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>0 NORDISK
5 EMIGRATIONSATLAS

utgiven av Hans Norman och Harald Runblom

Kartor



Områdesindelning. Siffrorna förklaras i särskild förteckning



TRANSOCEAN UTVANDRING 1865-69
FRÅN DE NORDISKA LÄNDERNA
i promille av medelfolkmängden

Den första massutvandringsperioden: 
Nödårsemigrationen
Missväxten och hungersnöden i slutet av 1860-talet 
drabbade de nordiska länderna olika hårt. Utvandring
ens omfattning skiftade också starkt mellan länderna. I 
Danmark med dess storjordbruk och förhållandevis 
långt framskridna industrialisering blev konsekven
serna ej särskilt vittgående. I Sverige och Norge orsa
kade missväxten försörjningssvårigheter för stora 
folklager och utvandringen blev betydande från båda 
länderna. Allra hårdast drabbades Finland, där 7,7 pro
cent av befolkningen avled år 1868. Från Finland var 
utvandringen till Nordamerika fortfarande blygsam vid 
denna tid. Detsamma gällde för Island. Den starkaste 
utvandringen i Norden hade de centrala delarna av 
Norge samt Småland och Bergslagsområdet i Sverige.
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TRANSOCEAN UTVANDRING 1870-74
FRÅN DE NORDISKA LÄNDERNA
i promille av medelfolkmängden

Konjunkturuppsving -  låg utvandring
Det kraftiga ekonomiska uppsvinget under 1870-talets 
början dämpade den tidigare höga skandinaviska ut
vandringen. Situationen utvecklades i en annan rikt
ning på Island, där emigrationen sköt fart under denna 
period. I landet fanns en uppdämd emigrationsbenä- 
genhet. När Inmanlinien 1873 annonserade om trans
port av emigranter, tecknade sig cirka 1000 personer 
för utvandring, dvs inte mindre än 14 promille av be
folkningen. Vid denna tid började flera Atlantrederier 
upprätta agenturer i Norden.
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TRANSOCEAN UTVANDRING 1875-79
FRÅN DE NORDISKA LÄNDERNA
i promille av medelfolkmängden

Dåliga tider i Amerika -  låg utvandring
Den sk långa depressionen i USA, som startade 1873, 
bidrog till flera år av låg utvandring från samtliga nor
diska länder, Island undantaget. Den isländska utvand
ringen fortfor att vara hög, inte minst beroende på ett 
vulkanutbrott 1875. Utvandringen från detta land rik
tade sig huvudsakligen till Canada, där ett väl sam
manhållet isländskt bosättningsområde (New Iceland) 
uppstod vid Winnipegsjön i Manitoba.
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TRANSOCEAN UTVANDRING 1880-84
FRÅN DE NORDISKA LÄNDERNA
i promille av medelfolkmängden

Utvandringen mot sin kulmen
Svåra konjunkturer för näringslivet i Norden i kombi
nation med goda tider i Amerika ledde till en starkt 
ökad emigration, främst från de områden där den tidi
gare hade skjutit fart. I detta skede tilltog utvandringen 
från städer och industriorter. Emigrationen fick nu 
fotfäste även i Finland, framför allt i de svensktalande 
delarna av Österbotten.
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TRANSOCEAN UTVANDRING 1885-89
FRÅN DE NORDISKA LÄNDERNA
i promille av medelfolkmängden

Tilltagande transatlantiska kontakter
Med en tillfällig dämpning under 1880-talets mitt fort
satte utvandringen att vara mycket stark till och med 
1893. Kontaktnätet över Atlanten blev tätare och kun
skapen om den amerikanska arbetsmarknaden ökades 
alltmer bland presumtiva emigranter genom brevkon
takter, tidningsartiklar och utvandraragenternas bro
schyrer. Nästan hälften av alla utvandrare reste nu på 
sk prepaid tickets. Utvandringens regionala fördelning 
förblev dock anmärkningsvärt stabil. De mest iögonen
fallande förändringarna var en ökad utvandring från 
södra Norrland, finska Österbotten och Åland.
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TRANSOCEAN UTVANDRING 1890-94
FRÅN DE NORDISKA LÄNDERNA
i promille av medelfolkmängden

