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1. INLEDNING 

 

Antalet människor som emigrerade från Norrbotten steg under början på 1900-talet. Mellan 

1901-1920 emigrerade över 9 000 personer från Norrbottens län enligt Sveriges officiella 

statistik för den perioden. Idag kan de siffrorna jämföras med hela folkmängden i t.ex. 

Arjeplog, Arvidsjaur eller Älvsbyns kommun. 

 

Vad som orsakade utvandringen från Sverige under 1800-talet och början av 1900-talet är 

svårt att säga eftersom det inte finns en orsak utan en mängd faktorer som avgjorde när 

svenskarna valde att utvandra. Emigrationen från Sverige inleddes på allvar under 1860-talet. 

Emigrationen var som störst under slutet på 1900-talet men vad Norrbotten beträffar nådde 

utvandringen sin höjdpunkt först efter sekelskiftet 1900.  

 

Varje minskning i befolkningssiffrorna med avseende på outnyttjade möjligheter till jordbruk 

och industri spelade en mycket stor roll för Norrlands ekonomiska utveckling. Därför ansågs 

det vara en angelägenhet av största betydelse för statsmakten att vidta åtgärder för att 

begränsa utvandringen från Norrland.1  

 

För att finna förklaringen till utvandringen från Sverige tillsattes Emigrationsutredningen av 

staten under ledning av statistikern Gustav Sundbärg. I den emigrationsutredning som 

publicerades 1913 framhålls bl.a. att kronotorpsidén, tillämpad i rätt riktning, utan tvivel 

skulle bli av stor betydelse för hämmandet av emigrationen.  

 

Ämnet känns relevant att studera eftersom det är många som lever i Norrbotten i dag som har 

släktingar som utvandrat eller som på något annat sätt har anknytning till emigrationen från 

Norrbotten. Norrbotten är speciellt intressant att undersöka eftersom utvandringens höjdpunkt 

skiljer sig i tid från det övriga landet. Norrbotten är även det enda länet som har omfattats av 

samtliga kolonisationsformer d.v.s. skogstorp, odlingslägenheter, kolonat, kronotorp och 

fjällägenheter.2  

 

 

 

                                                 
1 SOU 1922:22 s. 75 
2 Bergström, Sten-Ove. (1979) Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten, Umeå Universitet. s. 4 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att studera emigrationen från Norrbotten och därtill söka förklaringar 

till utvandringen. Syftet är också att studera samhällets reaktion på emigrationen samt 

samhällets insatser för att hejda utvandringen genom att särskilt studera statens försök till 

kolonisation i Norrbotten. 

 

Jag avser att besvara följande frågor: 

1. Vad orsakade emigrationen från Sverige och Norrbotten? 

2. Vilka var statens åtgärder för kolonisation för att minska utvandringen i Norrbotten? 

 

1.3 Material, metod och disposition 

Uppsatsen har en kvantitativ och komparativ ansats. Den kvantitativa metoden används för att 

på bästa sätt kunna förtydliga och presentera materialet genom tabeller och diagram.  

För att ge studien en bred vetenskaplig grund bygger uppsatsen på textmaterial som 

representerar både ny och gammal forskning i ämnet. Litteratur av författarna Ulf Beijbom, 

Hans Norman och Jan Lundqvist används för att på ett kortfattat sätt beskriva emigrationen i 

text och siffror med ett försök att skildra orsakerna till utvandringen från Sverige och 

Norrbotten. Dessa författare har skrivit flera böcker i ämnet som tillsammans kompletterar 

varandra och ger resultatet av dagens forskning i ämnet. Jag har även hämtat information från 

”Boken om Sveriges historia” som är en lärobok i historia. Till kapitlet om statens 

kolonisationsformer tillkommer litteratur av författarna Bo Malmberg och Sten-Ove 

Bergström som både forskat och skrivit mycket i ämnet. Källor som representerar den äldre 

forskningen är ”Svenskarna i Amerika” (1924), Emigrationsutredningen och Nordisk 

familjebok. 

 

Andra källor som används i uppsatsen är statliga dokument, yttranden och förslag gällande 

statens åtgärder för kolonisation. Dessa dokument har jag valt eftersom det är källor som är 

utan omskrivningar och förstahandskällor. 

 

Information och inspiration är även hämtad från en utställning om emigrationen av ”Historic 

emigration research from North of Sweden”, utställd på Norrbottens minne i Luleå. Arkivet 

för dagstidningar på Luleå stadsbibliotek användes för att skildra samhällets bild av 

emigrationen.  
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Projekt Runeberg innefattar en mängd klassisk litteratur som publiceras på Internet varav jag 

har använt mig av flera t.ex. Emigrationsutredningen. Emigrationsutredningen finns även 

tillgänglig på Göteborgs Universitets hemsida. Utredningen är skriven i början på 1900-talet 

på uppdrag av staten och innehåller omfattande information om emigrationen och situationen 

i hela landet. Jag har valt att använda mig av Emigrationsutredningen eftersom den bygger på 

den mest aktuella forskningen i början på 1900-talet och därför ger den bästa möjliga 

återgivningen av Norrbotten under samma tid. Statistiken i uppsatsen är till stor del hämtad 

från emigrationsutredningen men även från Umeå Universitets hemsida som har en väldigt 

innehållsrik demografisk databas, Folknet, med statistik över hela Sverige. Andra källor på 

Internet som är använda i uppsatsen är Immigrationsverkets statistik över invandrare och 

utvandrare och Nordisk familjebok.   

