Alfta. Sedan 
Jonas Olsson, som var född i Söderala, återkommit från en guldgrävar-
expedition till Californien, var han erikjansarnas främste talesman fram till 
sin död 189848. 

Under några år i början av 1850-talet fick man kolonin att blomstra, men 
äventyrliga ekonomiska spekulationer från ledningens sida i förening med 
dåliga konjunkturer i Amerika medförde mot slutet av decenniet nya eko
nomiska svårigheter och slutligen kolonins upplösning 18604^. 

Kolonin har långt senare beskrivits med epitet som "den egentliga urcellen 
50 för svenskheten i Mississippidalen" och "det värdefullaste svenska min-

51 o nesmärket utanför Skandinavien" . Den omnämns också som det enda helt 
52 svenskbyggda samhället i landet . Fram till 1854 beräknas över 1 500 

personer ha lämnat Sverige genom erikjansarsekten, som därmed blev 
CO 

praktiskt taget utplånad i hemlandet . 

Erikjansarnas utvandring blev föremål för mycket omfattande publicitet. 
Detta så mycket mer som sekten redan tidigare kommit i rampljuset genom 
en serie bokbål på klassisk andaktslitteratur av Luther, Arndt, Norborg m 
fl, som inletts i Alfta i juni 1844 och som väckt oerhört uppseende och 

54 blivit utförligt behandlat i hela den svenska pressen . Dessa händelser 
hade lett till ingripanden från myndigheternas sida och till en våg av 
oroligheter i de av erikjansismen berörda områdena. Jansson hade vid 
upprepade tillfällen blivit fängslad, varvid kronobetjäningen ofta fått stöd 
av folkhopar som inte sällan gått brutalt fram. Efter en sista kuppartad 
befrielse under en fångtransport mot slutet av 1845 blev sektens emigration 

55 till Amerika en sista utväg för Jansson ur en mycket prekär situation 
Utvandringen kom därför som en kulmen på en mycket uppmärksammad 
händelseutveckling och gav genom sin koppling till frågan om religionsfri
heten i landet upphov till en våldsam debatt, där även problemet om hur 

56 man skulle kunna hejda en fortsatt utvandring av bönder ventilerades . 
o 57 Debatten fördes såväl i tidningspressen som vid 1847-48 års riksdag . 

Resultatet blev en mycket stark ökning av informationsspridningen om Ame
rika, vilken förstärktes ytterligare genom de mängder av amerikabrev som 
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snart började cirkulera i utvandringsbygderna och som inte sällan trycktes 
58 i lokal- och rikspressen . Erikjansarna hade visat, att utvandring i stor 

skala var möjlig för enskilda och för hela familjer både bland bönder och 
övriga yrkesgrupper. Utvandringsinnovationen hade för första gången 
slagit igenom på bred front i ett lokalt område i Sverige. 

Även lutheraner fann sig föranlåtna att följa erikjansarnas exempel. Den 
som främst bör nämnas i det sammanhanget är prästen Lars Paul Esbjörn. 
Denne utvandrade 1849 från Gävle i spetsen för en grupp på 146 personer 
och blev den drivande kraften bakom uppbyggandet av en svensk luthersk 

59 kyrka i USA och Augustanasynodens tillkomst 

Ytterligare religiöst betingade grupputvandringar från samma områden 
företogs på 1850-talet av hedbergianer och baptister. 1860-talets utvand
ring av baptister från Orsa, vilket blev inledningen till en exodus på över 
10 000 personer från övre Dalarna 1862-1889, hör också hit. Som vi ska se 
i kapitel VIII, fanns det ett klart samband mellan erikjansarnas utvandring 
och Esbjörns, hedbergianernas och baptisternas. Och vi kommer dessutom 
att kunna konstatera, att sambanden ingalunda inskränkts till enbart dessa 
regioner, utan även gällt emigrationsupptakter i betydligt avlägsnare delar 
av landet som t ex Kronobergs län och norra Skåne. 

Emigrationen från Sverige var vid mitten av 1800-talet klart begränsad till 
vissa delar av landet. Att pionjärerna till största delen kom från erik
jan sarregionerna i Hälsingland, Gästrikland, Dalarna och Uppland framgår 
mycket tydligt i svensk-amerikanen Nils William Olssons magnifika verk, där 
praktiskt taget alla svenska utvandrare som landstigit i New York 1820-
1850, ca 4 000 personer, finns förtecknade och till stor del även identifie-

60 o rade . Andra områden med tidig utvandring var södra Östergötland och 
norra Småland, delar av Kronobergs respektive Blekinge län samt Karlskoga 

61 o bergslag i Örebro län . Totalt kan antalet utvandrare från hela landet 
1846-1854 beräknas till ca 14 500 personer6^. 

Efter denna inledningsperiod, under vilken toppåret 1854 3 890 emigranter 
registrerades, dröjde det till 1860-talets mitt innan högre utvandrings siffror 
noterades. Nedgången kan bl a sättas i samband med en svår koleraepidemi 
i Chicago 1854, samt den allvarliga ekonomiska recessionen i USA mot slutet 
av 1850-talet. Inbördeskriget i början av följande årtionde hade givetvis 
också stor betydelse i detta sammanhang. 
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5.3.3 Utvandringens senare skeden 

De goda möjligheterna till jordförvärv i USA, som fastslogs i den s k Home-
63 stead Act 1862 , i förening med svåra missväxter och därav följande nödår 

i Sverige 1867 och 1868, gav vid decenniets slut upphov till drastiskt öka
de utvandrarsiffror. Kulminationsåret 1869 registrerades inte mindre än 
32 050 emigranter. Det är emellertid värt att observera, att utvandringen 
inte var störst från de av missväxten hårdast drabbade nordligaste delarna 
av landet utan från områden med tidigare emigration. 

1870-talet representerade däremot till övervägande del en lågutvandrings-
period. Under dess första hälft rådde goda ekonomiska konjunkturer i 
Sverige i samband med det industriella genombrottet. Mot slutet av decen
niet inträffade emellertid en svår depression i den industriella konjunk
turen, som påtagligt påverkade den svenska ekonomin. Tillsammans med 
den allvarliga jordbrukskrisen under 1880-talet torde detta verksamt ha 
bidragit till att utvandrings talen ånyo sköt i höjden och att åren mellan 
1879 och 1892 kom att utgöra kulmen i den svenska amerika-utvandringen. 
Av den totala emigrationen mellan 1845 och 1930 ägde över 40 procent rum 
under denna period.Toppåren inföll 1880-82, 1887-88 och 1891-93. Högsta 
årssiffran redovisades 1887 med 46 252 emigranter. Emigrationen fortsatte 
till slutet på 1920-talet med toppar 1902-03, 1910 och 1923. Första världs
kriget markerade av naturliga skäl ett avbrott. 

5.3.4 Utvandringens förändrade sammansättning 

Till skillnad från den tidigaste utvandringen, som i princip inte varit eko
nomiskt betingad, hade nödårsutvandringen uppenbarligen starka ekono
miska orsaker. Den rekryterades dessutom till inte oväsentlig del bland den 
obesuttna jordbruksbefolkningen. Som nämnts hade den tidiga emigrationen 
även varit begränsad till vissa områden i landet. Efterhand skedde nu en 
ökad både social och geografisk spridning. 

En annan tydligt iakttagbar utveckling gällde tidigare nämnda förändring 
från ensamutvandring, via grupp- och familjeemigration tillbaka till ensam
utvandring igen. Sålunda var andelen familjeutvandring endast 24 procent 
under perioden 1820-1845. Åren 1846-50 kulminerade den med 75 pro-

64 cent . Den största omsvängningen tillbaka igen kom i typiska jordbruksdi
strikt med hög utvandring. I Kronobergs län omfattade familjeutvandringen 
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53 procent 1861-70 men bara 22 procent 1891-1900. Familjerna hade samtidigt 
o 65 också blivit mindre 

Grupp- och familjeemigrationens dominans under massutvandringens initial
skede torde främst ha sin förklaring i de många svårigheterna som var 
förknippade med en resa över Atlanten vid denna tid och inte minst de 
många faror som kunde möta i det nya landet, vilka man som grupp kunde 
ha bättre utsikter att klara av. Revolutionerande förbättringar inom trans
portsektorn skapade tryggare förutsättningar för ensamutvandring under 

66 o de föjande massemigrationerna . Medan den tidiga utvandringen i viss mån 
hade präglats av "ett slags folkvandring med allt vad däri ligger av totalt 
uppbrott och avsked" fick den senare allt starkare karaktär av en gigan-

67 tisk transatlantisk arbetsvandring . 

5.4 Utvandringsinnovationen på mikronivå - utvandringen från Alfta 1846-
1895 ' 

Genom erikjansarnas utvandring fick emigrationens innovationsförlopp en 
mer dramatisk upptakt i Alfta än på andra håll i Sverige. Detta innebär 
givetvis att förloppet i hög grad avviker från den långsamma upptakt som 
i allmänhet kännetecknar mera "normala" innovationsförlopp. Icke desto 
mindre är det av stort intresse att ta reda på varifrån i socknen dessa 
första utvandrare kom och bakgrunden till detta, samt i vad mån de två 
följande utvandringarna rekryterades från samma områden eller en om 
ytterligare spridning ägde rum? 

5.4.1 Geografisk spridning i socknen 

Erikjansarna rekryterades från inte mindre än 19 av de 23 största byarna 
i socknen. Med nödårsutvandringen ökade spridningen i utvandringen till 
22 och 1881-85 till samtliga. Rekryteringen till den första utvandringen 
skedde från speciellt två områden. Nära hälften (47,7 %), kom från byarna 
Älvkarhed, Grängsbo, Tranberg, Nässäter/Myra och Wiken - ett område 
omfattande västra delen av Woxnadalen i Alfta. Ett andra centra för erik-
jansarutvandringen var byarna Gundbo, Näsbyn och Långhed nordväst om 
Kyrkbyn. Härifrån kom 29,3 procent. 
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Under de följande utvandringsperioderna skedde en tydlig förskjutning av 
rekryteringsområdets tyngdpunkt. Både 1866-70 och 1881-85 var utvand
ringen störst från socknens centrala områden, främst Kyrkbyn. Åren 1886-
90 har däremot byarna i den nordöstra delen av socknen flest utvandrare. 
Under den sista perioden flyttade tyngdpunkten åter tillbaka till det cen
trala området igen. Överhuvudtaget märks en klar tendens till fortsatt hög 
utvandring från byar med tidigt grundlagd utvandringstradition, medan 
områden med senare utvandring efter en kulmen, som oftast inträffade 
under 1880-talet, tycks ha fått en snabbt avtagande utvandring. Se ta
bellerna 10 och 11 samt kartogrammen 4 och 5 a-e. 

5.4.2 Årsvis spridning 

Den dynamiska upptakten på utvandringen från Alfta kommer ännu tyd
ligare till synes när man betraktar spridningen årsvis. Koncentrationen 
till året 1846 och de nämnda utvandringsområdena är mycket påtaglig. Av 
byarna i dessa områden var det endast Wiken som noterade en utvandring 
av motsvarande omfattning under något senare utvandringsår. Detta in
träffade 1882. 

Bland byar med mindre intensiv erikjansarutvandring överträffades däre
mot 1846 års siffror i flera fall. Det främsta exemplet på detta är Kyrkbyn, 
varifrån utvandringen var större 1869/70, 1881/83 och 1889. 

Fram till nödårsutvandringen kom huvuddelen av emigranterna från "erik-
jansarområden". Under denna period skedde emellertid en utvidgning av re
kryteringsområdet framför allt till socknens nordöstra del. Visserligen hade 
man även här berörts något av j an s arutvan dringen, främst i byarna Önne-
berg och Gäddvik, men spridningen där hade varit betydligt mer begrän
sad än i det västra området. Under 1880-talet slutligen, ägde en ytter
ligare spridning rum till de södra delarna av socknen, där i synnerhet 
Skålsjö och Flät noterade betydligt fler emigranter än tidigare. Figur 3. 
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5.4.3 Utvandringsinnovationens uppkomst i Alf ta 

Det faktum att byar med många erikjansarutvandrare hade högre utvand
ringstal än andra byar även i fortsättningen samt att en klart skönjbar 
geografisk innovationsspridning kan konstateras utifrån dessa utgör slående 
belägg för att det måste ha funnits ett nära samband mellan denna tidigare 
utvandring och de senare. Erikjansarnas roll som innovatörer för utvand
ringen från Alf ta tycks således odiskutabel. 

Alftautvandringens innovationsförlopp är dock inte klarlagt med detta. 
Fortfarande återstår de kanske intressantaste men samtidigt svåraste frå
gorna att försöka besvara. Hur uppstod egentligen utvandringsinnova
tionen och av vilken anledning fick den en sådan omfattning och snabb 
spridning just i Alfta och särskilt i vissa byar? De två utan tvivel viktiga
ste faktorerna i sammanhanget är kontakterna med socknens egen emigrant-

68 pionjär, Carl Magnus Flack samt erikjansarsektens starka ställning i 
Alfta69. 

Enligt Eric De Geer torde erikjansarnas utvandring kunna anses vara 
70 o "slumpmässigt lokaliserad" . Onekligen kan man även då det gäller Alfta 

peka på en del som stöder en sådan tes. Viktigast är härvidlag, att Jans
son hade vunnit sina största framgångar i Alfta redan långt innan tanken 
på en utvandring blev aktuell. Hans verksamhet hade dessutom ofta varit 
förlagd till just Älvkarhed, således den by som fick släppa till flest ut-

71 o vandrare . I den mån tidigare anslutning till sekten var den enda faktor 
som påverkade utvandringsbeslutet måste givetvis lokaliseringen i viss me
ning anses ha varit slumpmässig. 

Bilden blir emellertid åtskilligt mer komplicerad när man också tar i beak
tande, att den nämnde emigrantpionjären från 1843, Carl Magnus Flack, 
var hemmahörande just i Älvkarhed. Utvandringens slumpmässighet kan 
därför rimligen inte enbart tas för given, åtminstone inte vad gäller Älv
karhed och Alfta. 

Carl Magnus Flack var född 1818 och son till fältväbeln Erik Magnus Flack 
i Älvkarhed. Han figurerar i praktiskt taget alla arbeten om den tidiga 
svenska emigrationen till mellanvästern och har nämnts som "the first 

73 Swedish merchant in Chicago" . År 1837 hade han kommit till Gävle där 
74 han arbetade som handelsbetjänst i en grosshandelsfirma . 1842 hade han 

ansökt hos Kungl. Majt. om "att i Alfta kyrkby få sig bosätta för att der-
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städes mot behörig Contribution med tillåtna varor idka handel". Med an
ledning därav hade sockenmännens yttrande infordrats, vilka emellertid 

75 enhälligt uttalat sig emot den gjorda framställningen 

Motgången i detta avseende måste utan tvekan ha varit en viktig orsak 
till att Flack i maj följande år tog ut pass till Amerika, dit han anlände 
i augusti 1843, tillsammans med kollegorna Collini, Åström och Svedberg 
samt den tidigare nämnde Fabian Fraenell. Den sistnämnde var son till 

r j f >  
prosten Anders Fraenell, som var kyrkoherde i Alf ta 1820-1844 

Man vet att isynnerhet Flack skrev många brev hem till föräldrar och 
släktingar i Älvkarhed och i Alfta - brev som sedan cirkulerade mellan 

77 hemmen och med säkerhet blev mycket omsorgsfullt lästa . Som en i högsta 
grad märklig tillfällighet måste man dock beteckna det förhållandet, att det 
råkade vara just i byn Älvkarhed Erik Jansson på hösten samma år (1843) 

o 78 o inledde sin framgångsrika verksamhet i bygden . Därmed skapades också 
de allra gynnsammaste förutsättningar för att informationen från Flack an
gående inte minst religionsfriheten i Amerika skulle få maximal genomslags
kraft inte enbart i "jansarbyn" Älvkarhed utan även i betydligt vidsträck
tare områden. 

Enligt Erik Janssons son, Erik Johnson, som 1879 utgav en bok om utvand
ringen, var det p g a breven från Flack erikjansarna beslöt sig för att slå 
sig ner i Illinois. Flacks betydelse för utvandringen från Alfta inskränker 
sig emellertid inte endast till att han informerat om Amerika brevledes. 
Enligt samma källa har han nämligen dessutom också besökt sin hemförsam-

79 ling år 1846 . Men som Ulf Beijbom har kunnat visa måste dock denna 
tidpunkt vara felaktig och besöket istället ha ägt rum efter augusti 
1847, troligen i början av 1848. Sistnämnda år har i alla fall Flack deltagit 

80 i en bouppteckning efter fadern , som enligt husförhörslängden avled den 
O 1 

29 juni 1848 . Någon uppgift om besöket finns dock inte vare sig i hus-
förhörs- eller flyttningslängden. 

Flacks stora betydelse för utvandringsinnovationen framstår så mycket 
tydligare som spridandet av en innovation kan "uppfattas som en samman
satt process bestående av två olika sekvenser: 1. informationsspridning och 

82 2. 'innovation s spridning'" . Genom sig egen utvandring 1843 och sina där
på följande brev hem till Alfta mitt under de mest stormiga åren av Erik 
Janssons verksamhet där och på andra platser, brev som vi dessutom vet 
att Jansson har tagit intryck av, har således Flack spelat en med säkerhet 
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högst väsentlig roll som innovator för erikjansarutvandringen och därmed 
också för den första massutvandringen från Sverige. 

Det finns följaktligen grund för misstanken, att erikjansarutvandringens 
stora omfattning i Älvkarhed och Alfta till en del kan ha betingats av för
bindelserna med Flack. Svaret på frågan varför det blev en så omfattande 
utvandring just härifrån torde sålunda stå att finna i det nyss nämnda i 
kombination med ett samspel av faktorer i form av Erik Janssons person 
och lära å ena sidan och den religiösa och socio-ekonomiska situationen i 
socknen å den andra. Det är dessa faktorer och samspelet mellan dem vi 
ska studera i de två följande kapitlen. 

5.5 Sammanfattning 

Under de senaste decennierna har åtskillig forskning ägnats problemet att 
söka klarlägga innovationers uppkomst och spridning. Sedan ett förslag 
framkastas att även pröva den europeiska 1800-tals emigrationen till Ame
rika som ett innovationsförlopp, har flera historiker kunna visa att också 
denna låter sig väl beskrivas i termer av en innovationsprocess. 

Sålunda framgår den transatlantiska utvandringens spridning i tid och rum 
dels på ett makroplan som t ex den europeiska kontinenten, där den gått i 
riktning från nordöst mot söder och öster, dels också i regionala och loka
la studier som t ex utvandringarna från Blekinge respektive från Petalax. 

Som Sune Åkerman visat ger även utvandringens kvantitativa förlopp ge
nom sin klockformiga frekvenskurva med avseende på Sverige en relativt 
god empirisk belysning av utvandringen som ett innovationsförlopp. Enligt 
Åkerman motsvaras dessutom de olika faserna i utvandringen av skiljaktiga 
selektionsmönster hos utvandrarna så att de tidigaste utvandrarna i olika 
avseenden var mest positivt selekterade och en minskning därefter succes
sivt inträdde. 

Den svenska amerika-emigrationen s initialskede tog sin början på 1840-talet 
där 1846 representerar det första år då utvandringen mera på allvar börja
de sätta spår i utvandringsstatistiken. Av de drygt 1 300 utvandrarna från 
Sverige detta år tillhörde omkring 1 200 erikjansarsekten. 
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Sektmedlemmarna tog sig under oerhörda strapatser över Atlanten och fram 
till en plats i Illinois är man grundlade en koloni, Bishop Hill, med full
ständig egendomsgemenskap och gemensam förvaltning fram till 1860 då 
den upplöstes. 

Utvandringen blev föremål för en mycket omfattande publicitet som gav eko 
upp i riksdagen främst genom sin anknytning till religionsfrihetsfrågan, 
en debatt som tillfördes åtskillig ny näring genom erikjansarutvandringen. 

Den religiöst betingade utvandringen fortsatte även under 1850-talet. 
Någon större fart på den svenska utvandringen blev det dock aldrig förrän 
i samband med nödåren i slutet av 1860-talet. Kulminationsåren inföll på 
1880-talet. Jämfört med begynnelsen under 1840-talet hade det då skett en 
betydande strukturell förändring av utvandringen främst manifesterad i en 
övergång från familjeutvandring till ensamutvandring med karaktär av ar-
betsvandring. 

Bortsett från den i jämförelse med flertalet andra innovationer ovanligt 
dramatiska och snabba upptakt utvandringen i Alfta fick genom erikjan-
sarna, uppvisar den i ett längre tidsperspektiv drag av klart innovativ -
karaktär. Utgående från två tydligt markerade centra i västra respektive 
nordvästra delarna av socknen ägde i fortsättningen en tydlig förskjutning 
av utvandringens tyngdpunkt rum över sockencentrum 1866-70 och 1881-85 
till de nordöstra delarna av socknen 1886-90. Under den sista femårsperio
den 1891-95 skedde sedan en återgång av utvandringens tyngdpunkt till 
socknens centrala delar. 

Utvandringsinnovationens tidsmässiga såväl som rumsliga spridning över 
socknen framgår ännu tydligare i ett flödesdiagram över utvandringen års
vis. I figur 3 kan man sålunda tydligt se att innovationsspridningen nådde 
längst i samband med tredje utvandringsvågen dvs på 1880-talet. 

En väsentlig fråga i detta sammanhang är huruvida innovationens uppkomst 
och mycket snabba spridning just i Alfta enbart skulle vara resultatet av 
en slump. Mycket tyder på att så inte skulle ha varit fallet, främst det 
faktum att utvandringsinnovationen kan anses etablerad i socknen redan 
1843 då prostsonen Fraenell och sonen till en fältväbel Flack i Älvkarhed 
utvandrat. Genom den sistnämndes brev från Amerika vet man med säkerhet 
att deras utvandring har varit känd i Alfta. Att Flack endast några måna
der före sin utvandring av sockenstämman nekats rätten att slå sig ner som 
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handlare i Alfta måste dessutom ha inneburit, att hans namn varit 
i högsta grad aktuellt i socknen vid denna tid. 

Mot bakgrund av de trakasserier och rena förföljelser erikjansarna utsattes 
för från såväl enskilda grupper av motståndare som från de kyrkliga och 
världsliga myndigheterna - den första större tumultartade sammanstötningen 
med den sistnämnda ägde för övrigt rum just i Alfta - var det på intet sätt 
märkligt, att mottagligheten för Flacks budskap om bl a religionsfriheten i 
Amerika varit speciellt god bland Janssons anhängare i Alfta. 

Alfta hade utgjort Janssons mest framgångsrika rekryteringsområde redan 
innan tankarna på en utvandring börjat ta form. Även om detta i och för 
sig skulle ha kunnat vara en tillräcklig förklaring till utvandringsinnova
tionens uppkomst och snabba spridning i socknen, kan det icke desto min
dre konstateras, att just i Alfta dessutom den all innovationsspridning 
föregående informationsspridningen i detta fall om Amerika varit synnerligen 
väl tillgodosedd, sannolikt bättre än på de flesta andra håll. 

Kombinationen av ett stort antal medlemmar till den förföljda erikjansarsek-
ten och kontakten med den 1843 utvandrade Flack torde därför ha varit de 
viktigaste orsakerna till att Alfta blev den plats där utvandringsinnova
tionen fick sitt första stora genomslag i Sverige. Eftersom vi här har att 
göra med närmare 400 personer ur den sekt vars emigration till Amerika 
1846 sålunda utgjorde den egentliga upptakten till 1800-talets svenska 
massutvandring har det framstått som angeläget, att närmare söka klar
lägga denna sektutvandrings allmänna bakgrund och orsaker. Detta ska 
vi göra i de två följande kapitlen. 
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KAP VI ERIKJANSARUTVANDRINGENS BAKGRUND, KARAKTÄRISTIKA 
OCH KONSEKVENSER 

6.1 Inledning 

I det föregående har konstaterats, att erikjansarnas utvandring på ett 
speciellt sätt markerade upptakten till den första massutvandringen från 
Sverige. Vad emigrationen från Alfta beträffar har det samtidigt visats, att 
denna inletts redan 1843 och blivit av stor betydelse för massutvandringen 
tre år senare. Ett embryo till emigrationsinnovationen fanns således i sock
nen då Erik Jansson på hösten nämnda år började sin verksamhet i Alfta*. 
Att denna kom att bli ytterst framgångsrik var givetvis huvudförutsätt
ningen för massuppbrottet. Anledningen till den stora mottagligheten för 
Janssons budskap i Alfta blir därför också en viktig fråga när det gäller 

2 att söka klarlägga utvandringens orsaker . 

Den fråga som man kanske ställer sig allra först är vem Erik Jansson 
egentligen var? Hur kunde det komma sig, att han efter endast några få 
års verksamhet i bygderna, kunde förmå bortemot tiondelen av Alf tas be
folkning att sälja vad de ägde, bryta upp från sin invanda miljö - hem, 
släktningar och vänner - för att ge sig iväg på något så ovanligt och risk
fyllt som en resa till Amerika vid denna tid och där gå en ytterst oviss 
framtid till mötes? Vi får anledning att också ytterligare anknyta till 
frågan, vilka utvandrarna egentligen var samt i vad mån de kan ha på
verkats av icke-religiösa faktorer? 

Vi ska i detta kapitel försöka ge svar på dessa och andra frågor. Och vi 
ska göra det genom att studera Erik Jansson och hans sekt utifrån när
mast sociologiska utgångspunkter ifråga om hans bakgrund och person, 
hans lära och genom vilka kanaler han nådde ut, hur det gick till då han 
rekryterade sina anhängare i Alfta samt om det kan ha funnits ekonomiska 
motiv för en anslutning till erikjansarna t ex som ett billigt, sätt att ta sig 
till Amerika? Slutligen ska vi också komma in på problemen kring samhälls
förhållandenas betydelse för sektens tillkomst samt huruvida denna i sin 
tur kan ha påverkat samhället på något sätt? 
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6.2 Separatiströrelser - definitioner 

En separatiströrelse definieras av de amerikanska sociologerna Turner och 
Killian som 

" a social movement whose activities are devoted to the main
tenance or attainment of its separate identity as a group to such 
a degree that^ this preoccupation shapes the entire character of 
the movement" . 

Varje klart utformad ideologi kan därmed ligga till grund för en sådan 
rörelse. Exemplen härpå är många. Till de mer uppmärksammande hör 
många politiska och religiösa rörelser ofta av väckelsekaraktär och med 

4 o starka apokalytiska och messianska inslag . I engelskspråkig litteratur an
vänds termen "millenarism" som sammanfattande benämning på dessa rörel
ser. 

På det det religiösa området införde Max Weber distinktionen kyrka - sekt, 
varvid han till den förstnämnda räknade sådana religiösa organisationer 
som var lojala och stödde den den rådande samhällsordningen medan sekten 
tog avstånd från samhället i stort^. 

Typologin utvecklades vidare av Ernst Troeltsch, som i dessa termer såg 
ett uttryck för två olika sätt att tolka den kristna traditionen. Kyrkan 
betonar de återhållsamma, förlåtande dragen i kristendomen, kompromissar 
ifråga om det mer radikala i Jesu lära och accepterar en viss världslighet. 
Den strävar efter att dominera alla element i samhället, lära och leda dem 
samt utdela den frälsande nåden till dem genom sakramenten, förvaltade av 
prästerna. Kyrkan är konservativ och allierad med de högre klasserna. 

I motsats härtill tolkar sekten Jesu lära mera bokstavligt och radikalt. De 
frivilligt anslutna medlemmarna i den lilla gruppen söker förverkliga den 
gudomliga lagen i sina egen liv. De tar avstånd från världen och politiken, 
betraktar enkelhet och fattigdom som ideal, vill undvika att dominera över 
andra, betonar jämlikheten mellan alla troende - ingen skarp skillnad så
ledes mellan präster och lekmän - samt inte minst de eskatologiska dragen 

g 
i kristendomen. Sekten vädjar principiellt till de lägre samhällsklasserna . 

Det sistnämnda har utgjort en av utgångspunkterna för Richard Niebuhrs 
kritik av typologin kyrka - sekt, som ett alltför statiskt betraktelsesätt. 
Enligt denne är sekten ofta enbart första stadiet i en utveckling, som inte 
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sällan visat sig sluta med att den blivit en etablerad kyrka med nämnda 
karaktäristika. Som exempel på detta nämner Brewer metodismen, som på 
1780-1790 -talet var en typisk sektrörelse men som förändrats så att den 

7 6 1930-1940 kunde karaktäriseras som kyrka . Med hänsyn till sadana för
ändringar har Benton Johnson föreslagit följande distinktion: 

"A church ia a religious group that accepts the social environment 
in which it exists. A sect is a religious group that rejects the 
social environment in which it exists . 

Rörelser av denna typ har, som uttryck för en speciell from av kollektivt 
beteende, tilldragit sig stort intresse inte bara bland religionssociologer 
utan också inom sociologisk forskning i allmänhet, vilket avsatt en mängd 
teorier och forskningsresultat på området. Mot bakgrund av att erik jan -
sarna åstadkom den först massutvandringen från Sverige till Amerika, ska 
vi därför ganska ingående studera de viktigaste förutsättningarna för 
denna rörelses uppkomst och agerade. Dessa utgjordes av ledaren, läran 
kommunikationskanalerna, anhängare samt den religiösa, sociala och kultu
rella situationen i det samhälle de lämnade. 

6.3 Ledaren 

Separatiströrelser tillhör den typ av rörelser som i allmänhet är mest bero
ende av en karismatisk ledargestalt. Innbörden av "karismatisk" karaktä
riserar Max Weber på följande sätt: 

"The term 'charisma' will be applied to a certain quality of an indi
vidual personality by virtue of which he is set apart from ordinary 
men and trayed as endowed with supernatural, superhuman, or at 
least specifically exceptional powers or qualities. These are such as 
not accessible to ordinary person, but are regarded as of divine 
origin..." . 

Hur stämmer denna karaktäristik med avseende på Erik Jansson? För att 
belysa detta återges här nedan ett utdrag ur ett brev från Anders Berg
lund - en av profetens närmaste män - till hans efterlämnade söner i 
Sverige och daterat Bishop Hill i april 1849: 

"vi skämmes icke att bekänna för eder så väl som för en hel värld 
att Erik Jansson är den som enligt Matt. 12:42 är den trogna och 
snälla skaffaren som herren haver satt över all dec^salighet som 
finns att tillgå i nådens himmelrike här på jorden..." 
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Här möter således en närmast obegränsad tilltro till Erik Jansson och 
dennes gudomliga fullmakt. Andra uttryck för detta är att Jansson i inled
ningen till sin levnadsbeskrivning, av allt att döma på fullt allvar, ansett 
det befogat understryka, att han kommit till världen avlad på ett naturligt 
sätt och inte genom den Helige Andes medverkan"^. Sedan han blivit mör
dad i maj 1850 väntade sig hans lärjungar att ett under skulle inträffa 

o 12 varigenom han skulle återvända till dem 

Dessa exempel utgör tydliga vittnesbörd om att Erik Jansson utan tvekan 
måste anses som ovanligt väl kvalificerad för benämningen "karismatisk 

13 o Ö ledare" enligt Webers definition . Vem var då denne man och på vilket 
sätt kom han att nå denna märkliga position? 

Erik Jansson var född i Biskopskulla i Uppland 1808 där hans föräldrar var 
jordbrukare . Han tycks inte ha haft någon särskilt lycklig barndom. En
ligt hans egen uppfattning hade föräldrarnas världsliga intressen resulterat 
i att de inte ägnat sina barn tillbörlig uppmärksamhet. Dessa skulle därför 
i stor utsträckning ha fått sköta sig själva. Som åttaåring råkade Jansson 
ut för ett allvarligt olyckstillbud. Då han vid ett tillfälle körde häst och 
vagn bar det sig inte bättre än att hästen råkade i sken varvid vagnen 
välte och Jansson ådrog sig så pass svåra skador i huvudet, att han blev 
liggande medvetslös på vägen. Han skall därefter ha lidit av ständig hu
vudvärk ända till sin dramatiska omvändelse, vilken inträffade 1830 och 
företer vissa likheter med aposteln Paulus' upplevelse på damaskusvägen. 
Under plöjningsarbetet på faderns ägor drabbades han enligt egen utsago 
av så häftiga giktsmärtor, att han föll till marken. Sedan han bett till Gud 
om hjälp upplevde han plötsligt fullständig befrielse från alla kroppsliga 
smärtor samtidigt som han dessutom erfor mycket starkt, att Gud också 
hade befriat honom från alla synder. 

Händelsen ledde till att Jansson började uppträda som predikant vid läsar
nas sammankomster, något han dock snart upphörde med under intryck av 
Luthers lära om stånden, enligt vilken var och en skulle förbli vid sitt 

15 yrke även efter omvändelsen 

År 1835 gifte sig Jansson med en piga på gården. Detta skedde emellertid 
under ett mycket starkt motstånd från föräldrarnas sida, vilka betraktade 
det hela som en mesallians. De demonstrerade sitt ogillande bl a genom att 
på själva bröllopsdagen vägra bruden tillträde till familjemåltiden. Det har 
spekulerats i om inte den bitterhet detta skapat hos Jansson, liksom det 
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faktum att han redan i föräldrahemmet kommit i opposition mot husbonde
auktoriteten, kan ha bidragit till hans senare så energiska uppror mot 
andra i samhället etablerade auktoriteter vid denna tid. Efter några svåra 
år, under vilka bl a de två förstfödda barnen dog, lyckades Jansson 
förvärva en liten gård i Österunda socken i Västmanland. Han tycks ha 
haft fallenhet för att göra affärer och sålde på marknader vadhelst han 
kom över. 

Vid ett marknadsbesök i Uppsala 1840 blev han mycket skakad över vad 
han där såg av stadens syndiga liv. För Jansson blev denna upplevelse en 
oerhörd utmaning samtidigt som den medförde en inre konflikt hos honom. 
Trots att han ansåg sig äga både ett viktigt budskap till människorna, så
väl som kraft att predika det, var han likväl, enligt Luther och andra 
lärofäder, förhindrad att göra detta eftersom ju var och en skulle förbliva 
i sitt kall. Han rådgjorde om sitt dilemma med läsarprästen Risberg i Öste
runda. Denne tyckte dock, att Jansson skulle fortsätta att predika, vilket 
han ånyo hade börjat göra några år tidigare. Risberg sade sig emellertid 
vara oroad för att Jansson genom sin begåvning och ovanligt rika nådegåva 
skulle gripas av andligt högmod - en varning som varken då eller senare 
tycks ha haft någon inverkan på den blivande profeten. 

Många läsarpräster var liksom Risberg till en början positivt inställda till 
Erik Jansson. De förvånades och imponerades av kraften hos den enkle 
lekmannen, som utan kostsamma studier visat sig vara en mycket duktig 
själavinnare. Efterhand som framgångarna i hembygden växte och Erik 
Jansson började sätta läroauktoriteterna åt sidan och tolka bibeln på egen 
hand började även alltmer separatistiska drag i rörelsen framträda. Många, 
inte minst bland de läsarpräster som tidigare stött honom, tog nu snabbt 
avstånd från Jansson och övergick inte sällan till att istället motarbeta 
honom. 

Det växande moståndet i hembygden ledde till att Jansson beslöt att göra 
en resa till Hälsingland under förevändning att sälja vetemjöl för att under
söka om de väckelserörelser, som sedan lång tid tillbaka pågått där skulle 

16 erbjuda ett tacksammare arbetsfält för honom . En annan förklaring till att 
Erik Jansson drogs till Hälsingland torde ha varit att man där alltsedan 
1790-talet tillåtit en relativt omfattande frihet då det gällt kon ven tikels am-

17 mankomster 
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Den första resan företogs i början av 1843, och kom att följas av ytter-
o 18 O ligare tre innan årets slut . Förhoppningarna infriades, framgångarna 

kom. I början av 1844 sålde därför Erik Jansson sin gård i Österunda och 
19 flyttade med sin familj till Forsa socken i Hälsingland . Men även här fick 

han efterhand erfara ett allt kraftigare motstånd. Sannolikt torde dessutom 
den trovärdighetskris, som blev följden av att Jansson anklagades för att 
ha försökt förföra en ung kvinna, ha inneburit en mycket svår motgång. 
Enligt anklagelsen, som undertecknats den 6 maj 1844 av sex personer, 
varav en tillhörde Erik Jansarna, skulle händelsen ha inträffat vid mid
sommartiden 1843 på Svartvallens fäbod i Delsbo där en 27-årig delsbo-
kvinna, Karin Ersdotter, då arbetade. Hon hade redan vid Janssons 
första besök i Hälsingland blivit en av hans ivrigaste lärjungar. Vid rätte
gången i november 1845 försvarade sig Jansson bl a med att han enbart 
velat pröva hennes dygd. Karin Ersdotter, som också var närvarande, 
gav dock en för Jansson betydligt mer komprometterande version av hän
delseförloppet. Givetvis försummade inte Janssons motståndare att till 
det yttersta söka utnyttja denna händelse, vilken fick många tidigare 
anhängare, att ta avstånd från honom och utan tvekan utgjorde en mycket 

20 besvärande belastning för honom i hans fortsatta verksamhet 

Sedan Jansson misslyckats med att få läsarprästerna på sin sida avlägsnade 
han sig alltmer från såväl dessa som kyrkan i sin helhet och dess läromäs-
siga auktoriteter. Han gick snart till våldsamma angrepp mot dessa. Präs
terna var "djävulens redskap", Luther en avgud och Arndt en själamör
dare21. Med bokbål på de sistnämndas uppbyggelseskrifter gavs denna 
uppfattning eftertryckligt till känna. Det första som hölls i Tranberg i 
Alf ta den 11 juni 1844, blev också den direkta orsaken till ingripande från 
myndigheternas sida22. Ett försök att gripa Jansson gjordes redan följande 
dag men misslyckades. Efter ytterligare en dag infann sig länsmannen bi
trädd av en militär och 50-60 handfasta karlar i Langhed, där Jansson 
uppehöll sig. Denna gång lyckades man däremot gripa honom, men först 
sedan man stormat det tvåvåningshus i vilket han barrikaderat sig till
sammans med sina försvarare. Sedan han belagts med bojor tog han avsked 
från sina vänner med orden : "Kommer jag åter till eder, utan att någon 

23 kan göra mig något ont, så skolen i därav veta att jag är av Gud" . Med 
detta inleddes den serie ingripanden och trakasserier från myndigheternas 
sida, som med endast kortare avbrott kom att pågå fram till dess att 
Jansson lämnade landet knappt två år senare. 
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Eftersom Jansson fortfarande var mantalsskriven i Västmanland fördes han 
till länshäktet i Västerås, där han bl a undersöktes av läkare och förhör
des av en präst. Enligt den förstnämnde led Jansson av ett "ekstaserat 
tillstånd, gränsande till partiell sinnesrubbning". Enligt den senare var 
han "behäftad med två stora av exaltation ytterligare stegrade villfarelser" 
- hans övertygelse om syndfrihet och hans föregivna kallelse att förkunna 
ordet. Jansson skall dock ha sagt sig "vilja förbliva all mänsklig ordning 
underdånig för Herrans skull och sålunda ställa sig till efterrättelse de av 

24 Kunglig Maj:t utfärdade stadgar och förordningar" . Sedan Jansson var
nats för att fortsätta med sin verksamhet frigavs han. 

Det kom att dröja ända till slutet av september innan Jansson fick pass för 
att återvända till Hälsingland. Orsaken till dröjsmålet var bl a att socken
stämman i Forsa vägrat honom rätt att komma tillbaka. Eftersom Jansson 
emellertid ägde en fastighet i socknen och sedan han vädjat till Oskar I 
fick han, dock efter ytterligare kansliförhör i Västerås rätt att återvända 
,..25 dit . 

I Alfta hade under tiden något mer än 100 av de drygt 300 sockenbor som 
deltagit i bokbränningen förklarat sig ångerfulla och att de ogillade profe
tens lärosatser. Av återstoden hade vice pastor Norborg fram till den 29 
augusti samtalat med ytterligare 19 personer, vilka dock "envist påstå sig 
hava befordrat både sitt eget och andras andeliga gagn genom förbrän
ningen av Luthers med fleres godkända Postillor och andra Skrifter". De 
önskade emellertid samtidigt återfå rätten att gå till nattvarden, som efter 

26 o bokbränningen förnekats dem som deltagit i denna . Detta blev också 
97 beviljat av domkapitlet . Genom att många på detta sätt återvände till 

kyrkan, började man hoppas, att rörelsen snart skulle upphöra. 

Det dröjde emellertid inte länge förrän ryktet spreds att Jansson ånyo var 
tillbaka i Hälsingland. I oktober var han i Alfta. Han uppträdde nu betyd
ligt djärvare och mer utmanande än tidigare. Jämställde sig själv med Jesus, 
utvalde elva män till apostlar samt drog med stora följen mellan byarna där 

28 man vid samlingarna bl a uppläste "Erik Janssons pinos historia" omfat
tande vad han varit med om efter gripandet i juni. I denna framhölls hur 
man på allt sätt sökt komma åt honom men att ingen förmått göra honom 
något. Han påstod sig nu också vara nära bekant med kungen, som skulle 

ò 29 o o ha gett honom tillstånd att sprida sin lära . Till allt detta fogades så på 
ett skickligt sätt en påminnelse om den "profetia" Jansson uttalat när han 
tillfångatogs i juni och som nu skulle ha fått sin bekräftelse. 
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Den avsedda effekten på åhörarna uteblev inte. Jansson hade återtagit ini-
o 30 tiativet. Hans anseende var större än någonsin . En ny bokbränning före-

Ö 31 togs den 28 oktober. Denna gång i Söderala . Efter en andra häktning den 
20 november förpassades han till länsfängelset i Gävle och vidare till dom
kapitlet i Uppsala som utfrågade honom och tilldelade honom en varning den 

33 18 december . Tre dagar senare var han tillbaka i Hälsingland där han 
fortsatte som förut och därför häktades för en tredje gång under än mer 
tumultartade former än tidigare. Flera blev skadade bl a Janssons hustru, 

25 som blev slagen medvetslös . Jansson hölls nu i häkte fram till den 18 
o o 34 april 1845 då han efter ett utslag i hovrätten fick återvända till Forsa . 

Utslaget väckte givetvis stort missnöje bland motståndarna medan anhängar
na jublade. Under en tid kunde Jansson verka relativt fritt och antalet 
anhängare ökade. Förbittringen bland Janssons motståndare blev emellertid 
allt större. Motståndet mot honom tog sig allt våldsammare former. I Forsa 
befarades allmänt allvarliga oroligheter. Nya försök att gripa Jansson miss
lyckades dock 

Mot bakgrund av denna händelseutveckling torde det ha börjat stå alltmera 
klart för Jansson och hans anhängare att rörelsen inte hade någon framtid 
i Sverige. I september skickades därför några jansare till Amerika för att 

36 förbereda en utvandring dit påföljande sommar . I oktober och november 
inställde sig Jansson frivilligt till rättegångar vid häradsrätterna i Forsa 
respektive Delsbo. Vid den sistnämnda blev domaren överröstad av en 
enhällig nämnd som förklarade Jansson skyldig att träda i häkte. Han fri
togs emellertid av sina vänner under fångtransporten till Gävle och lycka
des därefter genom ständiga förflyttningar, ofta förklädd till kvinna, hålla 
sig på fri fot ända till i slutet av april följande vår då han via Kristiania 
flydde till Amerika. Man vet att Jansson till en början hållit sig gömd i 
Grängsbo i Alf ta men avslöjats och flytt till Mora. I Dalarna hade många 
vunnits för Jansismen genom utsända apostlar bl a tre ifrån Alfta som 
fått detta landskap på sin lott. Janssons huvuduppgift under sina sista 
månader i landet var att söka övertala sina lärjungar att sälja sina ägodelar 
och emigrera till Amerika. Hela tiden jagad av myndigheterna tvingades 
han företa sina resor gömd i höskrindor eller under förklädnad. Trots 
detta gjorde han flera besök i Alfta under denna tid, det sista strax efter 
påsk 184637. 