Kulminationens slutfas
Utvandringsmönstret från de två tidigare perioderna 
bestod. Förutom den starka utvandringen till Nordame
rika kom nu en tillfällig mindre utvandringsvåg också 
till Sydamerika, främst Brasilien. Denna utvandring 
rekryterades till stor del från Sundsvallsområdet, 
Stockholm, Köpenhamn och andra lokalt begränsade 
områden. På grund av strukturförändringen inom sjö
fartsnäringen vid övergången från segelskutor till 
ångfartyg skedde en tilltagande utvandring från den 
norska sydkusten.
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TRANSOCEAN UTVANDRING 1895-99
FRÅN DE NORDISKA LÄNDERNA
i promille av medelfolkmängden

Renässans fôr hemlandet
Kombinationen av dåliga tider i Amerika (The Panic of 
1893) och påskyndad industrialisering i de skandina
viska länderna under 1890-talets andra hälft återver
kade tydligt på migrationsströmmarna. Den tidigare 
kraftiga utvandringen dämpades. Återinvandringen 
ökade kraftigt och var i Sverige 1894 nästan lika hög 
som utvandringen. Emigrationen från de finska ut- 
vandrarbygderna fortsatte dock med oförminskad styr
ka.
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TRANSOCEAN UTVANDRING 1900-04
FRÅN DE NORDISKA LÄNDERNA
i promille av medelfolkmängden

Ny massutvandringsvåg
De goda konjunkturerna i Amerika satte åter fart på 
utvandringen. I den nordiska migrationsbilden noteras 
en fortsatt stark emigration från traditionella utvand- 
ringsområden, såsom Sorlandet och de inre delarna av 
Norge, Island och västra Sverige, vidare en tilltagande 
utvandring från norra Sverige samt framför allt en ök
ning av den finska utvandringen, som nu kulminerade. 
Denna utveckling skapade en reaktion mot utvandring
en som främst kom från statsmakt, militärmyndigheter 
och arbetsgivare. (För Danmark finns ingen markering 
på kartan eftersom statistik saknas.)
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TRANSOCEAN UTVANDRING 1905 09
FRÅN DE NORDISKA LÄNDERNA
i promille av medelfolkmängden

Transatlantisk arbetsmarknadsrörlighet
Efter sekelskiftet kom emigrationen att få en delvis 
annan karaktär. Många reste över till Amerika med 
avsikten att arbeta där några år, spara pengar och se
dan återvända hem. Under denna period gick utvand
ringen i allt större omfattning till Canada. De förbätt
rade kommunikationerna, inte minst med säkra och 
bekväma sjöresor, underlättade migrationen mellan 
Norden och Amerika i båda riktningarna. Myndighe
terna startade åtgärder för att dämpa utvandringen, 
vilket i Sverige bl a resulterade i tillkomsten av den 
stora emigrationsutredningen. Nationella föreningar 
mot emigrationen bildades i flera nordiska länder.
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TRANSOCEAN UTVANDRING 1910-14
FRÅN DE NORDISKA LÄNDERNA
i promille av medelfolkmängden

Massemigrationens slutfas
Under åren före första världskriget minskade utvand
ringen successivt för att under kriget nästan helt upp
höra. Från krigsslutet fram till världsdepressionen var 
den regelmässigt låg med undantag för enstaka år, ex
empelvis 1923. Klyftan i industriell utveckling mellan 
norra Europa och USA minskade, varför utvandringen 
blev ett mindre lockande alternativ. I USA försökte 
man efter kriget minska invandringen och genom 
kvotlagar 1921 och 1924 reglera inflödet av oönskade 
etniska grupper.
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TRANSOCEAN UTVANDRING FRÅN 
DE NORDISKA LÄNDERNA
fördelad länsvis på landsbygd och städer åren 1880-89 
(för Finland 1900-09)
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EMIGRATION FRÅN SVERIGE 
TILL TYSKLAND 1865-69
i promille av medelfolkmängden
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Emigrationen från Sverige till Tyskland utgick främst 
från de sydligaste landskapen. Medan utvandringen till 
Nordamerika ännu var relativt låg flyttade en stor 
mängd kvinnliga och manliga jordbruksarbetare till 
tyska storgods. Övrig utvandring till tyska områden 
kom främst från städerna och hade ett stort inslag av 
hantverkare samt kvalificerad arbetskraft inom indu
stri och handel.
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EMIGRATION FRÅN SVERIGE 
TILL NORGE 1875-79
i promille av medelfolkmängden
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Den inomnordiska migrationen skedde främst på korta 
avstånd, vilket mycket tydligt framgår av den svenska 
utvandringen till Norge, där utvandrarna huvudsakli
gen kom från gränslandskapen. Både näringsekono- 
miskt och politiskt låg Norge vid denna tid väl framme i 
jämförelse med Sverige. Särskilt till det expansiva om
rådet runt Kristiania sökte sig många arbetssökande 
från Värmland och Dalsland.
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EMIGRATION FRÅN SVERIGE 
TILL FINLAND 1875-79
i promille av medelfolkmängden