 

Uppsatsen innehåller statistik som man bör vara källkritisk mot. Statistiken kan vara 

missvisande när den inte är heltäckande och ofta inte ger exakta tal på ex. invandring och 

utvandring eftersom många emigranter utvandrade illegalt. Ett annat exempel är tabellen som 

redogör för befolkningen av kommunerna i Norrbotten. Tabellen är missvisande om man inte 

är uppmärksam på att den refererar till kommunerna efter 1990 års indelning. Kritik kan även 

riktas mot de uttalanden och utlåtanden som återges. Ett uttalande återger endast en persons 

åsikter och tankar men tillsammans med annan information är de till hjälp för att förstå 

situationen i landet. 

  

Källorna som jag har använt mig av ger tillsammans en tydlig bild av emigrationen från 

Sverige. Med min studie vill jag förtydliga emigrationen från Norrbotten och samhällets 

reaktion på utvandringen. 

 

Uppsatsen inleder med en beskrivning över emigrationen från Sverige. Detta för att sedan 

kunna härleda till utvandringen från Norrbotten som en del av den stora utvandringen från 

Sverige under 1850-1930. Situationen i landet beskrivs allmänt för att sedan gå in på mer 

detaljerad statistik för emigrationen och slutligen orsakerna till utvandringen. Kapitlet om 

emigrationen från Norrbotten har ett liknande upplägg för att möjliggöra en jämförelse mellan 

hela landet och Norrbotten. Det sista kapitlet innefattar statens åtgärder för att förhindra 

emigrationen från Norrbotten. Kapitlet inleds med statens kolonisationspolitik i olika perioder 

sedan presenteras statens samtliga kolonisationsåtgärder i Norrbotten. Uppsatsen avlutas med 

en sammanfattande diskussion.       
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1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att studera perioden 1850-1930 eftersom den stora massemigrationen i Sverige 

både startar och slutar under dessa år. Uppsatsen avgränsar sig till största del till Norrbotten 

men för att förtydliga emigrationsfrågan beskrivs även utvandringen från Sverige. Jag har valt 

att endast presentera några kommuner från olika platser Norrbotten. Dessa kommuner 

representerar olika delar av länet och ger därför en godtycklig bild av emigrationen från 

Norrbotten. För att beskriva statens åtgärder för att förhindra emigrationen har jag valt ut 

några faktorer. Studierna om kolonisationen i Norrbotten inriktar sig därför enbart på 

uppkomsten av kolonisationsformerna kronotorp, skogstorp, kolonat/ nybyggeslägenheter, 

odlingslägenheter och fjällägenheter. Uppsatsen behandlar följaktligen inte andra händelser i 

Norrbotten som kan ha påverkat kolonisationen i Norrbotten t.ex. järnvägen och 

industriutvecklingen.  

 

1.5 Tidigare forskning  

I litteraturen som jag använt mig av refererar man bland annat till Ulf Beijbom, Ann-Sofie 

Kälvemark och Sten Carlsson. Dessa författare har skrivit flera böcker med olika 

infallsvinklar om utvandringen. ”Reaktionen mot utvandringen”, ”Swedes in Chicago” och 

”Utvandringen från Småland och Öland” är några av titlarna. Den tidigare forskningen om 

emigrationen från Sverige inriktar sig till stor del på utvandringen till Amerika.   

 

Sten Ove Bergström har med sin studie i ekonomisk historia forskat kring kolonisationen på 

kronoparkerna i Norrbotten 1894-1950. Det är Bergströms studie som jag till största del 

hänvisar till i min egen studie av statens kolonisationsformer. Bo Malmberg, ytterligare en 

författare som skriver om kronotorparna i Sverige, använder sig bland annat av Bergströms 

studie när han skildrar kolonister och kronotorparna. Genom bland annat intervjuer med 

torpare ger han en beskrivning av kronotorparnas liv och strid för friköpta kronotorp i sin bok 

”Kronotorparlandet”.  

 

Jag har inte funnit någon stor mängd information specifikt om regionen Norrbotten. Den 

litteratur som jag har använt mig av och som behandlar emigrationen som en del i Sveriges 

historia skiljer inte på utvandringen från Sveriges olika landsdelar. Forskningen om 

emigrationen och kolonisationen verkar koncentrera sig på mellersta och södra Sverige eller 

ge en heltäckande bild över landets emigration.  
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2. EMIGRATIONEN FRÅN SVERIGE 

 

Under mitten på 1700-talet inrättades i Sverige världens första statistiska byrå och tabellverk. 