Förhållandena måste självfallet ha inneburit en oerhörd fysisk och psykisk 
press för honom. Ett ögonvittne som såg honom strax innan han lämnade 
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o o 38 Sverige ansåg sig kunna se tecken på att han skulle vara mentalt rubbad 
Med tanke på Erik Janssons situation är detta inte något att förvåna sig 
över. Istället tycks detta vara något som är mer eller mindre känneteck
nande för alla karismatiska ledare i svåra situationer. Obershall förklarar 
detta på följande sätt: 

"Put any ordinary, stable individual into a similar position, and 
he too would probably exhibit what some observers consider con
fused or arbitrary behavior as a result of the pressure and 
dilemmas that one is continuously faced with as a l^fler in an 
uninstitutionalized and emergent organizational setting". 

I yttre avseende beskrivs Erik Jansson som en man med normal kropps
byggnad, något bleklagt ansikte, utstående kindknotor, spetsig rak näsa, 
tunna hårt tillslutna läppar samt ovanligt långa och breda framtänder i 
överkäken, som ska ha gett honom "ett kaninliknande utseende". Hans 
blick och handslag hade på många en magnetisk verkan, även på mos tån -
darna. Detta understryks så mycket mer som han i övrigt tycks ha haft 
ett ovanligt frånstötande uppträdande. 

"Själva rösten var ej behaglig, ytterst sträv, snarare svag än 
stark och lät, som om han talade med något i munnen. Men vid 
sina samlingar brukade han anstränga den, så att den övergick till 
skrik. - Ögonen plägade han vid sina föredrag hålla helt slutna, 
eller ock öppna dem obetydligt, så att endast vitögat syntes. 
Därjämte blev hans utseende frånstötande genom ett ständigt 
flinande; - härtill kom ock, att han när som helst s^ptes kunna 
anlita sina tårekällor, som voro utomordentligt ymniga" 

Paradoxalt nog tycks tom ett uppträdande som detta ha verkat attrahe
rande på vissa människor. Sålunda lär han vid ankomsten till New York ha 

41 vunnit anhängare bland personer som inte kunde ett enda ord svenska 

Den första boken om erikjansismen utgavs redan 1845 av brukspastorn P. 
N. Lundquist. Avsikten med boken var främst att söka vederlägga Janssons 

42 lära . Enligt Lundquist befann sig Jansson innan han kom till Hälsingland i 
"bergliga omständigheter, var känd som en skicklig jordbrukare, klok, 
dristig och arbetssam och kunde jämförelsevis anses vara före sin tid i mer 
än ett avseende". Han karaktäriserar också Jansson som "begåvad med ett 
utmärkt minne, gott förstånd, träffande omdömesförmåga, en ledig tunga 
och mycken lätthet att uttrycka sig". Redan innan han kom till Hälsingland 
skulle Jansson emellertid ha gjort sig känd för att vara fast för högmod 
och självklokhet och "mycket böjd för att tro sig förstå ordet bättre än 
andra"^. 
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Att Jansson i mycket hög grad har påverkats av sina framgångar till att bli 
allt djärvare i sin opposition mot och sitt fördömande av både kyrkliga och 
världsliga myndigheter torde ha framgått av de föregående. Även en sådan 
utveckling kan sägas vara signifikativ för karismatiska ledare. Avskärmad 
från normal kritik kan en människa sällan behålla ett någorlunda balanserat 
perspektiv på sig själv. 

"The public worship and the expressed admiration of those close to 
him are likely to generate in the leader an exaggerated conception 
of his own capabilities. Such an exaggerated conception leads 
further to arrogance, dépendance on his own hunches rather than 
a careful weighing of viewpoints, and intolerance of all opposi
tion" . 

Beträffande det sistnämnda visar Janssons diktatoriska ledning efter an-
45 o o komsten till Bishop Hill , att det knappast behöver råda något tvivel om 

att han även i det avseendet mycket väl visade sig motsvara den gjorda 
beskrivningen av en karismatisk ledare. 

Erik Jansson betraktades av den ovan nämnde Lundquist, som en ny 
Thomas Müntzer - ledaren för det stora bondeupproret i Tyskland 1525, 

46 vilket, med Luthers goda minne, krossades av furstarna . Om Erik Jans
son bara haft tillräckligt många anhängare skulle även han, enligt Lund
quist, i likhet med Müntzer ha brukat "öppet våld, för att utrota alla sina 
motståndare, prästerna allraförst och de övriga sedan", eftersom han lika 
lite som denne aktade "världslig överhet och mänsklig ordning". Lundquist 
stöder dock sin uppfattning endast med att Jansson före gripandet i Alfta 
skulle ha yttrat till sina försvarare: "Om vi kunde bliva en 200 man, så 

o 47 vore det bra ty da skulle de ej kunna taga honom" 

Det är utan tvekan mycket svårt att komma fram till en någorlunda objektiv 
bild av Erik Jansson. Ändå har det fällts många omdömen om denne märk
lige man. Kanske kom Fredrika Bremer inte så långt från sanningen när 
hon i Amerika kort efter mordet på honom 1850 framhöll, att han tycks ha 
varit en gåtfull karaktär, till hälften bedragare, till hälften bedragen av 

48 antingen sig själv eller en ond ande 

6.4 Läran 

När det gäller läran präglas av naturliga skäl varje separatiströrelse i hög 
grad av de punkter på vilka den främst avviker från moderorganisationens 

134 



49 lära . De viktigaste dogmerna i erikjansismen var läran om syndfriheten 
samt tron på Erik Jansson som en av Gud sänd profet och som sådan "det 

50 största ljuset sedan apostlarnas dagar" 

Syndfrihetsläran ansåg man sig finna stöd för på flera ställen i bibeln t ex 
i 1 Joh. 1:7 där det står: "Men om vi vandra i ljuset, såsom han är ljuset, 
så hava vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss 
från all synd". Den följande versen som lyder: "Om vi säga, att vi icke 
hava någon synd, så bedraga vi oss själva, och sanningen är icke i oss", 

51 förklarade Jansson med att den enbart gällde icke troende . Vad Jansson 
särskilt starkt reagerat emot vid sitt första möte med hälsingeläsarna var 
att de trots sitt ständiga suckande och sin bön till Gud om nåd och förlå-

o 52 telse inte tycktes ha funnit vad de så enträget sökte och bad om . Enligt 
Jansson var däremot den som en gång fått ta emot förlåtelse syndfri och 

o 53 kunde följaktligen istället få "erfara idel frid och fröjd" 

Denna perfektionistiska syn på människan - tron på att människan skulle 
kunna leva ett fullkomligt liv - är långtifrån någon isolerad företeelse som 
enbart omfattats av erikj an sister. Tvärtemot finns det gott om paralleller 
och anknytningspunkter såväl historiska som samtida. Exempel på detta 
kan hämtas från både den öster- och västerländska kyrkan under medel
tiden, inte minst inom mystiken, men också i högrenässansens optimistiska 
tro på människan och hennes möjligheter^. Här kan också anknytas till 
den romantiska utopismen, vilken bl a tog sig uttryck i grundandet av 

55 närmare tvåhundra små experimentsamhällen i Förenta Staterna - de flesta 
under 1800-talet - varav Bishop Hill kom att utgöra ett^. I praktiken tor
de dock knappast dessa historiska och samtida paralleller ha spelat någon 
egentlig roll för erikjansismens framväxt. Klara belägg synes däremot kunna 
påvisas ifråga om påverkan av en perfektionism med rötter i den metodis-
tiska väckelserörelsen. John Wesley menade att människan genom helgelsen 
kunde bli fullkomlig. Till skillnad från Erik Jansson gjorde han emellertid 
aldrig läran om syndfrihet till någon huvuddogm utan lade istället tonvikten 
vid det som för honom var synonymt med denna slutliga gåva nämligen den 
fullkomliga kärleken. Den som nått därhän älskar Gud över allting och sin 

* o . ..., 57 nasta såsom sig själv . 

Den metodistiska perfektionismen hade nått erikjansismen genom George 
Scott, vilken 1830 hade kommit till Stockholm, som pastor för de engelska 
arbetarna vid Samuel Owens fabriker. Scott var dock långt ifrån någon 
fanatiker och avsåg inte att skapa separation i värdlandet. Icke desto min
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dre kom han att spela en framträdande roll för den religiösa utvecklingen 
i Sverige. Endast några år efter hans ankomst började lärare och predikan-

SO ter med metodistiska sympatier uppträda bl a i södra Hälsingland . Seder
mera framstående jansare, som bröderna Jonas och Olof Olsson i Söderala, 
tog redan vid denna tidpunkt starka intryck av honom. De gjorde flera 

CÛ 
besök i Stockhom liksom Scott i Hälsingland . Att Scotts inflytande på 
det religiösa livet i Sverige nådde sin höjdpunkt ungefär samtidigt som 
Erik Jansson utvecklade sin syndfrihetsteologi är därför knappast någon 

00 tillfällighet . Allt talar emellertid för att händelserna skulle ha utvecklat 
sig på ett helt annorlunda sätt om Jansson därvid hållit sig till den posi
tiva sida av den metodistiska perfektionism Wesley och Scott predikat enligt 
vilken det främst gällde att överträffa varandra i kristen kärlek och inte, 
som nu blev fallet, predika syndfrihet hos sig själv och sina anhängare och 

61 fördöma alla andra 

Om det i viss mån är förståeligt att Jansson och hans anhängare misstolkat 
den metodistiska perfektionsläran, överlastad som den var med teologiska 
termer, är det så mycket märkligare att så många förmåtts acceptera den 
andra huvuddogmen i jansismen - Erik Janssons anspråk på att vara ett 

62 o Guds sändebud . Av hans katekes framgår att det "evangeli ljus" Jesus 
och hans apostlar förkunnat hade varit förmörkat genom kyrkan och dess 
falska profeter alltsedan kejsar Konstantins tid på 300-talet. Detta mörker, 
om vilket det talas i bl a Jes. 60:2, hade skingrats genom Erik Janssons 
ankomst till världen. Den härlighet som Erik Jansson i Kristi stad skulle 

63 upprätta skulle övergå den som Jesus och hans apostlar hade uppenbarat 

Denna katekes tillsammans med en psalmbok av Jansson, utkom på våren 
f\û. 

1846 . En samtida iakttagare hävdar, att många dessförinnan skulle ha 
varit okunniga om Erik Janssons verkliga trosuppfattning i dessa stycken 
och att många skulle ha genomskådat hans kätteri om dessa "absurda 

65 böcker" hade kommit i deras händer tidigare 

Richard Niebuhr har framhållit att vad som varit utmärkande för den reli
giösa sociala revolten alltifrån 1600-talets diggers, levellers och kväkare 
har varit doktrinen om den inre erfarenheten som källa till auktoritet samt 
hoppet om ett Kristi kungadöme på jorden. Det typiska har varit att detta 
medfört sektorganisation, förkastande av prästerskapet och beroende av 
lekmannapredikanter, en andlig tolkning av skriften, förkastande av monar
kin och - mindre frekvent men inte sällsynt - en anslutning till kommu-

. 66 nism 
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Bortsett från att Erik Jansson påstod sig stå i ett gott förhållande till 
67 kungen stämmer denna beskrivning mycket bra ifråga om erikjansismen. 

Huruvida Jansson från början varit inställd på att upprätta en fullständig 
egendomsgemenskap i Bishop Hill-kolonin är osäkert. Det är emellertid inte 
uteslutet, att de ovan nämnda kontakterna med kommunistiska experiment-
samhällen kan ha påverkat honom i denna inriktning . Vi ska nu under
söka vilka kanaler Erik Jansson använde sig av för rekryteringen av an
hängare. 

6.5 Rekryteringen av anhängare 

6.5.1 Kommunikationskanalerna 

69 Kommunikationskanalerna utgör viktiga komponenter i ett innovationsför-
70 o lopp . Med hänsyn till att så gott som alla som anslöt sig till erikjansismen 

senare även kom att utvandra är det av stort intresse att söka klarlägga 
vilka kanaler Erik Jansson använt sig av och i vad mån detta kan bidragit 
till att förklara hans överraskande stora framgångar. 

En snabb mobilisering av oppositionsrörelser inträffar enligt Obershall inte 
i första hand genom rekrytering av ett stort antal enskilda invider utan 
främst som resultat av en blockvis rekrytering av människor, som redan 
tillhör någon typ av rörelse. I sistnämnda fall kan nämligen redan befint-

71 liga nätverk av kommunikationskanaler utnyttjas . Detta har mycket stor 
betydelse för båda de processer som ingår i ett innovationsförlopp, infor-

72 o mationsspridningen och innovationsspridningen . Då det gäller kommunika
tionskanaler skiljer man i allmänhet mellan den spridning som sker via 
massmedier och spridning genom direkta kontakter mellan människor. Medan 
den förstnämnda är överlägsen beträffande informationsspridningen har den 
senare avgjort större betydelse i samband med den beslutsprocess som 
föregår accepterandet av en innovation. Bästa förutsättningarna för ett 
snabbt innovationsförlopp föreligger vid en kombination av båda kana-

73 o lerna . Ifråga om direktkontakten mellan människor vet man att ju större 
likhet som föreligger mellan "källa" och "mottagare" desto effektivare fun-

74 gerar denna kommunikationskanal . Som en följd härav torde man kunna 
uppställa hypotesen, att innovativa personer tenderar att söka sig till så
dana områden och sammanhang som i detta avseende erbjuder de bästa för-

75 utsättningarna för deras syften 
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Som redan nämnts var de yttre förutsättningarna för Erik Janssons verk-
76 samhet mycket gynnsamma i Hälsingland . Området utgjorde sedan länge 

en av de klassiska bygderna för en folkväckelse påverkad av pietism och 
77 herrnhutism samt från 1830-talet även av metodism . Samlingarna hölls i 

hemmen. Några problem med anledning av konventikelplakatet hade man inte 
78 o haft sedan 1779 . Här fanns således ett väl fungerande nätverk av kommu

nikationskanaler för den som kunde förvärva sig en sådan position, att han 
kunde utnyttja det. 

Den förut nämnde bonden och nämndemannen Jonas Olsson i Söderala var i 
79 vida kretsar känd som ledare för hälsingeläseriet . Liksom brodern Olof 

stod han högt i anseende och hade stort inflytande över läsarna. Redan 
på sin första resa till Hälsingland i början av 1843 lyckades Erik Jansson 
med konststycket att vinna dessa mäns förtroende. Hans tillvägagångssätt 
vittnar om enastående psykologisk intuition och förmåga till taktisk beräk
ning. Till att börja med uppträdde han med största försiktighet och förhöll 
sig helt passiv på den första konventikeln han bevistade tillsammans med 

80 Jonas Olsson, som predikade och förde ordet . Erik Jansson gav istället 
noga akt på såväl predikant som åhörare. Efter ett par dagar som gäst hos 
Jonas Olsson gick emellertid Erik Jansson till våldsamt angrepp mot sin 
värd. Anklagelsen gick främst ut på att Olsson inte hade hållit någon 

81 andakt med sitt husfolk under den tid Jansson vistats hos honom . Hur 
kunde han, som inte ens förstod att sköta den andliga vården av sitt eget 
husfolk, göra anspråk på att vara en andlig ledare för andra människor? 
Utgången av detta fron talangrepp på hälsingeläseriets ledande man torde 
utan tvekan ha varit avgörande för Erik Janssons fortsatta verksamhet. 
Jonas Olsson föll till föga, erkände att Erik Jansson hade rätt och bad 
honom om hjälp och vägledning att kunna leva ett fullkomligare liv. Efter 

82 denna händelse var han en av Janssons ivrigaste anhängare 

Genom att på detta sätt bli något av en profet och själasörjare för en av 
läseriets ledande män fick Jansson en utomordentlig utgångspunkt för sin 
verksamhet i Hälsingland. Lundquist ser i detta huvudförklaringen till 
Janssons snabba framgångar: "Jonas Olsson blev för Erik Janssons fram
gång den viktigaste befrämjaren i S. Hälsingland, och i Norra så vida, att 
han under sin färd till Hudiksvall i Erik Janssons sällskap införde honom 
på samlingarna och rekommenderade honom. Utan Jonas' Olssons anseende 
är det icke troligt att Erik Jansson vunnit det insteg i sinnena, han nu 

o "83 har, åtminstone inte i S. Hälsingland 
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Läseriets konventikelväsende erbjöd således en utomordentlig kommunika
tionskanal för Erik Jansson förutan vilken han, enligt kyrkoherde Land-

84 gren i Delsbo, "aldrig skulle ha kommit i tillfälle att verka på allmogen" 

Frågan om det förelåg ett samband mellan läseriet och erikjansismens ut
bredning uppmärksammades redan av samtiden. Landgrens yttrande var 
föranlett av en cirkulärskrivelse från landshövding Lagerheim i Gävle, den 
4 februari 1846, till samtliga kyrkoherdar i länet i vilken denne infordrade 
uppgifter om bl a "huru många av dessa irrlärige förut tillhört de så kal
lade Läsarne?" och "huruvida det så kallade Läseriet med skäl må i allmän
het anses hava grundlagt och förberett denna irrlära, eller tvärtom den-

85 samma motverkat" ? Enligt resultatet fanns i länet 649 äldre personer till
hörande Erik Jansarsekten av vilka 409 (=63 %) hade varit läsare förut. 
Siffrorna för Alfta var 226 respektive 140 (=62 %)86. I sin rapport till 
ecklesiastikministern skriver landshövdingen, "att det vida övervägande 
flertalet av Pastorer, och däribland några de mest aktade, mer och mindre 
öppet förklarat läseriet hava grundlagt och förberett, samt såmedelst vållat 

87 och befrämjat Erik Jansonska villfarelserna" . Där läseriet varit starkt 
hade också jansismen blivit stark. En genomläsning av kyrkoherdarnas svar 
tyder dock på att sambandet har varit betydligt mer komplicerat än så. 
Samtidigt som man i likhet med Landgren betraktar konventiklarna som 
den viktigaste spridningskanalen understryker många också, att läseriet 
där det funnits bibelkunniga ledare effektivt förhindrat erikjansismen att 

o 88 o slå rot . Vi återkommer till detta längre fram. Effektiviteten i den kommu
nikationskanal konventiklarna erbjöd förbättrades troligen av att Jansson 
till sitt ursprung var en enkel bonde, som människorna kunde identifiera 
sig med och som dessutom kunde tala till dem på ett sätt som de förstod 
och blev gripna av till skillnad från många präster vars predikningar de 

89 ofta inte begrep 

Men Janson försökte även använda sig av andra kanaler. Ett tryckeri an
lades sålunda i Ina, Söderala, på vilket Janssons katekes och psalmbok 

o 90 trycktes våren 1846 . Enligt Eimen har dessa ansetts vara en viktig orsak 
till rörelsens fortsatta tillväxt. 

Det sistnämnda torde dock kunna ifrågasättas. Som vi tidigare sett före
faller det åtminstone inte i Alfta ha skett någon stor tillströmning till sek
ten omedelbart före uppbrottet. Eftersom böckerna utkom så nära inpå 
detta, kan de därför omöjligen ha hunnit spela någon större roll för rekry-

91 teringen av nya sektmedlemmar i Sverige . Ytterligare kommunikationska-
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92 naler som Erik Jansson nyttjade sig* av var förutom brev , apostlar som 
93 skickades till olika platser . 

Vi ska nu vidga frågeställningen till att omfatta vilka kanaler det har fun
nits, som har förmedlat information om Amerika och därigenom kan ha på
verkat de enskilda individernas beslut att utvandra. Att amerikabreven 
från Carl Magnus Flack i förening med följderna av att ha anslutit sig till 
erikjansarna varit av avgörande betydelse har redan framgått. Men även 
andra kanaler har funnits med i bilden. 

Är 1840 hölls ett stort missions- och nykterhetsmöte i Hudiksvall, som ska 
94 ha samlat 5 000 deltagare . Sekreterare för detta möte var prästen Lars 

Paul Esbjörn, som vi tidigare omnämnt och får anledning att återkomma 
till i kapitel VIII. Bland talarna märktes, förutom George Scott och Peter 
Wieselgren, även den amerikanske presbyterianprästen och nykterhetsiv-

95 raren Robert Baird , vars besök i Sverige kanske är det betydelsefullaste 
någon amerikan gjort^. Denne 

"meddelade många högst viktiga upplysningar rörande det religiösa 
tillståndet inom de Förenta staterna, de åtgärder, som vidtagas 
dels av Lärare, dels av församlingens enskilda medlemmar till 
kristendomens befordran, och de väckelser vilka tid efter annan 
förspörjes därstädes, och vilka blivit mycket misstydda uti 
Europa" . 

Baird, som var en charmerande personlighet och utmålade förhållandena i 
Amerika i de ljusaste färger, gjorde ett mycket starkt intryck på sina 
åhörare - d v s de hälsingeläsare bland vilka erikjansismen tre år senare 
skulle vinna insteg. På återfärden från Hudiksvall hölls ytterligare inte 
mindre än åtta möten i länet. Gunnar Westin har med avseende på dessa 
händelser framhållit: "Att just från dessa trakter läsarnas emigration till 
Amerika några år senare börjar, får av det nu skildrade en viss förkla
ring". Han menar också att Baird och Scott genom dessa besök påskyndat 

98 emigrationens början . I alla händelser torde de ha spelat en mycket 
viktig roll för att göra Amerika känt i Sverige. Vid ett tidigare besök i 
Sverige 1836, hade Baird dessutom lyckats intressera kungen för nykter
hetssaken i så hög grad, att denne låtit översätta och i alla rikets pasto
rat utdela Bairds bok, "Historisk teckning af Nykterhetsföreningarna i 
Nord-Amerikas Förenta Stater". Scott i sin tur blev efter ett besök i Ame
rika 1841, vilket bl a haft till syfte att samla in pengar till hans verk
samhet i Sverige, beskyld för att därvid ha utmålat situationen i Sverige 
i så mörka färger, att han efter sin återkomst till Stockholm utsattes för så 
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starka förföljelser, att han året därpå tvingades lämna landet. Westin menar 
att det är först efter Scotts besök i Amerika som intresset för det stora 
landet i väster börjar bli av betydelse i Sverige. "Den långa och bittra 
presskampanjen kring Scotts Amerika-resa, då flera stora tidningar deltogo, 

o 99 inskärpte på sitt sätt namnet Amerika hos de breda lagren" 

Tidningspressens under 1840-talet starkt ökade betydelse som kommunika
tionskanal i detta sammanhang kommer även till synes genom artiklar om 
Amerika. Särskilt intressant bör det för erikjansarna ha varit att ta del av 
den artikelserie med längre sammanhängade utdrag ur Toquevilles klassiska 
reseskildring från Amerika, vilken bl a Norrlands-Posten publicerade i 
februari och augusti 1845*^. 

Detta innebär att den enskilde individens beslut att utvandra bör ha kunnat 
påverkas via åtminstone fyra olika kanaler, Bairds och Scotts besök i Häl
singland, breven från Flack, tidningspressen samt sist men inte minst 
genom en direkt påverkan från Erik Jansson själv*^. 

6.5.2 Sektens uppblomstring i Alf ta 

De i det föregående behandlade faktorerna, ledaren, läran och kommunika
tionskanalerna, torde utan tvekan höra till de viktigaste då det gäller att 
förklara Erik Janssons framgång allmänt sett. Enligt landshövdingens un
dersökning fanns det 913 anhängare till Erik Jansson i Gävleborgs län i 
februari 1846, varav 319 (= 35 %) enbart i Alfta1^. Varför lyckades då 
Erik Jansson så bra i denna socken? Samtida iakttagare ansåg förklaringen 
vara främst religiöst betingad. Alf ta skulle helt enkelt ha erbjudit alldeles 
speciellt gynnsamma förhållanden ur religiös synpunkt för den nya läran. 
Vi ska därför försöka att i detta sammanhang närmare utreda omständig
heterna kring Erik Jansismens uppblomstring i Alfta för att se om detta 
påstående är riktigt och om det är den enda förklaringen till den följande 
stora utvandringen från socknen eller om man i sistnämnda avseende even
tuellt kan spåra också andra faktorer t ex ekonomiska? 

I sin 1845 utgivna bok om Erik Jansismen skriver P. N. Lundquist: 

"Om väckelsen i Alfta är att märka att den var ung och alldeles 
lämnad åt sig själv. Tvenne personer av allmogen från annan 
socken, vilka kunde ställningen där, yttrade till en av författarens 
bekanta: 'där är väl ett uppvaknat själabekymmer, men kunskapen 
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svag och förhållandet ostadigt. Är det så olyckligt att Erik Jans
son kommer dit, vänder han upp,-neh ned på alltsammans'. Ut
gången bevisar omdömets riktighet" 

Sedan Jansson besökt Alf ta första gången på hösten 1843, dröjde det till i 
mars 1844 innan han återkom. Han hade då blivit inbjuden dit av två kvin
nor av vilka den ena hade hört honom i Bollnäs. Läsarna ska dock till att 
börja med ha hållit sig avvaktande eftersom de hade hört en hel del kriti
ska saker om honom. "Men Erik Jansson beprisad av de förstnämnda kvin
norna samt av en annan ogift kvinna från Bollnäs, vilken åtföljde honom, 
vann insteg småningom*^. Hur detta skett ger oss dåvarande vicepastorn i 
Alf ta, Hans Norborg en målande beskrivning av i en rapport till domkapit
let, daterad 12 juni 1844 (=dagen efter bokbränningen). Enligt denne skulle 
Janssons predikan vid besöket i mars främst ha gått ut på att "allt vad 
prästerna lärde och allt vad folket läst synnerligen om de begagnat Lut
hers, Arndts och Nohrborgs arbeten, var en 'djävla lära'!" Eftersom dessa 
arbeten utgjorde läsarnas förnämsta skrifter blev de sistnämnda enligt vice
pastorn "högeligen förargade" och gav sig i dispyt med Jansson med skäl 
och bevis hämtade både ur Bibeln och dessa skrifter, vilka de kände bättre 
än Bibeln. Utgången härav skildras av Norborg på följande sätt: 

"Men Erik Jansson som efter sin intellektuella ståndpunkt besitter 
en inte så liten dialektisk förmåga och - att jag så må uttrycka 
mig - en andelig taskspelares hela vighet jämte den oförsyntaste 
djärvhet, lyckades snart överflygla den ene förkämpen efter den 
andre och med dem föllo de mindre erfarne nästan av sig själva. 
Utgående från satsen, att ingen annan skrift än Bibeln duger, och 
att med den all strid borde avgöras förde han sina motståndare in 
på ett för dem mindre bekant fält, däcQhan genom sina sväng
ningar hastigt förrådde och nedlade dem" 

Jansson gick således vid dessa dispyter oerhört skickligt tillväga. Genom 
att hela tiden provocera motståndaren med hjälp av mängder av bibelcitat 
fick Jansson var och en, som inte lika skickligt kunde bemöta honom på 
samma plan utan istället försökte argumentera på annat sätt, snart att 
framstå som förnekare av bibelinnehållet och hamnade därmed också i ett 
ohjälpligt psykologiskt underläge. Denna erfarenhet fick inte bara läsare 
och lekmän utan även många präster göra1^. 

Resultatet av besöket i Alfta i mars 1844 hade uppenbarligen tänt stora 
förhoppningar hos Erik Jansson, vilket framgår av ett brev daterat den 
19 mars där ha bl a skriver: 

"Jag var i Alfta och Ovanåker en tid under hemresan, och där 
vanns mer än många av sanningens ord i synnerhet i Alfta gav 
Gud dem som har sökt och icke funnit en besynnerlig nåd att alla 
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såg sin villfarelse. Ja Guds ande föll över alla som ordet hörde si 
kraftigt som i Apostlarnas tider - nu har jag en saligare förviss
ning , om att det skall fullbordas på vårt tidevarv som står i 
Upp.bokens 18 kap., Jag låter nu ingenting hindra mig från 
att komma till eder vad görlikt heter, men jag får berätta att jag 
under resan kommer att fara till Alfta, emedan Djävulens alla 
försök att spruta giftets vatten på Evangelge Eld som Jesus har 
upptänt som en klar Ljungeld, i högsta ~ ja ord frinns icke 
att kunna uttala vad Gud där har gjort." 

Till dem som - för att använda Janssons uttryckssätt - sökte "spruta gif
tets vatten på Evangelge Eld", hörde givetvis församlingens vicepastor. I 
sin rapport till domkapitlet berättar denne om hur han mötts av misstro 
när han sökt upp många av anhängarna "och i enskilt samtal sökt tillrätta
visa dem med Bibelns ord". Trots detta ansåg han sig ha märkt åtskilliga 
tecken på sinnesändring bland anhängarna till Jansson innan denne på nytt 
återvände i mitten av april. Vid underrättelsen härom beslöt Norborg an
moda länsman att undersöka möjligheterna av att förpassa Jansson ifrån 
socknen. Emellertid var länsmannen borta under den tid Jansson vistades 
i Alf ta denna gång, varför någon förpassning inte kunde ske. Resultatet 
blev i stället: 

"ett fullkomligt slut på förtroendet mellan lärare och åhörare. 
Nästan alla förut s k 'läsare' föllo till honom. För att få en hastig 
tillökning av hopen som trodde - på honom, sade han sig under 
denna tid hava varit inkallad till förhör inför Högvördige Herr 
Doktorn och Erke Biskopen och Högvörd. Domkapitlet i Uppsala, 
och blivit i allo godkänd, det vore icke värdt, att någon hädan
efter satte sig emot honom". 

Efter en resa till norra Hälsingland, dit många alftabor följde honom, åter
vände så Jansson den tredje juni 1844: 

"medhavande ett större antal fanatiska ivrare bland vilka särskilt 
må nämnas Bonden Olof Olsson från Kingsta i Söderala och Fjer-
dingsmannen Bäck från Bollnäs. Allt mer och mer angelägen om 
människors vittnesbörd, lät han nu även dessa uppträda och in
tyga, att han vore sänd av Gud. Ständigt omgiven av flera hand
fasta karlar, som hotade med blodutgjutelse, om något angrepp 
gjordes på hans person, talade han nu inte mera om någon slags 
bättring, utan vore det nog till saligheten, att man trodde. Den 
ena enfaldiga efter den andra framträdde till honom, varvid han 
tog den i handen, frågande: 'vill du bliva salig1? Dl han härpå 
fick ett ja, svarade han genast: 'Du är salig' Folket gjorde 
ingenting i kyrkan. De kunde väl besöka Gudstjänsten, men blott 
såsom en plägsed; prästerna predikade blott en lära som förde 
till helvetet. Erik Jansson tager löfte av de sina, att de skola 
följa honom till helvetet, om han kommer dit. Sina anhängares 
namn lärer han teckna i en bok. Dessa bliva i hög grad över
modiga och trotsa både världsliga och andliga institutioner. Så 
t ex hava de både i Bollnäs och här hotat Länsmannen med blod
utgjutelse, om de företoge något mot Erik Jansson" 
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Det insteg Erik Jansson sålunda tidigt vann i Alfta liksom den omfattning 
hans verksamhet fick där, vittnar tydligt om att socknen inte valts ut 
slumpmässigt som plats för det första bokbålet. Som tidigare nämnts ägde 
detta rum i byn Tranberg den 11 juni 1844 och kom på ett avgörande sätt 
att påverka och påskynda hela den fortsatta händelseutvecklingen1^. 

På det hela taget tycks Jansson ha varit ganska beroende av att snabbt 
vinna stöd för sin verksamhet på en ny plats. De ställen där han blev be
stämt avvisad lät han vara ifred1 

Men hans stora framgångar i Alfta måste rimligen ha berott på att det 
funnits speciellt gynnsamma förutsättningar för hans verksamhet just där. 
Redan samtida iakttagare funderade över detta problem. Förekomsten av 
en ung omfattande väckelserörelse spelade utan tvekan en avgörande roll. 
Av allt att döma har denna dessutom saknat framstående ledare. Såväl 
Lundquist, som flera av de präster som besvarat landshövdingens enkät 
hävdar, att Jansson skulle ha haft svårast att vinna insteg i socknar där 
det funnits s k läsarpräster eller där väckelsen stått under ledning av 
bibelkunniga lekmän111. Att Jansson som regel stött på ganska hårt mot
stånd även bland läsarna framgår av att han vid ett tillfälle ska ha yttrat, 
att om han "finge största hopen av de väckte med sig, vore han av djä
vulen; ty många skola söka men få finna". Som Lundquist påpekat var 
detta yttrande då det gällde Alfta "mäkta förhastat, ity hela väckelsen föll 

o 112 honom till. Men mannen talade efter sin erfarenhet på andra ställen" 

Många såg Erik Janssons framgångar som ett bevis på försumlighet från 
113 prästernas och kyrkans sida . Vicepastor Norborg ger i sitt svar till 

landshövdingen intryck av att han ansåg denna kritik berättigad i fråga 
om Alfta. Uppenbarligen menade han sig dock inte själv behöva drabbas av 
kritiken då han framhåller, att hans vistelse i Alfta inskränkt sig till 5 å 6 
månader innan Jansson kom dit11^. Norborg skulle redan på husförhören 
1843 ha märkt "en grov okunnighet i till och med det nödvändigaste av 
Bibeln". Särskilt förvånad ska ha blivit över att detta även gällt läsarna, 
vilka "ingenstädes voro så okunnige som här". Hans slutssats blir, att 

"läseriet i Alfta icke motverkat utan tvärtom befordat Erik Janssons 
irrlära. Likväl bör man noga observera, att läseriet här var alltför 
nytt; det var en jordmån, visst icke uppodlat, men så mycket av
röjd och uppbruten, att fröq^till vilken irrlära som helst, skickligt 
utsådda, däri skulle slå rot" 
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Som ytterligare förklaringar till Janssons framgångar hos läsarna har man 
pekat på uppfattningen, att det var åhörarna själva som hade rätt att 
pröva läraren och hans förkunnelse. Denna inställning fanns hos både pie-
tismen och herrnhutismen, vars talesman ofta kritiserat den bestående 
kyrkoförfattningen. Att läsarna hellre använde sig av en rad uppbyggelse-
böcker av olika författare istället för av Bibeln, skulle dessutom ha fått 

l i c  
till följd "en stor löshet och oredighet i de dogmatiska begreppen" 
Syndfrihetsläran var också, som nämnts, förberedd genom kringresande 

117 metodispredikanter 

I en artikel om jansismen i Hälsingland publicerad i Stora Kopparbergs 
Läns Nya Tidning i oktober 1845 och signerad "Alftabo" hävdas, att det 
var den låga bildningsgraden som var den viktigaste orsaken. 

"I de församlingar, där denna bildningsgrad, nämligen förmågan 
att med lätthet läsa, i allmänhet finns rådande, och där den av 
prästerskapet med allvar och med mildhet befordras, där håller 
sig samhället lika avlägset från svärmeriets som för liknöjdhetens 
villfarelser och ytterligheter;" 

Slutligen kan i detta sammanhang också nämnas påståenden som, att det i 
Alfta skulle ha rått "tygellöst, självsvåld och missaktning för borgerlig lag 
och för prästerskapet,.... särskilt uti de s k läsarebyarne och bland den 
lägsta folkklassen" 

Sammanfattningsvis torde man sålunda kunna hävda, att förekomsten av en 
ung och omfattande väckelrörelse, vars medlemmar tycks ha saknat såväl 
djupare bibelkunskaper som andliga ledare av betydelse, varit en viktig 
förutsättning för Erik Janssons snabba insteg och framgång i Alfta. Sedan 
han genom skickligt agerande vunnit både dessa och anhängare på en 
mängd andra platser har han sedan genom dramatiskt iscensatta händelser 
förstått att väcka uppmärksamhet i vida kretsar och därigenom påskynda 

119 en utveckling mot konfrontation med myndigheterna . Den förföljelse mot 
sekten som följde, bidrog till att svetsa samman de troende i ett allt star-

120 o kare beroende till honom själv och hans budskap . I samma mån som 
situationen förvärrades ytterligare och läget efterhand började upplevas 
som alltmer outhärdligt, kom givetvis tanken på en utvandring till friheten 
i Amerika också att te sig alltmer lockande för sektmedlemmarna att accep
tera. Hade man fått utstå förakt och förföljelse och känslan av att vara 
utstött i sitt eget hemland, var det kanske inte så svårt att kunna förlika 

121 sig med uppbrottstanken. I sin iver att få komma till "det nya Kanan" , 
kanske det för många tom kan ha upplevts som en befrielse! 

145 



Mycket tyder nämligen pa att den roll det kristna uppbrottsmotivet - med 
122 tankar om bl a utkorelse och befrielse - därvid spelade, var mycket 

större än vad man i vår sekulariserade tid i allmänhet kan göra sig en 
föreställning om. 

6.5.3 Icke-religiösa motiv för anslutning till jansarna 

Även om majoriteten av erikjansarna troligen har varit behärskade av reli
giösa motiv i en utsträckning som vi kan ha svårt att förställa oss, finns 
det trots allt vissa tecken som tyder på att också andra motiv måste ha 
funnits med i bilden. Vad man därvid främst har att beakta är givetvis den 
socio-ekonomiska situationen i de områden de kom ifrån med som regel om-
fattande prole taris ering etc . I Hälsingland blev t ex linskörden dålig 
1845, vilket betydde ett allvarligt avbräck eftersom landskapets relativa 
välstånd i hög grad var baserad på denna produkt. Skuldsatta bönder bör, 

o 124 enligt Eimen, ha frestats att pa allvar överväga utvandring . Även löften 
i stil med att man i Amerika skulle få äta fikon, vetemjöl och fläsk - be
träffande det sistnämnda påstods, att det i Amerika fanns så gott om svin, 
att man bara behövde skjuta, slakta och äta - måste ha gjort intryck på 

125 o många vid denna tid, inte minst bland de obesuttna . Detta så mycket 
mer som alla kostnader för dem som reste med erikjansarna betalades ur 
en gemensam fond, som inrättats i syfte att hjälpa de medellösa. Medel till 
denna inflöt genom att de som hade egendomar lät behållningen från för
säljningen av dessa tillfalla fonden. Man erhöll på detta sätt belopp på upp 
till 24 000 Rdr från enskilda personer och även om mycket bortslumpades 

126 på auktion blev den gemensamma fonden ganska stor . Men inte nog med 
att resan betalades gemensamt för både fattiga och rika. Enligt Erik John
son, som var son till profeten, ska medel ur denna fond även ha använts 
för att betala skulder åt många medlemmar som varit skuldsatta. Pa samma 
sätt ska man också ha "återlöst" soldater med belopp som i flera fall upp
gått till 1 000 Rdr per man. Men somliga har enligt Johnson missbrukat 
detta : 

"Denna godhjärtenhet å de uppriktige jansoniternas sida vardt 
ganska illa missbrukad av ouppriktiga personer, de där begagnade 
sig därav att fa fri resa till Amerika. Åtskilliga familjer vilkas till 
flera tusen riksdaler uppgående skulder man hade betalt, jämte 
överresan, hade ej förr hunnit den amerikanska stranden innan 
de överalyo sällskapet, som ej ens fick tack för den försträckta 
hjälpen" 
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Den intressantaste frågan i detta sammanhang är givetvis om Erik Johnsons 
påstående är riktigt och i vilken omfattning det i så fall kan ha funnits 
sådana "ouppriktiga personer" bland jansarna i allmänhet och alftautvand-
rarna i synnerhet? 

Något exakt svar på detta kan naturligtvis aldrig ges, eftersom de age
rande inte alltid behöver ens själva ha varit medvetna om eller velat er
känna sina innersta motiv. Det torde också vara svårt att både utifrån 
breven från erikjansarna och litteraturen om dem finna verkliga belägg för 
Johnsons påstående. En samtida som Unonius ansåg visserligen ekonomiska 
orsaker ha legat bakom mångas anslutning till jansismen. I samband med en 
karaktäristik över John Root - en f d underofficer som anslutit sig till jan
sarna sedan dessa kommit till Bishop Hill och som var den man som mördade 
Erik Jansson 1850 - skriver han: "Liksom mången annan omfattade han 
dennes lära, icke av övertygelse, ty han var fullkomlig fritänkare, men 

128 *• o av ekonomiska orsaker" . Även Eric Norelius, som utvandrat från Hassela 
i Hälsingland 1851, nämner i sin historik om en kvinna därifrån, som "blev, 
eller låtsades bli omvänd till Jansonismen och reste till Amerika 1849 i säll-

129 skap med Janonister" 

Vi ska här försöka pröva riktigheten i Johnsons påstående utifrån delvis 
andra utgångspunkter. I den mån det har funnits "ouppriktiga jansare" bör 
nämligen detta ha kommit uttryck på bl a följande två sätt, vilka det för 
oss finns vissa möjligheter att kontrollera. För det första bör de ha anslutit 
sig relativt sent till rörelsen, i varje fall efter det att planerna på en ut
vandring börjat ta form. För det andra bör de ha funnits med bland dem 
som "hoppade av" sedan man kommit till Amerika, vilket Erik Johnson på
står. 

Vad första punkten beträffar vet man inte exakt när planerna på att ut
vandra börjat ta form. Detta spelar dock inte någon större roll i detta 
sammanhang. Betydligt viktigare är det att vi på ett ungefär vet vid 
vilken tidpunkt nyheten om att jansarna skulle utvandra till Amerika 

130 spritts bland allmänheten? Detta skedde under sensommaren 1845 
Eftersom huvuddelen av jansarna gav sig iväg under tiden juli - oktober 

131 o o 1846 , har det således teoretiskt sett under en tid av omkring ett år 
funnits möjlighet för vem som helst att resa till Amerika enbart genom att 
ansluta sig till jansismen. Även om det givetvis inte kan uteslutas att det 
bland jansarna funnits sådana som anslutit sig till rörelsen i avsikt att få 
gratis resa till Amerika - särskilt i Alf ta där breven från Flack och troligt-
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också Fraenell bevisligen spelat en nyckelroll då det gällt informations
spridningen - tycks dock det mesta tala för, att det i varje fall inte kan 
ha rört sig om något stort antal. 