Sedan århundraden tillbaka, när Finland och Sverige 
var en riksenhet, rådde ett kontinuerligt flyttningsut- 
byte mellan finska och svenska områden, vars mönster i 
stora drag fortfarande är desamma. Som kartan visar 
var det främst östsvenska områden som berördes, dvs 
Stockholmsregionen, kustlandet längs Bottenhavet (in
te minst sågverksdistrikten) samt områdena kring Tor
nedalen.
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EMIGRATION FRÅN SVERIGE 
TILL DANMARK 1880-84
i promille av medelfolkmängden

Utvandringen från Sverige till Danmark kom av na
turliga skäl främst från de syd- och västsvenska land
skapen. Industrin och framför allt jordbruket i Danmark 
erbjöd högre arbetslöner än på andra håll i Skandina
vien, vilket tillsammans med Köpenhamns starka ur
bana influens påverkade flyttningsströmmarna i södra 
Sverige.
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EMIGRATION FRÅN SVERIGE 
TILL SYDAMERIKA 1891
i promille av medelfolkmängden

Emigrationen till Sydamerika år 1891, som nästan ute
slutande gick till Brasilien, var den största svenska 
utvandringen till denna kontinent. Kartan illustrerar 
hur krisen inom sågverksindustrin i förening med en 
intensiv agentverksamhet från de brasilianska myn
digheterna bidrog till att ge denna utvandring en mar
kerad regional koncentration.

Atlasblad nr 16



Två och en halv miljon nordbor emigrerade till Amerika under de 
hundra åren av europeisk massutvandring mellan 1830 och 
1930. Näst efter Irland hade Norge den största utvandringen i 
Europa i förhållande till folkmängden. Även Finland, Island och 
Sverige kommer högt i den statistiken, medan de danska ut- 
vandringstalen var mer måttliga.

Skandinaverna har satt sin prägel på flera områden i USA och 
Canada. Utflyttningen till Mellanvästern var stor från hela Nor
den, men ändå finns det klara variationer i mönstret. Finländar
na bosatte sig företrädesvis i norra Michigan och norra Minneso
ta, norrmännen hade'en stark koncentration till Minnesota och 
Wisconsin, medan islänningarnas kärnområde låg vid Winnipeg 
i Canada. Danskarna och svenskarna hade en större spridning. 
Delstater med stor svensk befolkning har varit Minnesota, Illi
nois, New York, Massachusetts och Washington.

I  Nordisk emigrationsatlas redovisas den nordiska utvandring
ens geografi. Utvandringens lokala variationer och förskjutning
ar i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige kan avläsas 
för åren 1865-1914. I specialkartor redovisas landsbygds- och 
stadsutvandring samt flyttningar från Sverige till de nordiska 
grannländerna, Tyskland och Sydamerika.

Text- och kommentardelen till Nordisk Emigrationsatlas ger 
en översikt över dén nordiska utvandringens faser, redogör för 
emigrationens förutsättningar i Norden och beskriver den nor
diska inflyttningen till USA, Canada och Sydamerika. Den in
nehåller ett stort antal kartor, diagram och figurer i fårg.

Nordisk emigrationsatlas är resultatet av samarbete mellan 
emigrationsforskare vid universiteten i Köpenhamn, Åbo, Reyk
javik, Oslo och Uppsala.

Nordisk emigrationsatlas utges parallellt med boken A merika- 
emigrationen i källornas belysning.
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