Genom tabellverket kartlades rikets befolkning till 1,8 miljoner och man var optimistisk till en 

snabb befolkningsökning i landet. Tabellkommissionens chef, Pehr Wargentin ville utreda 

emigrationsfrågan eftersom han ansåg att landets låga befolkningsökning var en följd av 

emigrationen från Sverige. Det skulle dock dröja hundra år efter Wargentins 

emigrationsutredning innan den stora emigrationen tog fart på 1860-talet.3 

 

 

Tabell: 1. Den svenska utvandringen 1749-1908 

År  Födelseöverskott         Folkökning Flyttningsförlust 

1749/1800  667 760                 591 611 76 149 

1801/1850  1 161 840                 1 135 238 26 602 

1851/1908  2 951 599                 1 947 059 1 004 540 
Källa: Emigrationsutredningen , IV 

 

Enligt tabellen ovan har födelseöverskottet, folkökningen och flyttningsförlusten fördelat sig olika över olika 

perioder. Under perioden 1749-1908 har Sverige i flyttningsförlust en utvandring på över en miljon personer.  

 

Sveriges växande befolkningen på landsbygden drabbades hårt de perioder jordbruket inte 

kunde försörja jordbrukarna. Missväxtperioder i Sverige under 1840- och 1850-talet 

resulterade i Sveriges första emigrationsperiod vilket man kan se på diagrammet (diagram 1) 

över utvandring och invandring över Sverige. Nödåren/missväxtåren 1867-69 utgjorde den 

direkta upptakten till massemigrationen som syns tydligt som den första riktigt höga toppen i  

diagrammet över utvandrare och invandrare i Sverige.4  

 

 

 

 

                                                 
3Beijbom , U. (1977) Amerika Amerika. Lund, Natur och Kultur.  s. 8-9  
4Ibid. s. 18-22 
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Diagram 1.  Invandrare och utvandrare i Sverige 1851-1999 

 

 

 

 

 

 

                 

Källa: SCB 2001 www.immi.se 

Diagrammet ger en bild av invandring och utvandring i Sverige från 1850-talet. Man ser tydligt perioder med 

höga utvandringssiffror. Invandringen är dock liten i förhållande till utvandringen under perioden 1850-1940.  

 

Från 1850 till början på 1900-talet kan man urskilja ett antal perioder med speciellt höga 

utvandringssiffror. Dessa perioder är 1867-73, 1879-93 och 1902-1903. 5 En ytterligare 

utvandringsperiod inträffade i början av 1900-talet och sträckte sig fram till 1913 för att sedan 

avta under Första Världskriget. Efter kriget valde många att emigrera men utvandringen 

avstannade i början av 1920-talet ungefär samtidigt som USA stiftade kvotlagar för 

invandrare och det svenska intresset för USA svalnade.6 

 

Vid emigrationsrörelsens start år1860 var de ändrade ekonomiska förhållandena en viktig 

förklaring till utvandringens omfattning. De för jordbrukarna goda förhållandena med höga 

spannmålspriser på världsmarknaden resulterade i överbefolkning på landsbygden. En 

överbefolkning som den svagt utvecklade industrin inte kunde bereda försörjning. Efter 

massemigrationen i slutet på 1860-talet återhämtade jordbruket sig och industrin, särskilt 

bergsindustrin, och handeln tog fart 7 

 

Antalet obesuttna på landsbygden ökade som en följd av Sveriges befolkningsökning. De 

fyrdubblades medan böndernas antal inte ökade i samma omfattning. Till de obesuttna 

grupperna hörde alla grupper som försörjdes av jordbruket men som inte själva ägde någon 

                                                 
5 SCB 2001, www.immi.se 
6Lundqvist, J (1992) Från Piteå till Pito, Piteo, ABF Piteåbygden s. 8 
7 SOU 1922:22 

http://www.immi.se
http://www.immi.se
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jord t.ex. tjänstefolk, torpare och backstugustittare.8 Under nödåren i slutet på 1860-talet var 

emigration från Sverige valet för över 100 000 svenskar. Många av dessa utvandrare tillhörde 

de obesuttna grupperna från landsbygden.9 

 

Flertalet utvandrare kom följaktligen från landsbygden men störst var utvandringen från 

städer och industriorter. Städer och industriorter drog till sig inflyttare vilket gjorde att fler 

kunde lämna staden för hembygden eller kanske för att emigrera till ett främmande land under 

dåliga tider.10  

 

Sveriges andel i den transatlantiska migrationen är liten, men om man ser utvandringen i 

förhållande till folkmängd överträffas den svenska emigrationen bara av den irländska och 

norska emigrationen.11  

 

2.1 Faktorer som orsakade emigrationen från Sverige  

Orsakerna till emigrationen är många. Den snabba befolkningsökningen och nya tekniska 

förutsättningar som resulterade i förbättrade kommunikationer som till exempel järnvägen var 

några av de pådrivande krafterna när Sverige och Europa överbefolkades. Intellektuella, 

liberaler, religiösa oliktänkanden och äventyrare inom 1840- och 1850-talens över och 

medelklass samt välbärgade bönder utgjorde pionjärerna. De följdes sedan av drängar, pigor 

och jordlösa människor. Den tidiga industrialismens arbetslösa industriarbetare, 

norrlandskustens såverksarbetare, inlandets skogsarbetare och malmfältens gruvarbetare 

ställde sig i tusental till emigrationens skara.12 I detta avsnitt presenteras några av de orsaker 

som sägs vara drivkrafterna bakom utvandringen. 