Vad som främst indikerar detta är att, enligt Norborg, drygt 300 personer 
från socknen skulle ha deltagit i bokbränningen i Tranberg 1844. Antalet 
jansarutvandrare från Alfta 1846 var 308 - således en närmast exakt över
ensstämmelse mellan siffrorna. Senare har emellertid mer än 100 av del
tagarna i bokbränningen senare förklarat sig ångerfulla"^. Huruvida samma 
personer åter anslutit sig till jansismen eller ersatts av andra är dock inte 
känt eftersom vi inte vet hur rekryteringen har gått till mera i detalj eller 

133 dess tidsmässiga förlopp 

När det gäller den andra punkten torde man kunna anta att de som anslutit 
sig till jansismen av andra än religiösa skäl till största delen rekryterats 
bland kategorin icke förutvarande läsare. Tack vare landshövding Lager
heims enkät vet vi hur läget var i februari 1846 beträffande andelen äldre 
jansare i länet, som inte förut hade varit läsare. Dessa utgjorde då 36,9 
procent. Största andelen noterade härvidlag jansarna i Delsbo med 85 ,5 
procent (59 av totalt 69 äldre jansare). I Alfta var siffran 38,1 procent, 
vilket motsvarade 86 av 226 i absoluta tal. Motsatsen noterades av jansarna 
i Söderala och Ovanåker där det enligt uppgifterna till landshövdingen inte 
fanns några icke förutvarande läsare bland de 68 respektive 57 äldre jan-

134 sarna 

Resan över Atlanten innebar - som tidigare nämnts - svåra påfrestningar 
för emigranterna, fysiskt såväl som psykiskt. Avhoppen inleddes därefter 

135 o o redan i New York . Särskilt många tycks ha lämnat den grupp på 149 
personer som leddes av Jonas Olsson. Från denna hoppade 10 av i New 
York och 27 i Chicago. Som ett resultat av de senares avopp kan den 
svenska kolonin i staden, vilken kom att bli den största svenskkolonin i 

136 Nordamerika, att dateras från deras ankomst den 3 oktober 1846 . "Av-
fälllingarna", bland vilka återfanns en äldre bror till Erik Jansson, kom 
från socknarna Österunda och Torstuna i Västmanland och leddes av en 
man vid namn Anders Larsson - en intelligent jordbrukare och nämndeman, 
vilken tidigare framstått som en naturlig ledare för jansarna i dessa sock-

a 137 nar 

Erik Janssons diktatoriska ledarskap efter ankomsten till Bishop Hill gav 
upphov till ett utbrett missnöje varför många övergav gemenskapen, sär-
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skilt efter den mycket svåra koleraepidemin 1849, som krävde 143 dödsoffer 
138 bland kolonimedlemmarna . Enligt den första mantalsförteckningen för 

Bishop Hill, vilken är daterad den 1 november 1850, uppgick antalet med-
139 lemmar i kolonin endast till 404 . Övriga hade antingen avlidit eller valt 

att slå sig ned på någon annan plats ofta inte alltför långt ifrån Bishop 
Hill140. 

Eftersom majoriteten av avhoppen uppenbarligen inte skett förrän efter an
komsten till Bishop Hill och då de förhållanden som där var rådande under 
den första tiden måste anses ha mer än väl kunnat motivera ett avhopp är 
det naturligtvis oerhört vanskligt att få fram vilka som eventuellt kan ha 
gjort detta p g a i förväg uppgjorda planer på att lämna rörelsen sedan 
man väl kommit sig till Amerika. Samtidigt förefaller emellertid vissa skilj
aktigheter kunna konstateras då det gäller frekvensen avhoppare inom olika 
kontingenter jansare. Enligt en samtida uppgift skulle det i första hand ha 
varit jansarna från Söderala som förblev lojala mot Erik Jansson^ - så
ledes den enda större kontingent vid sidan av kontingenten från Ovanåker 
där de flesta förut varit läsare. Detta skulle kunna utgöra en antydan om 
att avhoppen har varit intensivare bland kontingenter med stort antal icke
förutvarande läsare. För att undersöka detta har en genomgång gjorts av 
samtliga utvandrare från Alf ta, Delsbo, Söderala och Ovanåker vilka identi
fierats i N. W. Olssons "Swedish Passenger Arrivals in New York 1820-

142 *• o 1850" . Även om redovisningen där måste betraktas som mycket ofullstän
dig med avseende på frekvensen avhopp, ger resultaten ändå visst stöd 
åt hypotesen att dessa har varit mer frekventa i jansarkontingenter med 
hög andel icke-förutvarande läsare än med låg. Tabell 12 

Tabell 12. Procentuell andel icke förutvarande läsare bland jansarna i februari 
1846 (I), antal utvandrare 1846 (II), antal identifierade utvandrare 
i N.W. Olssons arbete (III), antal redovisade avhopp fram till 1850 
(IV), avhoppsfrekvens i procent av antalet identifierade (V). 
I-V med avseende på socknarna Alf ta, Delsbo, Söderala och Ovan
åker. 

Socken (I) (II) (III) (IV) (V) 

ALFTA 36,9 308 252 26 10,3 
DELSBO 85,5 54 37 3 8,1 
SÖDERALA 0 90 84 2 2,4 
OVANÅKER 0 62 50 0 0 

Källa: Gladh 1947, Olsson 1967 
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Finns det nu något som tyder på att dessa avhoppare, liksom de tidigare 
nämnda avhopparna i New York och Chicago, skulle kunna anses ha varit 
vad Johnsson kallat "ouppriktige personer"? Ett sätt att belysa denna fråga 
är att undersöka vilka yrkesgrupper avhopparna har tillhört för att se i 
vilken omfattning det kan har varit fråga om personer som skulle kunna 
tänkas ha anslutit sig till jansismen för att få resan till Amerika betald143. 

Vad de 10 påstådda avhopparna i New York beträffar har mellertid dessa 
inte kunnat återfinnas i Olssons förteckning. Det är däremot fallet med de 
27 som hoppade av i Chicago. Dessa utgjordes av tre bondefamiljer, en sol
datfamilj, en skomakare med en minderårig son, samt av en arbetare och 
två drängar. Eftersom samtliga dessa avhoppare kom från Erik Janssons 
hemtrakter där två av bönderna varit framstående ledare för jansarna, 
synes det mesta tala för att avhoppen bland de obesuttna i detta fall 
främst torde ha inspirerats av dessa ledares avlopp144. 

Helt annorlunda förhåller det sig då beträffande de av Olsson redovisade 
26 avhopparna från alftakon tingen ten145. Bland dessa återfinns nämligen 
inga bönder trots att de var den största enskilda yrkesgruppen med nära 
dubbelt så många utvandrare som exempelvis soldaterna . Ändå noterar 
de senare tre avhoppare varav två med familjer. Övriga utgörs av två 
skräddarfamiljer samt en husmansfamilj. Här rör det sig således till över
vägande del om klart obesuttna personer för vilka det ekonomiska utbytet 
av en anslutning till jansismen, som vi tidigare varit inne på, måste ha 
framstått som speciellt fördelaktigt kanske inte minst för soldaterna. 

Men från att påvisa att de registrerade avhopparna främst utgjorts av obe
suttna till att verkligen kunna bevisa att ekonomiska motiv har legat bakom 
anslutningen till rörelsen och avhoppen som en följd därav varit planerade, 
är steget givetvis långt. Fråga är dessutom om man inte också i flertalet av 
dessa fall kan peka på religiösa faktorer som förklaring till avhoppen? 

Det förefaller å andra sidan klart, att samtliga familjer har brutit med jan
sarna på ett tidigt stadium efter ankomsten till Amerika. Ingen av 
familjerna har dock tillhört samma ressällskap varför de har anlänt till 

o o 147 Bishop Hill med nagra manaders mellanrum . Brytningen behöver därför 
inte ha skett vid ett och samma tillfälle för samtliga. 

Vad som främst synes tala emot en alltför ensidig "ekonomisk" tolkning av 
avhoppen är att fyra av de fem familjerna omedelbart anslutit sig till "the 
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Swedish Methodist Church" i Victoria respektive Galesburg, de två städer i 
närheten av Bishop Hill där man slog sig ned. Beträffande den femte familj
en, husmannen Erik Andersson med hustru och fem barn från Näsbyn i 
Alf ta, lämnas hos Olsson inga uppgifter huruvida även dessa anslutit sig 
till någon kyrka efter avhoppet. En förklaring till detta kan ha varit att 
det inte har funnits någon kyrka i den tillä byn Lafayette i Stark County, 

148 där de bosatte sig 1847 . Inte heller den ensamme soldaten Jonas Blixt 
från Viken, ger intryck av att ha låtit sitt handlande styras av främst eko
nomiska överväganden. Visserligen saknas även i hans fall uppgift om att 
han skulle ha anslutit sig till någon kyrka. I ett brev hem till den efter
lämnade hustrun i Alf ta fram tonar emellertid bilden av en tidigare fanatisk 
jansare, som helt enkelt tycks ha övergett sin maka, men som nu kommit på 
andra tankar och ber om förlåtelse "fast jag har gjort dig mycket emot" 
och som vill att de ska få mötas igen. Hustrun begav sig till honom redan 

o 149 samma ar 

På grundval av denna begränsade undersökning tycks sålunda Erik John
sons påstående, om att många "ouppriktige personer" skulle ha utnyttjat 
anslutningen till jansismen som ett sätt att ta sig till Amerika, varken kun
na bekräftas eller vederläggas. När man kommer ner till de enskilda fallen 
visar det sig, att det finns alltför många okända faktorer för att en bedöm
ning av motiven ska bli möjlig. Detta innebär dock inte att enbart religiösa 
sådana har funnits med i bilden. Även om det mesta tyder på att detta 
motiv i de allra flesta fall har varit avgörande för beslutet att utvandra, 
kommer man inte ifrån, att bönderna i Alfta varit starkt underrepresente-
rade bland utvandrarna medan däremot torpare, soldater och husmän har 
varit överrepresenterade. Bönderna har alltså visat klart mindre benägen
het att ansluta sig till Erik Jansson än de obesuttna. Går man vidare och 
undersöker vilka bönder som anslutit sig finner man, att dessa i genom
snitt haft mindre jord än de övriga. Medan utvandrarnas hemman omfattat i 
medeltal 4 öresland och 22,3 penningland har de kvarboendes uppgått till 5 
öresland och 21,8 penningland. Ifråga om median värdena blir skillnaden 
ännu större, eller 4 öresland och 6 penningland respektive 5 öresland och 
18 penningland. Även inom kategorin hemmasöner/hemmadöttrar har rekry
teringen varit störst band de fattigaste bönderna. Diagram 14 och 15. 

Att rekryteringen av erikjansare i Alfta således varit mest framgångsrik 
bland den obesuttna jordbruksbefolkningen och de minst besuttna bön
derna, torde därför kunna ses som ett klart vittnesbörd om att också eko
nomiska motiv måsta ha funnits med på något sätt i detta sammanhang. I 
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Diagram 14. Bönderna i Alfta proc för
delade efter gårdarnas stor
lek i öresland. Kvarboende 
resp utvandrare 1846-50. 

Källa: Husfhl 

Diagram 15. Hemmasöne r/döttrar 
till bönder i Alfta, proc 
fördelade efter gårdarnas 
storlek i öre sland. Kvar
boende resp utvandrare. 
Källa: Husfhl 

den mån detta motiv fått göra sig gällande, framstår det som i hög grad 
naturligt, om de mest välbärgade bönderna varit minst tilltalade av att sälja 
sina egendomar och därefter överlämna tillgångarna till jansarnas gemen
samma fond. Resultatet stämmer i detta avseende väl överens med vad som 
framkommit i en undersökning av den amerikanska forskaren Charles H. 
Nelson. Av de 25 "jansarhemman" denne undersökt i Alfta, Söderala och 
Bollnäs representerade enbart 5 ett värde som översteg medianvärdet för 
hemmanen i deras respektive byar. 6 hade ungefär samma värde som 
detta medan inte mindre än 14 återfanns i det allra nedersta skiktet av 
hemmansvärden . 

Det faktum att utvandrarna synes ha varit positivt selekterade ifråga om 
pesonliga karaktäristika bör rimligen kunna innebära, att de haft goda 
förutsättningar att också väga in ekonomiska faktorer i sin bedömning av 
olika handlingsalternativ. Givetvis är detta resonemang relevant endast då 
det gäller de utvandrare som själva fattat utvandringsbeslutet. Som resul
tatet av betygsselektionen visade, var detta mest positivt i åldersgruppen 
30-49 år, således i den kategori som bör ha haft högsta andelen egna be-

151 © o slutsfattare . Detta resultat av försöket att empiriskt fånga något av 
erikjansarnas personliga karaktäristika får på ett intressant sätt belysning 
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och stöd av följande ögonvittnesskildring från en tidningskorrespondent i 
Chicago. Denne hade på nära håll kunnat iaktta en grupp jansare på 65 
personer, som under uppehållet i Chicago slagit läger utanför hans fönster 
innan de begav sig vidare till Bishop Hill: 

"There was a look about these people which I have never seen 
among the masses of European immigrants who have passed 
through Chicago since I have lived here. It was an expression 
of patient, intelligent endurance; all had it, except the young 
children.... They walked erect ancL^rm, looking always hopeful 
and contented, though very serious" 

Generellt sett talar således det mesta för att erikjansarna i sitt agerande i 
första hand vägletts av religiösa motiv men att det samtidigt också finns 
klara belägg för att även socio-ekonomiska motiv har funnits med i bilden. 
Richard Niebuhrs pedagogiskt skickliga sammanfattning av relationerna 
mellan dessa båda huvudmotiv i en religiös sektrörelse kan sålunda sägas 
vara väl tillämplig i detta fall: 

"...For if religion supplies the energy, the goal, and the motive 
of sectarian movements, social factors no less decidedly supply the 
occasion, and determine th e form the religious dynamic will take.... 
The source of a religious movement, therefore, need not economi c 
for its results to take on a definitely economic character" 

Enligt vissa forskare är det inte enbart fråga om att sektrörelser endast 
skulle påverkas av olika förhållanden i de samhällen där de uppstår, utan 
att de fastmera skulle kunna betraktas som framsprungna ur dessa. De 
skulle därför även kunna anses vara av stor betydelse för samhällsutveck
lingen sett i ett vidare perspektiv. På vad sätt man tänker sig detta och i 
vad mån dessa teser bekräftas av erikjansarsekten ska närmare studeras i 
det avsnitt som följer. 

6.6 Erikjansarna och samhället 

6.6.1 Religiösa sektrörelsers uppkomst ur socio-ekonomisk synpunkt 

Redan 1910 hävdade John Gillin, att religiösa sektrörelser har sitt ur-
154 sprung snarare i social än i primärt religiös antagonism . Denna uppfatt

ning delades av Richard Niebuhr. De religiösa separatiströrelserna hade i 
första hand varit en tillflykt för de fattiga och utstötta i samhället. Under 
1700-talet hade de fattigas protest mot samhällsorättvisorna tagit sig främst 
religiösa uttryck, under 1800-talet hade de revolutionära tendenserna där
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emot blivit nästan helt sekulära till sin karaktär. Liksom den metodistiska 
väckelsen i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet var den sista stora 
religiösa revolutionen från de utstöttas sida, skulle sålunda deras missnöje 
under 1800-talet främst ha kanaliserats genom den sekulära och radikala 
politiska rörelse som bl a kom till uttryck i 1848 års socialism. 

Tesen om ett samband mellan de socio-ekonomiska förhållandena och upp
komsten av religiösa sektrörelser kan sägas ha fått stöd i nyare forskning. 
Mycket tycks sålunda tala för att religiösa separatiströrelser med starka 
apokalyptiska inslag i sin lära spelat en inte obetydlig roll under ett för
beredande skede före den väldiga omvandling från agrar- till industrisam-

155 hälle, som inleddes vid denna tid 

Vissa forskare har försökt karaktärisera något av detta i termer som en 
förändring av "lojalitetsbandens inriktning". I det äldre samhället skulle 
dessa ha varit företrädesvis vertikala, dvs kännetecknade av nära rela
tioner mellan över- och underordnade, i det nya däremot i huvudsak hori
sontella och främst manifesterande sig i känslor av klassamhörighet och med 

156 ofta obetydliga kontakter mellan över- och underordnade 

Med utgångspunkt från graden av styrka i dessa vertikala och horisontala 
band har Anthony Obershall konstruerat ett schema där han med hjälp av 
termer som resursanvändning15^ och mobilisering15** försöker komma fram 
till en generell teori angående i vilka situationer proteströrelser och sociala 
rörelser överhuvudtaget uppstår. Enligt Obershall ökar sannolikheten för 
uppkomsten av sådana rörelser när man på en tänkt skala rör sig fran verti
kalt integrerade sociala strukturer till segmen terade. D v s ju mer avsku
ren en grupp blir från andra strata i ett samhälle desto svagare blir kon
trollen utifrån och desto större samolikheten att en proteströrelse kan kom
ma att utvecklas. Detsamma skulle gälla om man på det horisontella planet 
går från samhällen med inga eller endast svaga organisationer till samhällen 
där dessa är starka. Enligt Obershall skulle således betingelserna för att 
sektrörelser ska uppstå inte nödvändigtvis vara störst i samhällen med 
mycket svåra socio-ekonomiska förhållanden eller i samband med försäm
ringar på detta område. Också förekomsten av organisationer skulle spela 
stor roll159. Enligt Talmon har sekter ofta visat sig uppstå i samband med 
att vissa förbättringar inträtt, som väckt starka förhoppningar till livs 
vilka sedan inte infriats1^. 
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Sistnämnda tankegångar återfinns även i en uppsats av amerikanen Charles 
H Nelson - den ende sociolog som hittills ägnat erikjansarsektens sociala 
bakgrund i det förindustriella Sverige ett mera ingående studium. Religiösa 
sekter skulle således uppstå och människor dras till dem 

"because they offer a means by which f rustration, anxiety, insecu
rity, guilt, loss of. identity, or some other form of maladjustment 
may be neutralized" 

Eftersom sektmedlemmar kanske inte alltid själva är medvetna om vad som 
är den egentliga grunden för missnöjet, betonar Nelson med emfas sam
bandet mellan både medvetna och omedvetna motiv och den "symboliska 
sfären", som ett oeftergivligt krav för förståelsen av sekter. Men då moti
ven dessutom kan vara i högsta grad blandade och även skifta mellan olika 
kulturella och sociala sammanhang är det i själva verket ett svårt analytiskt 
problem hur man ska kunna identifiera objektiva såväl sakrala som profana 
källor, som inverkat på motivkomplexen. Mot bakgrund av detta kan därför, 
enligt Nelson, slutsatser baserade på mera dynamiska modeller om samhälls
utveckling vara användbara. Det måste då också bli fråga om att undersöka 
de specifika sociala, strukturella och kulturella problem sektmedlemmarna 
ställts infor. 

6.6.2 Erikjansarsektens socio-ekonomiska och politisk-religiösa bakgrund 

I ett "sampel" bestående av 446 erikjansare fann Nelson, att 51 % u tgjor
des av jordbruksarbetare, som på olika sätt varit beroende av bondehus
håll. Även om 31 % representerade självägande bönder hade dessa dock 
brukat de minsta gårdarna i sina respektive byar. Ytterligare 10,5 % 
tillhörde icke-jordbrukararbetarklassen. Det rörde sig här mestadels om 
gjuteriarbetare. Återstående 8 % hade varit verksamma inom den lantliga 
handeln. 

Dessa fakta får enligt Nelson ytterligare vikt i förening med de sociala och 
strukturella förändringar, som ledde till många svårigheter för jordbruks
arbetare och småbönder i det tidiga 1840-talets Sverige. Det är mot denna 
bakgrund svårt, menar han, "not to assume that these classes felt consi-

162 o o derable distress and insecurity" med avseende på flera olika förhållan
den och utvecklingstendenser. Klart är att den kraftiga tillväxten bland 
jorbrukets obesuttna befolkning skapat en svår situation på landsbygden. 
Det skulle komma att dröja ännu någon tid innan industrin, och i detta fall 
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i synnerhet skogsindustrin, skulle börja absorbera något av den övertaliga 
jordbruksbefolkningen. I åtminstone två "jansarregioner" drabbades man 
dessutom av felslagna skördar 1844 och 1845. Jordbruksproduktionen i Häl
singland var dock på det hela taget i stigande liksom efterfrågan på kon
sumentvaror. Men småbönder och arbetare hade mycket svårt att förbättra 
sin situation. Det rådde brist på bra jordbruksjordar och var så gott som 
omöjligt att erhålla krediter. Hemindustrin hade minskat, särskilt linhan
teringen hade börjat undergrävas. Skatter och andra utskylder var be
tungande. Även om lönerna ökat något var kontantbetalningarna förfarande 
begränsade och köpkraften låg. Till detta kom så, enligt Nelson, att den 
växande gruppen av oorganiserade, orepresenterade och halvlitterata 
jordbruksarbetare betraktades på ett alltmer föraktfullt och förringande 

63 sätt av dem som hade det bättre ställt 

Svårigheterna för de lägre samhällsklasserna får samtidigt inte överdrivas. 
Lönenivån tycks i alla fall, enligt Utterström, ha stigit ganska ordentligt 
vid 1840-talets början i förhållande till priserna. Denna utveckling "bestäm
des tydligen i hög grad av trävaruindustrins uppblomstring i förening med 
den relativt ringa reservarmén av ofullständigt sysselsatta arbetare. Lin
hanteringens tillbakagång tycks ha varit av mindre betydelse för löne-
trenden"16^. 

Erikjansarsektens uppkomst bör naturligtvis också betraktas utifrån den 
politiska och religiösa utvecklingen i Sverige under 1800-talets förra hälft. 
Revolutionsidéerna från 1700-talets slut om de mänskliga fri- och rättighe-

165 o terna hade börjat tränga in även i Sverige . I § 16 av 1809 års rege
ringsform proklamerades grundsatser om religionsfrihet och självbestämman
derätt för individen166. Ett liberalt genombrott kom dock inte till stånd 
förrän omkring 1840, varefter det dröjde ytterligare ett trettiotal år innan 

167 religionsfrihet utanför den lutherska kyrkans ram blev erkänd . Under 
denna tid genomfördes en rad politiska reformer av stor beydelse, varav 
de viktigaste givetvis var de som ledde till ståndssamhällets avskaffande 

Det sistnämnda innebar också en i grunden ändrad ställning för Svenska 
kyrkan som kultur- och samhällsmakt. Dess ställning som ståndssamhällets 
konfessionella grundval hade då sedan en längre tid hållit på att luckras 
upp. Redan upplysningstidens idéer hade sålunda fått till följd, att många 

169 inte längre uppfattade kyrkan som en gudomlig hierarkisk institution 
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"Det konfessionella statskyrkobegreppet hade ersatts med 1700-ta-
lets dubbeltydiga kyrkobegrepp, som byggde på fördragsteorier. 
Dessa gav staten den styrande makten i samhället och rätten att 
bestämma gränserna för religionsfriheten. Kyrkans yttre ordningar 
blev en statens angelägenhet. Den ege ntliga kyrkan förandligades. 
De centrala statliga myndigheternas makt överflyglade den hävd
vunna kyrkliga organisationen i och med att ståndsriksdagens och 
konungens makt avtog... Statens vård om medborgarnas religion 
sträckte sig hela vägen från församlingsplanet med länsman och 
kyrkoherde, vidare genom Kungl. Befallningshavande till Justitie-
kanslersämbetet och Kung. Maj:t. Domkapitlet hade endast blivit 
ett andliqtygled vid den omfattande statskyrkliga lagstiftningens 
utövning" 

Det var mot denna maktapparat liberaler såväl som erikjansare och andra 
läsare från skilda utgångspunkter gick till storms. Sven Hansson har 
nyligen i en avhandling visat, hur de s k "uppsalateologerna", tre infly
telserika prästutbildare m m under 1840- och 1850-talen, var helt på det 
klara med att samhället var på väg in i ett brytningsskede, som också 
skulle kräva nya vägar för teologin och kyrkan. Gruppens kanske infly
telserikaste medlem var sedermera professorn A. E. Knöös. I motsats till 
statskyrkosynens försvarare förordade denne en församlingssyn, som var 
präglad av liberala mänsklighetsidéer och en presbyterial församlingsord
ning kring den väckte prästen. Han intog även en positiv grundinställning 
till väckelsen och dess livgivande kraft i församlingen. 

Eftersom gruppens medlemmar även tillhörde Uppsala domkapitel, kom de 
att på ett mycket konkret sätt få testa sina idéer på detta område i sam
band med erikjansismens uppkomst. Deras försök några år senare att lösa 
"konflikten mellan väckelsen och den statskyrkliga lagstiftningen" miss
lyckades emellertid och en omsvängning i konservativ riktning inträdde. 
Detta ledde bl a till skärpta åtgärder mot läsarna i Hälsingland och Dalar-
na"^. Erikjansarnas uppträdande på den kyrkopolitiska arenan kom således 
att infalla under inledningen till ett skede, som skulle komma att medföra 

172 en långtgående omvandling av det svenska samhället . Vilken betydelse 
erikjansarna därvid kan ha haft, ska vi återkomma till i följande avsnitt. 

För en djupare förståelse av erikjansarsektens uppkomst är det också vik
tigt att observera den nyorientering som ägt rum även inom protestantismen 
och pietismen under 1800-talets första hälft. Denna innebar "en teologisk 

173 anpassning till den dominerande människocentrerade livssynen" . Utveck
lingen mot en ny kulturell individualism märktes inte minst inom pietis-

174 , «. 175 men och metodismen 
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Ledandet av läsarsammankomster m m gav många lekmän övning och vana 
1 7fi 

att tala och uppträda offentligt . Emellanåt följde med detta inte bara ett 
ökat självförtroende utan också förtroendeuppdrag på andra områden och 
ett vidgat samhällsengagemang. Även om läseriet och väckelsen i många fall 
stod under ledning av positivt inställda präster, s k "läsarpräster", hade 
dock utvecklingen medfört att gränserna mellan präst och lekman börjat 

177 suddas ut . Antiklerikala och antikyrkliga stämningar var dessutom aldrig 
långt borta. 

Men också andra strömningar inom pietismen bidrog till att göra den i 
stånd att fylla en bredare social och även politisk funktion än tidigare. 
Den i huvudsak stillsamma religiositet, som utmärkt de traditionella kon-
ven tiklarna, hade mer och mer blandats upp med en intensitet, som var 
grundad på individuella religiösa upplevelser och i hög grad influerad av 

178 anglo-amerikan ska metoder för massevangelisation . Nöden och eländet i 
179 napoleonkrigens Europa hade dessutom gjort pietismen socialt medveten 

Förutom protest mot en död och mekanisk ortodoxi, kom den därför i fort
sättningen mer än tidigare att också innehålla sådant, som egentligen var 
ett uttryck för och en förstärkning av ett i grunden socio-ekonomiskt och 
kulturellt missnöje. Sålunda torde detta ha erbjudit många och då inte 
minst bland de sämst ställda den mest meningsfulla och framkomliga vägen 

180 till socialt agerande 

Erikjansarsekten hade således rötter i en rad tidsmässigt och geografiskt 
betingade förhållanden på de socio-ekonomiska, politiska och religiösa om
rådena i 1840-talets Sverige. För alla dem, som vid denna tid upplevt be
svikelsen i att se sina önskningar och framtidsförhoppningar på dessa om
råden fullständigt blockerade, har kanske alternativet, själens rening enligt 
Janssons tolkning, blivit desto mera värdefullt och en om än omedveten 

o 181 protest mot dessa förhållanden 

6.6.3 Exempel på erikjansarnas betydelse för samhället 

Vi har i det föregående konstaterat, att erikjansarsekten i hög grad hade 
182 o o sina rötter i det samhälle i vilket den uppstod . Påverkade då denna 

rörelse samhället på något sätt och hur kom i så fall detta till uttryck? 
Vilka reaktioner gav t ex deras utvandring upphov till? 
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Det har på senare år forskats en hel del kring rörelser av den typ erik-
jansismen representerade. Vad man därvid främst sökt finna svar på, 
förutom varför sådana rörelser uppstått och uppstår, är vilken roll de har 
spelat i samhällsutvecklingen. Erikjansarna har mot den bakgrunden intres
se och betydelse i ett betydligt mera vidsträckt sammanhang än enbart 
beträffande utvandringen till Amerika. 

En sammanfattning av några betydelsefulla forskningsinsatser på nämnda 
område gjordes 1969 av Yonina Talmon. De "millenarian movements" vilka 
varit föremål för de undersökningar Talmon där presenterar omfattar tids
mässigt medeltid till nutid och äger också geografiskt stor spridning. Då 
det gäller sådana rörelsers funktion skriver Talmon med syfte på studier 
av Balan dier, Woesley och Hobsbawm bl a följande: 

"The main hypothesis which underlies these studies is that millena-
rism is an activating and unifying force in hitherto politically pas
sive and segregated groups and that in recent and contemporary 
history it has been an important precur^g^ of political awakening 
and a forerunner of political organization" 

I krisstituationer framtvingas inom dessa rörelser lojalitetsbindningar, som 
är starkare än t o m släktband. Med tron på ett kommande tusenårsrike 
som sammanhållande länk sker en samtidig aktiviering och organisering av 
människor i stor skala. Omvändelsen blir något av ett plötsligt och över
väldigande uppvaknande, som resulterar i en ny medvetenhet och en för
ändrad livssyn, vilket på något sätt kan sägas skaka människor ut ur 
deras apati. Genom den exaltation och fullständiga hängivenhet för sin 
övertygelse, som ofta präglar dessa anhägare kan kommunikationer under-

o 183 lättas och läran nå stor spridning. Kiliastiska rörelser utgör därför, 
enligt de nämnda forskarna, en potentiellt mycket viktig faktor ifråga om 
samhällsförändringar. Kraven på genomgripande sådana och inte endast 
mindre förbättringar får dessutom styrka utifrån anhängarnas känsla av att 
vara inbegripna i en kamp med något av det kosmiska dramats slutgiltighet 
över sig. De oerhört stora förväntningarna på det kommande tusenårsriket, 
liksom löftet om en fullkomlig frälsning, tillåter mycket högt ställda krav 
på anhängarna och frigör tidigare helt obrukade krafter, utan vilka ingen 
brytning med den existerande samhällsordningen skulle vara möjlig. 

Rörelser av den aktuella typen anses därför spela en viktig roll för att få 
till stånd ett genombrott mot framtiden ("a break-through to the future"), 
samtidigt som dess styrka också ligger i en förmåga att slå en bro mellan 
framtiden och det förgångna liksom i att förena religion och politik. Kilias-
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tiska rörelser verkar i samhällen som är fullständigt dominerade av reli
gion, vilket innebär att det religiösa språket är den enda som kan använ-

© 184 das för att nå ut även med ett i grunden politiskt budskap 

Den engelske socialhistorikern Harold Perkins har i en bok, som också den 
utkom 1969, betonat den religiösa sektrörelsens - i synnerhet metodismens -
stora betydelse i samband med framväxten av det engelska klassamhället. 
Inte så att den nya arbetarklassen skulle ha varit metodister i större 
utsträckning än vad det gamla samhällets underklasser hade varit. Dess 
betydelse låg istället i en roll som han betecknat som barnmorskans. Med 
detta vill han ha sagt på vilket sätt de religiösa sektrörelserna spelat en 
mycket viktig roll för tillkomsten av ett fungerande klassamhälle i Eng-
1 ,185 land 

Sven Lundkvist har visat att Perkins hypotes också i hög grad äger gil
tighet överförd på svenska förhållanden bl a genom "ett ifrågasättande och 
en nedbrytning av de gamla auktoriteterna i samhället på ett tidigt sta
dium" . Som exempel på detta nämns såväl erikjansarna som de s k orsa-
v. 186 lasarna 

Talmons beskrivning av den kraftutveckling, som religiösa sektrörelser 
förmått framkalla, stämmer som synes väl in på erikjansismen. Kanske är 
det också vida mer än en tillfällighet att den visat sig vara så nära be
släktad med den i sammanhanget av både Niebuhr och Perkin utpekade 

187 metodismen 

Belysande för den nedbrytning av det gamla samhällets auktoriteter, som 
Sven Lundkvist talar om, är hur enskilda jansare öppet vågade börja 
opponera mot prästerna och ifrågasätta vad som sades samt trotsa bade 
världsliga och kyrkliga myndigheter. Följande utdrag ur en rapport till 
Uppsala domkapitel kan tjäna som illustration till detta. Rapporten är 
skriven av komministern i Alfta, Olof Eriksson, och daterad den 2 december 
1844. 

"Då jag den Fjärde sistledne November höllt Catachesmi Förhör med 
de äldre medlämmarne av Tranebergs Rote, och var sysselsatt att 
framställa och vederlägga Eric Janssons villomeningar om Äktenska 
pet och Arvssynden m m. Yttrade Bonden Anders Olsson på No 3 i 
förekommande by "att jag talade lögn". Att Erik Jansson var en 
rättskaffens Lärare, även om a tt hans trosmeningar voro de enda 
riktiga m m. Oaktat jag nu flera gånger varnade honom för de 
svåra följder som han troligen skulle ådraga sig för sitt ovisa och 
straffbara uppförande, så avbröt han ändock, med högljudd stäm
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ma... mitt föredrag, så att jag sluteligen, för att kunna fortsätta 
Förhöret, nödgades utvisa honom. 

Då jag den Åttonde i samma Månad höllt Förhör med de äldre i byn 
Wiken, började bonden Olof Jonsson på No 9 och Per Jonsson på 
sub 9, i samma by, även att göra inkast mot mina förklaringar 
över Catechesen; Föregivande "att ingen arvsynd funnes. Att 
köttet icke kunde synda emedan Christus vore i deras kött", med 
fiere galnskaper. På allvarlig tillsägelse att hålla sig anständige, 
upphörde de likväl omsider med deras högljudda invändingar. 

Vid Catechesmi Förhören i Grängsbo d. 25 och 26, November, 
möttes jag av ännu allvarsammare motstånd. Genast vid Förhörets 
början den 25, hindrades och avbröts jag beständigt av Husmannen 
Olof Ersson, här biträdd av Husman Per Öländer och Torparen Per 
Nilsson, alla boende i förenämnde by; Desse förklarade enstämmigt: 
'att de intet läste Catechesen. Att alla Luthers skrifter voro odug
liga. Att han varit en bedragare. Att Eric Jansson vore den rätta 
av Gud utsände'. Sedan jag på det allvarligaste förehållit dem de t 
Gudlösa i ett stådant tal, och flera gånger förmanat dem att åter
taga sina ord och återvända till deras Fäders tro; Så förklarade 
alla Tre högtideligen, i hela Förhörs-sällskapets närvaro: att de nu 
offenteligen avsade sig den Evangeliskt Lutherska Trosbekännel
sen, bedyrande: att Eric Janssons utläggningar över den Heliga 
Skrift, vore de enda rätta. Alla föreställningar och tillrättavis
ningar voro här förgäves. Deras avsägelse från vår rätta Troslära, 
förnyades flera gånger, och vidhölls även av dem efter Förhörets 
slut, då min Ämbetsbroder v: Pastor Norborg till vilken jag anmält 
förhållandet, tillfrågade dem: om de stod fast vid förnekandet av 
den Evangelisk* Lutherska Trosbekännelsen, varpå de bestämt 
svarade, Ja!" 

Prosten Hans Egnell i Arbrå, som av domkapitlet anmodats undersöka 
saken, yrkade på "skyndsamma och ändamålsenliga åtgärder" varpå de tre 
som avsagt sig den lutherska läran inkallades till domkapitlet i Uppsala i 
mars 1845. De rådgjorde dessförinnan med Lars Vilhelm Henschen, som var 
rådman i staden och den utan jämförelse mest inflytelserike och betydelse-
fulle bland de personer som var positivt inställda till erikjansarna. Denne 
utarbetade deras skriftliga förklaring i vilken det bl a heter "att vi äro 
instämda hit för att varnas för det vi efterleva vad våra grundlagar och 
Guds ord befaller oss åtlyda och efterleva". Man förklarar sig vidare anta 
"den heliga skrift, augsburgska bekännelsens 21 art. och Uppsala mötes 
beslut" samtidigt som man säger sig förkasta Luther. Domkapitlet ville dock 
inte tillmäta vare sig avsägelsen av kyrkans bekännelse eller skriften 
någon betydelse, eftersom inlagan uppenbarligen inte var uppsatt av sepa-

189 ratisterna själva 

Nämnde Henschen intog en verklig nyckelposition ifråga om erikjansarnas 
betydelse för samhällsutvecklingen sett i ett vidare perspektiv. I egenskap 
av deras främste försvarare är därför en kortfattad presentation av honom 
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och hans verksamhet i berörda avseenden motiverad. Detta så mycket mer 
som Rogers-Shoemaker hävdar att de flesta förändringar inte är slump
mässiga fenomen utan resultat av planerade handlingar av s k förändrings
agenter (change agents). Sådana förändringsagenter har nämligen visat sig 
vara mycket betydelsefulla då det gällt att påverka innovationsbeslut i 
samband med förändringsprocesser av olika slag. De fyller därvid ofta 
många olika roller, t ex att utveckla ett behov av förändring hos sina 
klienter, diagnosticera deras problem samt skapa en intention hos dessa att 
vilja förändra sin situation och därefter hjälpa dem att översätta den i 

190 handling . Att Henschens agerande i affären med erikjansarna i mycket 
hög grad påminner om förändringsagentens är obestridligt191. 

Uppsalarådmannen Lars Vilhelm Henschen (1805-1885) har betecknats som 
192 "liberal och läsare" . Han spelade en framträdande roll i religionsfrihets

kampen i Sverige vid mitten av 1800-talet i vilken hans engagemang som 
1QO 

erikjansarnas försvarare - delvis bakom kulisserna - ingick som en del 

Henschens personlighet var komplicerad. Bakom hans utveckling till reli
gion sfrihe t sman låg en liberalism med rötter i 1700-talets upplysning där 
idéer om frihet, jämlikhet och människans naturliga rättigheter utgjorde 

194 viktiga inslag . Hans intresse för läseriet hörrörde i första hand från 
den religiösa omvändelse han genomgått år 1830 då han tjänstgjort som 
domare i norra Ångermanland och där kommit i kontakt med en till viss 
del herrnhutiskt påverkad väckelserörelse19^. 

Men Henschens kamp för religionsfrihet måste ses i ett betydligt vidare 
perspektiv än det enbart religiösa. Själv ansåg han frågan vara "huvud-

196 6 sakligen politiskt ej blott kyrklig" . Också sociala och ekonomiska motiv 
197 o har funnits med i bilden . I linje med den liberala oppositionens krav på 

konsitutionens efterlevnad, var Henschens huvudkritik av konventikelpla-
katet att detta i själva verket upphävts av religionsfrihets deklarationen i § 
16 av 1809 års RF198. 

Som rådman i Uppsala från 1835 och under nära ett halvt sekel framåt kom 
199 Henschen att utöva ett stort inflytande i olika sammanhang . Kanske inte 

så mycket för att hans idéer skulle ha varit särskilt originella som för det 
faktum att han förenade läseriets och liberalismens kritik i samma person'^ 
Senare kom han att ta starka intryck av metodismen främst genom George 

201 o Scott . Robert Bairds många sverigebesök liksom Tocque villes skrifter bi
drog aktivt till skapandet av hans mycket starka intresse och varma beun-
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202 dran för Amerika . Han torde därför ha spelat en viss roll också då 
o 203 det gällt att väcka erikjansarnas utvandringshåg 

Henschens anknytning till hälsingeläseriet hade inletts redan 1838204. Han 
var därför väl förtrogen med denna väckelserörelse när han 1844 började 
sitt försvar för erikjansarna i samband med att bröderna Olsson i december 
kallats att stå till svars inför Uppsala domkapitel anklagade bl a för att ha 
hållit otillåtna sammankomster. Tack vare det bistånd de båda bröderna 
fick av Henschen, lär det ha varit svårt för domkapitlet att vederlägga 
dem. Henschen utrustades nu också med en fullmakt av jansarna att föra 
rörelsens talan, vilken gav honom vidsträckta befogenheter. Innehållet 
låter ana att man tänkt sig en stort upplagd, optimistisk religionsfrihets
kamp varvid Henschen skulle ha rätt att företräda dem inför såväl de kyrk-

205 o liga som världsliga myndigheterna . I samband med den långa serie in
gripanden som vidtogs från de olika myndigheternas sida, kom Henschen 
att författa sammanlagt ett femtiotal inlagor till erikjansarnas försvar. 
Eftersom detta skedde utan ekonomisk ersättning, måste man ställa frågan 
om det skett enbart av social medkänsla med jansarna eller om inte också 

Oflß9 
andra faktorer har funnits med i bilden 

Mycket tyder på att erikjansismen har kommit väl till pass för Henschen 
och att han med glädje tagit sig an de möjligheter som här erbjöds att 

207 utnyttja jansarna i sin kamp mot den prohibitiva religionslagstiftningen 
Henrik Gladh, som i sin avhandling om Henschen ingående undersökt hans 
agerande ifråga om erikjansarna skriver: 

"Hade erikjansarna genom sin trosåskådning och genom uttrycken 
för sin fanatism dragit pressens uppmärksamhet på sig, blev detta 
i än högre grad fallet genom dels rättegångarna, som Henschen 
just ur propagandasynpunkt fann lämpligt att föra till högre in
stanser, dels utvandringen. Utan att förtröttas riktade Henschen 
gång på gång uppmärksamheten på de olyckliga konsekvenserna av 
den prohibitiva religionslagstiftningen. Religionsfrihetsfrågan hölls 
därigenom ständigt aktuell. Erikjansismen blev ett debattämne. 
Problemställningarna ^skä rptes. Redan därigenom fördes religions
frihetsfrågan framåt" 

Att Henschen dock ifråga om själva försvaret av erikjansarna vann föga 
framgång kan knappast förnekas. Genom utvandringen, vilken han dess
utom medverkat till, blev emellertid utgången av de direkta rättsliga åt-

209 gärderna i flera fall utan betydelse . Men erikjansarnas utvandring inne
bar inte att deras betydelse på det inrikespolitiska området upphörde. 
Tvärtom tycks Henschen genom denna händelse ha ansett sig få ännu ett 
ypperligt argument för behovet av reformer. Som Gladh övertygande visat 
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var det nämligen Henschen som stod bakom den motion prosten Anders 
Sandberg i Madesjö inlämnade till 1847/48 års riksdag i vilken det bl a 
heter: 

"att det var tillvaron av 1726 års Religions-Placat och dess tillämp
ning, som till en icke ringa del framkallade en sidan utveckling av 
de religiösa rörelserna uti Helsingland, och att de straffbestämmel
ser, som bemälte Förordning innehåller, jagade några hundrade 
Svenska medborgare i landsflykt" 

Att ta erikjansismen som argument för kravet på konventikelfrihet visade 
sig emellertid vara en väldig brandfackla, vilken gav upphov till "en kon-

211 o ventikeldebatt som aldrig dittills sett sin like i svensk riksdag" . Sålunda 
kom debatten att domineras av utfall mot erikjansismen s religiösa fanatism 

o o o 212 o ó både från konservativt och liberalt håll . Många såg i denna sekt ett be
vis på konventikelplakatets berättigande. Andra, vilka främst inspirerats av 
Henschen, hävdade att det tvärtemot var konventikelplakatets förekomst som 
gett upphov till läsaroroligheterna, vilka så småningom resulterat i att 
"hundratals oförvitlige människor, varibland fiere välmående hemmansägare 
.. . blivit drivne från sin fädernebygd, för att i främmande land gå en 

o 213 oundviklig undergång till mötes" 

Via referat i pressen fördes riksdagsdebatterna ut till en större allmänhet. 
Kanske var det inte endast en tillfällighet att Aftonbladet samtidigt med att 
dessa debatter pågick, recenserade första delen av Robert Bairds bok: "Om 

214 religionsfriheten i Förenta staterna" . Tidningsreferaten av riksdagsde
batterna anknöt till det redan tidigare stora intresset för erikjansismen i 
den svenska pressen. Referaten av de olika rättegångarna hade t ex ofta 

215 varit mycket utförliga . Inte bara Aftonbladet utan kanske främst de 
likaledes liberala ortstidningarna Norrlands-Posten i Gävle och Hudikswalls 
Weckoblad, hade ägnat rörelsen stort utrymme. Även om deras inställning 
till problemet har varit mycket komplicerad, kommer man inte ifrån att den 
tycks ha undergått en högst påtaglig förändring mellan 1844 och 1849. 
Medan man 1844 hade krävt att de kyrkliga myndigheterna med kraft skulle 

?1 fi o inskrida mot erikjansismens fanatism , framfördes åtminstone i de två 
förstnämnda tidningarna, både 1849 och 1850 krav på frihet "i alla dess 
former" religiös, politisk, social och industriell för att därigenom förebygga 
emigrationslusten. Utvandringen betraktades som en protest mot det bestå-

217 ende, vilken det var farligt att stoppa 

Enstaka krav på åtgärder mot emigrationen skymtar visserligen redan före 
erikjansarnas utvandring 1846. Det är dock först med denna som den egent
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liga debatten i frågan kommer igång och krav på inrikespolitiska reformer 
218 o aktualiseras . Även om det ännu kom att dröja länge innan mera långt

gående reformer blivit genomförda på alla dessa områden, torde erikjansar-
nas väsentliga bidrag till denna utveckling knappast kunna ifrågasättas. 