 

Gustav Sundbärg skriver 1913 att det är överflödigt att söka efter orsakerna till emigrationen. 

Sundbärg anser att det är den mänskliga ambitionen att försöka förbättra sin ställning. Han 

anser att den man eller kvinna som inte försöker förbättra sin ställning inte är mycket värd om 

han stannar hemma.13 

  

                                                 
8Norman, H. Runblom, H, (1980) Amerika emigrationen. Uddevalla, Cikada AB.  s. 7 
9Beijbom , U. (1977) Amerika Amerika. Lund, Natur och Kultur.  s. 18-22,  Malmberg, B, Från backstugusittare 
till Arrendator (1985) s. 25 
10Norman, H. Runblom, H, (1980) Amerika emigrationen. Uddevalla, Cikada AB. s. 23-24 
11 Red. Forsgren, J. (1996) Norrländsk migration 1846-1996. Härnösand, Landsarkivet i Härnösand. s. 150-151 
12 Ibid. 
13 http://runeberg.org , Gustav Sundbärg 1913 

http://runeberg.org
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”Emigrationens drivfjäder är missnöjet med förhållandena här hemma och 

överskattandet av framtidsutsikterna i Amerika. Missnöjet är i sig delvis befogat 

men till stor del också en viktig genomgående svenska belägenheten att 

underskatta sitt eget, anse det dåligare och torftigare än vad det i verkligheten 

är. Fruktan för värnplikten spelar nog i någon mån in hos de yngre men om vår 

militära ledning sköter sig torde den anledningen snart försvinna. Alla 

emigrationsanledningar torde dock kunna räknas såsom relativt obetydliga i 

jämförelse med den förstnämnda som vi skulle kalla övertron på Amerika”.  

(Norrbottens Posten 30/4 1903)  

 

En orsak till utvandringen var att inte tidigare hade haft möjlighet att lämna Sverige för att 

söka sig arbete på andra håll i världen. En ny lag år 1840 gav dock svenskarna rätt att 

emigrera. USA var det land som man helst reste till.14 

 

I Nordisk familjebok från 1921 beskrivs orsakerna till utvandringen mestadels som 

ekonomisk och social art. Främst kom begäret att skapa sig en bättre och mera betryggande 

ekonomisk ställning. Av mindre betydelse som verkande orsaker till utvandringen beskrivs 

politiskt eller kyrkligt förtryck, missnöje med landets lagar, begäret att undgå tunga 

skattebördor eller tryckande militärtjänsteplikt. Upptäckten av nya guld-, silver eller diamant 

gruvor i avlägsna trakter var en annan orsak till utvandringen. Brev med lockande 

beskrivningar och pengar från redan utvandrade släktingar var ytterligare bidragande 

orsakande till utvandringen15   

 

2.1.1 Ekonomi 

Den viktigaste orsaken av alla till den stora svenska emigrationen har utan tvivel varit 

ekonomin tillsammans med det stora befolkningsöverskottet. Sverige hade i mitten på 1800-

talet en efterbliven ekonomi. Industrin hade ännu inte fått sitt moderna genombrott. 

Dröjsmålet med järnvägsbyggandet var en av de orsaker som försenade utvecklingen. 

Näringslivet och framförallt jordbruket hade inte möjlighet att tillgodose det snabbt växande 

befolkningsöverskottet.16  

 

                                                 
14 Sjöberg, S. (1968) Utvandringen till Amerika, Örebro, Liber AB. s.18 
15 Nordisk familjebok 1904-1924, www.lysator.liu.se, Volym 31 s. 179-180 
16 Hildebrand, K, Fredenholm, A. (1924) Svenskarna i Amerika, Stockholm, Historiska förlaget, s. 203-204 

http://www.lysator.liu.se
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I slutet på 1800-talet började industrin i Sverige utvecklas och flera fabriker byggdes. 

Arbetarna flyttade in till staden för att arbeta och bosätta sig i trånga och osunda bostäder. 

Arbetarnas löner var emellertid låga och de kom perioder då det blev stor arbetslöshet.    

Arbetslösa och nödlidande människor var missnöjda med de förhållandena som rådde i 

Sverige. Många fattiga fann till slut ingen annan lösning på sina problem än att lämna landet. 

I den tidiga emigrationen emigrerade främst jordbrukare men i slutet på 1800-talet led även 

industriarbetarna nöd som bidrog till emigrationen.17 

 

De ekonomiska förhållandena ses som utvandringens huvudorsak. I ”Nordisk familjebok” 

beskrivs hur folket av ekonomiska skäl väljer att emigrera för att söka lyckan och få en bättre 

ekonomisk situation än i hemlandet. Av emigrationsutredningen ses jordbrukskrisen, 

missväxtår och bristen på nybyggare, som en viktig ekonomisk faktor till utvandringen. 

Skörderesultaten var av stor betydelse för missväxtåren i början på 1850-talet och slutet på 

1860-talet. Även de höga spannmålspriserna på 1880-talet bidrog till att öka antalet 

utvandrare.18 

 

I en artikel från 1904, refererad i Lundqvist (1992) skrivs följande svar på varför svenskarna 

emigrerade: 

 

”Det enda som är riktigt är att emigranterna tro sig kunna förvärva en bättre 

utkomst här än hemma i Sverige. Det är möjligheter att här förskaffa sig ett eget 

hem eller antingen i staden eller på landet, och slutligen ävfen sällskapsband, 

som äro hufvudorsakerna för närvarande åtminstone i utvandringen från 

Sverige.” (Lundqvist, (1992) s.18) 

 

Det finns flera skäl som talar för att emigrationen har ett samband med de ekonomiska 

faktorerna. Exempelvis så är emigrantens kännedom om förhållandena utomlands osäkrare än 

kunskapen om det egna landet. Bristen på kunskap och osäkerhet gör att de ekonomiska 

faktorerna måste kompenseras genom en ekonomisk större skillnad från det egna landet. Det 

nya värdlandet kan kompensera, språksvårigheter, kulturella olikheter och social ojämlikhet 

                                                 
17 Sjöberg, S. (1968) Utvandringen till Amerika, Örebro, Liber AB. s.23-24 
18 Hildebrand, K, Fredenholm, A. (1924) Svenskarna i Amerika, Stockholm, Historiska förlaget, s. 225 
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med en i regel högre inkomst än i hemlandet. De personer som accepterar dessa villkor är 

villiga att emigrera av ekonomiska skäl.19  

 

I ”Boken om Sveriges historia” anges den ekonomiska orsaken som den viktigaste. Det var 

möjligheten att få billig jordbruksmark som framförallt lockade. Fram emot sekelskiftet hade 

dock den ouppodlade jordbruksmarken i USA nästan tagit slut och det blev istället industrin 

och högre löner som lockade utvandrarna.20    

 

Den svenska utvandringen påverkades av det allmänna ekonomiska läget i både Sverige och 

Förenta Staterna. Lågkonjunktur i Förenta Staterna minskade utvandringen från Sverige 

samtidigt som lågkonjunkturer i Sverige ökade utvandringen från landet. De dåliga tiderna i 

Amerika under ex. 1874-79 och 1893-97 minskade invandringen till landet men även antalet 

svenska utvandrare.21  

 

Sambandet mellan det ekonomiska läget i Sverige och emigrationen kan även relateras till den 

ekonomiska och näringsgeografiska utvecklingen i Västernorrland. Från 1850 och framåt är 

den ekonomiska utvecklingen i Västernorrland till hög grad förknippad med trävaruindustrins 

expansion. Sågverksindustrins utbyggnad i Västernorrland skapade en expansiv 

arbetsmarknad som tillgodosåg den lokala arbetsmarknadsöverskottet men även övriga delar 

av landet och från de nordiska grannländerna. Sågverksindustrins mest expansiva skede var 

under 1870-1880-talet. Den relativt låga utvandringen från Västernorrland under 

massutvandringens första år i samband med sågverksindustrins arbetskraftsbehov utövade en 

emigrationsdämpande effekt. Den exportkänsliga sågverksindustrin genomgick en kris 1879 

och skapade då skäl till utvandring. Den industriella stagnationen i början av 1890-talet drev 

emigrationssiffrorna i höjden. Trävaruindustrins jordförvärv i början på 1900-taletledde till att 

sågverksaktiebolag och bruksägare ägde över 30% av marken i Västernorrland. 1906 förbjöds 

bolagsköpen enligt en ny svensk lag.22    

 

                                                 
19 Nyberg, P. (1980) Emigration, ekonomisk tillväxt och stabilitet. Helsingfors, Finlands Bank. s. 19 
20 Huvudred. Larsson, H-A. (2003) Boken om Sveriges historia. Stockholm. Forum. s. 240 
21 Hildebrand, K, Fredenholm, A. (1924) Svenskarna i Amerika, Stockholm, Historiska förlaget, s. 225 
 
22 L-G Tedebrand (1972) Västernorrland och Nordamerika 1875-1913. Uppsala, Läromedelsförlagen. s. 15, 
29,31 
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”Det viktigaste botemedlet mot emigrationen är att vi för framtiden icke bliva 

efter, varken i fråga om ekonomisk företagsamhet eller i fråga om samhälleliga 

reformer”  (Gustav Sundbärg, Svensk emigrations och egnahemspolitik s.21) 

2.1.2 Politik 

Amerika var inget okänt land när svenskarna började emigrera till landet. De brittiska 

koloniernas frigörelse hade väckt uppmärksamhet och Europa influerades av tankegångar från 

den amerikanska självständighetsförklaringen och unionsförfattningen. För många var 

Amerika det fria landet med stora möjligheter för den enskilde individen både politiskt såväl 

som ekonomiskt.23  

 

I det material om emigranternas skäl till utvandring som finns anges det politiska skälet 

betyda mycket lite. Den politiska medvetenheten hade ännu inte vaknat under emigrationens 

tidiga period utan blev ett faktum under emigrationens senare skeden.24  

 

I Sverige var rösträtten länge oåtkomlig för stora delar av den svenska befolkningen. I början 

på 1900-talet hade bara 1/5 av den svenska befolkningen rösträtt. En stor del av emigranterna 

saknade rösträtt och missnöjet med detta kan vara en bidragande faktor till utvandringen. Det 

skulle dröja till 1921 innan både män och kvinnor fick allmän rösträtt.25  

 

I utvandrarvågen 1909 gav sig många av efter den misslyckade storstrejken i hopp om bättre 

arbetsgivare och arbetsmarknadsvillkor.26 Storstrejksutvandringen från Malmfälten 1909-

1911 lockade en ny omgång utvandrare främst från Norrbotten. Gruvarbetare från Kiruna, 

Malmberget, Jokkmokks och Älvsbyns församlingar samt Tornedalen dominerade 

utvandringen. Varningar från tidigare år med bakslag för bland annat kaffeskördarna stoppade 

inte gruvarbetarna från att emigrera till nya länder som exempelvis Brasilien och Sydamerika. 