Mot bakgrund av dramatiken kring erikjansarsektens uppkomst och mycket 
tidiga och omfattande utvandring liksom den brandfackla rörelsen kom att 
bli i den religiösa och politiska debatten är det därför sannolikt, att den 
väldiga publiciteten resulterat i en informationsspridning om Amerika och 

o o 219 emigrationen, som för första gången nått ut över hela landet 

6.7 Sammanfattning 

Vi har i detta kapitel granskat erikjansarutvandringens bakgrund, karak-
täristika och konsekvenser. En viktig fråga har varit hur Erik Jansson 
kunde förmå tusentalet människor, varav närmare fyrahundra enbart från 
Alf ta socken, att ge sig in på ett så äventyrligt och riskfyllt företag som 
att emigrera till Amerika vid 1840-talets mitt. 

Med hänsyn till erikjansismens karaktär av religiös separatiströrelse, har 
vi i undersökningen i hög grad sökt anknyta till sociologisk forskning på 
området och till olika teorier, som avser att belysa och förklara viktiga 
drag i sådana rörelser. Sambandet mellan religiös separatism och utvandring 
från Sverige har för övrigt sedan länge observerats men är föga utforskat. 

I syfte att förklara vad som legat bakom erikjansarnas utvandring, har 
undersökningen koncentrerats till de i sammanhanget mycket betydelsefulla 
faktorerna: ledaren, läran, kommunikationskanalerna för rekryteringen av 
anhängare samt situationen i samhället såväl lokalt i Alfta som för landet 
som helhet. Beträffande ledaren kunde vi konstatera, att Erik Jansson 
genom sitt oerhört starka inflytande över sekten och dess medlemmar, väl 
motsvarade vad som enligt Weber karaktäriserar en "karismatisk ledare". 

Erik Jansson föddes i Uppland 1808. Hans föräldrar var jordbrukare. 1830 
genomgick han en dramatisk omvändelse, vilket bl a ledde till att han 
började uppträda som predikant vid läsarsammankomster. Ett efter hand 
växande motstånd i hembygden ledde till att han 1843 började göra predi-
koresor till läseriets Hälsingland under förevändning att sälja vetemjöl. Som 
följd av stora framgångar bosatte han sig där i början av 1844. Efterhand 
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blev de separatistiska tendenserna i hans verksamhet allt tydligare. Höjd
punkten nåddes med en serie bokbål på uppbyggelselitteratur av bl a 
Luther och Arndt, vilka i början av sommaren inleddes i Alf ta. Dessa hän
delser, vilka väckte stor uppståndelse och uppmärksamhet över hela landet, 
resulterade i en rad ingripanden från myndigheternas sida. Kronobetjä
ningen fick därvid också stöd av folkhopar, som inte sällan gick brutalt 
fram. Den våldsamma händelseutvecklingen medförde att det så småningom 
började stå klart för Erik Jansson och hans trogna, att sekten knappast 
kunde ha någon framtid i Sverige. År 1845 skickades därför några per
soner till Amerika för att förbereda en mas s emigra tion dit följande år. 
Själv lyckades Jansson under ytterst svåra förhållanden hålla sig gömd 
för myndigheterna under de sista månaderna före avresan i april 1845, 
samtidigt som han for runt bland sina anhängare för att förmå dem att 
emigrera. 

Det är mycket svårt att få en någorlunda objektiv bild av en så komplice
rad person som Erik Jansson, som dessutom uppväckte så diametralt mot
satta känslor hos olika människor. Medan hans anhängare betraktade honom 
som en gudasänd profet var han för sina motståndare en i allra högsta 
grad motbjudande människa och framstod som "en ny Thomas Müntzer". Det 
finns dock vissa drag hos Jansson som både hans anhängare och motstån
dare tycks ha varit eniga om. Dit hör att han anses ha varit mycket 
begåvad, haft lätt att uttrycka sig och varit utrustad med ett synnerligen 
gott minne. Ingen tycks heller ha förnekat, att denne självlärde bonde 
måste anses ha varit en mycket märklig man som knappast lämnat någon 
helt oberörd. 

Läromässigt avvek erikjansismen från kyrkan främst genom läran om de 
troendes syndfrihet och tron på Erik Jansson som en gudasänd profet. I 
förstnämnda avseende finns klara anknytningspunkter till metodistisk 
förkunnelse. Att Erik Jansson utvecklade sin syndfrihets teologi under den 
tid George Scott, metodismens främste missionär i Sverige, verkade i 
Stockholm, har av allt att döma inte varit enbart en tillfällighet. 

Erikjansarsekten uppvisar flera grundläggande drag som överensstämmer 
med vad som, enligt Richard Niebuhr, varit utmärkande för den religiösa 
revolten ända sedan 1600-talet. Hit hör den egna inre erfarenheten som 
källa till auktoritet, sektorganisationen, förkastandet av prästerskapet och 
beroendet av lekmannapredikanter samt anslutning till kommunism. 
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Sektens snabba tillväxt i Hälsingland och speciellt i Alfta befanns i hög 
grad ha berott på att Jansson på ett tidigt stadium fick tillgång till de 
kommunikationskanaler, som den redan etablerade läsarrörelsen i området 
utgjorde. Sedan han genom ett mycket skickligt agerande lyckats vinna 
flera av dess ledande män reste dessa runt med honom och introducerade 
honom på de olika läsarsamlingarna. Den snabba rekryteringen av anhäng
are förklaras sålunda av att denna i stor utsträckning kom att ske "block
vis" genom att flera större läsargrupper, t ex den i Alfta, anslöt sig till 
honom. 

Då det gäller beslutet att utvandra påverkades jansarna i Alfta via minst 
fyra olika kanaler. För det första, den amerikanske predikanten och nyk-
terhetsivraren Robert Bairds besök i Sverige och Hälsingland 1840 då han 
höll flera stora missions- och nykterhetsmöten bl a ett i Hudiksvall och 
därvid gjorde stor propaganda för Amerika. För det andra, tidningspres
sens uppvaknande intresse för landet i väster vid denna tid. För det 
tredje, direktinformationen från Amerika till Alfta genom breven från 
bygdens egen son, Carl Magnus Flack. För det fjärde den direkta påver
kan från Erik Jansson själv - utan tvivel den kommunikationskanal som 
betydde mest i sammanhanget. 

Enligt en undersökning som landshövdingen i Gävleborgs län lät göra, 
fanns det i februari 1846 913 anhängare till Erik Jansson i länet, varav 319 
(= 35 %) enbart i Alfta. En viktig fråga är därför varför han vann så 
många för sin lära just i denna socken? Något entydigt och enkelt svar 
tycks inte kunna ges på detta. Vad vi kunnat peka på är, att det i Alfta 
fanns en ung, relativt omfattande läsarrörelse, vars medlemmar tycks ha 
saknat såväl djupare bibelkunskaper som andliga ledare av format och 
därför tycks ha utgjort en mycket gynnsam jordmån för Erik Janssons 
verksamhet. 

Påståendet av Johnson, Unonius, Norelius m fl, att personer skulle ha an
slutit sig till erikjansarna av ekonomiska skäl i avsikt att få resan till 
Amerika betald, har inte kunnat verifieras. För Alf tas del motsägs påståen
det främst av det faktum, att antalet jansare i socknen tycks ha varit av 
ungefär samma storlek vid utvandringen som redan mer än ett år innan 
planerna på en sådan blev kända. En närmare granskning av vissa regist
rerade avhopp omedelbart efter ankomsten till Amerika har heller inte gett 
tillräckligt belägg för påståendet. Visserligen återfinns bland de tjugosex 
avhopparna ur alftakon tingen ten, inga besuttna, utan tvärtom enbart sådan 
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som verkligen skulle kunna anses ha haft mycket att vinna ekonomiskt på 
en anslutning. Särskilt gäller detta tre soldater varav två med familjer, ur 
nämnda kontingent. Eftersom man efter avhoppen anslutit sig till en annan 
trosriktning kan man dock inte bortse ifrån att avhoppen kan ha varit reli
giöst motiverade. 

Vad man däremot kan konstatera är att avhoppen sett i ett längre tidsper
spektiv var klart högre från jansarkontingenter med låg andel förutvarande 
läsare än från kontingenter med hög andel sådana, t ex Söderala och 
Ovanåker. Detta skulle kunna utgöra en antydan om att det i första fallet i 
viss utsträckning skulle ha kunnat röra sig om personer som inte förut 
varit läsare men sett anslutningen till jansismen som ett billigt sätt att 
kunna ta sig till Amerika. 

Att ekonomiska motiv trots allt kan ha funnits med i bilden när det gäller 
anslutningen till erikjansarna visar sig däri att de bönder som anslutit sig 
haft i genomsnitt betydligt mindre gårdar än övriga bönder i socknen. 

Orsakerna till erikjansarsektens uppkomst är tydligt förankrade i den aktu
ella situationen i samhället under 1800-talets första hälft. Enligt Gillins och 
Nieburhs redan vid 1900-talets början framförda uppfattning, kanaliseras 
missnöje med rådande samhällsförhållanden sedan länge genom religiösa 
separatiströrelser, vilka i första hand varit en tillflykt för de fattiga och 
utstötta i samhället. 

Tesen om ett samband mellan socio-ekonomiska förhållanden och uppkomsten 
av sektrörelser kan sägas ha fått stöd också i nyare forskning. Detta gäl
ler även ifråga om erikjansarsektens uppkomst i det förindustriella Sverige, 
vilket den amerikanske sociologen Charles H. Nelson nyligen visat. I likhet 
med vad vi i föreliggande undersökning har funnit angående jansarnas 
sociala tillhörighet, har Nelson utifrån ett sampel bestående av 446 jansare, 
påvisat en övervikt för jordbruksarbetare och småbönder. Dessa grupper 
befann sig vid 1840-talets början i en svår situation i Sverige och Hälsing
land. De ökade för det första mycket snabbt i antal. Det var svart att få 
tillgång till jord och kapital, linodlingen var på nedåtgående och i ett par 
jansarregioner slog skördarna fel 1845. En stigande lönenivå i förhållande 
till priserna och en av allt att döma inte alltför hög arbetslöshet torde 
dock ha hört till ljuspunkterna i deras tillvaro. 
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Sekten hade också rötter i den tidiga 1800-talets politiska och religiösa 
utveckling i landet. Liberala idéer om den enskildes fri- och rättigheter 
började komma i omlopp även i Sverige. År 1840 markerade ett politiskt 
genombrott för liberalismen i riket och inledningen till en reformperiod 
som så småningom ledde till ståndssamhällets avskaffande. 

Under 1840-talet gjordes försök att få till stånd en ny och liberaliserad 
kyrkoförfattning, men detta misslyckades. Istället skedde vid 1850-talets 
början en reaktion mot detta vilket bl a kom till uttryck i skärpta åtgärder 
mot läsarna i bl a Hälsingland och Dalarna. 

Även inom pietismen skedde en utveckling mot en ny kulturell individua
lism. Lekmän fick genom läseriet ökat inflytande allmänt sett, medan prä
sternas inflytande minskade. En större intensitet i de religiösa uttrycks
sätten i förening med ett ökat socialt medvetande gjorde pietismen i stånd 
att fylla en bredare social och politisk funktion än tidigare. 

Anslutning till erikjansarsekten har sannolikt därför också varit en om än 
omedveten protest mot de många svårigheter och missräkningar man drab
bats av i vardagssituationen. Något annat sätt att kanalisera ett sådant 
missnöje stod sannolikt inte till buds. 

Rörelser av den typ erikjansarna representerade har i modern forskning ä-
ven visat sig äga stor betydelse genom sin förmåga att initiera förändringar 
av olika slag. Ofta har därvid s k förändringsagenter spelat en viktig roll. 
I erikjansarnas fall illustreras detta påtagligt av Lars Vilhelm Henschens 
agerande. Henschen var rådman i Uppsala och tog sig an jansarnas sak som 
en del i sin kamp för religionsfrihet och andra liberala reformkrav i Sverige 
vid denna tid. Han var också mycket intresserad av Amerika. Det var till 
mycket stor del genom Henschens insatser som händelserna kring erikjan
sarna kom att nå så stor publicitet, att informationsspridningen om Amerika 
och emigrationen sannolikt för första gången verkligen nådde ut över hela 
landet. Man kan därför även ur denna synpunkt påstå att erikjansarna spe
lat en viktig roll för amerika-emigrationen s genombrott i Sverige. Att det 
just var en sektrörelse som svarade för denna första stora massutvandring 
var knappast någon tillfällighet. För att klara av detta krävdes helt enkelt 
en mobilisering av sådana resurser som endast kunde åstadkommas inom 
ramen för en millen aris tis k religiös sekt av erikjansarnas typ. De avgöran
de förutsättningarna var därvid ledaren, läran, kommunikationskanalerna 
för rekryteringen av anhängarna samt situationen i 1840-talets Sverige. 
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KAP VII UTVANDRINGENS TILLVÄXT OCH KULMEN 

7.1 Inledning 

Efter upptakten i utvandringen från Sverige till Amerika vid 1800-talets 
mitt, dröjde det halvannat decennium innan denna drastiskt ökade i sam
band med skördekatastroferna i slutet av 1860-talet och ytterligare ungefär 
samma tid innan den kulminerade på 1880-talet1. Att den religiösa faktorn 
spelat en mycket viktig roll för massutvandringsupptakten 1846 är, som 

o 
tidigare konstaterats, obestridligt . Men vilken betydelse hade den för den 
fortsatta utvandringen jämfört med främst de ekonomiska faktorerna? 

I motsats till såväl den tidigaste utvandringen som emigrationen under 
1880-talet, vilka i hög grad betingades av pullfaktörer, dvs dragnings
kraften från Amerika, anses 1860-talsutvandringen ha varit ett tydligt 
resultat av att push-faktorer varit verksamma, således förhållandena inom 

3 Sverige . Samtidigt tycks det dock inte ha varit de allra fattigaste som 
o 4 bröt upp under dessa nödår utan snarare ett mellanskikt av befolkningen . 

Utvandringen från de olika delarna av landet stod heller inte i någon 
direkt proportion till livsmedelsbristen. Att emigrationen istället var störst 
från områden med tidigare utvandring tyder på att det har funnits ytter
ligare en mycket väsentlig faktor med i sammanhanget, den s k traditions
faktorn. Ifråga om länens utvandringsfrekvenser noterade sålunda Gälve-
borgs län tredje plats på 1850-talet och andra plats på 1860-talet medan 

o 5 Jönköpings län under båda decennierna belade förstaplatsen . 

I de två följande kapitlen ska vi utifrån i första hand alftamaterialet för
söka belysa vilken roll religiösa, ekonomiska och traditionsmässiga faktorer 
spelat i samband med utvandringens tillväxt och kulmen. Vad traditionsfak
torn beträffar blir uppgiften således, att undersöka vilken betydelse 
erikjansarutvandringen hade för den fortsatta emigrationen lokalt och 
regionalt såväl som på riksnivå. 

7.2 Synen på emigrationens religiösa och ekonomiska bakgrundsfaktorer 

Religiösa skäl var alltså en mycket viktig drivkraft bakom 1846 års mass
upptakt ifråga om utvandringen från Sverige till Amerika. Genom erikjan-
sarna kan således den religiösa väckelsen sägas ha spelat en viktig roll 
som innovationsfaktor i detta sammanhang. Problemen angående den religi
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ösa faktorns betydelse då det gäller senare utvandring liksom emigrationen 
i stort, är däremot av väsentligt svårare karaktär. Icke förty diskuteras 
den mycket tidigt i litteraturen om emigrationen. Victor Witting, som själv 
utvandrat med en grupp erikjansare 1847 och senare kom att bli en av 
metodismens främsta banbrytare både bland svenskarna i Amerika och i 
hemlandet^, skriver sålunda om detta bl a följande: 

"Den väg som Erik-jansarne brutit, beträddes snart av andra. 
Emigrationsfebern grep allt mera omkring sig i fäderneslandet. 
Stora skaror började att utvandra även från andra trakter, såsom 
ifrån norra Skåne, Östergötland, Vestergötland och Småland. Det 
var icke religiösa skäl, som bevekte dessa skaror att utflytta till 
den nya verlden, u£an fast hellre ett lovvärt begär att förbättra 
sin timliga ställning" . 

3 Enligt Witting har således inte religiösa utan ekonomiska orsaker legat 
bakom den fortsatta utvandringen från Sverige. Samma uppfattning finner 
man även hos Erik Norelius, vilken som sjuttonåring utvandrat från Hassela 
i Hälsingland 1850 . Genom sin tidiga utvandring och sin senare ställning 
som "en av Augustanasynodens förgrundsgestalter och pionjär inom emi-

o 
grationens historiografi" har följande omdöme av honom kommit att till
mätas stor vikt inom emigrationsforskningen : 

"Huvudorsaken till utflyttningen från Sverige har utan tvivel varit 
förhoppningen att här i Amerika förbättra sin ekonomiska ställning. 
Då ma n undantager Erik-jansarne, hava säkert få lemnat fäd ernes
landet f ör att här finna större religiös och borgerlig frihet" . 

Som Sten Carlsson framhållit, måste Norelius "taxering av de religiösa fak
torernas roll betecknas som överraskande låg", särskilt som "han själv 
tillhört en grupp med påtaglig religiös förankring" Denna grupp utgjor-
des av hedbergianer11 -anhängare till den nyevangeliska rörelse, som 
under ledning av den finske prästen G. F. Hedberg vunnit stor sprid-

12 ning i Hälsingland efter erikjansarnas utvandring - vilka i början av 
1850-talet utsattes för så svåra förföljelser, att de ansetts "sakna sitt 

13 motstycke i den svenska kyrkans historia" . Rekryteringen till den fort
satta utvandringen från området kom också i hög grad att ske bland hed
bergianer och senare bland baptister, vilka för det mesta tidigare varit 

14 hedbergianer . 

Det faktum att Norelius inte gör något undantag för andra än för erikjan -
sarna, bör emellertid ses mot bakgrund av att informationen om de sist
nämndas blomstrande koloni vunnit snabb spridning i dessa jansarbygder. 
Kanske är det därför inte så underligt om han utifrån sina religiösa ut
gångspunkter funnit att utvandringsorsaker som missnöje med statskyrkan 
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och tom direkta förföljelser varit alltför uppblandade med en önskan om 
bättre ekonomisk ställning för att det förstnämnda enligt honom skulle 

1 R kunna få anses som huvudorsak 

Enligt Gustav Sundbärg har "de kyrkliga förhållandena under utvand
ringens första årtionden utövat ett ganska stort inflytande till emigra
tionens förhöjning, . . . även frånsett historien med den beryktade Erik 
Jansson, vilken ju endast blev en enstaka episod". Sundbärg tror också att 
de kyrkliga förhållandena ännu in på 1860-talet "spelat en viss roll för emi-

1 
grationen, men knappast längre" . I motsats till denne menar emellertid E. 
H. Törnberg, att erikjansarutvandringen blev "någonting vida mer än en 
episod. Vi glömma dock aldrig, att religiösa trångmål ända fram till 1850-

o 17 o talets slut stegrade utflyttningshågen" . Bortsett från nämnda utvandring 
betraktar han dock inte de religiösa förhållandena som någon "mäktig, 
omedelbart verksam emigrationsfaktor". Beträffande Jönköpings län konsta
terar han emellertid att "utvandringens och väckelsens högvattensperioder" 
i viss utsträckning sammanfaller. Samtidigt som han understryker nöd
vändigheten av att vara försiktig med att dra slutsatser utifrån detta 
skriver han "otvivelaktigt är, att väckelsen kunde stegra, till och med 

18 alstra emigrationslusten" 

Beträffande de kyrkliga förhållandenas och de religiösa trångmålens bety
delse har dessa uppenbarligen spelat en roll längre fram i tiden än vad 
såväl Sundbärg som Törnberg trott. John S. Lindberg har visat, att "up 
to 1875 the Baptist emigration was considerably stronger, relatively, than 

19 the total emigration" . Lindberg,som betonar de idealistiska motivens be
tydelse vid emigrationens begynnelse, anser att religiösa skäl därvid varit 

20 de viktigaste 

En forskare som, kanske kraftigare än någon annan, betonat de religiösa 
faktorernas betydelse vid emigrationens upptakt är George M. Stephenson. 
Enligt honom har allt, som bidragit till summan av missnöje och till en för
svagning av de personliga banden med fäderneslandet, varit en emigra
tionsorsak. Han anser det därför inte ha varit en tillfällighet "that the 
confluence of various forms of dissatisfaction with the state church coin
cided with the beginnings of emigration from Sweden". Tillsammans hade 
rationalism, pietism och metodism upplöst de förtöjningar som dittills hållit 
fast individerna. Gången härvidlag och följderna därav sammanfattar han 
sålunda : 
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"Dissenters brought persecution, persecution brought indignation, 
indignation brought agitation, and agitation brought reforms - and 
also emigration. One cannot escape the conclusion that religioru1 
played an important role in stimulating the desire to emigrate" 

Att kampen för religionsfrihet ofta spelat en roll och varit en viktig faktor 
22 för emigrationen mellan 1840 och 1860 betonas även av Helge Nelsson . Av 

forskare som på senare tid framhållit väckelsens betydelse i emigrationens 
inledningsskede kan nämnas Ingrid Semmingsen, Andres Svalestuen och 

23 Agnes Wirén 

Till skillnad från dessa har Sten Carlsson ställt sig tveksam till väckelsens 
roll såväl som innovationsfaktor som i förhållande till emigrationen som 
massföreteelse. Beträffande det förstnämnda gör han dock ett undantag för 

24 o baptism och mormonism . Han understryker också att det funnits tidiga 
o 25 utvandrargrupper vars beslut påverkats av religiösa skäl . Vad väckel

sens betydelse för massutvandringen beträffar menar han att statistiska 
iakttagelser inte tyder på "att utvandringen från Småland under 1860-talet 

26 såsom massföreteelse hade något starkt religiöst inslag" . Enligt Hans 
Norman har utvandring p g a såväl politiskt som religiöst missnöje överhu
vudtaget spelat "en obetydlig roll under massutvandringsperioden, d v s i 

27 Sverige tiden från 1860-talet fram till första världskriget" . Ulf Beijbom 
har däremot betonat just den religiösa faktorn (väckelserörelsen) som en 
viktig förklaring till den starka invandringen till Chicago från Jönköpings 
och Kalmar län fram till 1880^. 

Diskussionen om den religiösa faktorns roll i den svenska amerikautvand
ringens historia skulle emellertid ha vunnit åtskilligt i klarhet om man i 
högre grad än vad som har varit fallet försökt hålla isär två helt olika 
problem i detta sammanhang. Det ena gäller frågan om vilken roll religiösa 
faktorer spelat i själva initialskedet av utvandringen för att denna överhu
vudtaget skulle slå igenom och vinna spridning. Det andra, vilken bety
delse religiösa faktorer haft som utvandringsorsak för de många enskilda 
individerna under hela emigrationsepoken. 

Svaret på den förstnämnda frågan har i hög grad att göra med vilken be
tydelse erikjansarutvandringen hade för utvandringens spridning i Sverige. 
Var den en isolerad företeelse eller fanns det några tydliga samband mellan 
denna och andra, senare utvandringar? Till detta ska vi återkomma i nästa 
kapitel. 
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Vad den senare frågan beträffar torde religiösa faktorer av allt att döma 
inte spelat någon roll i samband med 1860- och 1880-talens stora emigra
tionsvågor från Alfta. Desto klarare framträder däremot de ekonomiska och 
sociala bakgrundsfaktorerna. 

7.3 Alftautvan dringen s ekonomiska och sociala bakgrundsfaktorer på 1860-
och 1880-talen 

7.3.1 Nödår, spannmålslån och utvandring 

Med anledning av den svåra missväxten 1867, sedan snön på våren legat 
djup ännu i slutet av maj och isen på sjöarna hade varit körbar till samma 
tid, skickade länsstyrelsen i Gävle en förfrågan till länets socknar om hur 
man såg på möjligheterna att klara den kommande vintern. Av svaret från 
Alfta framgår, att man där inte ansåg sig ha anledning hysa någon större 
oro - en tillförsikt som grundade sig på vetskapen att det fanns rikliga 

o 29 lager med spannmal i sockenmagasinet och hos bönderna . Man hänvisade 
också till att det fanns god tillgång till arbetsförtjänst genom skogsavverk-OA 
ning, varför någon nöd inte ansågs skulle behöva uppstå . 

En genomgång av magasinsräkenskaperna bekräftar, att magasinet var 
välfyllt vid denna tidpunkt och att sockenmännens optimism i så motto var 
välgrundad. Men räkenskaperna visar också, att magasinets tillgångar blev 
fullständigt uttömda under det följande året eftersom även det blev ett 
katastrofår ur skördesynpunkt. Vid slutet av 1866 hade det funnits 571 fot 
råg (ca 10 ton) och 1 065 fot korn (ca 17 ton) i magasinet. Vid utgången 
av år 1868 fanns det kvar endast 18 fot råg (ca 300 kg) och 44 fot korn 

31 o o o (ca 700 kg) . Med ett så obetydligt lager måste möjligheterna att låna i 
magasinet ha varit ytterst begränsade i början av år 1869. Det dröjde dock 
ända till i april innan totalt lånestopp blev infört. Kommunalstämman moti
verade sitt beslut sålunda: 

"Då under föregående år all i magasinet befintlig säd blivit utlånad 
och blott en ringa del sedan inslagits, beslöto socknemännen att 
tills vidare ingen utlåning skulle äga rum" 

Lånestoppets införande utgör ett otvetydigt vittnesbörd om att spannmåls
situationen i Alfta måste ha varit minst sagt ansträngd under våren 1869. 
Det kom dock inte att dröja mer än ett par år innan magasinet var välfyllt 
igen. Men då var lånebehovet inte längre lika stort. 
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oo 
Under nödåren nådde utvandringen från Alfta en förnyad topp 1868 . Bl a 
Dorothy S. Thomas har påvisat ett omvänt samband mellan skördeutfall och 
utvandring från Sverige vid denna tid. I sin undersökning av push-och 
pullfaktörernas betydelse för utvandringen från och med 1860-talets nödår 
fram till 1900-talets början har hon emellertid även kommit fram till att 
pushfaktörer beroende på felslagna skördar spelat en mycket liten roll efter 
1870-talet. Den viktigaste faktorn därefter blev istället de amerikanska 
konjunkturerna. En särskilt stark emigration sbefrämjan de situation upp
stod då en amerikansk högkonjunktur sammanföll med en svensk lågkon-

34 junktur 

Mycket talar för att det samband mellan skördeutfall och utvandring som 
Dorothy S. Thomas konstaterat på makroplanet även kan iakttas på den 
mikronivå Alfta socken utgör. Kurvorna över den årliga utlåningen från 
spannmålsmagasinet respektive över utvandringen från socknen visar i alla 
händelser en klar sam variation för åren 1864-1877. Isynnerhet gäller detta 
kurvan över utlåningen av korn och utvandringskurvan, vilka bägge 
noterar en mycket tydlig kulmen 1868. Utlåningen av korn uppgick då till 
2 210 fot (ca 35 ton) samtidigt som utvandringen omfattade 110 personer. 
Endast år 1846 var årssiffran över utvandringen från socknen högre. 

Under de goda ekonomiska konjunkturerna i Sverige i början av 1870-talet 
märks en tydlig förbättring av spannmåls situationen i Alfta. Utlåningen av 
korn från magasinet låg nu under flera år på endast omkring 400 fot (ca 6 
ton). Under samma tid upphörde praktiskt taget utvandringen. Under den 
inträdande lågkonjunkturen i landet mot slutet av decenniet noterades åter 
ett ökat lånebehov 1878. Förändringen var dock betydligt mindre än den 
kraftiga uppgången tio år tidigare. Spannmålsutlåningen låg därefter kvar 
på en något högre nivå än under 70-talets första hälft fram till 80-talets 
mitt då verksamheten vid sockenmagasinet avvecklades. 

Till skillnad från den drastiska utlåningsökningen 1868 sammanföll utlå
ningsökningen 1878 inte med någon ökad utvandring. Den sistnämndas 
uppgång kom inte förrän två år senare. Detta tyder på att skördeutfallet 
knappast kan ha spelat någon roll längre som push-faktor för emigratio
nen, vilket alltså överensstämmer med Dorothy S. Thomas' hypotes. Beslu
tet 1885 att avveckla magasinet följande år kan sedan ses som en slutlig 
bekräftelse på att skördeufallet överhuvudtaget inte längre betraktades som 
avgörande för situationen i socknen. Men då hade också en ny faktor kom
mit in i bilden nämligen järnvägen. Stambanan hade 1878 blivit klar upp till 
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35 grannsocknen Bollnäs . Främsta skälet till nedläggningen var alltså att 
risken för nya nödår därmed ansågs eliminerad. Möjligheten fanns nu att i 
framtiden vid behov istället kunna tillföra socknen erforderliga kvantiteter 

o 36 spannmål utifrån . Diagram 16 och 17. 

7.3.2 Nödårens fattigvård 

De som drabbades värst under nödåren var självfallet de fattiga. De allra 
fattigaste, de s k sockenhjonen, utgjordes 1867 av endast fem personer. 
Före 1867 hade dessa fraktats runt mellan bondgårdarna i en viss turord
ning och där varit berättigade till mat och härbärge under ett till tre 
dygn beroende på hemmanets storlek. Andra fattiga, som kunde bo kvar 
i sina hem, erhöll vissa kvantiteter spannmål från sockenmagasinet eller 
direkt från bönderna. Det förekom också att matvaror lämnades. 

Nämnda år togs socknens första fattighus i bruk. Sockenhjonen och ytter-
37 o ligare fyra personer flyttades dit . Detta i förening med de samma år 

inledda missväxterna inom jordbruket gav till resultat snabbt stigande 
kostnader för fattigvården, som härigenom kom att i runt tal tredubblas 
under decenniet. Av 1869 års fattigvårdskostnad på 3 820 riksdaler upptog 
kostnaden för fattighuset 1 600 och inköp av spannmål samt kontanta 
bidrag till fattiga, som inte intagits dit, till 1 950 riksdaler. Då den bud
geterade inkomsten samtidigt uppgick till endast 900 riksdaler hade man 
alltså en brist på så mycket som 2 920 riksdaler, vilken sedan fick täckas 
genom extra utdebitering på den mantals satta jorden och på övriga beskatt-
ningsföremål^. 

7.3.3 Kommunala bidrag till amerika-biljetter 

Att den snabba ökningen av fattigvårdskostnaderna gav upphov till stark 
oro bland sockenmännen ger stämmoprotokollen klara belägg för. Det är 
utan tvivel mot denna bakgrund man måste se införandet av en mycket 
drastisk metod att försöka komma till rätta med problemet. Sålunda började 
man från kommunens sida bevilja ekonomiska bidrag till fattiga familjer, som 
önskade emigrera till Amerika men, som själva inte kunde klara detta eko-

o 39 nomiskt-onekligen ett raffinerat sätt att bedriva fattigvård! 
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Det hela tycks ha haft sin upprinnelse i januari 1868. Kommunen biföll då 

en begäran från en skräddaränka om att köpa hennes gård för 700 Rdr så 

att hon och hennes sju minderåriga barn skulle kunna emigrera till Ame

rika. Följande år beviljades resebidrag till husmannen Jonas Alf tin i Svedja 

med hustru och fyra minderåriga barn. Samma år ansöktes också om rese

bidrag för fyra föräldralösa syskon i åldrarna 2 till 12 år, vars föräldrar, 

drängen Babbes Erik Persson i Viken och hustrun Margareta, avlidit 1867 
respektive 1869. Stämman ville dock inte bevilja hela det ansökta beloppet 

om 100 Rdr per barn utan stannade för 75 med motiveringen, att "annars 

får de komma på fattighuset"^. Detta visar alltså att kostnaden för rese
bidragen verkligen betraktats som alternativ till kostnaden för fattigvård 
av traditionell typ. För barnens del blev emellertid resultatet att de var
ken emigrerade eller kom på fattighuset. Istället togs de om hand av en 
sjuttonårig halvsyster^. 

Men resebidragen har uppenbarligen inte enbart använts i syfte att på sikt 

försöka få ned kostnaderna för fattigvården. Klarast illustreras detta av 

att en skollärare vid namn Bäcklin i Näsbyn 1870 fick ett resebidrag på 
högst 300 Rdr beviljat för sin hustru och tre av sina barn. Eftersom han 

själv erhållit biljett från Amerika och dessutom på annat håll lyckats ordna 

biljett till de två övriga barnen motiverade stämman sitt beslut med "på det 

hela familjen måtte få åtföljas till det nya hemmet och där samfällt sträva 

att få det bättre, än de här ansett sig hava det". 

Sammanlagt erhöll 18 personer under åren 1868-70 ekonomisk hjälp från 
kommunen för att utvandra till Amerika. Av dessa var 14 barn och 4 

42 vuxna . Ställer man detta i relation till att det samtidigt inte var mer än 

nio personer på socknens fattighus, kan siffran givetvis synas hög. Med 

tanke på att antalet utvandrare från socknen under samma tid uppgick till 

237 personer representerade dock de ekonomiska bidragen från kommunen 

ur emigrations synpunkt en ganska marginell företeelse. Inte heller har bi

dragen nämnvärt påverkat emigrationens sociala rekrytering under dessa år. 

Systemet med kommunala resebidrag till fattiga emigranter återkom emeller

tid i samband med den stora utvandringstoppen under 80-talets första hälft. 
o 43 Bland de 34 personer, som 1881-85 erhöll sadana, fanns 7 vuxna . Jämfört 

med antalet intagna personer på fattighuset, som 1885 hade stigit till 25, 

var det således fortfarande fler som med skattepengar hjälptes iväg till 

Amerika, låt vara att det även i detta fall till största delen var fråga om 

omyndiga barn. Av toppårens 339 utvandrare tillhörde endast 18,9 procent 
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kategorin besuttna, vilket var en betydligt lägre andel än under någon av 

de övriga femårsperioderna. Att i detta fall de som fått ekonomiskt stöd 

från kommunen till sin utvandring representerade yrkesgrupperna arbe

tare/husmän (22 st) och skomakare (14 st) bidrog givetvis härtill44. Totalt 

satsade kommunen över 2 000 kr under perioden på denna märkliga form 

av "fattigvård". 

Med tanke på att de flesta bidragen gick till minderåriga barn finns det 

skäl att undersöka hur stor andel av samtliga utvandrare i åldern 0-14 år 

dessa utgjorde. Man finner då att medan de 1866-70 utgjort nära 15 procent 

var siffran 1881-85 omkring 30 procent. Genom att på detta sätt ge ekono

miskt stöd åt bortåt vart tredje utvandrarbarn från socknen under amerika

emigrationens kulminationsperiod måste kommunen ur emigrationssynpunkt 

sägas ha spelat en synnerligen aktiv roll. 

Vid 80-talets mitt började dock en ökad tveksamhet mot systemet göra sig 

gällande. Under den följande femårsperioden avslogs sålunda flera ansök

ningar om bidrag. I fortsättningen tycks endast ett ytterligare bidrag av 

detta slag ha beviljats och detta har då uppenbarligen betraktats som ett 
45 undantag . 

7.3.4 Laga skiftet och situationen i Alf ta på 1880- och 90-talen 

I förra kapitlet konstaterades att laga skiftets genomförande, i stora delar 

av Alf ta under 1880- och början av 1890-talet, inte bidrog till någon nämn

värd ökning av befolkningsrörligheten och att detta inte minst gällde be

träffande utvandringen. Varken genomförandet av laga skifte eller skörde

utfallet tycks alltså kunna förklara den förnyade emigration s vågen. Detta 

torde kunna betraktas som tecken på att det inte längre har varit den 

socio-ekonomiska situationen inom socknen som utgjort i alla fall den primära 

orsaken. Resultatet stöder därmed Dorothy S. Thomas' tes, att pullfaktörer 

fr o m 1880-talet spelat en viktigare roll än pushfaktorer av typ skördeut-
46 o fall . Fragan är emellertid om inte det omfattande nät av kontakter mellan 

Alfta och Amerika årtionden av utvandring skapat och de kunskaper om 

detta land som därigenom kanaliserats till socknen, grundlagt en så stark 

utvandrings tradition att "dragningskraften" från Amerika måste ha upplevts 

starkare i Alfta än på de allra flesta andra platser i landet vid denna tid. 

Vi återkommer längre fram till frågan om utvandringstraditionens betydelse 

i detta sammanhang. 
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7.4 Nödårsutvandringens geografiska och sociala rekrytering 

7.4.1 Spannmålslån och utvandring i olika delar av Alf ta 

Vi har tidigare konstaterat, att det fanns en mycket tydlig korrelation 

mellan nödårens lån av spannmål i sockenmagasinet och utvandringen från 

Alf ta. Mot bakgrund av detta skulle man kunna vänta sig att utvandringen 
under de värsta nödåren också hade varit störst i den del av socknen som 

redovisat högsta spannmålslånen per capita. Detta visar sig även ha varit 

fallet. I västra delen av socknen var både spannmålslån och utvandrings

intensitet högst. Men relationerna mellan de båda variablerna följde dock 
inte detta mönster överallt i socknen. Sålunda redovisade det nordöstra 

området de lägsta spannmålslånen per capita men ändå den näst högsta 

utvandringsintensiteten. Figur 4. 

Går man vidare och undersöker sambandet mellan lånekvoter och utvand

ringstal för de olika byarna finner man, att korrelationen snarare var den 
omvända. Byar med höga lånekvoter hade låg utvandring och vice versa. 

Det enda tydliga undantaget var Älvkarhed som noterade både hög låne

kvot och ett högt utvandringstal. En förklaring till denna tendens till ett 

omvänt samband mellan spannmålslån och utvandring på bynivå skulle kunna 

vara, att man i de av missväxt hårdast drabbade byarna haft sämre ekono

miska möjligheter att klara en utvandring, förutsatt alltså att missväxten 

någorlunda avspeglats i lånen av spannmål. 

Att just Älvkarhed utgjort ett så markant undantag torde emellertid ha 

varit mer än en tillfällighet. Denna by hade, som framgått av det före

gående varit centrum för den stora erikjansarutvandringen drygt tjugo år 

tidigare. Det förefaller därför inte osannolikt, att man där i högre grad 

än på andra platser i socknen kan ha erhållit ekonomisk hjälp från Amerika 

för att finansiera utvandringen. 

Därmed kommer också utvandringstraditionens betydelse in i bilden. Men 

till denna ska vi återkomma i kapitel VIII. Här ska vi istället nöja oss med 

följande konstaterande: De byar som noterade de högsta utvandringsinten-

siteterna 1868/69, redovisade antingen mycket låga lån av spannmål 1867/68 

eller också hade de varit utpräglade "jansarbyar", dvs haft högre ut

vandringsintensitet än genomsnittet för socknen 1846-50. Något enda exem

pel på att en by haft högt utvandringstal och samtidigt noterat ett högt 

spannmålsbehov utan att byn har varit en "jansarby" finns inte. Tabell 14. 
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Resultatet kan sägas överensstämma med vad Sten Carlsson funnit i en 

undersökning av utvandringen från Jönköpings län 1861-1870. Någon 

korrelation mellan fattigdom och utvandring kunde där över huvud taget 

inte konstateras. Han finner också att "i bygder, där det redan fanns en 

kontinuerlig utvandringstradition, har missväxterna mer än annorstädes 
47 o gjort emigrationen till en massföreteelse" . Samma förhållande gällde också 

riket. Nödårens emigration var inte störst från de av missväxt hårdast 
O O €> 48 drabbade områdena utan från områden med tidigare utvandringstradition 

Den tendens som vi för Alftas del kunnat iaktta redan på bynivå synes 

alltså ha haft sin motsvarighet också på andra platser. 

Tabell 14. Alftabyarnas spannmålslån från sockenmagasinet 1867 och 
1868 i fot per individ av medelfolkmängden 1866-70 samt 
utvandringen från respektive by 1867, 1868 och 1869 i 
procent av MFM. 

Lån av spannmål Utvandring S:a utv. MFM 
1867 1868 S:a 1867 1868 1869 1868-69 1866^7 

Kyrkbyn 1 0,60 0,82 1,42 0,4 1,1 3,1 4,2 828 
Sunnanåker 0,44 0,99 1,43 1,4 0,7 2,1 2,8 144 
Malvik ^ 0,41 0,96 1,37 0,7 0 2,2 2,2 137 
Älvkarhec^ 1,57 2,05 3,61 1,8 5,4 1,3 6,7 224 
Grängsbo 0,33 0,52 0,85 4,1 1,7 2,1 3,8 345 

Tranberg1 0,65 0,83 1,48 0,8 10,9 5,9 16,8 119 
Nässäter/ 

94 Myra 0,79 0,98 1,77 1,1 0 0 0 94 
Wiken 0,78 1,24 2,02 0 3,2 0 3,2 280 
Westanå 0,89 1,29 2,18 0 1,2 0 1,2 85 
Nordanå 0,43 0,32 0,75 4,5 7,4 0,6 8,0 176 

Gundbo* 0,22 0,63 0,85 0,7 3,4 1,3 4,7 148 
Näsbyn 0,12 0,37 0,49 1,3 1,3 4,1 5,4 224 
Långhed 0,21 0,55 0,76 1,9 1,9 0 1,9 411 
Hässja 0,02 0,02 0,04 2,7 0 1,4 1,4 147 
Svedja 0 0 0 2,2 2,2 13,0 15,2 46 

Önneberg1 0,14 0,15 0,29 5,6 8,3 0 8,3 108 
Norrby 0,49 0,66 1,15 2,8 3,3 0,5 3,8 211 
Gäddvik 0,30 0,62 0,92 0,8 2,1 0,8 2,9 238 
Galven 0,22 0,40 0,62 1,1 6,6 0,1 6,7 90 
Grannäs 0,91 1,25 2,16 0 0 0 0 62 

Skålsjö 0,19 0,64 0,83 0,8 0 2,4 2,4 127 
Flät 0,29 0,49 0,78 0 0 2,4 2,4 124 
Gullberg 0,09 0,10 0,19 0 2,1 0 2,1 95 

Hela socknen 0,48 0,73 1,21 1,3 2,5 1,8 4,3 4 463 

Källa: Sockenmagasinets räkenskaper samt husförhörslängder. 