Året 1912 emigrerade över en halv miljon européer till Argentina, Brasilien och Uruguay.27   

 

Av de 1,3 miljoner svenskar som emigrerade till Nordamerika återvände över 200 000 

personer. Migrationen över Atlanten skapade ett nätverk med USA som förebild. Det finns 

exempelvis ett samband mellan emigrationen och folkrörelsernas uppkomst. Budskapet från 

                                                 
23 Norman, H. Runblom, H, (1980) Amerika emigrationen. Uddevalla, Cikada AB. s. 8-9 
24 Scander, R. (1980) Utvandringen. Södertälje, Natur och Kultur. s. 34  
25 Beijbom , U. (1977) Amerika Amerika. Lund, Natur och Kultur. s. 30 
26 Beijbom, U. (1977) Amerika Amerika. Lund, Natur och Kultur. s. 30 
27 Red. Forsgren, J. (1996) Norrländsk migration 1846-1996. Härnösand, Landsarkivet i Härnösand. s. 18-19 
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USA som assimilerades i Sverige handlade bland annat om demokrati och religionsfrihet men 

den stora händelsen var att tänkandet förändrades mot större öppenhet, kunskapstörst, 

självständighet, omtanke och rättvisa.28      

 

2.1.3 Värnplikt 

År 1884 drogs den obegränsade utvandringsfriheten in. Resultatet blev att alla utvandrare var 

tvungna att uppvisa ett utflyttningsbetyg. Beväringar och övrig befolkning mellan 21-26 år 

var tvungen att ha ett utvandringstillstånd från regeringen. En uppgång i utvandringen, av  

20-21 åriga män, efter beslutet om förlängd värnplikt 1901 kan tyda på utvandring p.g.a. 

värnpliktsskyldigheterna. För värnpliktssmitarna var att det var mest praktiskt att utvandra 

före 21: årsdagen för att de juridiska problemen skulle bli mindre. Under tiden som 

värnplikten höjdes från 90 till 240 dagar visar skeppslistorna i Köpenhamn att 80 % av de 

svenska utvandrarna var män år 1902. Genom skeppslistorna kan man därför veta man att 

många unga svenska män for till Köpenhamn och köpte sig en biljett med falska papper.29 

Efterlysningar på beväringsmän som uteblivit från sin inställelse och noteringar om att två 

tredjedelar av den värnpliktiga ungdomen i Tornedalen vid mantalsskrivningarna utvandrat 

eller flyttat vittnar om att värnplikten kan vara en bidragande orsak till emigrationen.30 

 

En laglig möjlighet från myndigheternas sida att stoppa emigrationen var genom att stoppa 

tillståndet för emigration för värnpliktiga från statsöverhuvudet. Mellan emigration och 

värnpliktsflykt anses det finnas ett samband. Vid varje tillfälle värnplikten har utökats har  

Antalet 20-åringar tillfälligt ökat.31  

 

Det är svårt att säga i vilken omfattning värnplikten påverkade den totala emigrationen. Som 

exempel stiger utvandringen år 1903 för hela landet medan emigranter i åldersgruppen som är 

värnpliktsskyldiga sjunker.32  

 

 

 

 
                                                 
28 Henricsson, I, Lindblad, H. (1995) Tur och retur Amerika, utvandrare som förändrade Sverige. Stockholm, 
Fischer & Co s. 101 
29 Beijbom, U. (1977) Amerika Amerika. Lund, Natur och Kultur.  s. 32-33 
30 Lundqvist, J. (1992) Från Piteå till Piteo. Piteå, ABF Piteåbygden. s. 32-37 
31 Scander, R. (1980) Utvandringen. Södertälje, Natur och Kultur.  
32 Beijbom, U. (1977) Amerika Amerika. Lund, Natur och Kultur. s. 32-33 
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2.1.4 Religion 

För åtskilliga av de tidiga nordiska utvandrarna var friheten från kyrklig överhöghet av stor 

betydelse. I Sverige var det legalt med religionsförföljelser mellan 1726 och 1858. Folket 

straffades genom böter, fängelse och i yttersta fall landsförvisning.33  

 

Trots den kyrkliga friheten i Sverige efter 1858 kände sig de fria samfundens anhängare 

fortfarande förföljda. Genom engelska kolonister framstod Förenta staterna som ett frihetens 

land med avseende på religionen även för svenskarna. I Förenta staterna skulle det inte finnas 

någon statskyrka som skulle utöva något tvång och inte heller något tvång på 

trostillhörighet.34  

 

Väckelserörelsen fick bitvis ett stort inflytande i bl.a. Småland, Värmland och i Norrland med 

bl.a. åkianismen, predikosjukan (Småländska väckelserörelser) och Erik-Janssismen. 