1 = "Jansarby" i den meningen att byn hade högre utvandringsintensitet 
än genomsnittet för socknen 1846-50. 
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ring från samma områden 1867-1869. Källa: Sockenmagasinets 
räkenskaper samt husförhörslängder. 
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7.4.2 Nödårsutvandrarnas sociala rekrytering 

Nödårsutvandrarna från Alfta rekryterades till nästan tre fjärdedelar bland 

de obesuttna. Andelen var något högre än den hade varit 1846-50. Den var 

emellertid klart lägre än 1881-85 då den uppgick till 81 procent. De obe

suttna var således klart överrepresenterade i samtliga utvandringstoppar. 

Det sätt på vilket de olika yrkeskategoriernas utvandringsintensiteter under 

nödåren skilde sig från de övriga utvandringsperiodernas tyder på att eko

nomiska faktorer spelat en betydande roll för många i utvandringssituatio

nen. Detta är särskilt påtagligt bland de obesuttna för vilka intensitetskur
van i flera fall var klart lägre 1866-70 än under de övriga utvandringstop-
arna. Tydligast kom detta till uttryck bland obesuttna kvinnor, ogifta såväl 

som gifta, i åldrarna 15-49 år. Även bland gifta obesuttna män i åldern 

30-49 år var utvandringsintensiteten lägre. De enda obesuttna som inte re

dovisade lägre utvandringsintensitet under nödåren än under övriga toppar 

var ogifta män i åldrarna 15-49 år. Det sistnämnda torde ha sin förklaring 

i att det ur ekonomisk synpunkt naturligtvis måste ha varit lättare att emi

grera för den som var ogift än för den som var gift. Diagram 18 (a-f). 

Lägsta utvandringsintensiteten under nödåren svarade torpare och pigor 

för. Överraskande höga utvandringstal noterade däremot soldater, husmän 

och inhyses, alltså kategorier som rimligen bör ha haft ganska stora pro

blem att ekonomiskt klara en utvandring. Hantverkarna, vilka torde kunna 
49 anses som ett övre "skikt" bland de obesuttna , hade sin högsta utvand

ringsintensitet under denna period. De ekonomiska problemen i samband 

med en utvandring har således av allt att döma upphört att vara något 

större hinder för utvandring redan i ett mellanskikt av befolkningen. 

I det översta sociala skiktet, bland ämbets- och tjänstemännen, var utvand

ringsintensiteten högre under denna period än under övriga utvandringspe

rioder. Hos bönderna var den däremot lägre än vad den hade varit 1846-50. 

De bönder som emigrerade hade dessutom varit ägare till gårdar som var 

betydligt mindre än de kvarboendes. Medan de sistnämndas innehav av 

jord uppgick till i genomsnitt 5 öresland och 9 penningland var motsvarande 
50 siffror för de bönder som utvandrade 3 öresland och 9 penningland . Skill

naden kom till synes både hos bönderna exklusive deras hemmasöner/ 

hemmadöttrar och hos de sistnämnda. 
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Diagram 18 (a-f). Utvandringsintensiteten i Alfta 1846-50, 1866-70 och 1881-
95 med hänsyn till kön, civilstånd och besuttenhet. 

Källa: Husfhl. 
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Att bönder med små gårdar emigrerade i större utsträckning* under nödåren 

än bönder som var ägare till större jordbruk låter sig väl förklaras. För 

dem som övertog mindre gårdar kunde det ofta vara en mycket tung börda, 

att klara av försörjningen både av åldrande föräldrar och av sig själva, 

samtidigt som det kanske dessutom krävdes av dem att också betala kom

pensation till syskon för deras del i arvet och göra avbetalningar på lån 

osv. Att missväxtår i sådana situationer kunde göra en redan kärv situa
tion ohållbar är naturligt. Under intryck av löften om gratis jord i Amerika 

sålde många därför sina gårdar för att försöka skapa sig en ny och bättre 
51 framtid där . Diagram 19 (a och b). 

Vi har således konstaterat, att huvuddelen av nödårsutvandrarna rekry

terats bland de fattiga, obesuttna befolkningsgrupperna, men att de allra 

fattigaste av allt att döma i hög grad har hindrats att utvandra av ekono

miska skäl. Sådana hinder har uppenbarligen inte förelegat i lika stor om

fattning bland dem som befunnit sig högre upp på den sociala rangskalan 

och som i några fall t o m noterat högre utvandringstal än under övriga 

perioder. 

Sålunda var det inte den allra fattigaste delen av befolkningen som emigre

rade under denna period. Det mesta tyder istället på att det snarare var 

ett mellanskikt av befolkningen som gav sig iväg. I den mån hantverkarna 

kan betraktas som typiska för detta mellanskikt får detta ytterligare stöd 

eftersom dessa hade den högsta utvandringsintensiteten av samtliga yrkes

grupper. 

Viktigt att observera i detta sammanhang är utvandringen bland de olika 

yrkeskategoriernas hemmasöner/hemmadöttrar. Dels utgjorde dessa en stor 

och växande andel av totalantalet utvandrarna, dels var det troligen lättare 

för dem än för de äldre att reagera på situationen i socknen genom att ut

vandra. Sålunda återfinns det högsta värdet för utvandringsintensiteten 

ungefär i mitten av den sociala rangskalan representerat av hemmasöner/ 
hemmadöttrar till hantverkarna. Värdena avtar sedan såväl uppåt på 

denna skala som nedåt. Tabell B 3, 11 och 12. 

Det kan här ha sitt intresse att återknyta till utvandrarnas betygsselektion 

under nödåren, där alltså de besuttnas negativa selektivitet bjärt kontra

sterade mot de obesuttnas positiva. Även om det naturligtvis kan vara 

vanskligt att utifrån detta dra några bestämda slutsatser kan man dock 

konstatera, att detta låter sig väl förenas med tesen att utvandrarna i 

185 



^0 

7S 2S" 

20 

\ 1 Kvartsen de, 
J—Ö—» o i i G"O--O^q d̂ 

2 4 6 g 40 M 44 2 
Abitai Ö7fs- ocVì peyïmnglawd Avital öres- cxm p€yi^iiYig(aiac( 

Diagram 19 (a-b). Bönderna i Alfta procentuellt fördelade efter gårdarnas 
storlek i öresland. Kvarboende respektive utvandrare 
a) Exklusive hemmasöner/hemmadöttrar 
b) Hemmasöner/hemmadöttrar 

Källa: Husfhl. 

huvudsak utgjorts av ett mellanskikt av befolkningen. Utvandrarna har 
tillhört ett nedre skikt besuttna och ett övre skikt obesuttna. 

Förklaringen till detta resultat skulle således vara, att de bönder som inte 

förmått klara av nödårens påfrestningar hellre sålt sina hemman och ut

vandrat än stannat kvar och utsatt sig för risken av en proletarisering 

och en därav följande social degradering. Omvänt tycks mycket tala för att 

de obesuttna utvandrarna rekryterats från ett övre skikt obesuttna för vil

ka situationen i socknen framstått som bevis på att deras sociala ambitioner 

inte skulle kunna förverkligas annat än genom en utvandring och som dess-
o o 52 utom haft vilja och förmåga att genomföra en sådan 
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7.5 Sammanfattning 

Syftet med detta kapitel har varit att undersöka emigrationens tillväxt och 

kulmen under 1860- och 1880-talet främst utifrån den roll de religiösa och 

ekonomiska faktorerna spelade. 

Isynnerhet vad gäller den religiösa faktorns roll har uppfattningarna bland 
forskarna gått isär. Debatten har präglats av oklarhet beroende på att man 

inte alltid skiljt på dess roll i initialskedet av utvandringen å ena sidan och 

dess betydelse under senare skeden av emigrationen å den andra. 

Till skillnad från den första utvandringen från Alfta, vilken alltså var 

religiöst betingad, hade emigrationen från socknen under 1860-talets senare 

del en klart ekonomisk grund. Den positiva korrelationen mellan utlåningen 

av spannmål från sockenmagasinet och utvandringen torde kunna tas som 

ett klart belägg för detta. En uppföljning av lånens omfattning på bynivå 

pekade dessutom på att även utvandringstraditionen bör ha varit en i hög

sta grad verksam faktor. 

Fattigvårdskostnadernas snabba ökning under nödåren vittnar om en svår 

situation för många i Alfta vid denna tid. Bl a i syfte att begränsa kost

nadsökningen gav kommunen ekonomiska bidrag till fattiga som önskade 

emigrera till Amerika. Systemet fick sin största omfattning i samband med 

utvandringskulmen i början av 1880-talet då bidrag gavs till nästan vart 

tredje barn som emigrerade. 

Underrepresentationen av obesuttna bland nödårsutvandrarna tyder på att 

många inte kunnat utvandra av ekonomiska skäl. Men samtidigt var det 

inte heller de mest välbeställda som gav sig av utan ett mellanskikt av be

folkningen främst bestående av hantverkare och mindre bönder. De sist

nämnda har säkerligen haft svårare att klara nödårens påfrestningar än 

bönder med större gårdar. Man kan därför förstå, att det bör ha känts 

lockande för de mindre bönderna att emigrera till Amerika för att där 

skapa sig en framtid som ägare till större och bättre jordar än man haft 

i Sverige. 

Under 1880- och 1890-talet var det i motsats till tidigare inte situationen 

i Alfta som främst orsakade den omfattande emigrationen. Istället var det 

i första hand förhållandena i Amerika i förening med dels den alltmer vid
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sträckta rörligheten bland de yngre men framför allt med den oerhört 

starka lokala utvandrings traditionen som var avgörande. 

Inte på någon annan plats i Sverige torde man kunna se de i tur och ord

ning religiösa, ekonomiska och traditionsmässiga faktorernas betydelse för 

emigrationen tydligare illustrerad än i Alf ta; 

den religiösa faktorns avgörande betydelse för emigrationsinnova

tionens genombrott på 1840-talet. 

den ekonomiska faktorns stora betydelse för utvandringens fort

sättning och tillväxt under 1860-talet, samt 
traditionsfaktorns roll i samband med emigrationens kulmen under 

1880- och 1890-talet. 

Av dessa tre huvudfaktorer för alf t au tvan dringen har vi hittills undersökt 

endast de två förstnämnda mer ingående. I sista kapitlet ska även utvand

ringstraditionens betydelse närmare studeras. 

188 



KAP VIII ERIKJANS ARUTVANDRINGENS TRADITIONSBILDANDE BETYDELSE 

8.1 Inledning 

Att utvandringstradition är en viktig förklarande faktor för utvandringen 

från en viss ort är en väl belagd generalisering inom emigrationsforsk

ningen och något som det bland forskarna råder stor enighet om*. Såtill
vida ligger det därför inget uppseendeväckande i att, som framgått, tecken 

på traditionsfaktorns roll kommit till synes också beträffande utvandringen 

från Alfta. I de fall traditionen går tillbaka på en religiöst betingad emi

gration, som här erikjansarnas, har dock det påståendet framförts att detta 
inte skulle gälla i samma grad som för annan utvandring. 

Till skillnad från Andrés Svalestuen, som alltså betraktat den tidiga emigra

tionen med dess religiösa grund som en huvudförutsättning för den senare 

massemigrationen i samtliga skandinaviska länder, anser sig sålunda Eric 

de Geer ha kunnat visa, "att tidig emigration inte, såsom framförts i debat

ten, utan vidare leder till fortsatt och stark emigration"2. På grundval av 

en jämförelse länsvis av emigrationen från Sverige 1846-50 och 1851-60 med 

emigrationen 1881-90 och 1851-1930 kommer han till resultatet "att tidig 

emigration, här representerad av den första emigration s vågen 1846-50, inte 

hade någon nämnvärd betydelse för den senare emigrationen, till skillnad 

från den andra vågen på 1850-talet". Enligt de Geer skulle en stor del av 

förklaringen till detta ligga i den tidiga emigrationens annorlunda karaktär, 

vilket dels erikjansarutvandringen, dels storstadsutvandringen från Stock

holm och Göteborg anses exemplifiera. Den religiöst betingade utvandringen 

liksom den tidiga medelklassemigrationen skulle sålunda inte ha varit tradi

tionsbildande i samma utsträckning som den senare landsbygds- och bruks-
3 emigrationen . 

I en kronologisk översikt över den svenska utvandringen till Amerika ger 

Sten Carlsson en rad exempel på emigration s traditionen s betydelse. Beträff

ande erikjansarutvandringens traditionsbildande betydelse uttrycker han sig 

däremot försiktigt, vilket givetvis är naturligt med tanke på att detta inte 

har undersökts tidgare. 

"A strong, but chronologically limited effect was generated by the 
emigration of 'Erik Janssonists' from Alfta, Hälsingland, and from 
Erik Jansson s home district in Uppland in 1846. The direct rela
tionship between this mass emigratior^ and the later emigration 
from southern Hälsingland is less clear" . 
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Med hänsyn till i synnerhet Eric de Geers forskningsresultat, vilket sugge

rerar fram en bild av erikjansarutvandringens ringa tradition s bildan de be

tydelse samt med tanke på den oklarhet som präglar nuvarande forsknings

läge på området, framstår en närmare undersökning av huruvida denna bild 
kan anses korrekt som i hög grad angelägen. 

Vi ska därför studera erikjansarutvandringens traditionsbildande betydelse 
dels lokalt vad gäller den fortsatta utvandringen från Alfta, dels regionalt 

genom att jämföra den fortsatta utvandringen från "jansarsocknar" i Gävle
borgs län med utvandringen från "icke-jansarsocknar". Men vi ska inte nöja 

oss med detta utan även försöka studera vilken roll erikjansarna spelat för 
emigrationens innovation s spridning på riksnivå. 

8.2 Emigrations traditionen på lokal nivå - Alfta socken 

Mot bakgrund av att utvandrings tradition är något som främst får sin för

ankring i lokala områden låter den sig följaktligen också lättast dokumente

ras på lokal nivå. Som kärnområde för erikjansarutvandringen är den fort

satta utvandringen från Alfta därför ett relevant objekt för studiet av jan-

sarutvandringens traditionsbildande betydelse. 

Anledningen till traditionsfaktorns stora betydelse eller - för att anknyta 

till Lee - det faktum att emigrations strömmar tenderar att gå i vissa be

stämda fåror, beror enligt denne på att det skapas kontaktkanaler mellan 

olika orter. Genom dessa kanaler kan sedan viktiga kunskaper om en viss 

destinationsort förmedlas tillbaka till utvandringsorten och där få avgörande 
5 betydelse för den fortsatta rekryteringen av emigranter . 

Detta framstår så mycket tydligare som det visat sig, att uppbyggandet av 

en transportorganisation för emigranter mot slutet av 1860-talet i förening 

med en omfattande emigrationspropaganda inte tycks ha haft mer än margi-
nell betydelse för emigrationen från Sverige . Samtidigt måste dock givet

vis emigrantagenternas informationsmaterial om Amerika och annonseringar 

i pressen med bl a resetekniska upplysningar anses ha verkat emigrations-

befrämjande. Detta gäller även efter 1883 då informationsmaterial till följd 

av en skärpt hållning från myndigheternas sida inte längre kan karaktäri

seras som lockande och emigr an tvärvan de utan istället som relativt torf-

tigt7. Viktigt att notera är att den emigrationsbenägenhet hos befolkningen 

som tagit sig uttryck i att man tillskrivit en emigrantagent av allt att döma 
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varit avsevärt högre än den faktiska utvandringen. Sålunda finner Berit 

Brattne i en undersökning av 978 sådana brevskrivare att hela åttio pro-
g 

cent av dessa inte har utvandrat . 

Sannolikt har därför den i särklass viktigaste enskilda faktorn av betydelse 

för den potentielle emigranten utgjorts av breven från tidigare utvandrade 

släktingar eller bekanta. Några rader från en sådan person, som man har 
haft förtroende för, torde således ha betytt åtskilligt mer för den enskildes 

accepterande av utvandringsinnovationen än aldrig så många sidor operson-
o o 9 lig text med information från någon emigrantagent . 

Sammantaget synes detta på ett slående sätt illustrera vad redan en hel del 
diffusionsforskning kunnat påvisa, nämligen att medier av masskaraktär, 

som i detta fall emigrantagenternas material och annonser i tidningspressen, 

onekligen varit av viss betydelse vad beträffar första ledet i utvandringens 

innovationsförlopp - informationsspridningen. För det senare ledet - själva 

accepterandet av innovationen - har däremot direkt personlig påverkan via 

brev från någon bekant som utvandrat tidigare varit långt viktigare. 

8.2.1 Amerikabreven 

Det är således fullt i sin ordning att sambandet mellan erikjansarutvand-

ringen och den senare emigrationen från Alf ta tydligast kommer till ut

tryck i amerikabreven. Många sådana från emigranter till anhöriga i Alfta 

finns bevarade och även tryckta"^. De sistnämnda härrör för det mesta 

från tiden närmast efter erikjansarutvandringen. Brevens innehåll utgörs 

ofta av den mest utpräglade emigrationspropaganda. I flera fall har denna 

via tidningar och broschyrer kommit en stor läsekrets till del, varför det 

knappast är ägnat att förvåna, att det främst är genom deras förmedling 

emigrationen vunnit fäste och fortsatt spridning i dessa bygder. 

Vi ska belysa hur denna propaganda har sett ut och hur breven har inne

hållit råd och anvisningar för emigranter genom att återge innehållet i 

två amerikabrev till Alfta skrivna med drygt tjugo års mellanrum. Beträff

ande det tidigare brevet riktar sig propagandan dessutom till vissa namn

givna personer, varför det även blir möjligt att se i vad mån denna haft 

avsedd verkan. Medan detta brev är skrivet av en alftabo som emigrerat 

med erikjansarna men som brutit med dessa efter ankomsten till Bishop 

Hill, är det senare brevet författat av en av Erik Janssons närmaste män, 
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alftabon Anders Berglund, vilken, som tidigare nämnts, fungerat som 

kolonins ledare en tid efter profetens bortgång. 

Det tidigare brevet, som är daterat den 20 juli 1847 i Victoria, en stad ett 

par svenska mil från Bishop Hill, utgavs senare samma år anonymt från 

A.P. Laudins tryckeri Gävle. Delar av brevet trycktes även i Norrlands

posten den 31 december 1847, där också upplysning gavs om att bro
schyren fanns att köpa hos bokbindare Ångman i Gävle**. Efter skildringen 

av händelserna under överresan till Amerika och den första vinterns svåra 

strapatser, varvid Erik Janssons agerande starkt kritiseras, kommer för

fattaren in på det avsnitt, som av allt att döma spelat en mycket viktig 
roll inte bara för den fortsatta utvandringen från Alf ta och Hälsingland 

12 utan överhuvudtaget för "amerikalegen den s " spridning i Sverige 

"Nu till slut vill jag i min lyckliga och glada ställning låta eder 
veta något om detta lands oskattbara härlighet, om dess stora 
rikedomar, om den allmänna välmåga, som råder i varje hus och 
koja. 

Det är verkligen ett Canaan, där mjölk och honung flyter till en
var, som kan och vill arbeta. Klimatet är sunt och friskt, luften 
ovanligt hög, ren och klar, långa och varma somrar, ingen kall 
höst och vår. Vintern kort (omkring 3 månader) jorden rik och 
fruktbar, betäckt med djup matjord, fet till den grad att jag behö
ver intet gödsla den, utan endast för varje år avskörda hennes 
rika produkter, som jag har planterat. Här är inga missväxter, 
utan allting giver rik avkastning; kreaturen gå dagligen och beta 
i ett gräs, som är från 2 å 3 till 6 å 8 fot högt, nämligen på 
kullarna det förra fottalet och i dalarna det senare. Då någon slår 
gräs för kreaturens behov av vinterfoder, går han ut på samma 
fält, där kreaturen beta och uppsöker där var det är bäst i hans 
tycke, det är inte så noga om han skördar på en annans ägor, 
ty under vintertiden och bittida om våren brukar de att sätta eld 
på dessa stora och rika gräsfält på det att, när det nya gräset 
begynner att växa, det gamla icke måtte vara i vägen. Om jag 
ville hava hundratals kor, oxar eller får, så fick de gå att beta 
hela sommaren i dessa rika gräsfält, utan att jag behövde betala 
en enda sty ver. 

Landet är omväxlande med sådana stora gräsfält och vackra skogar, 
genomskurna av talrika större och mindre floder, tätt bebyggt med 
städer, som årligen tillväxa och bliva större samt även tillväxa i ri
kedom och välmåga. Jag har nu sedan nyåret, då jag rymde från 
Erik Janssons korrektionshus, byggt mig ett stort och präktigt 
hus, betalt det, betalt tomten som det står på här i staden 
Victoria. Jag har köpt två kor samt flera andra nödvändighets 
och husgeråds saker. Jag kan dagligen förtjäna en dollar, det är 
nära 4 Riksd. och då jag haver bråttom och är flitig i arbetet kan 
jag förtjäna 6 Riksdaler. När jag behöver köpa för mitt uppehälle, 
så är priserna följande: En mark superfint vetemjöl 3 skilling, en 
mark kött eller fläsk ifrån 6 till 8 skilling, en mark smör omkring 
12 skilling. Stövlar och skor äro både starkare och för bättre pris 
än i Sverige, på kläder och kladningstyg är priset omkring det
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samma som i Sverige, några sorter kan vara dyrare, men däremot 
för andra sorter så mycket bättre pris. Amerikanarne äro ett bra 
folk, vänliga uti sitt umgänge och behandla främlingar och utlän
ningar såsom vänner och bröder. 

Några råd till eder älskade föräldrar: I bören icke tänka på mig 
med smärta, sorg eller bekymmer, utan häldre våren glada och 
inneslut mig uti edert kärleksfulla minne, ty jag är uti goda och 
lyckliga omständigheter, jag bor uti ett fett och rikt land ibland 
ädla och goda människor och har goda förtjänster. 

Till dig, min käre broder, har jag intet mera att säga, än vad jag 
nu allaredan har sagt, endast något i fall du beslutar att resa hit 
till mig, vilket jag önskar av allt mitt hjärta. Jag har här ovanföre 
beskrivit detta lands godhet, jag har därom intet mera att tillägga, 
än att kommer du hit skall du finna, att detta land är ändå bättre 
än jag kunnat beskriva det. Skulle du tycka att du mår bra där 
du är och befinner dig väl, så har jag ingenting att däremot in
vända, men om hårda år och mera dyligt skulle inträffa, så gör du 
bäst i att flytta hit och taga far och mor med dig, såhava vi sedan 
ingen i Sverige att tänka på. 

Några ord till Jan Petter i Nordanå: Om du, kära bror, beslutar 
dig att komma hit, så gör du det lyckligaste val i världen, vilket 
du kan sluta till av mitt brev och av allt vad jag däri har sagt 
om detta lands godhet. 

Käre fader: Var god och sänd detta mitt brev till Näs Olof i 
Tranberg, på det att han med de övriga av mina vänner må bliva 
i tillfälle att läsa det. Hälsa med detsamma min svärfar om han 
lever. 

Skulle någon besluta sig att komma, så vill jag säga eder vad väg 
ni har att gå. Ställ eder resa ifrån Sverige till New York, därifrån 
få ni gå på ångfartyg till en stad som Troij, därifrån till staden 
Buffalo på kanalbåt som dragés av hästar, sedan därifrån till 
Chicago på ångbåt, ifrån Chicago reser ni till mig enligt adress 
med hästar och vagn hela vägen. Från New York till mig är om
kring 250 svenska mil. När ni kommer till New York frågar ni 
efter svenska Pastorn herr O.G. Hedström, som är pastor vid 
svenska församlingen därstädes, han vill hjälpa eder uti allt vad 
ni önsken och behoven. Gruva eder intet för att lära eder engelska 
språket, jag har varit här i 10 månaders tid och jag och min flicka 
kunna tala så mycket det behöves. 

Till gelbmakare Hans Brunk i Näsbyn. Jag vill låta eder veta huru 
mitt nu varande tillstånd är. Herren till pris och lov är det så, att 
Gud har begåvat mig med en god hälsa, allt sedan jag reste ifrån 
mitt fädernesland. Och nu har jag gård och litet jord, och mera 
kan jag få efterhand. Ett tunnland jord kostar 5 riksdaler och en 
dagspenning är 4 riksdaler. Och nu har jag skilt mig ifrån den 
själamördaren Erik Jansson, och bor nu två svenska mil ifrån Erik 
Janssons koloni i staden Victoria. Och här hava vi en svensk 
präst, och här äro vi hundra svenskar, som ha gått ifrån denna 
mördaren, många utav hans smorda profeter ha även gått ifrån 
honom. Vi hava nu antagit den rena evangeliska läran efter som 
Guds ord säger, att vi icke skola ha några andra Gudar före mig. 
Min hustru och två flickor, nämligen Margreta och Karin, äro näm
ligen döda genom misshandling. 
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Om nu någon av eder eller mina bröder eller vilken som hälst vill 
begiva sig ut ifrån edert land, så är det här rum nog till alla att 
bo, och det är ett gott land, i synnerhet för ogifta, att jag det 
icke med ord kan beskriva. Bara de haver så mycket, att de 
kunna komma över havet, så kunna de, när de komma fram till 
New York, på några månader förtjäna så mycket i stället. Ni kan 
komma över havet för hundra riksdaler och för bättre pris, om 
man hörer sig för. 

Skomakaren P. J. och hustrun K. P. 

Jung oErik hälsar till sina bröder, att vi alla leva med hälsan och 
har gått från Erik Jansson. 

P.S. Ifrån min syster kan jag även hälsa. Hon är ännu kvar hos 
Erik Jansson, och ifrån A.M. kan jag även hälsa, han bor hos mig 
med hustru och barn" 

Författaren är således en av de enbart i staden Victoria vid denna tid

punkt omkring hundra avhopparna från Erik Janssons koloni. Han fördömer 
som synes i mycket kraftiga ordalag deras tidigare ledare. Men samtidigt 

tycks han ingalunda ha känt sig lurad till Amerika. Åtminstone ger inte 

brevet någon antydan i den riktningen eller att han skulle ha upplevt 

någon som helst besvikelse över sin utvandring. Tvärtom förmedlas till 

läsaren uppfattningen att utvandringen varit det bästa som hänt honom. 

Hans lovprisning av det nya landet tycks inte känna någon gräns. 

Innehållet i brevet är med andra ord ètt tydligt exempel på en tidig och 

mycket utpräglad emigrationspropaganda. Via broschyrer och tidningspress 

har denna dessutom nått ut till avsevärt fler människor än de i brevet 
nämnda mottagarna. Sannolikt har just detta brev därför spelat en viktig 

roll för den fortsatta rekryteringen av emigranter inte bara i Alfta utan 

även på många andra platser. Hur stor betydelse brevet verkligen har kom

mit att spela i det sammanhanget är naturligtvis omöjligt att säga. Vad man 

däremot kan undersöka är i vilken utsträckning de personer som i brevet 

direkt uppmanas att utvandra har följt rådet. 

Eftersom det inte är fullt klart exakt vem författaren var, kan man följakt

ligen inte med absolut säkerhet avgöra om hans föräldrar och bror följt 

uppmaningen. Om den person Gun Andersson, som närmare forskat kring 

detta brev, utpekar är den rätte, så har dessa stannat hemma. Även Jan 

Petter i Nordanå har bott kvar i socknen, där han bl a verkat som medlem 

av skolrådet. Inte heller Näs Olof i Tranberg emigrerade. 
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Till skillnad från de förut nämnda emigrerade däremot gelbmakaren Hans 

Brunk och hans hustru Martha. Detta skedde dock inte förrän 1866, då 

Brunk för övrigt hade titeln byggmästare och således var en av de många 

hantverkare som utvandrade från socknen under den andra utvandrings

vågen. I Brunks fall kan vi således belägga ett klart samband mellan erik

jan s a rut van dringen på 1840-talet och hans egen utvandring på 1860-talet i 

den meningen att han varit föremål för en direkt emigrationspåverkan redan 
två årtionden innan utvandringen kom till stånd. Sambandet visar sig också 

däri att Brunk slog sig ner i Bishop Hill där han dock avled redan 1870 
14 medan hustrun levde kvar där ända till 1912 

Beträffande Jung Eriks bröder utvandrade två av dem 1852 respektive 1853. 

En tredje stannade däremot hemma trots att både hans hustru och två dött

rar utvandrat med erikjansarna 1846. 

Sålunda betyder detta att fyra av de i brevet apostroferade tio personerna 

efterkommit brevskrivarens uppmaning att emigrera till Amerika. 

För studiet av erikjansarutvandringens betydelse för den fortsatta utvand

ringen från Alf ta är dock givetvis de direkta kontakterna mellan de från 

Alfta utvandrade jansarna och deras hemort av speciellt intresse. Som 

andra brevexempel har därför valts ett brev daterat i Bishop Hill den 10 

februari 1868 och, som nämnts, skrivet av Anders Berglund, Alftas mest 

inflytelserike jansare. Brevet är ställt till "sonson Olof" i Alfta, som till

hör en grupp som står i begrepp att emigrera. Huruvida denne Olof också 

är ledare för gruppen framgår inte. I alla händelser har den erfarne 

Anders Berglund många goda råd att förmedla inför uppbrottet. Bl a be

tonar han att de inte ska sälja sina egendomar i Alfta och Ovanåker till 

underpris eftersom det är viktigt att ha pengar när man kommer till 

Amerika. Han ger vidare förslag på bra banker då det gäller växlingen 

av valuta samt lämnar utförliga anvisningar om lämpligaste resväg, isynner

het för sträckan New York - Illinois. Brevet avslutas på traditionellt sätt 

med uppräkningen av en mängd släktingar och andra personer som hälsat 

till Olof och till olika personer i Alfta. I ett tillägg hänvisar Berglund till 

pastor Witting i Göteborg, vilken, som vi tidigare sett, utvandrat med en 

grupp jansare 1847. 

"Denne man reste över Oceanen tre gånger förliden sommar. Han 
har sina säkra kända vänner både i New York och Chicago och 
kan rekommendera dig och ditt sällskap till det bästa på alla 
ställen och jag är säker på om ni träffar honom hemma att han 
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vill göra sitt allra bästa.5för eder för att undkomma bedrägeri 
och svårigheter på resan" 

Mycket tyder på att Anders Berglund åtnjutit stor prestige i hemsocknen, 

bl a till följd av hans väl dokumenterade ledaregenskaper och insatser i 

olika sammanhang. Hans ovan relaterade brev från våren 1868 kan därför 

i hög grad ha medverkat till en ytterligare höjning av detta års kraftiga 
utvandringstopp. I alla händelser föreligger här ett belägg för ett nära 
samband mellan denna utvandring och erikjansarutvandringen. 

Som vi bl a kommer att se i nästa avsnitt tycks för Alftas del effekterna 
av ett sådant samband kunna göra sig gällande även under den tredje ut

vandringsvågen, som alltså infaller under 1880- och början av 1890-talet. 

Huvudförklaringen till detta är, liksom under nödårsutvandringen, ett 

fortsatt fungerande system av kontakter mellan de tidiga utvandrarna och 
deras hemort. Förutom breven förtjänar i det sammanhanget betydelsen av 

hemvändande svensk-amerikaners besök i sin födelsebygd ett omnämnande. 

8.2.2 Besök i Alfta 1887 av en utvandrare från socknen 1846 

Till de mera uppmärksammade amerikabesöken i Alfta får man nog räkna 

det som Anders Berglunds son Erik Bergland avlade i sin födelsesocken 

1887. Denne hade som tvååring följt med i erikjansarutvandringen 1846 och 

sedermera gjort en lysande militär karriär i Amerika. Genom sitt giftermål 

1878 hade han dessutom blivit avlägset släkt med ingen mindre än USA:s 
16 president Hayes eftersom deras fruar var kusiner . Det är kanske därför 

inte att undra på att det väckte stort uppseende i bygden när han som 

fullödig herrekarl kom åkande till sin födelsesocken i droska förspänd med 

två hästar1^. 

Troligen representerade denna triumfartade återkomst undersökningsperio

dens sista mera betydelsefulla emigrationspropaganda i Alfta, vilken kan 

sägas ha haft direkt anknytning till erikjansarutvandringen fyra årtionden 

tidigare. I vilken utsträckning denna propaganda bidragit till att öka ut

vandringen är naturligtvis omöjligt att avgöra. Att den kan ha spelat en 

roll framgår av att emigrationen från socknen mer än tredubblas under det 
o o o o 18 följande året 1888 jämfört med de båda föregående åren 
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8.2.3 Sambandet mellan jansarutvandring och senare utvandring från Alfta 

Sambandet mellan utvandringen av jansare från Alfta och den senare ut

vandringen från socken framträder mycket tydligt genom att de efterfölj

ande emigranterna i hög grad slog sig ner i områden nära Bishop Hill, 
inte minst i och omkring Galva. 

Det sätt på vilket emigrationens innovationsspridning har skett på bynivå 

och det faktum att de tidigaste utvandrarna uppehållit betydelsefulla kon

takter med sin hemsocken såväl som med senare utvandrargrupper därifrån 

samt att de sistnämnda följt de tidigare utvandrarna i spåren också vad 

gäller bosättningen i Amerika, utgör sålunda otvetydiga vittnesbörd om ett 
nära samband mellan erikjansarutvandringen och den senare 1800-tals ut

vandringen från Alfta. 

8.3 Emigration s traditionen på regional nivå - Gävleborgs län 

8.3.1 En undersökning i anknytning till Eric de Geers test 

Vilken betydelse har då erikjansarutvandringen haft för grundläggandet av 

en regional utvandringstradition? Eric de Geer har, som tidigare nämnts, 

gjort en grov test på korrelationen mellan den tidiga utvandringen och 

massutvandringen från Sverige genom att rangordna länen efter emigra

tionsintensitet. Resultatet sammanfattas med att "sambandet mellan den 

första emigrationsvågen (här 1846-50) och kommande massemigration före

faller vara i det närmaste obefintligt på denna aggregationsnivå" men att 
19 det slutliga mönstret börjar framträda redan 1851-60 . Med länen kvintils-

vis uppdelade efter fallande emigrationsintensitet återfinns sålunda Gävle

borgs län i högsta kvintilen såväl 1846-50 som 1851-60, men däremot i den 

näst lägsta 1881-90 och 1851-1930. De enda län som genomgående visat hög 

emigrationsintensitet under dessa tidsperioder är Jönköpings län och i viss 
o •• 20 mån Östergötlands län . 

Den bristande överensstämmelsen mellan den tidiga emigrationen och den 

stora massemigrationen förklaras till stor del ligga i "den annorlunda karak

tären av den tidiga emigrationen", vilket de Geer anser exemplifierat av 
21 bl a erikjansarutvandringen 
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Problemet med de Geers test är om det verkligen förmår fånga upp så 

värst mycket av traditionsfaktorns roll i detta sammanhang, vilket det ju 
22 avser att göra. De Geer själv betecknar visserligen testet som grovt men 

fråga är om det inte måste anses som ett alltför grovt mätinstrument för 

att kunna ligga till grund för slutsatsen att erikjansarnas utvandring inte 

skulle ha grundlagt någon särskilt stark utvandringstradition? 

Den allvarligaste bristen i detta test är att det inte tar hänsyn till den 

ekonomiska faktorns roll i form av bl a kraftiga variationer i ekonomisk ut

veckling mellan olika regionala områden. Det sistnämnda är nämligen av 

speciellt stor betydelse just beträffande Gävleborgs län, genom sågverks

industrins starka expansion där under 1870- och 1880-talen. Enligt Florence 

E. Janson är det detta som är förklaringen till att den tidiga utvandringen 

från detta län inte fick samma fortsättning under massemigrationsepoken, 
som den tidiga utvandringen från smålandslänen och Östergötland. Upp

svinget inom sågverksnäringen hade "relieved the old economic pressure 

under an agricultural régime, .. . the tide of exodus was stemmed by the 
23 'good times' of the seventies, which continued until 1910" . Vikten av att 

de industriella förhållanden analyseras när man undersöker emigrationskur-
24 vans förlopp, har f ö betonats av bl a Birgitta Oden . 

Men om nu inte "den annorlunda karaktären av den tidiga emigrationen" 

utan den gynnsamma ekonomiska utvecklingen i Gävleborg är huvudförkla

ringen till den senare massemigrationens relativt blygsamma omfattning i 

länet jämfört med i andra län, så borde Gävleborg innan denna ekonomiska 

utveckling kom igång på allvar ha haft en desto högre utvandring om man 

tvärtemot vill hävda att erikjansarutvandringen hade en viktig traditions

bildande betydelse även på regional nivå. Detta visar sig också ha varit 

fallet. Gävleborgs län hade under 1860-talet landets näst högsta utvand

ringsintensitet. Mot bakgrund av det tydliga sambandet mellan erikjansar

utvandringen och nödårsutvandringen i Alf ta, har därför med största 

sannolikhet ett liknande samband funnits även på många andra platser i 

länet. Sammantaget kan detta knappast tolkas på annat sätt än att erikjan

sarutvandringen varit i högsta grad traditionsbildande. 

Under 1870-talets goda konjunkturer inom sågverksindustrin kommer Gävle

borgs utvandringsintensitet först på sextonde plats bland länen, en place

ring som det sedan behöll även under 1880-talet, vilket således är den 

tioårsperiod som ingår i de Geers test. Tabell 15. Jfr tabell 1, sid 28. 
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Tabell 15. Utvandringen till USA från Gävleborgs län jämfört med rikets 
och med övriga läns i Sverige 1846-1900. 

Källor: För åren 1846-50 har uppgiften om antalet utvandrare 
hämtats från Friman, s 24. I övrigt har uppgifterna 
hämtats från EU, bil. 5 och Carlsson 1976, s 117-118 
och 122. 

Utvand
ringsort 1846-50 1851-60 1861-70 1871-80 1881-90 1891-1900 

Gävle
borgs län 1 810 1 239 5 701 2 574 10 210 6 454 

Riket 3 917 14 865 88 731 101 169 324 285 200 524 

Gävleborgs 
utvandring 
i % a v rikets 46,2 8,3 3,8 2,5 3,2 3,2 

Gävleborgs 
utvandring i 
årligt pro
mille av MFM 2,29 0,94 3,83 1,57 5,13 2,81 

Rangordning 
bland länen 
i Sverige 1 3 2 16 16 18 

Av 1860-talsutvandringen att döma har sålunda erikjan saru t van dringen bi

dragit till grundläggandet av en mycket stark utvandrings tra di tion såväl 

lokalt i Alf ta, som regionalt i Gävleborgs län. Det vore anmärkningsvärt om 

denna utvandringstradition helt skulle ha upphört under de följande decen

nierna låt vara att en avmattning bör ha skett över tiden och i takt med 

utvandringsinnovationens ökade geografiska spridning. För även om det på 

goda grunder kan antas att den ekonomiska högkonjukturen i detta län 

verkat dämpande på utvandringen bör dock traditionsfaktorn, med hänsyn 

till den stora betydelse den uppenbarligen har haft under 1860-talet, ha 

spelat en roll också under utvandringskulmen på 1880-talet. 

I den nämnda undersökningen av Eric de Geer säger sig denne "beklaga, 

att det tills vidare inte går att testa denna tes" (hypotesen om traditions

faktorn) "på lokal regional nivå för hela landet". Vi ska mot bakgrund här

av anknyta till de Geers forskningsresultat och göra ett sådant test på de 

femtiofem socknarna i Gävleborgs län, vilket alltså var Sveriges utvand

ringslän nummer ett under den första emigration s vågen 1846-50. Syftet 

med detta är att ta reda på om de tjugotvå socknar i länet varifrån erikjan-
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sarutvandra re rekryterats 1846-50 skiljer si g ifråga om utvandringsfrekvens 

under massutvandringsvågen på 1880- och 90-talet gentemot de trettiotre 
"icke-jansarsocknarna"? 

Resultatet visar en genomsnittligt högre utvandringsfrekvens i "erikjan-

sarsocknar" än i "icke-erikjansarsocknar" såväl under 1880- som 1890-talet. 

Eftersom de båda grupperna inte företeer några egentliga skiljaktigheter 
då det gäller graden av socknarnas industrialisering är det troligt att 

skillnaden i utvandringsintensitet i stor utsträckning betingas av just 

traditionsfaktorn. "Erikjansarsocknarna" noterar dessutom en långsammare 

nedgång i emigrationen under 1890-talet än "icke-jansarsocknarna", vilket 

skulle kunna tolkas som ytterligare en indikation på att vi här fångat in 

en skillnad som verkligen har med traditionsfaktorn att göra. Tabell 16. 

Tabell 16. Utvandringsfrekvens i "erikjansarsocknar" respektive i "icke-
erikjansarsocknar" i Gävleborgs län 18.46-50. 1851-60, 1881-90 
och 1891-1900 i årligt promille av MFM . 

Källor: För åren 1846-60 är uppgifterna om antalet emigranter 
från "erikjansarsocknarna" baserade på en förteckning 
i JOA. Övriga källor är Friman 1974, Carlsson 1976 
samt EU bil. 5, tabell 77. 

Kategori 1846-50 1851-60 1881-90 1891-1900 

22 "erikjan
sarsocknar" 5,32 1,24 4,73 2,65 

33 "icke-
erikjansar-
socknar" 1,39 0,79 4,23 1,94 

1/ Värdena för de två senaste decennierna avser nettoutvandring och 
bygger på en beräkning av respektive kategoriers genomsnittsvärden 
i EU. 

8.3.2 "Traditionsfaktorn i erikjansarsocknarna" 

Frågan blir nu i vad mån en traditionsfaktor har gjort sig gällande även 

i var och en av de tjugotvå "erikjansarsocknarna" i länet. För att ta 

reda på detta har dessa rangordnats efter sin utvandringsintensitet 1846-

50 och jämförts dels med sin egen utvandringsintensitet 1851-60, för att 

se om den har blivit ytterligare stärkt under detta decennium, dels med 

utvandringsintensiteten kvintilvis för länets samtliga femtiofem socknar 

1881-90 och 1891-1900. 
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Av resultatet framgår, att traditionen från erikjansarutvandringen 1846-50 

i flertalet av dessa socknar uppenbarligen spelat en ganska obetydlig roll 

för utvandringen under 1800-talets två sista decennier. Med länets femtio

fem socknar och städer uppdelade kvintilvis efter utvandringsintensitet 

utgör erikjansarsocknar 1881-90 sex av de elva i översta kvintilen och fem 

1891-1900. Eftersom de proportionellt inte skulle ha utgjort mer än fyra, 

kan dock således en viss överrepresentation av erikjansarsocknar i översta 
kvintilen konstateras under de båda decennierna. 