Janssarna som ville skilja sig från statskyrkan var missnöjda med konventikelplakatet som 

legaliserade religionsförföljelsen. För de som var anhängare till ledaren Erik Jansson blev 

utvandring det bästa alternativet för att slippa undan trakasserier och fängelse.35  

 

Under mitten på 1800-talet beräknades ca 1 500 hälsingar, dalkarlar, västmanlänningar och 

upplänningar ha lämnat landet för att emigrera till Erik Janssons Bishop Hill. Genom 

uträkningar av antalet emigranter under mitten på 1800-talet kan man säga att var tionde 

person utvandrade av religiösa skäl. Det är dock svårt att veta om de reste uteslutande av 

religiösa skäl eller p.g.a. de missväxtår som gick hårt fram i landet.36  

I Sverige urskiljs tre grupper som emigrerade på grund av religionsförföljelse. Dessa grupper 

är baptisterna, mormonerna och Janssarna. De flesta av fallen av religionsförföljelse i Sverige 

går att urskilja ur dessa tre grupper.37 

 

Anders Wiberg (1816-1887) blev en av de främsta banbrytarna för de baptistiska idéerna i 

Sverige. I mitten på 1850-talet emigrerade Wiberg till USA. Wiberg skrev en rad artiklar för 

bland annat aftonbladet som var ytterst positiva till USA. Liberala tidningar i Sverige skrev 

ofta om USA som förebild och Wibergs artiklar ökade sannolikt intresset för emigration till 

                                                 
33 Ibid. s. 34 
34 Scander, R. (1980) Utvandringen. Södertälje, Natur och Kultur. s. 34  
35 Beijbom, U. (1977) Amerika Amerika. Lund, Natur och Kultur s. 34 
36 Beijbom, U. (1977) Amerika Amerika. Lund, Natur och Kultur s. 36 
37 Ibid. s. 33-35 
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Amerika. Wiberg menade att det skulle vara en behaglig gärning om delar av Sveriges 

befolkning utvandrade till Amerika eftersom landet enligt Wiberg kunde rymma hela Europas 

befolkning.38 

 

Enligt Scander, författaren till ”Utvandringen” (1980), finns det starka bevis på att det inte var 

den religiösa ofriheten som drev emigranterna till USA. Utvandrarsiffrorna är inte större i 

frikyrkliga områden och massemigrationen startade efter den tidpunkt då man hade fått rätt att 

träda ut ur kyrkan.39   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Henricsson, I, Lindblad, H. (1995) Tur och retur Amerika, utvandrare som förändrade Sverige. Stockholm, 
Fischer & Co s. 152-155 
39 Scander, R. (1980) Utvandringen. Södertälje, Natur och Kultur. s. 34 
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3. EMIGRATIONEN FRÅN NORRBOTTEN 

 

Skiftesrörelsen i Sverige förändrade jordbrukets villkor till det bättre. Nya bygder i Norrland 

började sakta ta form och Norrland skulle bli Sveriges ”Amerika”. Statistiskt sett ökade 

Sveriges befolkning från 1,8 miljoner till 2,3 miljoner år 1800 som en del av det nya 

jordbruksproletariatet som växte fram i snabb takt. Under början på 1800-talet hade Sverige 

ett stort födelseöverskott och 65% av folkökningen gick till jordbruksproletariatet. Norrland 

blev ett stort kolonisationsområde för den växande befolkningen.40 

 

Norrbottens län hade före 1800-talet en liten befolkningsökning i jämförelse med övriga 

landet. Anledningen till detta var de höga dödstalen som enligt emigrationsutredningen var 

beroende på den betydande delen av den finska och lappska befolkningen i länet, möjligen i 

förbindelse med det stränga klimatet. Därtill var Norrbottens födelsetal mestadels lägre än i 

övriga landet. Under 1800-talet ökade dock Norrbottens födelsetal vilket kan jämföras med 

nedgången av födelsetalet i andra delar av landet. Norrbotten hade genom inflyttning och 

ökade födelsetal en stark folkökning i länet åren 1871-1905.   

 

Tabell: 3.1    Emigranter och immigranter i Norrbottens län mellan 1871-1910 

År  Emigranter  Immigranter 

1871/80   1710  475 

1881/90  3300  677 

1891-00  2278  1466 

1901/10  8000  1750 
Källa: Emigrationsutredningen, bilaga V 

 

Enligt emigrationsutredningen var utvandringen från Norrbotten som störst åren runt 

sekelskiftet 1900. När emigrationsutredningen påbörjas 1905 var emigrationen större än 

någonsin vilket framgår av tabellen ovan.41 

 

Emigrationen från Norrbotten följer till stor del samma mönster som i landet i övrigt. I 

Norrland samt i de gamla emigrationsbygderna kom emigrationsströmmen framförallt från 

landsbygden medan industriarbetarna utgjorde en mindre del av emigranterna.42  

                                                 
40 Beijbom, U. (1977) Amerika Amerika. Lund, Natur och Kultur. s. 15-17 
41 Emigrationsutredningen, http://www.ub.gu.se/samansvar/textarkiv/emigrationsutredningen 

http://www.ub.gu.se/samansvar/textarkiv/emigrationsutredningen
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”Det säger sig dock självt att i denna landsdel med sina mindre välutvecklade     

kommunikationsmedel och sitt för jordbruk mindre gynnsamma klimat de 

ekonomiska växlingarna skulle göra sig mer kännbara. Emigrationen från dessa 

landsdelar har under emigrationsperioden varit förhållandevis stor.”   