Som tidigare nämnts hade Alfta länets näst högsta utvandringsintensitet 

under 1880-talet. Detta har utan tvivel sin viktigaste förklaring i den 

ojämförligt stora utvandringen av erikjansare från Alfta, varför det givet
vis är naturligt, att den utvandringstradition dessa grundlagt i socknen 

och som ytterligare stärkts under utvandringen på 1850-talet, gjort sig 

starkast gällande just i denna socken. Följande årtionde har däremot sock

nen halkat ner til1 sjuttonde plats, dvs till näst högsta kvintilen. Måhän

da är detta ett uttryck för att traditionsfaktorns betydelse för den senare 

utvandringen efter ett halvt sekel börjat avta även i Alfta. 

Andra "erikjansarsocknar" där tradition s fak torn tycks ha spelat en roll för 

den senare utvandringen är Åmot, Söderala, Bergsjö, Ovanåker, Forsa och 

Hassela. 

Beträffande emigrationen från Söderala menar Rondahl, att traditionen från 

jansarna spelat en roll ännu på 1860-talet, då en del av de som for "tycks 

ha gett sig till Bishop Hill". Kontakterna mellan Bishop Hill vid denna tid 

får bl a sin belysning av att Jonas Olsson under nödåren skickade ekono-
25 misk hjälp till sin hemsocken 

När det däremot gäller utvandringen omkring 1880 och senare, kompliceras 

bilden av att omkring en tredjedel (300 st = 35,7 %) av emigranterna från 

Söderala utgjordes av arbetare som flyttat in till industriorterna. Eftersom 
dessa i stor utsträckning rekryterats från Värmland och andra avlägsna 

trakter menar Rondahl det vara riktigast anta, att de knappast torde ha 

kommit i kontakt med den gamla traditionen i Söderala utan snarare kan ha 

medfört en egen utvandringstradition. Med beaktande härav framstår det i 

alla fall som sannolikt att flertalet av de 840 emigranterna från socknen 
26 1876-95 kan ha kommit i kontakt med den gamla utvandringstraditionen 

från jansarna. 
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Med det finns även exempel på att en stor utvandring av erikjansare inte 

skapat någon stark utvandring på 1880- och 90-talet. Extremfallet härvid

lag är Jättendal, en socken som p g a väsentligt mindre folkmängd notera

de en utvandringsintensitet av erikjansare i nivå med Alftas, men detta till 

trots intog jumboplatsen ifråga om utvandringen från länets socknar 1881-

1900. Någon entydig förklaring till detta tycks inte finnas. Kanske förkla

ringen ligger i en påstådd god balans mellan folkmängd och näringar. I 
alla händelser har socknen varit en välmående bygd där jordbruk i kombi

nation med linodling och ett omfattande fiske erbjudit befolkningen, som 
27 helt utgjorts av självägande bönder , tillräcklig försörjning. Som kust

socken skulle man kunna vänta att träindustrins uppblomstring på inte 

alltför avlägset håll skulle ha spelat en viktig roll, men så tycks inte ha 

varit fallet28. Tabell 17. 

Tabell 17. Utvandringen från "erikjan sarsocknarna" i Gävleborgs län 1846-
50 och 1851-60 i procent av medelfolkmängden med utvandringen 
kvintilvis från länets samtliga femtiofem socknar 1881-90 och 
1891-1900. 

Källor: För åren 1846-60 har uppgiften om antalet emigranter 
hämtats från en förteckning i JO A. Kvin tilberäknin gen 
för åren 1881-1900 är baserad på EU, bil. 5, tabell 77 

• = Högsta kvintilen 
B = Näst högsta kvintilen 
• = Mellersta kvintilen 
o = Näst lägsta kvintilen 
• = Lägsta kvintilen 

"Erikjansar- 1846-50 1851-60 1881-90 1891-1900 
socknarna" i Abs. Pro- Abs. Pro-
Gävleborgs län 

Alfta 382 9,31 137 3,39 • b 

Jättendal 100 9,30 86 7,54 • • 
Voxna 40 5,60 • • 
Åmot 58 4,50 112 7,99 • b 

Söderala 90 3,60 11 1,95 • b 

Färila 85 3,20 18 0,64 • • 
Bollnäs 167 2,80 • • 
Bergsjö 67 2,40 104 3,58 • • 
Mo 35 2,36 0 0 
Ovanåker 62 2,18 b b 

Forsa 48 2,15 • • 
Hassela 34 1,99 110 5,97 • • 
Ilsbo 11 1,97 11 1,95 • • 
Delsbo 6 1,70 - - • b 
Gnarp 38 1,60 11 0,45 0 • 
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Norrbo 12 1,40 - - 0 0 
Bjuråker 18 0,54 25 0,73 • b 
Söderhamn 8 0,47 1 0,05 b is 
Skog 10 0,44 20 0,78 • 0 
Enånger 8 0,30 20 0,80 0 • 

Arbrå 4 0,16 1 0,04 0 • 
Harmånger 2 0,15 2 0,15 0 • 

Totalt 1346 2,66 669 1,24 • • 

8.4 E rik jan s aru t van drin gen s betydelse för fortsatt amerikaemigration från 

Sverige 

Vi har i det föregående konstaterat, att erikjansarutvandringen 1846 ut

gjorde den egentliga upptakten till utvandringen från Sverige till Amerika. 

Vi har också funnit, att denna utvandring lagt grunden till en utvand

ringstradition vars verkningar kunnat skönjas under den senare massemi

grationen långt framåt i tiden, såväl lokalt i Alfta socken som regionalt på 

olika platser i Gävleborgs län. En återstående mycket viktig fråga är 

vilken betydelse erikjansarna och deras utvandring haft i ett så vidsträckt 

sam-manhang, som beträffande utvandringsinnovationens spridning på 

riksnivå och på vilket sätt detta i så fall kan ha kommit till uttryck? 

Eftersom det här inte kan bli fråga om att försöka få fram några kvantita

tiva mått på detta, ska frågan istället försöka belysas med hjälp av vissa 

ytterst väsentliga fakta i sammanhanget som en penetrering av litteraturen 

på området resulterat i. Intresset har därvid i första hand inriktats på att 

försöka klarlägga erikjansarnas betydelse för utvandringen under främst 

närmast efterföljande tidsperioder där relationer och samband lättast låter 

sig verifieras. 

Det första, som framstår som mycket väsentligt i detta sammanhang, är att 
erikjansarnas utvandring medverkade till en kraftig ökning av informations

spridningen om Amerika i Sverige. Då orsakerna till detta - de uppmärk

sammade händelserna kring sektens uppkomst och utvandring och de de

batter som med anledning därav blossade upp i tidningspressen och i riks

dagen samt kanske främst amerikabreven - redan behandlats relativt 

utförligt i det föregående, är en upprepning av detta onödigt. Sannolikt 

har Vilhelm Moberg gjort den bästa sammanfattningen när det gäller brevens 
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betydelse, när han ansett sig kunna konstatera, att "om det är något som 

har givit spridning åt amerikalegenden i Sverige, så måste det vara breven 

från Bishop Hill i Illinois"^. 

Det andra är, att det finns mycket tydliga förbindelser och anknytnings

punkter mellan erikjansarnas utvandring och flera för den fortsatta ut
vandringen från Sverige ytterst betydelsefulla grupputvandringar under 
emigrationens initialskede. Ledarna för dessa var ofta präster eller per

soner med ledande ställning inom den samtidigt frambrytande frikyrkorörel
sen . Gemensamt för båda kategorierna var deras nära anknytning till 

ledande personer inom svensk väckelse- och nykterhetsrörelse vid förra 

århundrandets mitt, som George Scott, Carl-Olof Rosenius, Peter Frellstedt 
30 och Peter Wieselgren 

Flera av de mest centrala punkterna i detta sammanhang har emellertid sin 

grund i situationen och händelseutvecklingen inte enbart i Sverige utan 

också i mycket hög grad i de nya svenska bosättningsområdena i Amerika. 

Det sistnämnda kommer därför att uppta en stor del av framställningen i de 

två avslutande avsnitten. 

8.4.1 Prästledda grupputvandringar med anknytning till erikjansarna - bo

sättningarna i Amerika 

I september 1849 lämnade prästen Lars Paul Esbjörn mot ärkebiskopens 

vilja Gävle i spetsen för en grupp på 146 personer för att bege sig till 
31 Amerika . Esbjörn hade tidigt kommit kontakt med vad som skulle kunna 

betecknas som emigrationspropaganda. Som sekreterare vid det stora nyk

terhetsmötet i Hudiksvall 1840 hade han sålunda lärt känna den amerikan

ske pastorn och nykterhetsivraren Robert Baird, vilken hyst uppfattningen 

att Amerika var förutbestämt att bli världens ledande nation i religiöst och 

moraliskt avseende och utmålat förhållandena där i de ljusaste färger. På
verkan från denne, inte minst genom den bok av Baird "Om religionsfri

heten i Amerika" som utkom på svenska 1847/48, torde ha spelat en viktig 

roll för Esbjörns beslut att utvandra liksom de motgångar han som "läsar-

präst" hade haft i befordringshänseende. Avgörande var dock, enligt 
32 o honom själv, erikjansarnas utvandring . Angående detta skriver han: 

"Då efter Erik Jansiska utflyttningen år 1846 många svenskar 
under de följande åren begåvo sig till nya världen, men ingen 
präst åtföljde dem, så fann jag mig manad att också dit överflytta 
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för att i andligt måtto betjäna dem, på det att de och deras barn 
icke måtte förfalla till hedendom eller av brist på andlig vård ur 
sin egen kyrka bliva ryckta in uti någon ^ de i detta land befint
liga mer eller mindre villfarande sekterna" 

Esbjörn slog sig ner på en liten plats som hette Andover, endast ett par 

svenska mil från Bishop Hill, i hopp om att bl a kunna återvinna jansare 

till den lutherska läran och försöka förhindra jansismens spridning till nya 
34 o immigranter . Platsen var mot bakgrund härav väl vald eftersom den låg 

centralt i förhållande till den svenska bosättningen vid denna tid. Denna 

utgjordes förutom av Bishop Hill till största delen av kolonier av f d jan

sare i intilliggande orter som t ex Swedona, Victoria, Galesburg, Moline, 

Rock Island och Wataga, vilka i samtliga fall etablerats mellan 1846 och 

1849 . Kartogram 6. 

Att så många svenska bosättningar kom till just vid denna tid hade således 
sin viktigaste förklaring i de många som lämnade Bishop Hill kolonin. Av 

omkring elvahundra personer som fram till 1849 anlänt till Bishop Hill fanns 

i början av sommaren endast omkring femhundra kvar, medan flertalet av 

de övriga slagit sig ner i de omkringliggande orterna eller avlidit. Enbart 

1848 hade t ex omkring tvåhundra personer lämnat kolonin och bosatt sig i 
36 Victoria och Galesburg . 

Eftersom Esbjörn lyckats utverka ekonomiskt stöd från Svenska Missions

sällskapet för sin utvandring kom han att stå i flitig brevkontakt med in

flytelserika religiösa ledare i Sverige som Peter Wieselgren och Peter 

Fjellstedt^. Via olika tidningar nådde hans brev dessutom ofta ut till en 

vid läsekrets. 

Följaktligen blev Esbjörn och Andover snart kända namn i Sverige, vilket 

bl a framgick av strömmen av emigranter till just Andover. "Man hade fått 

en fast punkt att sikta mot i det stora landet i Väster. Kom man bara till 

Esbjörn och Andover, så blev det väl alltid någon råd sedan. Och så höll 
38 man i Andover på att översvämmas av folk" 

Redan 1850 grundade Esbjörn i Andover den första svenska lutherska för

samlingen i Amerika. Tio år senare tog han initiativ till bildandet av Au-

gustanasynoden. I sitt arbete på att organisera en luthersk kyrka bland 

svenskarna i Amerika stötte dock Esbjörn på många och stora svårigheter. 

Som en följd härav framstod det för honom som allt nödvändigare att söka 

skaffa dugliga medhjälpare från Sverige, något som också lyckades till stor 
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39 del tack vare kontakterna med bl a Wieseigren och Fjellstedt . 

Att Esbjörn härigenom blev orsak till att i synnerhet de två mycket dug
liga prästerna T. N. Hasselquist och Erland Carlsson utvandrade torde ur 
emigrationshistorisk synpunkt utgöra en av hans mest betydande insat-

40 ser . 

Hasselquist kom till Amerika 1852 i sällskap med sextio emigranter från 
norra Skåne. Hans verksamhetsfält blev till att börja med Galesburg dit 
han kallats för att om möjligt söka förhindra att den av Esbjörn grundade 
lutherska församlingen där övergick till baptismen. Detta förhindrades 
också genom Hasselquists ankomst som emellertid kom att få stor betydelse 
på mer än ett sätt^1. År 1855 lade han t ex grunden för en svensk-ameri-
kansk press genom att i Galesburg börja utge "Hemlandet", avsedd som 
nyhetstidning för alla svensk-amerikaner bland vilka den snart också fick 

42 stor spridning . Vid 1850-talets slut fanns enbart i Galesburg mer än 
ettusen svenskar, vilket var bland de högsta siffrorna för någon ort i hela 
Amerika, då endast Chicago och möjligen även Boston och New York hyste 

43 fler svenskar . Åren 1860-70 var Hasselquist dessutom den nygrundade 
Augustanasynodens förste president och därmed en av synodens inflytelse
rikaste personer i synnerhet efter 1863 då Esbjörn återvände till Sverige. 
Som kyrkoherde hade Hasselquist att besöka församlingar från New York 

44 och Jamestown i öster till Minnesota i väster . 

Erland Carlssons utvandring 1853 i spetsen för 176 emigranter från Små
land markerar på ett tydligt sätt upptakten till den senare så omfattande 

Ô 45 utvandringen fran detta landskap . Hans verksamhetsfält blev Chicago. 
Anledningen till detta var situationen där som ur Esbjörns och lutheran
ernas synpunkt tedde sig bekymmersam och där i första hand metodismen 
framstod som ett hot. Hasselquist hade vid sin utresa året innan bildat en 
luthersk församling i staden varför det ansågs angeläget att så snabbt som 

46 o möjligt få dit en luthersk präst . Carlssons insatser i Chicago kom att få 
oerhört stor betydelse inte bara på det rent kyrkliga området utan även på 
det sociala, då mängder av nyanlända immigranter var i mycket stort behov 

47 av hjälp bl a till följd av kolerans härjningar . 

Genom sina många rapporter till den svenska pressen och kanske särskilt 
genom den emigrantguide som han utgav 1854 och som cirkulerade i flera 
svenska tidningar, blev även Erland Carlsson ett känt namn bland många 
svenskar, i synnerhet bland dem som ämnade bege sig till Amerika. Enligt 
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Beijbom kom Carlsson härigenom att inta positionen "as a Swedish base in 
48 the Middle West" . Beijbom ser dessutom i Carlssons person en viktig 

förklaring till att invandringen till just Chicago blev så stark från södra 
Sverige i synnerhet smålandslänen49. Perioden 1881-88 innehade även 
Carlsson posten som Augustanasynodens president^. Kärnan i synoden 
utgjordes från början av Esbjörns församling i Andover, Hasselquists i 

51 Galesburg och Carlssons i Chicago . Genom sin utbildning, sin ställning 
som präster och överhuvudtaget sin allmänt erkända duglighet kom dessa 
tre ledare att få stor betydelse, inte bara för dem som redan hade kommit 

R9 till Amerika, utan också för den fortsatta emigrationen från Sverige . 

Svenskkolonierna i Illinois, vilka således i hög grad tillkommit genom de 
många avhoppade erikjansarna, tillväxte snabbt genom ankomsten av de 
nya invandrarskarorna. Bygden i västra Illinois lär enligt en observatör ha 
varit så svenskpräglad redan vid 1860-talets mitt, att man ska ha kunnat 
resa västerut från staden Galesburg i 30 km och hela tiden tro att man 
befann sig i Sverige. Dessa tidiga kolonier med en ursprunglig kärna av f 
d erikjansare började också "fungera som utgångspunkter för utflyttningar 

53 till Minnesota, Iowa och Kansas" . Vi ska här stanna enbart vid den 
begynnande svenska emigrationen till Minnesota. 

En av de tidiga svenskarna i Minnesota var Erik Norelius. Denne hade fått 
sin prästutbildning i Amerika och verkade bl a som pionjärpastor i denna 

54 delstat, som senare kom att bli svenskstaten framför andra i Amerika . I 
den mest utpräglade svenskbygden där, Chicago county, var inte mindre 
än 75 procent av befolkningen av svensk härkomst vid 1900-talets början. 

o o 55 Särskilt många var smålänningarna 

Också ifråga om koloniseringen av detta område var erikjansare först på 
plats. Flera av de första kolonisterna i Chisago county kom nämligen 
från Bishop Hill. Som förste vit man i området nämns den f d jansaren 

56 Erik Nordberg. Han kom dit 1850 . Brevkontakter mellan denne och häl
singebonden Per Andersson - ledaren för den hedbergianska utvandrar-
grupp där bl a Erik Norelius ingått - som vintern 1850/51 uppehöll sig i 
Andover och Moline, väckte dennes intresse för området och resulterade i 
att han tillsammans med åtta andra hälsingar slog sig ner som farmare vid 

57 0 Chisago Lake . Året därpå kom de första smålänningarna och 1853 satte 
invandringen av i synnerhet kronobergare igång på allvar genom Erland 
Carlssons ovan nämnda grupputvandring. Därmed började också den ut
veckling som skulle leda till att Chisago county kom att benämnas "Småland 
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58 i Amerika" . Kartogram 7. 

F d erikjansare kan alltså konstateras ha utgjort kärntrupper på en rad 
59 för den svenska bosättningen i Amerika strategiskt viktiga orter , vilka 

sedan i sin tur fungerat som utgångspunkter och kanaler för en fortsatt 
utflyttning till nya områden i t ex Minnesota och den sedermera mest ut
präglade svenskbygden där, Chisago Lake. Vidare kan hävdas, att de vid 
sidan av Unonius mest framträdande ledargestalterna i 1850-talets svensk
amerika, Esbjörn, Hasselquist, Carlsson och något senare Norelius, ut
vandrat direkt - som i Esbjörns fall - eller indirekt - som beträffande de 
övriga - som en följd av erikjansarnas utvandring. 

Genom amerikabreven skapades snart starka band mellan trakterna omkring 
60 Bishop Hill och erikjansarnas hemorter i Sverige . Inom kort kom detta 

också att gälla inte bara Chisago county i Minnesota och Småland utan, som 
vi strax ska se, även i hög grad Isanty county och Dalarna. 

"Denna utveckling hade varit otänkbar utan emigrationsledarna och 
de personliga initiativen. Pionjärutvandringen 1845-57 fick på detta 
sätt en starkt individuell och lokal prägel. Man sk^le kunna säga 
att Svensk-Amerikas första historia är dess ledares" 

Men det fanns även flera icke-lutherska ledarpersonligheter av stor bety
delse under denna pionjärtid, vars utvandring hade ett samband med 
erikjansarutvandringen och Bishop Hill kolonin. Bland metodisterna har 
Victor Witting redan nämnts. En annan var Wilhelm Henschen, son till 

62 erikjansarnas juridiska rådgivare och försvarare, Lars Wilhelm Henschen 

8.4.2 Baptistutvandringens samband med erikjansarnas utvandring -
händelseutvecklingen i Sverige och Amerika. 

Den svenska baptismens tidigaste historia är intimt förknippad med detta 
sammanhang genom pionjärer som Anders Wiberg och Gustaf Palmquist, 
vilka genom sin utvandring kom att få stor betydelse inte bara för bap
tismens spridning bland svenskarna i Amerika utan även i Sverige och 
för den senare så stora utvandringen av baptister från Sverige, t ex 
från Orsa i Dalarna på 1860-talet. Båda kom att spela en mycket viktig 
roll för det sätt på vilket den av erikjansarna initierade utvandringen fick 
sin fortsättning. Förgrundsgestalten var dock Wiberg som också hade 

63 kommit närmast i kontakt med erikjansarna . Det är därför naturligt att 
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koncentrera framställningen till honom. 

Anders Wiberg var född i Hälsingland och vistades åren 1839-42 i Stock
holm där han tillhörde kretsen kring Scott och Rosenius. Efter prästvig
ning 1843 återvände han till sin hembygd och kom därvid att tjänstgöra bl 
a i Forsa socken i samma veva som Erik Jansson flyttade dit med sin 

64 familj . Aven om Wiberg knappast torde ha betraktat Erik Janssons verk
samhet med någon större entusiasm, anklagas han dock efter återkomsten 
till Stockholm 1850 av sin gode vän Rosenius för att vara en "Erik Jansson 

65 man" . Klart är att Wiberg alltmer kommit att solidarisera sig med separa-
tisterna i Hälsingland och att detta ledde slutligen till att han 1851 tog 
avsked från prästämbetet^. 

Under sin tid som präst hade Wiberg stått i regelbunden kontakt med per-
67 söner som Scott, Rosenius, Henschen och av allt att döma även Hedberg 

Bland den sistnämndes anhängare, de s k hedbergianerna, kom han för 
övrigt att åtnjuta ett mycket stort förtroende, vilket torde vara den vikti
gaste förklaringen till att så många baptister rekryterades just bland 

68 dessa . Wiberg hade också sammanträffat med Esbjörn och liksom denne 
69 tagit starkt intryck av Bairds bok om religionsfriheten i Amerika 

De svåra förföljelserna mot hedbergianerna särskilt i Hälsingland omkring 
1850 ledde till att många följde jansarnas exempel och utvandrade till 
Amerika. Den grupp i vilken bl a de förut nämnda Erik Norelius och Per 
Andersson ingick, försökte före sin avresa 1850 förmå Wiberg att utvandra 
med dem och bli präst och själasörjare i den koloni de ämnade bilda efter 

70 ankomsten till Amerika . Att de även beträffande det sistnämnda influe
rats av jansarnas exempel är uppenbart. Wiberg avböjde emellertid och 
föreslog att de istället skulle kalla hans vän, skolläraren Gustaf Palmquist. 
Denne accepterade och lovade komma följande år. 

När gruppen anlänt till Illinois visade det sig dock omöjligt att hålla sam
man den. Per Andersson t ex begav sig, som vi nyss sett, tillsammans med 
några andra hälsingar till Chisago Lake i Minnesota och "blev en av denna 

71 o svenskbygds fäder" . När Palmquist följande år anlände till Esbjörn i 
Andover var således den grupp som kallat honom skingrad varför han "på 
Esbjörns enträgna yrkande" tog anställning som luthersk predikant i Gales-

72 burg . Att Palmquist inte utan vidare antagit sistnämnda erbjudande be
rodde på att han i hemlighet börjat hysa en baptistisk dopuppfattning. 
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Redan 1852 övergick Palmquist öppet till baptismen, vilket blev en mycket 
stor besvikelse för Esbjörn och innebar en svår motgång för honom i hans 
arbete. Ur Esbjörns synpunkt syntes nämligen risken överhängande att 
baptismen skulle komma att utplåna hela den av honom grundade lutherska 
församlingen i Galesburg. Det är i detta sammanhang Hasselquists kallelse 
till Amerika kommer in. Situationen i Galesburg vändes också, som tidigare 
nämnts, snabbt till lutheranernas fördel med dennes ankomst senare samma 
0 73 ar . 

1 Sverige uttalade sig Wiberg ungefär samtidigt mycket positivt om Amerika 
och om att emigrera dit. Detta framgår bl a av ett "mycket anmärknings
värt cirkulärbrev till läsarna i Orsa socken" i maj 1852. Utgående från 
bibelns påbud om att människan ska uppfylla jorden, menar Wiberg, "att 
det skulle vara en mycket god, nyttig och Gudi behagelig gärning, om 
största delen av Dalarnes befolkning utvandrade till Amerikas Förenta 
Stater". Där fanns plats för hela Europas befolkning och bättre utkomst 
och religiösa förhållanden både för dem själva och deras barn. Enligt 
Runeby är Wibergs brev till Orsa "ett av de klaraste dokumenten på vitt
gående emigrationspropaganda under denna tid". Det kan noteras att 
Wiberg här använt samma argument som dem Esbjörn avgivit före sin ut-

© 74 vandring tre ar tidigare . 

Sommaren 1852 reste så Wiberg själv över till Amerika. Under ett uppehåll 
i Köpenhamn döptes han av den från Sverige landsförvisade sjömannen och 
baptistpionjären F. O. Nilsson. I Amerika reste han tillsammans med Palm
quist runt till olika platser och baptistförsamlingar. Han besökte även 
Bishop Hill och Esbjörn i Andover. Som betald korrespondent till den 
inflytelserika tidningen Aftonbladet i Stockholm skrev han många reseskild
ringar som blev mycket uppmärksammade. 

År 1855 återvände Wiberg till Sverige. Hans erfarenheter under resan 
tycks inte ha gjort honom mindre positiv visavi Amerika och emigrationen, 
varför han utan tvivel kom att spela en viktig roll för den fortsatta ut
vandringen. Märkligt nog kom han tillbaka till Sverige som missionär, 

75 avlönad av ett amerikanskt baptist sällskap . Stockhom blev nu central
punkt för en skickligt organiserad kolportörsverksamhet som snart resul
terade i en omfattande spridning av de baptistiska idéerna i landet"^. 

Ett av de områden ute i landet där baptismen mycket tidigt vann insteg 
var Orsa i Dalarna, med vars läsare Wiberg alltså haft kontakt alldeles före 
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sin amerikaresa 1852. Sedan hans stora bok om dopet utkommit i slutet av 
samma år, hade denna förmedlats till läsarna där vid ett besök som två av 
Wibergs vänner i Stockholm gjort i Orsa våren 1853. 

Redan vid årets slut hade flertalet av de hedbergianskt starkt influerade 
o 77 o läsarna övergått till baptismen . Trakasserier från myndigheternas sida 

kom emellertid efterhand att leda till att många utvandrade till Amerika 
särskilt under 1860-talet. Av sammanlagt 425 utvandrare från Orsa 1862-70 

78 var sålunda åtminstone 159 baptister, vilket motsvarar 37 procent 

Utvandrarna begav sig till största delen till Isanty county, som är beläget 
närmast väster om Chisago county i Minnesota. En svensk bosättning hade 
kort dessförinnan inletts där sedan två personer från Hassela i Hälsingland 

o 79 kommit dit från Chisago county 1857 . Starka motsättningar mellan baptis
ter och det av lutheraner dominerade Chisago Lake hade därefter resulterat 
i att många baptister lämnat denna ort och istället slagit sig ner i Isanty 
county där man 1860 grundat en baptistförsamling på en plats som heter 
Cambridge. En av dessa pionjärer var Anders Norelius, pastor i försam
lingen 1862-65 och bror till den tidigare nämnde Erik Norelius. Hit kom 
alltså orsabaptisterna. År 1866 grundades ytterligare en baptistförsamling 
på en plats norr om den förra. En framgångsrik baptistisk missionsak
tivitet ledde så småningom till att Isanty county började anses göra skäl 

80 för benämningen "the Swedish Baptist county of Amerika" 

Detta var emellertid enbart början på en mycket omfattande utvandring 
från Sverige till detta county. År 1872 ledde t ex en tredje broder Nore
lius en stor grupputvandring dit från Hälsingland. Andelen svenskfödda av 
befolkningen blev efterhand i det närmaste lika stor som i Chisago county. 
Eftersom särskilt många härstammade från Dalarna kom Isanty county även 

o 1 
att betraktas som "Amerikas Dalarna" . Men i bägge fallen var sålunda 

o 82 hälsingarna först på plats 

Den utveckling som ledde till att Chisago och Isanty county blev de främs
ta svenskbygderna i Amerika påskyndades av den svenskamerikanske 

83 översten Hans Mattsons insatser . Som immigrantvärvare för Lake Su
perior & Mississippijärnvägen, vilken gick genom delar av dessa counties, 
kom den redan existerande svenska bosättningen där att bli en självklar 
utgångspunkt för honom i hans arbete på att försöka befolka området med 
svenskar i början av 1870-talet. 

213 



Enligt Mattson fanns det hos svenskarna en "clanish feeling"84, som bl a 
tog sig uttryck i att man sökte dra till sig släkt och vänner hemifrån. 
Mattson försökte därför med tidigare utvandrare som lockbete koncentrera 
sin propagandaverksamhet till dessa utvandrares hembygd i Sverige, vilket 
torde ha bidragit till de nämnda områdenas speciella anknytning till bestäm
da provinser i Sverige. Medveten om den religiösa faktorns betydelse i 
detta sammanhang och om namnet Henschens positiva klang hos många 
potentiella emigranter i Sverige inte minst hos baptisterna i Dalarna, 
försökte Mattsson även vinna den kända uppsalafamiljens stöd för sina 
värvningskampanjer^. 

Att baptistutvandringen från Orsa haft avgörande betydelse för denna ut
veckling framgår mycket tydligt i en undersökning av de amerikanska 
forskarna John G. Rice och Robert C. Östergren. Dessa har nämligen med 
hjälp av en serie kartor kunnat visa hur utvandringsinnovationen utifrån 
denna baptistutvandring från områden i och omkring Orsa successivt har 
vunnit spridning i övre Dalarna, varifrån över 10 000 personer kom att 

o 86 emigrera åren 1862-89 . Det ur föreliggande avhandlings synpunkt intres
santaste med Rice/Ostergrens resultat är emellertid hur väl detta låter sig 
infogas i ett för emigrationens innovationsspridning ännu större samman
hang vars centrum dock inte var Orsa i Dalarna utan det geografiskt 
närbelägna Alf ta i Hälsingland. Se kartogram 1. 

Händelseutvecklingen inom orsaläseriet var nämligen på många sätt en upp
repning av vad som tidigare hade skett i Alfta i samband med erikjansis-
mens uppkomst; oppositionen mot den kyrkliga och världsliga ordningen, 
förföljelsen mot separatisterna från myndigheternas sida, hjälpen från råd-

87 man Henschen i Uppsala och slutligen utvandringen till Amerika. Vik
tigare ändå än dessa yttre likheter är att det fanns ett klart samband 
mellan de båda separatiströrelserna. Orsaläseriet hade nämligen sitt ur
sprung i Hälsingland och Norrland. 

År 1842 hade en skräddare vid namn Anders Blomberg från Hälsingland 
88 börjat leda samlingar i Orsa . Genom närheten till Hälsingland och Alfta 

kom dock svallvågorna från oron kring Erik Janssons verksamhet där 
snart att göra sig märkbara också här. Personer från Dalarna deltog bl a 
i jansarnas bokbål. Bland dem som anslöt sig till den nye profeten var 
Blomberg. Då det emellertid inte gick så bra för honom att värva prose-

89 lyter i Orsa begav han sig istället till Mora där han med fanatisk iver 
försökte utbreda den nya läran och av allt att döma även lyckades bättre. 
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Men det var inte bara Blomberg som verkade som jansarmissionär i Dalarna. 
Förutom Erik Jansson själv deltog även flera av hans "apostlar" från Alf ta 
vilka fått Dalarna som sitt speciella missionsområde. Sålunda gjorde t ex 
Anders Berglund missionsresor ända till Malung. Resultatet lät heller inte 

o o 90 O vänta på sig. Erikjansismen hade snart fått fast fot i Dalarna , som också 
blev det landskap som näst efter Hälsingland bidrog med den största 
kontingenten i samband med jansarutvandringens 1846. I denna deltog 25 
personer från Mora, 56 från Malung, 31 från Falun, 6 från Lima och 1 

91 o vardera Transtrand och Ore . Bland utvandrarna från Dalarna fanns 
92 o även Anders Blomberg med . Också i Dalarna blev erikjansarna grund-

läggare av en ut vandrings tradition med tydliga återverkningar långt framåt 
. «... 93 i tiden 

Det kan således konstateras, att erikjansarnas utvandring 1846 inte bara 
utgjorde den egentliga upptakten till utvandringen från Sverige till Ame
rika, utan även i hög grad bidrog till utvandringsinnovationens spridning i 
landet. Detta får inte minst sin belysning av det faktum att många emigra-
tionshistoriskt betydande utvandringar ägde rum mer eller mindre direkt 
som en följd av erikjansarnas utvandring. Denna framstår därför inte som 
någon isolerad företeelse, utan istället som den egentliga startpunkten för 
den omfattande kedja av händelser och sammanhang, som tillsammans bildar 
den svenska amerikaemigrationens historia. 

8.5 Sammanfattning 

Traditionsfaktorns stora betydelse i samband med utvandringen är väldo
kumenterad i åtskillig emigrationsforskning. Den undersökning som här 
gjorts av erikjansarutvandringens betydelse i detta avseende visar också 
den, att traditionsfaktorn varit i allra högsta grad verksam främst på 
lokalplanet men även på regional nivå. Traditionsfaktorns lokala betydelse 
kommer till synes inte minst i amerikabreven. Den lokala traditionen från 
erikjan s arutvan dringen framgår av att Alf ta ännu på 1880-talet noterade 
det högsta utvandringstalet i Hälsingland. 

Även regionalt går en tydlig utvandrings tradition i dagen. Gävleborg 
svarade dock inte för en lika stor andel utvandrare från Sverige efter 
1850 som under femåresperioden 1846-50, då bortåt hälften av landets emi
granter rekryterades där. Åren 1851-60 återfinns Gävleborg på tredje 
plats bland länen i Sverige och 1861-70 på andra. Samtidigt med de goda 
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konjunkturerna inom skogsindustrin pa 1870-talet hamnade länet på sexton
de plats - en position som det sedan behöll även under 1880-talet. Länets 
"erikjansarsocknar" hade dock högre utvandringsfrekvenser i genomsnitt 
under bade 1880- och 1890-talet än "icke-erikjansarsocknarna". 

När det slutligen gäller den viktiga frågan vilken betydelse erikjansarut-
vandringen haft för den fortsatta emigrationen från Sverige i övrigt är 
detta naturligtvis något som man inte kan fastställa exakt. Så mycket står 
dock klart att erikjansarna spelat en väsentligt större roll i den svenska 
amerikaemigrationens historia än vad den hittills gängse uppfattningen 
gjort gällande. Vad som i särskilt hög grad pekar i denna riktning är 
jansarnas betydelse för den kraftigt ökade informationsspridningen om 
Amerika i 1840-talets Sverige samt de mer eller mindre direkta förbindel
serna mellan deras utvandring och flera för den fortsatta emigrationen 
ytterst betydelsefulla grupputvandringar under initialskedet. Religiösa 
förhållanden i både Sverige och Amerika spelade därvid stor roll. Känne
tecknande för dessa förhållanden var inte bara den religiösa ofriheten i 
Sverige kontra friheten i USA utan en i många fall nog så hård kamp 
mellan olika trosriktningar på båda sidor Atlanten, 

Den tydligaste och för den fortsatta utvandringen från Sverige viktigaste 
utvecklingslinjen, som kan härledas från erikjansarnas utvandring, är den 
som via prästen Esbjörns utvandring från Gävle 1849 i spetsen för 146 
emigranter fick sin fortsättning i prästerna Hasselquists och Carlssons 
grupputvandringar från norra Skåne 1852 respektive från Kronobergs län 
1853. Även den blivande prästen Norelius utvandrade i erikjansarnas spår. 
Tillsammans kom dessa pionjärer att spela en oerhört viktig roll i det tidiga 
svensk-amerika och få den allra största betydelse för emigrationens fortsat
ta förlopp. 

Ytterligare en person som bör nämnas i detta sammanhang är baptistpion
jären Wiberg. Denne hade på ett tidigt stadium kommit i kontakt med erik
jansarna och blev efter sin övergång till baptismen banbrytare för dess 
spridning i Sverige och Amerika. Wiberg drev redan före sin amerikaresa 
1852 en intensiv emigrationspropaganda. Han fortsatte med detta även efter 
sin återkomst till Sverige som baptistmissionär 1855 bl a i samband med 
sina kontakter med orsaläsarna. Resultatet av hans verksamhet utblev inte. 

Av en nyligen publicerad undersökning av utvandringen från övre Dalarna 
framgår, att den utvandring av baptister från områdena kring Orsa som p 
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g a förföljelserna mot dessa tog fart på 1860-talet blev utgångspunkt för 
en omfattande spridning av emigrationen i övre Dalarna under de följande 
decennierna. Förutom den anknytning mellan erikjansarna och orsabaptis-
terna som Wiberg själv representerade fanns det också ett samband mellan 
de två separatiströrelserna på så sätt att orsaläseriet hade sitt ursprung i 
Hälsingland och Norrland. Den fortsatta emigrationen från Sverige gick i 
hög grad i de fåror erikjansarna dragit upp. Det uppstod svenskbygder i 
Amerika med stark anknytning till bestämda områden i Sverige. 

Benämningarna "Smålands Amerika" på Chisago county och "Dalarnas Ame
rika" på Isanty county i Minnesota är exempel på detta. Den svensk-ame-
rikanska emigrantvärvaren Hans Mattsons verksamhet befrämjade denna 
utveckling. 

Erikjansarna spelade en viktig roll inte bara för utvandringsinnovationens 
genomslag och spridning i Sverige, utan även för koloniseringen av flera 
områden, som skulle komma att utvecklas till de främsta svenskbygderna i 
Amerika. Jansarnas utvandring var inte en isolerad företeelse utan den 
ojämförligt viktigaste enskilda händelsen i 1840-talets svenska emigrations
upptakt! 

217 



KAP IX SLUTORD 

Årtiondena omkring 1800-talets mitt utgjorde ett viktigt brytningsskede i 
svensk historia. Det gamala bonde- och ståndssamhället gick mot sin upp
lösning och ett nytt industri- och klassamhälle började växa fram. 

Under 1840-talet hade liberala ideér trängt in på de flesta områden av 
samhällslivet och utmynnat i krav på en mängd olika reformer. Representa
tionsreform, tros- och religionsfrihet samt närigsfrihet hörde till de mer 
långtgående. Med 1862 års kommunallagar sattes punkt för den gamla 
enhetliga sockenstyrelsen under prästens ledning och en boskillnad mellan 
kyrklig och borgerlig förvaltning genomfördes. Ståndssamhällets avskaffan
de några år senare kan i viss mån sägas ha varit en motsvarighet till 
dettta på riksplanet. En successiv vidgning av tros- och religionsfriheten 
ägde rum under 1850-, 60- och 1870-talen. 1846 och 1864 var viktiga år 
för näringsfrihetens införande. Bland övriga områden som berördes av 
reformer i liberal anda kan nämnas undervisning, fattigvård och fångvård. 

Reformerna påskyndades av utvecklingen på det sociala området framför 
allt den mycket snabba folkökningen. Denna resulterade bl a i en mycket 
kraftig tillväxt av obesuttna och proletariserade grupper, vilket inte minst 
ur de besuttnas synpunkt tedde sig oroande då det ansågs medföra ökade 
risker för social oro och omstörtning i samhället. Många i ledande ställning 
torde också ha haft klart för sig både det önskvärda och nödvändiga i 
reformer för att om inte förhindra så åtminstone söka dämpa ett ökande 
missnöje bland de obesuttna. 

Missnöje i olika former med förhållanden i det gamla bondesamhället utgjor
de också en bra grogrund för den från 1840-talet växande amerikapropa
gandan i Sverige. Till stora delar framställdes där Amerika, som frihetens 
förlovade land och ett Kanan som flöt av mjölk och honung - något som 
givetvis stod i den skarpaste kontrast till de förföljelser och svårigheter 
som inte minst medlemmarna i den religiösa erikjansarsekten i Hälsingland 
fick uppleva vid decenniets mitt. 

Redan under 1840-talets första hälft hade ett antal mindre grupputvan-
ringar från Sverige ägt rum. I en sådan grupp på fem unga män, som 
1843 emigrerat från från Gävle, var två hemmahörande i Alftasocken. 
Breven från den ene av dessa, Carl Magnus Flack, var av allt att döma 
den viktigaste kanalen genom vilken information om Amerika och möjligheten 
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att utvandra dit nådde erikjansarna. Med deras avfärd från Sverige tre år 
senare kom det första verkliga genombrottet för utvandringen i större 
skala. Av de 1 326 emigranterna från Sverige detta år var flertalet sålunda 
erikjansare. Som jämförelse kan nämnas, att antalet utvandrare under hela 
den föregående femårsperioden 1841-45 uppgått till endast 249 personer. 
Nästan var fjärde emigrant från Sverige upptaktsåret 1846 kom från en 
enda socken nämligen Alf ta i Häsingland, som därmed kan sägas ha varit 
det område i landet där massutvandringen tidigast slog igenom. 

Som en följd av att migrationsforskning tidigare varit ett föga uppmärksamt 
forskningsfält bland historiker har kunskaperna om 1840-talsutvandringen 
länge varit ytterst otillfredsställande. Avsaknaden av statistik över emigra
tionen från Sverige före 1851 har dessutom inneburit, att man inte förrän 
på senare tid känt till dess omfattning och utbredning samt vilken domine
rande ställning Gävleborgs län intog i initialskedet. Sålunda kom nära hälf
ten av landets samtliga emigranter under 1840-talet från detta län. 

Med tanke på den omfattande emigrationsforskning som bedrivits i Sverige 
sedan 1960-talets mitt är det onekligen överraskande, att ännu ingen mera 
ingående undersökning gjorts av denna utvandring, allrahelst som initial
skeden visat sig vara ytterst betydelsefulla i de flesta innovationssitua
tioner . 

I föreliggande avhandling har befolkningsrörligheten och emigrationen i 
själva kärnområdet för den första massutvandringen, dvs Alfta socken, 
undersökts. 

Hur och varför kom egentligen detta plötsliga och massiva genombrott till 
stånd och vilken betydelse fick det liksom erikjansarutvandringen överhu
vudtaget för den fortsatta emigrationen lokalt, regionalt och från det öv
riga Sverige? Har den religiösa väckelsens roll blivit tillräckligt uppmärk
sammad då det gäller den svenska amerikaemigrationens bakgrund? Det är 
dessa frågor som utgör huvudproblemen i denna avhandling. 

Andra viktiga uppgifter har varit att studera rörlighetens utveckling dels 
långsiktigt under perioden 1753-1960, dels i form av en intensivundersök
ning av de sju femårsperioderna 1846-50 och 1866-95, under vilka de tre 
utvandringstopparna från socknen inföll. Beträffande de intensivundersökta 
perioderna har försök gjorts att få fram en bild av den totala befolknings
rörligheten över - såväl som inom församlingsgränserna inklusive i husför-

219 



hörslängderna oregistrerad rörlighet som arbetsvandringar respektive laga-
skiftesflyttningar. Också flyttningarnas inbördes samband har undersökts, 
bl a omfattningen av ersättningsflyttningar föranledda av emigrationen, lik
som givetvis vilka det var som flyttade. 

Utmärkande för bakgrundssituationen i Alf ta vid 1800-talets mitt var fram
för allt den mycket kraftiga folkökning och därmed sammanhängande prole-
tarisering av stora grupper människor, som ägt rum under närmast föregå
ende hundraårsperiod. Från ett befolkningstal år 1750 på knappt 2 000 
personer hade invånarsiffran 1850 stigit till över 5 000. Ökningen fortsatte 
också därefter. År 1930 nåddes en kulmen på drygt 7 000 personer. Även 
om Alfta sedan länge ansetts som en rik socken, inte minst tack vare den 
inkomstbringande linhanteringen, medförde dock denna snabba befolknings
tillväxt i förening med bl a det sätt på vilket gårdarna gick i arv, en 
snabb ökning av antalet obesuttna och ett växande agrarsocialt problem 
under större delen av 1800-talet. De obesuttna nådde omkring 1870 sin 
högsta andel av befolkningen med ca 58 procent. 

Jord- och skogsbruk var dominerande näringsgrenar i socknen ännu vid 
1900-talets början. Trävaruindustrins uppblomstring i länet under 1800-ta-
lets senare del hade dock medfört ökade möjligheter för befolkningen till 
arbete med bl a skogsavvverkning och flottning. Socknens egen industria
lisering förblev emellertid obetydlig och betecknades i början av 1900-talet 
som en av de lägsta i länet. 

Undersökningens viktigaste källlmaterial beträffande flyttningarna har ut
gjorts av innehållet i husförhörslängderna. Dessa framstår i denna såväl 
som i andra undersökningar, som det överlägset bästa källmaterial som står 
till buds då det gäller studiet av befolkningsrörlighet under 1800-talet. För 
deras tillförlitlighet talar dels lagstiftningen på området, som syftade till 
uppnående av största möjliga fullständighet, dels det förhållandet, att 
noteringarna i de flesta fall varit direkt kopplade till viktiga kyrkliga för
rättningar av olika slag. Till skillnad från t ex flyttningslängderna möjlig
gör husförhörslängderna dessutom även studiet av de inomsocknes flytt
ningarna. I denna undersökning har samtliga individer, som varit skrivna i 
Alfta församling någon gång under de sju femårsperioderna 1846-50 och 
1866-95, tagits med. Bearbetningen av materialet har skett bl a med hjälp 
av en modern teknik för databehandling. 
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Resultatet av befolkningsrörlighetens utveckling i långtidsperspektivet 1753-
1960 visar, att just 1800-talets senare del var inledningsperiod till en mar
kant ökning av den registrerade rörligheten över församlingsgränsen. In
tensiteten i dessa flyttningar var sålunda omkring fem gånger högre 1896-
1960 än under hundraårsperioden före 1800-talets mitt. Mycket tyder på att 
utvandringen därvid har spelat en stor roll. kanske bl a genom att förmed
la impulser till ökad benägenhet för uppbrott bland människor. Detta skulle 
i så fall kunna vara en del av förklaringen till att utvandringen efter 
toppåren tycks ha fått sin fortsättning i form av ökade inrikesflyttningar. 

Den ökade rörligheten över församlingsgränsen föregicks av kraftigt min
skade inomsocknes flyttningar. I båda fallen var det främst åldersgrupper
na 15-29 år som svarade för förändringarna. De möjligheter till arbete som 
i allmänhet stått till buds för dessa, isynnerhet de ogifta och de obesuttna, 
hade tidigare ofta begränsats till tjänster som drängar och pigor hos bön
derna. Med den allmänna lönestegringen i samband med utvecklingen inom 
skogsbruket och sågverksnäringen blev det emellertid allt svårare för bön
derna att konkurrera med industrin om arbetskraften. Istället för att ta 
tjänst hos någon bonde i socknen blev det för många unga efter toppåren 
i utvandringen därför allt vanligare, att istället söka sig till andra orter 
inom landet. Sannolikt är detta en av de viktigare förklaringarna till att 
de registrerade flyttningarna över Alftas församlingsgränser ökade så kraf
tigt i förhållande till hur det var under "det gamla bondesamhällets tid". 
Mycket synes tala för att befolkningsrörligheten ökade även totalt sett, men 
eftersom arbets vandringarnas omfattning inte är känd låter sig detta inte 
avgöras med fullständig säkerhet. 

Till skillnad från vad man kanske skulle ha kunnat vänta hade laga skiftets 
genomförande förhållandevis liten betydelse ur rörlighetessynpunkt totalt 
sett. Betraktar man däremot enbart de bondefamiljer som direkt berörts av 
gårdsutflyttningarna finner man, att dessa noterat betydligt högre frekven
ser omflyttningar inom socknen, utflyttningar samt 1886-90 även utvand
ringar, än bondefamiljer med s k kvarboenderätt. 

Vad gäller sambandet mellan de olika typerna av flyttningar förefaller top
parna i emigrationen inte ha lett till någon egentlig nedgång i inriksflytt-
ningarna, vilka dock tenderade att öka något efter varje utvandringsvåg. 
Tydliga fall av ersättningsflyttningar har också kunnat konstateras, isyn
nerhet under första utvandringsperioden 1846-50, då ofta hela familjer 
bröt upp. Under denna period synes ersättningsflyttarna dessutom i högre 
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grad rekryterats inom socknen än senare. På det hela taget tycks utvand
ringen i stor utsträckning ha fungerat som alternativ till stadsflyttning. 

Beträffande vilka som flyttade var rörligheten generellt sett störst i åld
rarna 15-29 år. Kvinnor flyttade mer än män, ogifta mer än gifta och 
högre yrkesgrupper mer än lägre med undantag dock främst för drängar 
och pigor. Ur selekteringssynpunkt var utvandrarna den minst selekterade 
flyttarkategorin 1846-50. Femtio år senare var den däremot den mest selek
terade samtidigt som en rakt motsatt utveckling ägt rum med avseende på 
omflyttarna inom socknen. 

Som redan nämnts var det främst åldersgruppen 15-29 år som svarade för 
denna förändring, vilken kan sägas belysa den genomgripande samhällsom
vandling som tog sin början vid denna tid. Från att tidigare ha varit 
nästan enbart hänvisade till arbeten på bondgårdar öppnade sig nu inte 
minst för dessa grupper nya möjligheter till bättre betalda arbeten före
trädesvis utanför socknen. Utvecklingen kan sägas ha gått i riktning mot 
att tom utvandringen började få karaktär av en gigantisk transatlantisk 
arbetsvandring. 

I slutet av selektionen gjordes även försök att blicka in i något av "migra-
tionens innersta mekanismer", nämligen flyttarnas personliga karaktäristika 
sådana dessa kommer till uttryck i husförhörslängdernas betyg i läskunnig
het och begrepp. Resultatet av denna undersökning visade, att flyttarna 
till övervägande del var positivt selekterade i förhållande till de kvar-
boende. De som flyttade till städer var dessutom ofta mer positivt selek
terade än de som gav sig iväg till andra landsbygdsområden. Likaledes 
hade de som flyttade till andra län i allmänhet högre betyg än flyttarna 
inom det det egna länet. 

Bland utvandrarna kunde man i åldersgruppen 30-49 år iaktta en tendens 
till förändring av selektionen från positiv hos de första emigranterna till 
en alltmera negativ hos deras efterföljare. Till de intressantare resultaten 
hör även de i samma åldersgrupp noterade skillnaderna mellan besuttna och 
obesuttna manliga utvandrare under nödårsperioden. Sålunda noterade de 
besuttna en kraftigt negativ selektion men de obesuttna däremot en motsatt 
nästan lika stark positiv selektion. En viktig förklaring till detta torde 
vara, att nödårens emigranter i stor utsträckning rekryterades ur ett 
mellanskikt av befolkningen; ur det lägsta skiktet bland de besuttna, där 
man kanske inte lyckats klara nödårens påfrestningar så bra och därför såg 
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utvandringen som en chans att kunna förbättra sin situation, samt ur det 
översta skiktet bland de obesuttna, troligtvis före tagssamma och alerta 
personer, som dessutom hade ekonomiska möjligheter att klara en utvand
ring. 

I den massiva emigrationsupptakten 1846 rekryterades från en enda socken 
betydligt fler människor än vad samtliga utvandrare från Sverige under 
hela den föregående femårsperioden 1841-45 utgjorde. Detta om något be
lyser det väldiga genomslag för emigrationen det här rörde sig om. Till 
skillnad från sina föregångare utgjorde alftautvandrarna dessutom ett gan
ska nära genomsnitt av befolkningen på den plats varifrån de kom. Emi
gration sinno va tionen hade sålunda för första gången på bred front slagit 
igenom i samtliga skikt av en lokal befolkning i Sverige. 

Trots den nästan explosionsbetonade inledningen uppvisar även emigra
tionen från Alf ta drag av klart innovativ karaktär ifråga om den fortsatta 
spridningen i tid och rum såväl inom socknen som till andra områden. Ett 
i denna avhanding klart belagt exempel på en sådan vidare spridning ut
gående från Alfta är kopplingen till den senare baptistutvandringen från 
Orsa, vilken i sin tur blev utgångspunkt för en emigration från övre 
Dalarna omfattande mer än 10 000 personer under åren 1862-89. 

Redan det nämnda visar, att avhandlingens huvudproblem; hur och varför 
1846 års massutvandring kom till stånd samt vilken betydelse den fick för 
den fortsatta emigrationen lokalt, regionalt och på riksplanet, ingalunda 
har enbart lokalt intresse, utan i högsta grad relevans med avseeende på 
hela den svenska emigrationsupptakten. 

Det var en rad samverkande faktorer som låg bakom detta första egentliga 
genomslag i befolkningen för emigrationsinnovationen. Till de viktigare 
hörde de inledningsvis nämnda nya liberala ideérna, vilka fick konskekven-
ser för utvecklingen i samhället inte minst på det religiösa området genom 
bl a kravet på vidgad trosfrihet. Även den mycket snabba folkökningen 
och den den därmed sammanhängande proletariseringen spelade en roll. 

Men det var inte i första hand socio-ekonomiska förhållanden som åstadkom 
det massiva uppbrottet. Den i särklass viktigaste förutsättningen för 1846 
års massupptakt i emigrationen var istället förekomsten av en omfattande 
väckelserörelse i Alfta och Hälsingland. För även om denna delvis skulle 
kunna sägas ha haft sin grund i socialt och politiskt missnöje, var det icke 
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desto mindre den befintliga väckelseröresen, som tillhandahöll såväl kom
munikationskanalerna som de potentiella resurserna för en mobilisering 
av de oerhörda krafter, som måste ha varit erforderliga vid denna tid, för 
att en så radikal innovation, som utvandring till Amerika, överhuvudtaget 
skulle kunna få detta snabba och omfattande genomslag i en hel befolkning. 

Avgörande för denna utveckling var, att hela väckelserörelsen i Alf ta samt 
delar av den i och utanför Gävleborgs län kom i händerna på bonden och 
lekmannapredikanten Erik Jansson. Dennes karismatiska ledaregenskaper, 
lära samt ytterst skickliga och utmanande agerande med bl a bokbål på 
skrifter av Luther m fl, gav på kort tid upphov till svåra förföljelser och 
tom våldsamheter mot honom och hans anhängare från myndigheternas 
sida och även från enskilda. Händelserna framkallade stor oro i socknarna 
liksom på ansvarigt håll och väckte uppmärksamhet över hela landet. 

Érikjansarnas upplevelse av en till fientlig omgivning förvandlad hembygd 
i förening med deras glödande tro på sin ledare och dennes lära om synd
friheten och sin egen gudomliga utkorelse, resulterade i de för sektrörel
ser karaktäristiska tendenserna till avskärmning utåt och sammansvetsning 
inåt. Detta utrustade Jansson med en mycket långtgående makt över sekten 
och dess medlemmar. Sedan utvecklingen av en rad omständigheter förts 
därhän, att sektens fortsatta existens i Sverige framstod som i det närma
ste omöjlig och det samtidigt yppade sig en möjlighet för Erik Jansson och 
hans närmast förtrogna att rädda rörelsen genom att emigrera till Amerika, 
stod det därför också i hans makt att förmå sekten att acceptera en ut
vandring. Den för ändamålet utformade emigrationspropagandan byggde på 
ett skickligt utnyttjande av det kristna uppbrottsmotivet. Man skulle dra 
iväg till ett Kanans land och där bygga "det nya Jerusalem". För de flesta 
hade det viktigaste steget, som ledde till att man utvandrade, följaktligen 
tagits i samband med att man kommit med i väckelsen. Igenstans kom detta 
klarare till uttryck än i Alfta där hela denna rörelse övergått till Jansis-
men. 

Att 1846 års genomslag för emigrationsinnovationen kom som en följd av en 
religiös sektutvandring tycks ha varit vida mer än en tilfällighet. Enligt 
vad som framkommit i åtskillig modern forskning angående s k "millenarian 
movements" spelar nämligen dessa ofta en mycket framträdande roll när 
det gäller att få till stånd "genombrott mot framtiden" ("break-through to 
the future"). Förutom att erikjansarna kom att utgöra ett ytterst bränn
bart stoff i 1849-talets svenska religionfrihets debatt åstadkom de genom sin 
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utvandring ett rejält "genombrott mot framtiden" ifråga om emigrationen. 
Deras stora betydelse i detta avseende kan studeras utifrån olika utgångs
punkter och nivåer. 

Lokalt i Alfta kom den religiöst betingade erikjansarutvandringens stora 
betydelse främst till synes i en fortsatt mycket omfattande utvandring från 
socknen i slutet av 1860-talet samt under 1880- och en bit in på 1890-talet. 
Ännu under dessa sistnämnda utvandringsvågor låg sålunda Alfta i topp 
bland länets socknar ifråga om utvandringen. Emigrationstraditionens stora 
betydelse i detta sammanhang är uppenbar. Under de senare emigrations
vågorna hade de religiösa faktorerna spelat ut sin roll. De vikigaste ut
vandringsorsakerna var nu istället traditionsfaktorn i förening med nödåren 
1860-talet och en på 1880-talet mycket stark dragningskraft från Amerika 
isynnerhet på unga människor. Traditionens roll får sin belysning av be
varade amerikabrev, som vittnar om många och långvariga kontakter mellan 
de tidigaste utvandrarna och deras hemsocken. Ännu i slutet av 1880-talet 
gjordes dessutom ett mycket uppmärksammat besök i Alfta av en person, 
som deltagit i utvandringen därifrån fyrtio år tidigare. 

Erikjansarutvandringens traditionsbildande betydelse visar sig även på re
gional nivå. Ifråga om 1850- och 1860-talsutvandringarna låg Gävleborgs 
län på tredje respektive andra plats bland länen i riket. Samtidigt med 
1870-talets goda konjunkturer inom sågverksnäringen föll emellertid länet 
kraftigt tillbaka i detta avseende. Under 1880- och 1890-talen noterade 
dock "erikjansarsocknar" högre utvandringsfrekvenser i genomsnitt än 
"icke-erikjansarsocknar". 

Slutligen kan konstateras, att erikjansarnas utvandring 1846 inte endast 
utgjorde den egentliga upptakten till emigrationen från Sverige till Amerika 
utan även i högsta grad medverkade till innovationens spridning inom lan
det och till uppkomsten av en rad för den fortsatta utvandringen betydel
sefulla svenska bosättningar i Amerika omkring "moderkolonin" Bishop Hill. 
Dessa blev sedan utgångspunkter för utflyttningar till de blivande svensk
bygderna i Minnesota, Iowa och Kansas. Stora delar av den fortsatta ut
vandringen från Sverige kom att följa de fåror erikjansarna genom sin ut
vandring dragit upp. Kartogram 8. 

Långtifrån att ha varit någon liten kuriös parantes, i emigrationshisto
rien vilken den ofta framställts som, har erikjansarnas tidiga och för sin 
tid mycket omfattande utvandring i denna avhandling kommit att framstå som 
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direkt banbrytande med återverkningar, som kan skönjas många decennier 
framåt i tiden. I samma mån som man blir varse hur viktigt initialskedet 
har varit för hela den senare massemigrationen, blir man också mera be
nägen att tillmäta den religiösa faktorn väsentligt större betydelse i den 
svenska amerikautvandringens historia än vad som hitintills har varit fallit. 

Yuluti 

S.DAKOT 

LWISCONSII 
IOWA 

Detroitj "NEBRASKA" 

MISSOURI/ 
WER KANSAS 

St. 

X Y OKLAHOMA 
\ ARKANSAS 

Kartogram 8. Svenskfödda i delar av Nordaerika enligt 1920 års folkräkning. 

Källa: Nelson 1943:11, atlas 4. 
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SUMMARY 

th The decades round the middle of the 19 century constituted an important 
period in transition in Swedish history. The old agricultural society based 
on four main Estates started to disingrate and a new, industrialized, class-
society began to develop. 

During the 1840's liberal ideas had penetrated most areas of social life re
sulting in demands for many different reforms. Among the most far-
reaching reforms were those concerning the Representative system, free
dom of belief and religion, as well as economic reforms establishing free 
enterprise. The communal laws of 1862 put a stop to the old system of 
uniform parish rule under the pastor's leadership and a separation between 
the Church and Civil Administration was carried out. The abolition of the 
four Estate system some years later may be said to have been, to a certain 
extent, the equivalent of this local government reform at the national 
level. A gradual increase in freedom of belief and religion took place in 
the 1850's, 60fs and 70's. 1846 and 1864 were important years for the 
introduction of free enterprise. A few examples of other areas affexted by 
the spirit of liberal reform can be mentioned: eduction, Poor Law Relief 
and prison discipline. 

The reforms were hurried on by certain social developments, above all by 
a rapid population rise. This increase in population was particularly large 
among the landless labourers resulting in a rapid growth of the proleta
riat. This was very disquieting, not only to the propertied farmers as it 
was thought to increase the risks for social unrest and upheaval in socie
ty. Thus, many leaders also probably had a good idea of what was both 
desirable and necessary to have in the reforms in order to, if not pre
vent, at least try and subdue a growing dissatisfaction among the land
less . 

However, different kinds of dissatisfaction with conditions in the old 
agricultural society provided favourable conditions for the propagation of 
American propaganda which had been growing in Sweden since the 1840's. 
In much of this propaganda America was described as the land of freedom 
and promise, and a land flowing with milk and honey. Since the beginnings 
of industrialization were slow and industry could only absorbe a very small 
part of the huge reserve labour force, it is not surprising that to many 
people emigration appeared to be the only alternative available for those 
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who wished to improve their situation. 

Already during the first half of the 1840's a number of smaller group emi
grations took place. However it was not uniti 1846 that the first real 
break-through in emigration occurred when the Erik Jansonist sect began 
emigrating. The majority of those more than 1,300 people who emigrated 
from Sweden in that year were members of the Erik Jansonists. In compa
rison, the number of emigrants from the preceeding five years was only 
249. Almost a quarter of the 1846 emigrants came from the same parish, 
Alf ta in Hälsingland, and it may thus be said that it was from this pro
vince that the earliest mass emigration occurred. 

For a long time historians paid very little attention to research work done 
on migration, and thus only recently we began to get a better knowledge 
on the scale and extent of the emigration movements in the 1840's. Earlier 
lack of statistical information about emigration before 1851 meant, among 
other things, that we were ignorant of the vital importance emigration from 
Gävlebort for the origins of Swedish emigration. Even though almost a half 
of the country's emigrants in that decade came from this county, and even 
though the initial phase in most innovation situations has proved to be of 
the utmost significance, there has been, surprisingly enough, no separate 
study of this emigration movement done as yet! 

Why did this massemigration in 1846 take place and what role did it play in 
later emigration movements at the local, regional and national level? Has 
the religious awakening been sufficiently noticed when tracing the back
ground of Swedish emigration to America? Those are the main questions 
raised in this inquiry. 

Information from Church Examination Records provided the most important 
source material om migration for this inquiry. The population of Alf ta 
parish amounted to a little under 2,000 people in 1750. By the middle of 
the 19-**1 century it had more than doubled and by the end of the century 
a good 5,000 people lived in Alf ta. In 1930, when the number of inhabi
tants reached its peak, there were a good 7,000. Even if Alf ta had long 
been considered to be a rich parish, the rapid increase in the number of 
landless in particular gave rise to an increasingly serious social-agricultu
ral problem during the greater part of the 19**1 century. Due to the in
crease in population and its proletarianization, the number of landless in 
the total population reached it's peak with 58 per cent around 1870. Agri
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culture and forestry were the main branches of the economy during the 
latter half of the 19 century. The growth of wooden-based industries in 
the country at this time meant that the population had better job opportu
nities for example in lumbering or floating. However, industrialization in 
the parish remained insignificant for a long time. The level of its industri-

th alization was one of the lowest in the region at the beginning of the 20 
century. 

It was, thus, in Gävleborg and especially in the parish of Alf ta, that 
emigration first assumed on the characteristics of a mass movement. The 
very fact that a few people from this parish emigrated as early as 1843 
(one of which can at least be proved to have played a role in the mass-
emigration of 308 people from there three years later) justifies to a large 
extent considering Alfta as one of the country's most important centres of 
innovation for emigration to America. 

However, socio-economic conditions were not a primary cause of this break
up: Emigration, instead, had its most important precondition in the wide
spread religious revival in Alfta and Gävleborg. 

That the break-through came as a result of the emigration of a religious 
sect, is thought to be, however, far more than a coincidence. According 
to waht has been brought to light by recent research, millenarian move
ments often play a prominent role when it comes to bringing about "a 
break-through for the future" in different ways. Besides the great im
portance the Erik Jansonist sect came to have in Sweden in the mid 19^ 
century as a most burning issue in debates on religious freedom and 
church statutes, it also led to "a break-through for the future" concerning 
emigration. 

As regards the last-mentioned point, one can point to a number of circum
stances which gave rise to unique conditions which enabled just this par
ticular sect's members to make a break-through of this kind. For example 
sect movements characteristically have a tendancy to isolate and shield 
themselves from the outside and cement relationships and cohere closely 
within the group. These tendancies, also typical of the Eric Jansonist 
sect, can be explained by the fact that their home district had been trans
formed into a hostile environment, as well as by their religious belifes 
which bordered on fanaticism, and their utter conviction that they acted 
with God's consent. The sect members' extremely strong fixation and 

229 



dependence on Janson, a charismatic leader-figure, gave him extensive 
power over individual sect members and over the sect as a whole. When 
things had developed to the point where it became impossible for the sect 
to continue its activities in Sweden, and when the chance to save the 
movement through emigrationg to America simultaneously presented itself, 
Janson was able to use his influence to persuade the group to emigrate. 
The emigration propaganda designed to achieve this end, cleverly exploited 
Christian motives for leaving. 

The question concerning what role this early emigration played in subse
quent emigration has been initially dealt with on three different levels -
local, regional and national. The Eric Jansonist emigration had great im
portance locally in Alf ta, which can be seen most by the large number of 
followers from the parish. Even in the 1880's that parish thad the next 
highest emigration intensity in the region. Extensive correspondence be
tween Alfta and America as well as an event in the latter part of the 
1880's which drew much attention - the visits to Alfta by a person who 
had emigrated to America 40 years earlier - serve as examples of the sect's 
local importance. 

The importance of this early emigration can also be seen at the regional 
level. During the 1850's and 1860's Gävleborg was the third and second 
respectively most important emigration area in Sweden, but during the 
1870's when the economic situation was very favourable withing the sawmill 
industry, emigration declined sharply. Still, in the 1880's and 1890's there 
was a higher frequency of emigration from "Eric Jansonist parishes" than 
from "non-Eric Jansonist parishes". 

Finally the Eric Jansonist emigration played an important part in the Swe
dish emigration movement to America at the national level. First, it contri
buted to a substantial increase in the spread of information about America 
in Sweden in the 1840's. Second, it can easily be established that there 
were definite links between the Eric Jansonist movement and other subse
quent emigration from other parts of Sweden. Third, the Eric Jansonist 
emigration led to the establishment of a string of Swedish colonies strate
gically situated in the American Mid-West, which later served as reception 
and transit centres for subsequent emigration. 
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24 Undersökningar i Norge tyder på att "eit 
storre befolkningspress var ein foresetnad 
for storre utvandringsintensitet. Men det var 
ikkje eit tillstrekkeleg vilkår". Man konsta
terar nämligen, att det också fanns lönsam 
sysselsättning i de områden som fick störst 
utvandring. Tveite 1980, s 46-47. 

25 EU bil. 5, s 219. 

26 Ohlsson 1965, s 14-15. Jfr Bfb 1876-80, s 5, 
Jonsson 1964, s 157. 
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27 Ohlsson 1961, s 18. Av alftabonden Olof 
Olssons dagbok 1823-1861 framgår, att han 
ägnade mycket tid åt linhanteringen. (JOA). 

28 Norrlandskommittén, betänkande, s 71. 

29 Ohlsson 1961, s 24-25. 

30 Avverkningstiderna var i de flesta kontrak
ten på 50 år och omfattade alla träd, som 
var minst 10 tum på 15 fots höjd. Ohlsson 
1965, s 14. "På 1870- och 1880-talen min
skade lusten hos skogsägarna att sälja av
verkningsrätter på 50 år". Nelson 1963, s 
332. Jfr Stridsberg, Mattsson, s 59 ff. 

31 Ohlsson 1965, s 14. Enligt Helge Nelson har 
värmlänningarnas insatser varit av största 
betydelse för skogshanteringen i alla skog
rika områden i Sverige. Genom nya metoder 
ifråga om skogsfällning, timmerdrivning, 
skogskörslor och flottning, underlättades 
skogsindustrins utveckling särskilt från 
mitten av 1800-talet. Nelson 1963, s 33. Jfr 
Norberg 1980, s 27 ff. 

32 EU betänkande, s 454. Jfr Stridsberg, 
Mattson, s 53 ff. 

33 Som mått på industrialiseringsgraden utgick 
man i emigrationsutredningen från den taxe
rade förmögenhetens fördelning på jordbruks
fastigheter respektive annan fastighet år 
1906. EU bil. 5, s 2. 

34 Ohlsson 1949, s 90, 1961, s 20 ff. 

35 Svabensverks husförhörslängder 1871-75 och 
1876-80. 

36 Ohlsson 1949, s 84 ff. 

37 Ohlsson 1961, passim. 

38 Norra stambanan öppnades för trafik fram till 
Ockelbo den 1 november 1876, till Bollnäs 
den 23 september 1878, till Järvsö den 1 
oktober 1879 och till Ljusdal den 15 septem
ber 1880. Bfb 1876-80, s 9. Järnvägen från 
Bollnäs över Alfta och Woxna började däremot 
inte att byggas förrän 1897. Den öppnades 
för trafik mellan Bollnäs och Woxna 1899 och 
följande år till Orsa. Ohlsson 1961, s 27. 

39 EU betänkande, s 457. 

40 EU bil. 9, s 25 ff. 

41 Winberg, s 17, 55-56 och 265. Löf gren, s 
25. 

42 Utterström 1957:1, s 52-55, 57. 

43 Sockentabeller för Alfta 1759-1859. HLA. 

44 Vinberg, s 17, not 1. 

45 Utterström 1957:1, s 694-695. Jfr utveck
lingen i By socken i Kopparbergs län 1750-
1850. Isacson, M., s 132-133. 

46 SOS Befolkningsstatistik 1851-1855^ Enligt 
Stål är emellertid detta "mycket svårbedöm
bara siffror, utifrån vilka det är säkrast att 
inte dra några vittgående slutsatser". Stål, 
s 106. Ett stickprov som Lundsjö företagit 
"avslöjade så märkliga resultat att det vore 

föga mening att på allvar bearbeta detta 
material för att finna lokala och kronologiska 
växlingar i fattigdom". Lundsjö, s 34. 

47 Ibid, s 133. 

48 Ibid, s 134-135. 

49 Söderberg, Johan, s 43. Angående ett sam
band mellan konjunkturer och brott, se 
Sundin 1975, 1976 och 1978. 

50 Jfr EU, bil. 17, s 177. 

51 Stora Kopparbergs Läns Nya Tidning, 30 
Oktober 1845. 

52 Carlsson 1977, s 69 och 71. Jfr även s 66. 

53 Ibid, s 10. 

54 EU bil. 9, s 49. 

55 Hannerberg 1971, s 38. 

56 EU bü. 17, s 63. 

57 Ibid, s 65. 

58 EU bü. 11, s 90. 

59 EU bü. 17, s 177. 

NOTER 
KAP III KÄLLMATERIAL OCH METOD. Sid 43-57. 

1 Nygren 1922, s 17. Jfr Petersen, s 548. 

2 Ibid, s 19-20. 

3 "... Prästerna skola håUa vissa längder på 
aHa sina åhörare, hus från hus, gård ifrån 
gård, och veta besked om deras framsteg 
och kunskap uti deras kristendomsstycken, 
driva med flit därpå, att barn, drängar och 
pigor lära läsa i bok och se med egna ögon, 
vad pud i sitt heliga ord bjuder och be-
faüer . Kyrkolagen 1686. Citat ur kapitel 2 § 
10. 

4 Husförhörsseden har mycket gamla anor i 
Sverige. Troligen har den sin upprinnelse i 
de hembesök som prästerna företog redan 
under medeltiden i samband med s k skrift
resor. Det tidigaste påbudet från en kyrklig 
myndighet om regelbundna husförhör åter
finns i ett protokoU från Uppsala domkapitel 
1596. Husförhören blev med tiden det vikti
gaste av de kyrkliga förhörsinstituten bland 
vilka i övrigt kan nämnas katekes-, prediko-, 
kommunion-, lysnings-, flyttnings- och visi
tation sförhör. Pleijel 1970, s 84 ff. Enochs-
son, s 68-90. Gunnar Kriström har, i ett 
rikssamspel omfattande 274 av Sveriges 
församlingar ordnade efter 1805 års femårs-
tabeU, undersökt innehållet i de äldsta 
husförhörslängderna och därvid bl a kommit 
till följande resultat: "Genomgången av 
käUorna har visat att husförhörslängderna i 
de församlingar som har tidig arkivbüdning, 
1600-talet och tidigt 1700-tal, tül en början 
endast innehàûer namn på församlingsborna 
efter by och famüj med uppgifter om utan till
kunskaper (memoriter). Till detta läggs 
senare uppgifter om läser i bok och tül sist 
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kommer anteckningar om ålder eller födelseår 
samt t ex om vigsel, dödsfall, flyttning m m. 
Detta är regeln, men undantag finns. Vad 
avser ålder kan man se att Tabellverkets 
tillkomst, 1749, direkt inverkar på den 
ökande informationsmängen i källorna. Efter 
Tabellverkets tillkomst ökar också före
komsten av tryckta formulär i källorna. 
Dessa formulär föranstaltas stiftsvis". Kri-
ström 1976, s 62-63. 

5 Nygren, s 19. 

6 Pleijel, s 89. Jfr Enochsson, s 74 ff. 

7 Ibid, s 96. 

8 Enligt bestämmelserna skulle prästerna fylla i 
tabellariskt uppställda formulär med upp
g i f t e r  o m  f o l l u n ä n g d ,  f ö d d a ,  d ö d a  o s v ,  
vilka därefter skulle sammanställas i pro-
steritabeller och insändas till domkapitlen. 
Sedan uppdelning gjorts på respektive län 
skulle landshövdingarna skicka in samman
drag till kanslikollegium - efter 1756 till den 
nyinträttade tabellkommissionen - som utar
betade en generaltabell till Kungl. Maj:t. Till 
att börja med var det meningen att samtliga 
tabeller skulle insändas varje år, men p g a 
motstånd från prästerna ändrades detta re
dan 1752 så att tabellerna över folkmängden 
endast behövde rapporteras vart tredje och 
fr o m 1977 endast vart femte år. Nygren, s 
20-21. 

9 Schiller/Odén 1970, s 211. 

10 Johansson, R. Scandia 42:1976, s 168-169. 

11 Nygren, s 15, 20. Lext 1977, s 26 ff. 

12 Kyrkolagen av 1686, kapitel 24 § 8. Jfr Lext 
1977, s 20, 23. 

13 Johansson, R. Scandia 1976, s 168. Bruket 
av pass vid inrikes resor var rådande redan 
på 1600-talet men någon central passinstans 
fanns inte. "Det torde i första hand ha varit 
församlingens kyrkoherde som mer eller 
mindre självpåtaget övervakade sina socken-
bors färder". Sa småningom har det officiella 
passutfärdandet i princip övertagits av 
länsstyrelserna och centrala förordningar om 
pass börjat utfärdas. Genom bestämmelser 
1739 och 1768 förenklades passuttagen för 
dem som bodde långt ifrån residensstäderna. 
Härigenom blev det möjligt att ta ut pass hos 
kronofogde eller länsman. Slopandet av 
passtvånget 1860 förklaras av Rosander med 
att "den ökade mobila livsföringen gjorde 
passförordningen obsolet och omöjlig att 
upprätthålla". Rosander, s 33-41. Jfr Lext 
1977, s 29 ff. 

14 Johansson, R. Scandia 1976, s 169. Tede-
brand, s 70. Lext 1977, s 26, 32, 345. 

15 Jfr Johansson, E. nov 1972, s 4. 

16 Jfr Beijbom 1978, s 44 ff samt Lext 1977, s 
19-21. 

17 Johansson, E. 1972, s 24. Jfr Norberg 1979, 
s 151 ff. 

18 Detta är mycket tidigt om man jämför med 
situationen i de flesta andra församlingar i 

landet. I t ex Västerås stift, vilket ifråga 
om tidiga husförhörslängder intar en sär
ställning i Sverige, har endast omkring en 
tredjedel av församlingarna bevarade hus
förhörslängder från denna tid. Nygren s 22. 
Kriström, s 65. 

19 Detta har givetvis komplicerat excerperings-
arbetet eftersom man för halva församlingen 
har varit tvungen att hämta data ur två 
volymer för att täcka hela femårsperioden. 

20 Biografiska data om prästerna är hämtade ur 
Ohlsson 1965, s 26-29, 44. Ang befordran 
ifråga om prästerliga tjänster, se Göransson 
1959, s 10-11. 

21 "... I söndags var jag i högmässan i stor
kyrkan der jag hörde en profpredikan till 
pastor primariitjensten af hofpredikanten 
Steinmetz, som är en allvarlig man, och som 
jag tror vore mest fortjent att få hvad han 
söker. Något så fulländadt både hvad inne
håll, form och organ beträffar har jag sällan 
hört"... Ur brev från underlöjtnanten Emil 
Melander till Anna Söderhielm i Karlskrona, 
21/4 1880. Melander som studerade vid 
krigshögskolan 1878-80, var en trogen guds
tjänstbesökare och ägnade i sina fästmans
brev stort utrymme at predikoreferat, reli
giösa reflexioner och karaktäristiker av 
präster och predikanter. Bergsten, T. 
Kyrkhistorisk årsskrift 1947, s 245, 280. 

22 Ohlsson 1965, s 17-23. Jennische kan mycket 
väl även i fortsättningen ha haft visst in
flytande i kommunalpolitiken eftersom han 
efterträddes av sin yngre broder Per August, 
vilken 1864 tillträtt tjänsten som Alftas förste 
apotekare. Den senare var under hela 1870-
talet ordförande i både kommunalstämman och 
kommunalnämnden. Ibid, s 23. 

23 Protokoll från sockenstämmor i Alfta den 27 
mars respektive 10 april 1853, Ohlsson 1967, 
s 125-146. 

24 Beijbom 1978, s 44. 

25 Enochsson 1949, s 154. 

26 Ibid, s 240. 

27 Lundkvist 1977, s 145. En likartad utveck
ling ägde rum också i Långasjö församling i 
Växjö stift. En Smålandssocken emigrerar, s 
56-59. 

28 Enochsson, s 129 ff. Jfr Janson 1931, s 
217-218. 

29 Visitationsprotokoll och ämbetsberättelser för 
Alfta. UD A. 

30 Sockenstämmoprotokoll 9/6 1844. HLA. 

31 Ohlsson 1961, s 24. 

32 Ämbetsberättelse av kyrkoherden i Alfta 
1878, ur § 4. UDA. 

33 Jfr Wester 1977, s 84 ff, Stephenson, s 3-4. 

34 Brev från Johan Ohlsson till Dag Strömbäck 
8/9 1960. (JOA) 

35 Schiller/Odén, s 38-39. 
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36 Johansson, E. 1972. 

37 Schiller/Odén, s 208. 

38 Enligt mantalsskrivningsförordningen 1812 
skulle till kravet på husförhörslängdernas 
fullständighet höra "att alla sedan nästföre
gående mantals-och skattskrivning till sock
nen inflyttade personer äro till deras ålder, 
yrke eller tjänstebefattning samt benämning 
vederbörligen upptagna. Till den ändan 
åligge det vid en rdr:s plikt den inflyttade 
av vad stånd han är att före mantals- och 
skattskrivningen, sist inom den tjugonde ok
tober, hos pastor företé prästbevis angående 
honom själv, hans hustru och hans barn 
samt husfolk, å vilket bevis, i den händelse 
den inflyttade hörer till en ståndspersons 
uppassning, den nye husbonden bör oväger-
ligen hava tecknat den inflyttades tjänstebe
fattning med åtföljande benämning!" MF 1812, 
§ 3, Lext 1968, s 139. 

39 Johansson, R. Scan dia 1976, s 185. 

40 Lext 1968, s 139. Den vikt som fästes vid 
att husförhörslängderna verkligen innehöll 
korrekta uppgifter framgår av bl a följande 
citat ur Kungl. Maj:ts nådiga påbud angå
ende vissa omständigheter, vilka böra iakt
tagas i avseende på mantalsskrivningar, 
förhörsböcker och prästbevis 1812: "Som 
förhörsböckrens fullständighet i flera avse
ende och däribland för upplysning vid man
talsskrivningarna är av stor nödvändighet, 
så åligger det var husbonde eller den hans 
egendom förestår, att vid husförhören själv 
tillstädes vara eller ock i händelse av förfall 
ingiva förtecking på de i hans hus eller på 
ägorna boende personer till namn, ålder, 
befattning samt andra omständigheter vid ett 
vite av två rdr banco". Lext, 1968, s 139. 

41 Lars-Göran Tedebrand, som har jämfört 
emigranternas hemortsangivelser i de s k 
skeppslistorna i Göteborg med de summariska 
folkmängdsredogörelsernas emigrantlistor, 
har emellertid funnit att denna bestämmelse 
inte efterlevts i full utsträckning efter 1884. 
Tedebrand 1972, s 193-194. 

42 Johansson, R. Scandia 
Kälvemark 1972, s 69. 

1976, s 185-186. 

43 Undantag gäller dock arbetsvandringar och 
flyttningar med anledning av laga skifte. Se 
vidare kapitel IV. Jfr Berglund, s 80. 

44 Se t ex Wallander, s 186, Martinius, s 36 ff, 
Kronoborg/Nilsson, s 43-44. 

45 I ett inledande skede gjordes försök med s k 
dataklyvning (AID-analys), se Söderberg 
1974. Jfr Åkerman m fl 1971. 

46 Se Söderberg 1971. 

47 SPSS = Statistical Package for the Social 
Sciences. 

KAP IV BEFOLKNINGSRÖRLIGHETENS OMFATT
NING, UTVECKLING OCH STRUKTUR. Sid 58-102. 

1 Av den omfattande litteraturen om begrepp 
och definitioner i anknytning till migration 
kan nämnas, Barclay 1958, Beshers 1967, s 
131 ff, Bogue 1963, s 486 ff och 1969, s 
752, 756-757, Clarke 1970, s 123 ff, Eriks-
son-Rogers 1973, s 60 ff, Hägerstrand 1975, 
s 200 ff, Petersen 1969, s 289 ff, Saunders 
1963, s 219 ff, Shaw 1975, s 6 ff, Thomas 
1963, s 510 ff, Willis 1974, s 3 ff och Åker
man 1975, s 21 ff. 

2 Wirén 1975, s 17. 

3 Gårdlund 1942, s 291. 

4 Rosander 1967, s 20. 

5 Åkerman 1976, s 21-22. "Av ca 400 000 
flyttare över kommungräns flyttar ungefär 
hälften längre än 50 km. Av dessa är unge
fär hälften i åldrarna 20-59 år". Detta enligt 
folk och bostadsräkningarna i Sverige. 
Springfeldt, s 20. 

6 Enligt De Geer-Wester, vore det bättre att 
ersätta termer som intern och extern migra
tion med en mera funktionell indelning i 
kort- respektive långdistansflyttningar där 
kortdistans eller närdistans kunde definieras 
som det område inom vilket 70-80 procent av 
flyttningarna skedde. De Geer, Wester 1974, 
s 2. 

7 Hägerstr^nd 1957, s 60. 

8 Norman 1974, s 60. Mätproblemen i anknyt
ning till flyttningar och församlingarnas 
varierandje areal har uppmärksammats av 
flera forskare t ex Hägerstrand 1953, Kull-
dorff 1955, Jakobsson 1970, Wallander 1948 
och Rondahl 1972. Ett sätt att komma förbi 
problemet skulle kunna vara att, som Häger
strand föreslagit, ignorera kortdistansflytt-
ningarna ! oc h enbart koncentrera sig på 
medel- och långdistansflyttningar. Häger
strand 1957, s 62. 

9 Martinius 1967, tabellerna 24 och 25. 

10 Jfr t ex Utterström som menat att "befolk
ningens förlighet ännu år 1860 var ringa 
efter senåre tiders mått". Utterström 1957:1, 
s 6. 

11 Tedebrand 1975, s 49, Martinius 1967, Åker
man 1972. 

12 Norberg, Åkerman 1973, s 112. 

13 Rosenberg, s 40. 

14 Wester, s 57. 

15 Tedebrand 1972, s 88 ff, 1975, s 49, 202. 

16 Lundkvist 1974, s 192 ff. 

17 Chambers, s 45. 

18 Eriksson, Rogers 1978, s 186-189, 237. Jfr 
även Semmingsen, som menar att industriali
seringen medfört generellt ökad mobilitet. 
Semmingsen 1977, s 10. 
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19 Carlsson 1973, s 189 ff. 

20 Martinius bygger i sin tur på en genomgång 
av de s k "Summariska redogörelserna för 
folkmängden" i sju län 1861/70 och utnyttjar 
dessutom en sammanställning i den tryckta 
befolkningsstatistiken för år 1873 samt upp
gifter för perioden 1895/1904 ur det 1941 
utgivna arbete "Population Movements and 
Industrialization". Carlsson 1973, s 205. 

21 Ibid, s 205-206. 

22 Ibid, s 207-208. 

23 Dessa utgjorde en viktig faktor i svenskt 
näringsliv ända till 1900-talets början spe
ciellt inom jordbruk, bergshantering och 
skogsbruk. I samband med uppblomstringen 
inom den norrländska sågverksindustrin ägde 
omfattande arbetsvandringar rum från Dalar
na och Värmland. Nelson 1963, s 27. Sålunda 
var t ex, som Rondahl visat, huvuddelen av 
arbets van dringen vid Ljusne sågverk vid 
hälsingekusten under 1970-talet säsongarbe
tare. Perioden 1876-90 utgjordes den till inte 
mindre än två tredjedelar av dalkarlar och 
värmlänningar. Efterhand bands dock arbe
tarna allt fastare till industriorterna, vilket 
ledde till att de säsongmässiga arbetsvand-
ringarna avtog. Rondahl 1972, s 84, 84, 228 
och 264. Jfr Gårdlund 1966. 

24 Den största, som finns i Leksand, omfattar 
för perioden 1840-1884 mer än 20 000 attes
ter. Den näst största i Gagnef och Mockfjärd 
upptar omkring 7 000 namnuppgifter under 
perioden 1851-1884. Nelson 1963, s 21. 

25 Ibid, s 498. 

26 Wik, s 136. 

27 Rondahl 1972, s 15. Angående orsakerna till 
att Söderala tidigt blev ett landets främsta 
sågverksområden, se Rondahl 1977, s 14. 

28 Rosander 1967, s 243-244. 

29 Rondahl 1972, s 82. Jfr Rondahl 1977, s 19 
ff. 

30 Rondahl 1972, s 223. Jfr kartogram 9, s 
96 ff. 

31 Ibid, s 231. 

32 Ibid, s 259. 

33 Wallén 1950, s 48 ff. Jfr Utterström 1952:2, 
s 51 ff. 

34 Wallén, s 49. 

35 Passjournaler, Gävleborgs landskansli 1842-
1858, HLA. 

36 Kon gl Majts förnyade nådiga Stadga om skif
tesverket i riket af den 9 november 1866, 
kapitel 13, § 95. Schüts 1885, s 129-130. 
Ang laga skiftets genomförande, se Sund-
bärg, s 13 ff, Utterström 1957:1, s 550 ff, 
Sivesand, s 17 ff, Åberg, passim, Beijbom 
1977, s 15-17. 

37 Handlingar rörande laga skifte i Alf ta, ÖAG. 

38 Värderingsinstrumenten upptar bl a specifi
cerade kostnader för samtliga hus en bonde, 
som inte tillerkänts kvarboenderätt, måste 
flytta. I de fall mangårdsbyggnaden^ inte 
berörts har dock givetvis inte de på gården 
skrivna personerna räknats som flyttare. 
Vad flyttningsavståndet beträffar framgår 
detta endast av andra skifteslagets värde
ringsinstrument. Sålunda har de där sam
manlagt 27 utflyttningskyldiga ålagts flytta 
inalles 311 hus O 11,5 per gård) en sträcka 
av i genomsnitt 15 082 fot, dvs omkring 5 
km. Eftersom några fick flytta mycket långt -
i ett fall inte mindre än 72 000 fot - ger 
dock genomsnittssiffran en något överdriven 
bild av flyttningsavstånden som i de flesta 
fall var endast några km. Medianvärdet 
ligger 7 500 fot, dvs omkring 2,5 km. I en 
undersökning från Mälarregionen var ut
flyttningsavståndens medelvärde 677 m. 
Sivesand, s 47. 

39 Sådana kompletterande jämförelser avseende 
vilka och hur många gårdar som ålagts ut
flyttning har gjorts i två av de tre aktuella 
skifteslagen. Resultatet visade att av 16 
gårdar som enligt värderingsinstrumentet 
måste flyttas i första skifteslaget har två 
inte behövt flytta ut, vilket reducerat an
talet utflyttare med 10 personer. Beträffande 
femte skifteslaget har däremot inga föränd
ringar i förhållande till värderingsinstrumen
tets uppgifter inträtt. Vad slutligen andra 
skifteslaget beträffar har någon motsvarande 
komplettering av värderingsinstrumentets 
uppgifter inte genomförts p g a att längder 
över utflyttningslikviderna inte kunnat åter
finnas, varför det verkliga antalet utflyttare 
kan ha varit något lägre än vad som fram
går av tabellen. Detta påverkar dock knap
past undersökningsresultatet. 

40 Hägerstrand 1947, s 118-119. 

41 Hägerstrand 1975, d 208. Jfr Guteland m fl, 
s 90, 99. 

42 Arne Vangdrup, som undersökt migrationen i 
den danska församlingen Torslev på Nordjyl
land 1870-1901, konstaterar en ökad rörlighet 
under 1880-talet, vilket han menar vara ett 
resultat av utvandringen. Vangdrup, s 
79-81. 

43 Åkerman 1971, s 86. 

44 Brinley Thomas 1972, s 3-4. Jfr B. Thomas 
1954, s 124. 

45 B. Thomas 1954, s 127 ff. 

46 Åkerman 1975, s 25-26. Angående de s k 
urbana influensfältens betydelse för emi
grationen, s De Geer 1973, s 101 ff, 118. 

47 Tedebrand 1972, s 180-181, Rondahl 1972, s 
53 ff, Hvidt 1971, s 146-147, Kronborg, 
Nüsson 1975, s 166-168, Wester 1977, s 
75-77. Jfr Odén 1963, s 266. Jfr förelig
gande avhandling avsnitt 4.12.5. 

48 Jfr Bogue 1969, s 768, tabell 19-9, Svale-
stuen 1977, s 59. 

49 Jfr Wohlin, s 31, 35. 
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50 Speare 1974, s 176. 

51 Till samma resultat kommer även Vangdrup i 
en undersökning av migrationen i den nord

jylländska församlingen Torslev 1870-1901. 
Vangdrup 1977, s 75, 79-80. 

52 Som jämförelse kan nämnas, att medelåldern 
hos den finländska arbetskraften i Sverige 
1972 var 33 år, således efter toppåren i 
Sverigeflyttningarna 1969 och 1970. Medelål
dern tycks därefter ha sjunkit eftersom en 
senare undersökning gett resultatet 28 år. 
Lundström 1977, s 24. Jfr även Bogue 1969, 
s 761-763. 

53 Jfr överensstämmelserna mellan figur 1 i 
denna avhandling och figur 4.3 i Guteland m 
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tions at destination". Bogue 1969, s 795. 
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BEFOLKNINGSRÖRLIGHETEN. Sid 103-124. 
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s 130. 
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s 141. 
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i detaljer i synnerhet". (Ur ett brev från L. 
P. Esbjörn till G. T. Key ser, 13/3 1849, 
Westin 1946, s 245.) Åtskilliga av breven 
kom från de många små svenskkolonier av 
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70 De Geer 1977, s 49. 
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72 Olsson, 54-55. Hans broder Gustaf, som han 
ibland har förväxlats med (not 68 ovan och 
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77 Moberg, s 24, Isaksson, Hallgren, s 52-53, 
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SER. Sid 125-169. 
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Bilaga Översikt över några av de viktigaste bevarade källserierna angå
ende Alfta sockens demografiska och socio-ekomomiska utveckling 
före år 1900. 

1650 1700 1750 1800 1850 1900 

Husförslängder 

In- och utfl. längder 
Födelse- och dopböcker 

Döds- och begravn. böcker 

Vigselböcker 

Stastistiska socken tabeller 

Konfirmandböcker 

Kommunionlängder 

Mantalslängder 

Solda tu tskrivn. längder 

Kungörelseböcker 
x/ Socken s tämmop ro tokoll 

Kyrkorådsprotokoll 

Examenskataloger 

Sockenmagasinsräkenskaper 

Visitation sp ro tokollxx^ 

x/ Efter 1862 kommunalstämmoprotokoll 

xx/ Ärkebiskopsvisitationer 
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x/ Tabell B 1. Besuttna och obesuttnas procentuella andel av kvarboende 
och olika kategorier flyttare i Alfta 1846-50 och 1866-95. 

1846-50 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 
Kvarboende 

Besuttna 37 35 36 34 39 43 44 
Obesuttna 63 65 64 66 61 57 56 
Procent 100 100 100 100 100 100 100 

Utvandrare 
Besuttna 29 27 34 40 19 38 42 
Obesuttna 71 73 66 58 81 62 58 
Procent 100 100 100 98 100 100 100 

Omflyttare 
Besuttna 13 15 16 20 23 22 27 
Obesuttna 87 85 84 80 77 78 73 
Procent 100 100 100 100 100 100 100 

Utflyttare 
Besuttna 13 20 20 24 27 34 33 

Obesuttna 84 80 80 76 73 66 67 

Procent 97 100 100 100 100 100 100 

Inflyttare 
Besuttna 23 36 33 24 37 37 36 

Obesuttna 76 64 67 76 63 63 64 

Procent 99 100 100 100 100 100 100 

Invandrare 
Besuttna 30 21 53 100 52 47 50 

Obesuttna 70 75 47 0 48 53 50 

Procent 100 96 100 100 100 100 100 

Källa : Husfhl HLA 

x/ Besuttna= Bönder, ämbetsmän -& tjänstemän samt deras respektive 
hemmasöner/döttrar över 16 år. Obesuttna= Övriga 
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Tabell B 2. Befolkningen i Alf ta socken 1846-95, procentuellt fördelad på 
olika yrkesgrupper. 

YRKE 1846 1850 1866 1870 1875 1880 1885 1890 1895 

Bönder 26,5 28,8 23,8 25 ; ,7 25,8 24,5 30,1 31,9 32,2 
Torpare 8,9 8,8 8,4 8; »2 7,6 6,4 4,9 4,3 3,8 
Soldater 8,7 9,3 9,4 9. »5 8,9 8,1 8,2 8,3 6,8 
Drängar 4,7 5,1 2,9 2. »7 2,3 2,1 1,8 1,3 1,2 
Pigor 5,9 6,4 5,0 5. ,0 4,6 3,9 3,3 3,3 2,9 
Arbetare 0,6 0,5 2,1 2. ,1 3,5 5,8 9,0 10,1 11,9 
Husmän 14,4 15,2 18,1 183 ,1 16,6 15,2 12,8 8,3 6,9 
Hantverkare 5,0 5,0 4,7 5, ,5 5,8 6,8 7,3 7,2 7,6 
Ämb & tj-män 1,0 1,2 1,7 2. ,0 2,1 1,9 2,3 1,7 1,5 
Inhyses & ö vr 3,8 5,3 3,0 3. • 5 4,6 5,6 5,6 4,7 4,9 

Hemmasöner/ 
döttrar över 
16 år 

Bönder 9,3 6,8 8,6 7. ,4 7,6 7,4 5,8 8,4 9,7 
Torp/sold 4,5 2,4 4,9 3. .8 3,7 4,5 3,0 3,2 3,1 
Tj-folk 0,9 1,6 1,5 1, »9 1,5 2,1 1,3 1,3 1,1 
Arb/Husmän 3,9 2,3 4,4 3, ,2 3,6 3,9 2,8 4,7 4,8 
Hantverkare 1,3 1,0 1,1 1, ,0 1,3 1,4 0,8 0,9 1,0 
Ämb & tj-män 0,5 0,3 0,4 0, »3 0,5 0,4 0,6 0,6 0,7 

Procent 100,0 100,0 100,0 100, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Abs tal 4 160 4 044 4 485 4 441 4 632 4 910 4 944 5 182 5 312 

Källa: Husfhl HLA. 

268  



x/ Tabell B 3. Besuttnas, hantverkares, obesuttnas samt drängars och pigors 
procentuella andel av kvarboende olika kategorier flyttare i Alfta 
1846-50 och 1866-95. 

Kvarboende 
Besuttna 
Hantverkare 
Obesuttna 
Dräng/pigor 
Procent 

Utvandrare 
Besuttna 
Hantverkare 
Obesuttna 
Dräng/pigor 
Procent 

Omflytttare 
Besuttna 
Hantverkare 
Obesuttna 
Dräng/pigor 
Procent 

Utflyttare 
Besuttna 
Hantverkare 
Obesuttna 
Dräng/pigor 
Procent 

Inflyttare 
Besuttna 
Hantverkare 
Obesuttna 
Dräng/pigor 
Procent 

1846-50 
37,1 

6 , 0  
43,8 
13,1 

100,0 

66-70 
35,4 
7,1 

48,4 
9,6 

100,0 

71-75 
36,0 
7,1 

48,5 
8,4 

100,0 

76-80 
34,2 

8 , 2  
49,5 

8 , 1  
100,0 

81-85 
38,8 

8 , 1  

46,1 
7,0 

100,0 

86-90 
42,6 

8 , 1  
46,1 
5,9 

100,0 

91-95 
44.1 

8 , 6  
42.2 
5,2 

100,0 

29 ; »0 27 3 ,0 34 ; ,1 40,4 18,9 37. ,5 41,8 
7, ,8 14, »2 2, >4 9,5 10,3 12, ,0 6,0 

53 s » 7 50. ,3 46 3 »3 33,3 58,7 39, »3 45,3 
9, >5 8: »5 17, ,1 14,3 11,8 11: ,1 6,8 

100 ; ,0 100. ,0 100 : ,0 97,5 100,0 100 : >0 100,0 

13,3 
3,9 

25,1 
57,7 

100,0 

14,6 
6,5 

35.8 
42.9 

100,0 

16,4 
4,5 

33,6 
45,4 

100,0 

19.8 
4,7 

39.9 
35,5 

100,0 

22 ,8  

5,9 
42.5 
28 .6  

100,0 

22 ,0  
10 ,0  
38,6 
29,2 

100,0  

26,5 
8 , 1  

43,0 
22,3 

100,0 

12,7 
10,2  
13,9 
60,5 
97,3 

19,9 
13,1 
39,1 
27,3 

100,0 

20,1  
18,7 
32,6 
28,6  

100,0 

24,4 
15,9 
37,0 
22,7 

100,0 

26,7 
21,7 
32.2 
19.3 

100,0 

34.2 
15,6 
35.3 
14,9 

100,0 

33,3 
17,6 
30,5 
18,8  

100,0 

22,7 
12.7 
10.8  
52,5 
98,7 

35,5 
24,1 
14,0 
25,8 

100,0 

33,3 
17,9 
26,1  
23,0 

100,0 

24,0 
19,3 
38,5 
18,0  

100,0 

36,6 
14,9 
33,3 
15,2 

100,0 

37,3 
15.3 
31.4 
15,9 

100,0 

36,3 
21,9 
20,7 
21,1 

100,0 

x/ Angående besuttna respektive obesuttna se tabellerna 
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Tabell B 7. Antal klart dokumenterade ersättningsflyttare till utvandrare 
från olika byar i Alfta 1846-50, 1866-70 och 1881-95, samt 
procentuell andel av respektive fly ttarkategori. 

Byar och 1946-50 1866 -70 1881 -85 1886--90 1891-•95 
områden Omfl Infi Omfl Infi Omfl Infi Omfl Infi Omfl Infi 

Kyrkbyn 1 - 2 - 5 1 6 2 4 -

Sunnanåker 1 - - - 1 - - - 1 -

Malvik - - - - 1 - - - - -

Älvkarhed 21 3 1 - 1 6 - - - -

Grängsbo 12 2 4 - 4 - - - - -

Tranberg 7 1 1 7 - 5 - 2 - -

Nässäter 10 - - - - - - - 2 -

Wiken 2 6 3 - - - - - - -

Westanå 1 - - - 5 - - - - -

Nordanå - - 2 - 2 - - - - -

Gundbo 31 13 _ - - - - - - -

Näsbyn 2 3 5 - - - 2 5 1 -

Långhed 2 1 2 - 1 3 2 9 - -

Hässja - - - - 1 - - - - -

Svedja - - 1 - - - ~ ~ - ~ 

Önneberg 4 - - - - - - - - -

Norbby t - 2 - 5 - 8 - 1 1 
Gäddvik - - - - - - 1 - 4 -

Galfen - - - - - - - - - -

Grannäs - - - - - - - - - -

Skålsjö 3 - - - - - - - - -

Flät - - - - - 7 - - - -

Gullberg - - - - - - - - - -

Totalt 98 29 23 7 26 22 19 18 13 1 

Proc av resp 
kategori 

0,3 flyttare 6,4 3,1 2,6 2,5 2,3 5,9 2,0 4,1 1,3 0,3 

Källa: Husfhl 
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Tabell B 8. Typ av in- och utskrivning i Alf ta församlings husförslängder 
1846-50 och 1866-95. 

PERIOD TYP AV UT TYP AV INSKRIVNING I HUSFÖRHÖRSLÄNGDERNA 
SKRIVNING Kvarb Födda Omfl Infi Inv S :a 

1846-50 Kvarboende 2706 365 864 105 4 4044 
Avlidna 223 71 19 2 0 315 
Omflyttade 811 61 587 62 3 1524 
Utflyttade 82 9 32 34 0 157 
Utvandrade 338 8 15 18 3 382 
S :a 4160 514 1517 221 10 6422 

1866-70 Kvarboende 3219 422 581 198 21 4441 
Avlidna 312 99 13 5 0 429 
Omflyttade 591 40 223 33 5 892 
Utflyttade 133 6 13 39 0 191 
Utvandrade 230 21 54 11 2 318 
S :a 4485 588 884 286 29 6272 

1871-75 Kvarboende 3446 442 585 151 8 4632 
Avlidna 268 92 14 3 0 377 
Omflyttade 556 40 241 32 4 873 
Utflyttade 145 8 18 49 4 224 
Utvandrade 36 0 2 0 3 41 
S :a 4451 582 860 235 19 6147 

1876-80 Kvarboende 3527 532 594 256 1 4910 
Avlidna 379 134 7 3 0 523 
Omflyttade 566 51 209 32 0 858 
Utflyttade 101 13 21 40 0 175 
Utvandrade 33 2 6 1 0 42 
S :a 4606 732 837 332 1 6508 

1881-85 Kvarboende 3336 501 813 272 21 4944 
Avlidna 363 126 27 5 0 521 
Omflyttade 753 86 270 44 1 1154 
Utflyttade 167 17 16 48 0 248 
Utvandrade 277 17 38 6 1 339 
S :a 4896 747 1164 375 23 7205 

1886-90 Kvarboende 3572 607 690 301 12 5182 
Avlidna 324 80 19 5 0 428 
Omflyttade 644 72 192 36 1 945 
Utflyttade 227 34 29 120 0 410 
Utvandrade 170 9 20 15 2 216 
S :a 4937 802 950 477 15 7181 

1891-95 Kvarboende 3747 570 741 242 12 5312 
Avlidna 377 96 18 8 0 499 
Omflyttade 736 75 131 30 1 973 
Utflyttade 240 27 57 95 1 420 
Utvandrade 96 4 11 4 2 117 
S :a 5196 772 958 379 16 7321 

Källa: Husfhl 
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Tabell B 9. Kvarboende vid slutet av respektive femårsperiod samt olika 
kategorier flyttare under perioden fördelade på åldersgrupp
erna 0-14, 15-29, 30-49 samt 50 år och däröver. (Beträffande 
flyttarna avses åldern vid flyttnings tillfället). 

PERIOD KATEGORI Å L D E R S G R U  P P 
0-14 15-29 30-49 50- Proc N 

1846-50 Kvarboende 27,7 26,2 24,8 21,3 100 4032 
Utvandrare 34,3 23,0 32,2 10,5 n 382 
Omflyttare 11,0 68,4 16,3 4,4 t t  1524 
Utflyttare 13,4 59,4 20,4 6,4 t !  257 
Inflyttare 13,6 54,8 22,6 9,0 tT  221 
Invandrare 30,0 40,0 10,0 20,0 t t  10 

1866-70 Kvarboende 30,2 23,0 24,8 22,0 t t  4434 
Utvandrare 30,2 36,5 25,2 8,2 t t  318 
Omflyttare 14,8 61,1 18,7 5,4 t t  892 
Utflyttare 22,5 43,5 28,3 5,8 t t  191 
Inflyttare 25,5 41,3 21,3 11,9 t t  286 
Invandrare 17,2 55,2 17,2 10,4 t t  29 

1871-75 Kvarboende 29,7 23,6 24,0 22,7 t t  4633 
Utvandrare 19,5 58,5 17,1 4,9 t t  41 
Omflyttare 14,7 63,3 16,8 5,2 t t  873 
Utflyttare 22,8 48,2 22,3 6,7 t t  224 
Inflyttare 20,9 51,1 19,6 8,4 t t  235 
Invandrare 10,5 31,6 52,6 5,3 t t  19 

1876-80 Kvarboende 30,2 24,3 22,4 23,2 t t  4910 
Utvandrare 14,3 54,8 19,0 11,9 t t  42 
Omflyttare 17,4 60,6 17,0 5,0 t t  858 
Utflyttare 19,3 59,7 15,9 5,1 t t  176 
Inflyttare 22,0 44,0 19,6 14,4 t t  332 
Invandrare 0 100,0 0 0 t t  1 

1881-85 Kvarboende 31,1 23,3 21,9 23,7 t t  4944 
Utvandrare 27,4 48,1 18,6 5,9 t t  339 
Omflyttare 21,1 55,0 16,1 7,7 t t  1154 
Utflyttare 23,4 49,8 19,4 8,1 t t  248 
Inflyttare 26,7 44,0 23,2 6,1 t t  375 
Invandrare 26,1 17,4 34,8 21,7 t t  23 

1886-90 Kvarboende 34,5 20,8 22,4 22,3 t t  5181 
Utvandrare . 24,1 54,6 14,8 6,5 t t  216 
Omflyttare 25,0 52,7 15,2 7,1 t t  945 
Utflyttare 31,7 43,2 19,3 5,9 t t  410 
Inflyttare 29,6 43,2 21,0 6,2 t t  477 
Invandrare 26,7 20,0 33,3 20,0 t t  15 

1891-95 Kvarboende 34,6 21,2 21,9 22,2 t t  ' 5308 
Utvandrare 18,8 69,2 6,8 5,1 t t  117 
Omflyttare 29,6 41,6 19,9 8,8 t t  973 
Utflyttare 28,1 48,6 17,1 6,2 t t  420 
Inflyttare 23,2 52,5 17,9 6,4 t t  379 
Invandrare 0 62,5 25,0 12,5 J t  16 

Källa: Husfhl 
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Tabell B 10. Kvarboende vid slutet av respektive femårsperiod samt olika 
kategorier flyttare under respektive perioder fördelade efter 
civils tåndstillhörlighet. 

PERIOD KATEGORI G I V I  L S T Å N D S G R U  P P 
Ogifta Gifta Tidigare Proc 

gifta 
1846-50 Kvarboende 54,2 40,0 5,8 100,0 

Utvandrare 61,5 36,6 1,8 tt 
Omflyttare 86,2 12,7 1,2 tt 
Utflyttare 87,3 11,5 1,3 ti 
Inflyttare 72,9 25,3 1,8 it 
Invandrare 80,0 20,0 0 ti 

1866-70 Kvarboende 54,4 38,9 6,7 II 
Utvandrare 62,6 33,3 4,1 H 
Omflyttare 79,3 18,2 2,5 H 
Utflyttare 73,3 25,1 1,6 H 
Inflyttare 64,3 32,5 3,1 H 
Invandrare 89,7 10,3 0 H 

1871-75 Kvarboende 54,7 38,6 6,6 tt 
Utvandrare 78,0 19,5 2,4 H 
Omflyttare 82,0 17,4 0,6 M 
Utflyttare 75,4 21,9 2,7 ii 
Inflyttare 61,7 36,2 2,1 H 
Invandrare 73,7 21,1 5,3 H 

N 

4044 
382 

1524 
157 
221 

10 

4441 
318 
892 
191 
286 

29 

4633 
41 

873 
224 
235 

19 

1876-80 Kvarboende 54,9 38,3 6,7 " 4910 
Utvandrare 71,4 26,2 2,4 " 42 
Omflyttare 76,7 20,6 2,4 " 858 
Utflyttare 83,5 14,8 1,7 " 176 
Inflyttare 53,9 41,6 4,5 " 332 
Invandrare 100,0 0 0 " 1 

1881-85 Kvarboende 54,9 38,5 6,6 " 4944 
Utvandrare 71,7 25,5 1,8 " 339 
Omflyttare 73,8 23,9 2,3 " 1154 
Utflyttare 69,8 27,0 3,2 " 248 
Inflyttare 61,6 36,5 1,9 " 375 
Invandrare 43,5 56,5 0 " 23 

1886-90 Kvarboende 56,7 37,5 5,8 " 5182 
Utvandrare 77,3 20,4 2,3 " 216 
Omflyttare 75,2 23,3 1,3 " 945 
Utflyttare 72,4 26,1 1,5 " 410 
Inflyttare 64,8 33,5 1,7 " 477 
Invandrare 53,3 40,0 6,7 " 15 

1891-95 Kvarboende 58,1 35,0 6,9 n 5315 
Utvandrare 81,2 14,5 4,3 " 117 
Omflyttare 73,5 22,1 4,3 " 973 
Utflyttare 78,6 19,5 1,9 " 420 
Inflyttare 67,8 30,1 2,1 M 379 
Invandrare 68,8 18,8 12,5 " 16 

Källa: Husfhl 
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Tabell B Ila. Procentuell andel flyttare inom olika yrkesgrupper 

1846-50 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 
Bönder 

Utvandrare 4,9 3,1 0,6 0,6 1,0 1,2 0,5 
Omflyttare 9,3 7,7 6,6 6,6 14,2 10,2 11,9 
Utflyttare 0,4 1,2 0,8 0,7 1,3 3,3 4,6 
Inflyttare 2,0 5,4 2,4 3,1 4,8 6,1 5,1 
Totalt 16,6 17,4 10,4 11,0 21,3 20,8 22,1 

Torpare 
Utvandrare 11,6 2,1 1,5 0,5 3,4 0 0,8 
Omflyttare 6,5 4,0 7,8 6,3 5,1 7,7 18,6 
Utflyttare 0 0,5 0,8 0 4,4 2,7 0,4 
Inflyttare 0,9 2,8 1,6 0,3 1,0 9,3 0,5 
Totalt 19,0 9,4 11,7 7,1 13,9 19,7 20,3 

Soldater 
Utvandrare 9,4 6,5 0 0 3,8 2,1 1,7 
Omflyttare 18,2 13,1 7,1 8,3 11,4 10,2 9,7 
Utflyttare 1,5 2,7 2,1 0,2 0,4 0,2 1,0 
Inflyttare 0,7 0,6 2,7 3,5 2,3 2,2 1,9 
Totalt 29,8 22,9 11,9 12,0 17,9 14,7 14,3 

Drängar 
Utvandrare 3,3 8,1 1,6 1,6 11,8 9,0 2,3 
Omflyttare 71,0 44,4 43,0 34,9 44,5 36,2 36,8 
Utflyttare 11,8 8,1 6,3 7,8 4,2 11,2 21,8 
Inflyttare 12,1 13,8 7,7 14,9 8,2 14,5 20,9 
Totalt 99,2 74,4 51,7 59,2 68,7 70,9 81,8 

Pigor 
Utvandrare 7,8 5,1 1,5 1,7 8,2 4,3 1,8 
Omflyttare 59,5 41,5 45,5 • 42,2 44,7 32,2 31,1 
Utflyttare 16,4 11,6 16,7 11,7 13,7 18,5 24,3 
Inflyttare 23,7 16,6 15,6 17,0 17,6 22,5 25,0 
Totalt 107,4 74,8 79,3 72,6 84,2 77,5 82,2 

Arbetare 
Utvandrare 0 4,3 0,5 0,3 10,2 3,2 1,5 
Omflyttare 0 12,3 26,1 16,5 17,5 16,0 15,0 
Utflyttare 3,7 14,5 8,0 5,0 4,5 12,2 7,0 
Inflyttare 0 8,7 13,0 13,4 13,2 10,5 5,5 
Totalt 3,7 39,8 47,6 35,2 45,4 41,9 29,0 

Husmän 
Utvandrare 9,1 6,0 0 0,4 5,9 1,4 0 
Omflyttare 10,3 7,4 8,4 6,8 9,3 7,9 8,0 
Utflyttare 0,1 1,8 1,4 0,6 2,1 3,1 0,5 
Inflyttare 0,9 0,3 1,0 1,6 1,4 0,8 0,2 
Totalt 20,4 15,5 10,8 9,4 18,7 13,2 8,7 

Hantverkare 
Utvandrare 9,6 10,3 0 1,1 6,7 3,8 0,6 
Omflyttare 16,3 16,9 10,3 7,1 10,6 12,0 9,2 
Utflyttare 4,8 6,9 10,6 5,5 8,3 10,5 10,2 
Inflyttare 10,5 20,8 11,7 14,6 10,9 13,9 14,5 
Totalt 41,2 54,9 32,6 28,3 36,5 40,2 34,5 
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Tabell B lib. Procentuell andel flyttare av olika typ hos hemmasöner respek
tive hemmadöttrar pver 16 år inom olika yrkeskategorier 

Bönder 
Utvandrare 
Omflyttare 
Utflyttare 
Inflyttare 
Totalt 

Torpare/ 
soldater 

Utvandrare 
Omflyttare 
Utflyttare 
Inflyttare 
Totalt 

Tjänste
folk 

Utvandrare 
Omflyttare 
Utflyttare 
Inflyttare 
Totalt 

Husmän/ 
arbetare 

Utvandrare 
Omflyttare 
Utflyttare 
Inflyttare 
Totalt 

Hantverkare 
Utvandrare 
Omflyttare 
Utflyttare 
Inflyttare 
Totalt 

Ämbets- & 
tjänstemän 

Utvandrare 
Omflyttare 
Utflyttare 
Inflyttare 
Totalt 

Inhyses & 
övriga 

Utvandrare 
Omflyttare 
Utflyttare 
Inflyttare 
Totalt 

Källa : Husfhl 

1846-50 

1 1 , 1  
6 , 2  
0,9 
2 , 6  

20 ,8  

66-70 

7,1 
6,7 
3,6 
2 , 1  

19,5 

71-75 

1 , 6  
5,0 
3,2 
3,2 

13,0 

76-80 

2 , 0  
9,1 
3,0 
4,0 

18 ,1  

81-85 

12 ,1  
16,5 
4,5 
1,9 

35,0 

86-90 

9,3 
7,3 
6,3 
5,7 

28,6  

91-95 

5,6 
10,3 

6,0  
0,4 

22,3 

14,8 
17,2 
4,7 
1,5 

38,2 

11,4 
12,4 
3,0 
0,4 

27,2 

3,6 
13.2 
5,6 
0,9 

23.3 

1 , 6  
15,2 

2,9 
2 , 2  

21,9 

15,2 
14,7 
3,7 
1,9 

35,5 

7,3 
11,5 
3.6 
5.7 

28 ,1  

5.7 
12 ,0  

6 . 8  
0,4 

24,9 

1,2 0 1,1 0 5,8 7,0 2,9 
37,3 13, ,6 15,9 13, ,9 11,6 11,6 18,8 
10,8 6. ,8 11,4 2 ,  ,6 9,3 9,3 8,7 
10,0 4, >2 1,9 2. ,3 5,0 4,0 4,3 
59,3 24. »6 30,3 18. >8 31,7 31,9 34,7 

17,8 10,1 1. »5 1,3 9,3 7,9 4,9 
24,6 17,4 14, ,9 13,4 16,4 14,5 14,1 
2,5 7,9 7. »7 10,3 8,2 7,6 10,4 
0 0,5 0. ,8 5,9 5,1 4,9 3,3 

44,9 35,9 24, ,9 30,9 39,0 34,9 32,7 

8,3 20,0 1,4 0 4,8 11,0 5. »0 
16,7 16,7 6,9 43 ,8 8,1 15,1 11, »3 
6,3 5,0 9,7 7. ,1 22,6 19,2 28, ,8 
1,7 6,8 5,3 8. ,1 6,9 8,3 9, ,3 

33,0 48,5 23,3 20. ,0 42,4 53,6 54, >4 

12,5 5, ,3 0 4,2 2,6 2 ,  ,0 0 
12,5 10. .5 3, ,8 12,5 15,8 6. ,1 4. ,9 
18,8 15. ,8 11. ,5 16,7 21,1 36. ,7 7. >3 

0 4, >5 6, »9 0 12,1 3, »9 12. 
43,8 36, ,1 22, »2 33,4 51,6 48. i  24, ,7 

2, ,5 6,9 o3 ,9 7,1 3. ,1 3. ,1 1, ,9 
29, »2 18,1 12. ,5 16,7 14 3 ,2 15. , 7  15, ,1 
1 ,6 1,1 3. ,0 3,5 0. ,6 3. ,8 6, >7 
3 4,5 43 »3 11,7 4. , 2  63 A 5, ,5 

36 ,8 30,6 20. ,7 32,2 26 ; ,1 29, ,0 29, ,2 
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Tabell B lib. Fortsättning, procentuell andel flyttare inom olika yrkes 
grupper. 

Ämbets- & 
tj-män 

Utvandrare 
Omflyttare 
Utflyttare 
Inflyttare 
Totalt 

Inhyses & 
övriga 

Utvandrare 
Omflyttare 
Utflyttare 
Inflyttare 
Totalt 

Källa: Husfhl. 

2 8 1  

46-50 66-70 71-75 76-80 81-•85 86-90 91-9( 

10,0 12,0 0 0 0 6,2 4,0 
11,4 4,3 8,3 10,6 4. ,9 11,5 8,0 
11,4 4,3 14,4 14,6 12. »7 20,8 7,0 
19,1 19,8 23,5 17,2 26. ,7 23,9 10,2 
51,9 40,4 46,2 42,4 44. ,3 62,4 29,2 

2,5 6,9 0,9 0,3 7,1 3,1 1,9 
29,2 18,1 12,5 16,7 14,2 15,7 15,1 
1,6 1,1 3,0 3,5 0,6 3,8 6,7 
3,5 4,5 4,3 11,7 4,2 6,4 5,5 

36,8 30,6 20,7 32,2 26,1 29,0 29,2 



Tabell B 12a. Olika yrkeskategoriers procentuella andel av kvarboende 
(vid slutet av respektive femårsperiod) utvandrare, om
flyttare, utflyttare och inflyttare (under perioden), exklu-

18r6-5roThST866-95mmadÖttrar ÖVei" 16  ̂̂  S°Cken 

Bönder 
Kvarboende 
Utvandrare 
Omflyttare 
Utflyttare 
Inflyttare 

Torpare 
Kvarboende 
Utvandrare 
Omflyttare 
Utflyttare 
Inflyttare 

Soldater 
Kvarboende 
Utvandrare 
Omflyttare 
Utflyttare 
Inflyttare 

Drängar 
Kvarboende 
Utvandrare 
Omflyttare 
Utflyttare 
Inflyttare 

Pigor 
Kvarboende 
Utvandrare 
Omflyttare 
Utflyttare 
Inflyttare 

Arbetare 
Kvarboende 
Utvandrare 
Omflyttare 
Utflyttare 
Inflyttare 

Husmän 
Kvarboende 
Utvandrare 
Omflyttare 
Utflyttare 
Inflyttare 

4 6 - 5 0  6 6 - 7 0  7 1 - 7 5  7 6 - 8 0  8 1 - 8 5  

28 ,8  
1 7 , 3  
4 , 3  
3 , 8  

11,8 

8,8 
1 3 , 1  
1,6  
0 
1,8 

9 . 3  
1 1 , 3  
4 , 8  
4 , 5  
1 . 4  

5 , 1  
2 , 1  

26 ,0  
1 8 , 5  
1 2 , 2  

6 , 4  
7 , 1  

2 7 , 0  
3 6 , 3  
3 5 , 3  

0 , 5  

0 , 1  
0,6  

1 5 . 2  
1 7 . 3  

2 , 5  
0,6  
2 , 7  

2 5 , 7  
1 2 , 9  
5 , 5  
8 , 4  

2 4 , 1  

8 , 2  
2 , 8  
2 , 7  
1,0  
4 , 2  

9 , 5  
1 0 , 4  
5 , 7  
7 , 3  
1,0  

2 . 7  
4 , 1  

1 5 , 0  
6 . 8  
7 , 7  

5 , 0  
4 , 4  

2 4 , 2  
1 6 , 8  
1 6 , 4  

2 5 , 8  
1 9 , 5  
5 , 2  
4 , 9  

1 3 , 2  

7 , 6  
1 4 , 6  

2 , 9  
1 , 3  
2 , 6  

8 , 9  
0 
1 , 9  
4 , 5  
5 , 1  

2 , 3  
4 , 9  

1 5 , 8  
3 . 6  
4 . 7  

4 , 6  
9 , 8  

2 5 , 5  
2 0 , 5  
1 7 , 4  

2 4 , 5  
1 9 , 0  

7 , 3  
5 , 1  

1 2 , 3  

6 , 4  
4 , 8  
2 , 4  
0 
0 , 3  

8,1 
0 
3 , 1  
0,6  
4 , 5  

2 , 1  
4 , 8  
9 , 2  
5 , 7  
5 , 4  

3 , 9  
9 , 5  

22 ,0  
1 5 , 3  
1 1 , 7  

3 0 , 1  
5 , 0  

1 3 , 1  
9 , 3  

20 ,8  

4 , 9  
2 , 9  
3 , 2  
5 , 2  
0 , 8  

8 , 2  
5 , 0  
4 , 4  
0 , 8  
2 , 7  

1,8 
4 , 1  
7 , 6  
2 , 0  
2 , 4  

3 , 9  
6 , 2  

1 8 , 5  
1 4 , 1  
1 1 , 5  

8 6 - 9 0  

3 1 , 9  
10 ,2  
8,0 

1 4 , 9  
2 2 , 4  

4 , 3 "  
0 
2 , 1  
1 , 7  
5 , 0  

8 , 3  
4 . 6  
3 . 7  
0 , 2  
2 , 1  

1 . 3  
3 , 7  
9 , 0  
2 . 4  
3 , 4  

3 , 3  
4 , 6  

1 7 , 8  
1 0 , 5  
1 1 , 7  

9 1 - 9 5  

3 2 . 2  
8 , 5  

1 3 , 6  
2 1 , 9  
2 5 . 3  

• 3 , 8  
1 , 7  
2 , 7  
0 , 2  
0 , 3  

6 , 8  
6,0  
5 , 8  
1,0  
2 , 1  

1 , 2  
1 , 7  
5 , 2  
4 , 5  
4 , 7  

2 , 9  
3 , 4  

12 ,8  
1 2 , 9  
1 5 , 3  

2 , 1  3 , 5  5 , 8  9 , 0  1 0 , 1  1 1 , 9  
1 , 9  2 , 4  2 , 4  1 6 , 8  9 , 7  9 , 4  
1 , 1  3 , 3  4 , 8  7 , 6  8 , 7  9 , 6  

1 0 , 5  6 , 7  9 , 7  1 0 , 1  1 9 , 5  1 2 , 6  3 , 8  8 , 9  1 2 , 7  1 8 , 9  1 3 , 8  1 0 , 3  

1 8 , 1  
1 8 , 2  
6,1  
8 , 9  
1,0  

16,6  
0 
3 , 4  
5 , 4  
3 , 4  

1 5 , 2  
7 , 1  
7 , 1  
2 , 8  
3 , 9  

12 ,8  
1 3 , 3  
8 , 5  
6 , 5  
2 , 9  

8 , 3  
3 , 2  
6 , 6  
3 , 9  
0,8  

6 , 9  
0 
5 , 5  
0 , 5  
0 , 3  

2 8 2  



Tabell B 12a. Fortsättning, olika yrkeskategoriers procentuella andel av 
kvarboende (vid slutet av respektive femårsperiod) utvand
rare, omflyttare, utflyttare och inflyttare (under perioden), 
exklusive hemmasöner/hemmadöttrar över 16 år. Alfta socken 
1846-50 och 1866-95. 

46-50 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 
Hantverkare 

Kvarboende 5,0 5,5 5,8 6,8 7,3 7,2 7,6 
Utvandrare 6,8 10,4 0 9,5 9,4 8,3 2,6 
Omflyttare 2,3 5,5 3,4 2,1 4,3 7,5 6,6 
Utflyttare 8,3 11,5 15,6 12,5 16,1 12,2 12,1 
Inflyttare 12,2 22,7 16,2 16,9 13,6 13,8 19,8 

Ämbets- & 
tj-män 

Kvarboende 1,2 2,0 2,1 1,9 2,3 1,7 1,5 
Utvandrare 1,8 4,4 0 0 0 3,7 3,4 
Omflyttare 0,5 0,4 1,3 1,5 1,0 3,3 0,7 
Utflyttare 5,1 2,6 8,5 10,2 7,3 6,6 1,7 
Inflyttare 5,9 8,0 13,2 6,3 10,4 6,7 2,6 
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Tabell B 12b. 

Hemmasöner/ 
hemmadöttrar 
till: 

Hemmasöners/hemmadöttrars (över 16 ar) procentuella andel 
av kvarboende (vid slutet av respektive femårsperiod)^ ut-
5™?raIîf', -tflytttre och inflyttare (under per „-
den). Alfta socken 1846-50 och 1866-95 

46-50 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 

Bönder 
Kvarboende 
Utvandrare 
Omflyttare 
Utflyttare 
Inflyttare 

6 ,8  
9,4 
8,1 
1,9 
5,0 

Torpare/soldater 
Kvarboende 2,4 
Utvandrare 5,0 
Omflyttare 7,3 
Utflyttare 3,8 
Inflyttare 1 , 4  

Pigor/drängar 
Kvarboende 1,6 
Utvandrare 0,3 
Omflyttare 4,7 
Utflyttare 5,7 
Inflyttare 5,0 

Arbetare/husmän 
Kvarboende 
Utvandrare 
Omflyttare 
Utflyttare 
Inflyttare 

Hantverkare 
Kvarboende 
Utvandrare 
Omflyttare 
Utflyttare 
Inflyttare 

2.3 
5,5 
6.4 
1,9 
0 

1 ,0  
1,0  
1,6 
1,9 
0,5 

Ämbets- & tj-män 
Kvarboende 0,3 
Utvandrare 0,5 
Omflyttare 0,4 
Utflyttare 1,9 
Inflyttare 0 

Kategorin "inhy
ses och övriga" 

Kvarboende 5,3 
Utvandrare 1,6 
Omflyttare 2,4 
Utflyttare 2,5 
Inflyttare 3,5 

7,4 
9,4 
8,1 
7,3 
3,1 

3,8 
7,2 
8 , 2  
3,1 
0,3 

1,9 
0 
3.7 
3,7 
1,7 

3.2 
5,7 
8,7 
7.3 
0,3 

1 ,0  
3,8 
1 ,0  
1 ,6  
1,4 

0,3 
0,3 
0 , 6  
1,6 
0,3 

3,5 
4,1 
3.3 
1,0 
3.4 

7,6 
14,6 
9,4 
5,4 
6 , 0  

3,7 
17,1 
6,5 
4,9 
0,9 

1,5 
2.4 
4,1 
4.5 
0,9 

3.6 
7,3 

11,1 
6.7 
0,9 

1.3 
2.4 
1,1 
3,1 
1,7 

0,5 
0 
0,5 
1,3 
0,9 

4,6 
4,9 
4,5 
3,1 
4,3 

7,4 
19,0 
10,5 
6 ,8  
5,4 

4,5 
9,5 
9,0 
4,0 
1 , 8  

2 , 1  
0 
4,3 
1,7 
0,9 

3,9 
7,1 
9,1 

13,6 
4,8 

1,4 
0 
2 , 6  
3,4 
2,4 

0,4 
2,4 
0,5 
2,3 
0 

5,6 
2,4 
4,4 
6,3 

10,5 

5.8 
13,6 
8,6 
6.9 
4,3 

3.0 
8 ,6  
5,3 
2 , 8  
1.1 

1,3 
1,5 
2,5 
3.2 
1.3 

2 , 8  
5,0 
7,0 
6 , 0  
2,9 

0,8 
0,9 
1,6 
5,6 
1,3 

0 , 6  
0,3 
0,1 
3,2 
1 , 1  

5,6 
7,1 
6,5 
0,8 
4,0 

8,4 
23.1 
10.2 
8,3 
7,8 

3.2 
6,5 
4.3 
1,7 
2,5 

1.3 
2 , 8  
2.4 
2 , 0  
0,8  

4,7 
1 1 , 1  
9.3 
5,6 
3.4 

0,9 
3,7 
2,5 
3.4 
1.5 

0 , 6  
0,5 
0,5 
4,4 
0,4 

4,7 
4,2 
3,9 
2.7 
3.8 

9.7 
29,9 
1 2 , 1  
8.8 
7,1 

3,1 
9,4 
7.0 
3.1 
0,3 

1 , 1  
1,7 
4.3 
1.4 
1 , 1  

4,8 
13,7 
9.1 
8 , 1  
3.2 

1,0 
3.4 
1.5 
5,5 
2 , 1  

0,7 
0 
0,1 
0,7 
1,3 

4,9 
5.1 
3,3 
5,0 
4.2 
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