(SOU 1922:22) 

 

Statistik från den norrländska emigrationen berättar hur utvandringen år 1901 stannade vid 

2 000 personer för att sedan öka till 6 000 under 1902 och 7300 under 1903. De följande fyra 

åren låg utvandringen mellan ca 4 000 och 5 000 personer för att sedan sjunka under 1908 

som även var Förenta staternas depressionsår.43 

 

Jämförs siffrorna från utvandringen i Norrland med siffrorna för hela den svenska 

utvandringen kring sekelskiftet 1900 ökade den norrländska utvandringen i jämförelse med 

hela landet. Mellan 1901-1913 ökade exempelvis utvandringen nästan tredubbelt. I jämförelse 

med Svea- och Götaland stiger antalet emigranter från Norrland efter sekelskiftet. De höga 

siffrorna för Norrland fortsatte under flera år och under 1910 var antalet emigranter avsevärt 

högre än i södra och mellersta Sverige. Från att ha varit en del av landet med lågt 

emigrantantal ökade emigrationsströmmen i Norrland till en femtedel av landets totala 

utvandring under tiden efter sekelskiftet. 

 

Tabell: 3.2 Utvandringen från Sverige och Norrlandslänen till Nordamerika 1861-1930 

År Hela landet    Norrlandslänen     Andel emigranter från Norrland i procent 

1861-1970 88 734      8466  9,5 

1871-1880 101 179      6395  6,3 

1881-1890 324 285      24 642  7,6 

1891-1900 200 524      22 374  11,2 

1901-1910 219 249      41 333  18,2  

1911-1920 81 537      12 526  15,4  

1921-1930 99 872      21 873  21,9 
 

Källa: Sveriges officiella statistik, ut och invandring, www.ssd.scb.se 2005-01-03 

                                                                                                                                                         
42 Kolonisationen å bolagsjord i Norrland, yttrande och förslag, Stockholm (1918) s. 1-3 
43 Ibid. s. 3-4 

http://www.ssd.scb.se
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I motsats till förhållandena i mellersta och södra Sverige har emigrationen från Norrland varit 

störst under tiden kring sekelskiftet 1900 medan övriga delen av landet omfattas av stora 

utvandrarantal under perioden från 1850-1900.44 I tabellen om utvandringen från Sverige och 

Norrlandslänen kan man tydligt se att emigrationen från hela landet är störst till antalet under 

1880-talet. Den norrländska emigrationen ökar däremot kring sekelskiftet för att sedan öka 

fram till 1930-talet. Störst antal emigranter från Norrlandslänen är under perioden 1901-1910. 

 

I norra Sverige var utvandringen av bondefamiljer hög i början på 1900-talet vilket kan ha ett 

samband med sågverksindustrins expansion. Under slutet på 1800-talet pågick en omfattande 

industrialisering när sågverksindustrin utvecklades och byggdes ut. Sågverksägarna behövde 

råvaror och köpte därför upp bondehemman i så stor utsträckning att man trodde att den 

självägande bondeklassen skulle försvinna från Norrland. För att stoppa bolagens uppköp 

antog riksdagen en ny lag, 1906, där bolagen förbjöds att köpa bondejord.45  

 

Norrlandskommittén som undersökte emigrationsfrågan i början på 1900-talet menade att 

bönderna använde sina pengar från den sålda jorden till att bekosta resan till andra 

världsdelar. Vidare beskriver kommittén hur emigrationen inte alltid är förödande utan att 

emigrationen kan vara en symptom på ett samhällsproblem som t.ex. överbefolkning. 

Emigrationen som sker vid överbefolkning bidrar till att reducera befolkningen till en nivå 

som är anpassad till resurserna och kan därför vara ett effektivt tillvägagångssätt för att 

komma rätta med problemet. Kommittén menar att bolagen inte bär hela skulden för 

emigrationen men de bidrog genom lockande anbud på böndernas jord.46 

    

Om man jämför Norrbotten med Sveriges övriga delar så var den odlade arealen i Norrbotten 

liten i jämförelse med andra delar i landet. Behovet av lejd arbetskraft var litet och 

utvandringen från Norrbotten påverkade därför inte arbetskraftstillgången inom jordbruket.47  

 
Från Norrbottens län utvandrade 3 300 personer mellan åren 1881-1890 tillhörande de största 

yrkesgrupperna i länet. Av dessa personer var hela 1164 verksamma inom jordbruket. Detta 

kan jämföras med industrin och bergsbruket som representeras av 208 stycken emigranter. Ur 

gruppen backstuguhjon emigrerade 227 personer. Under perioden 1891-1900 emigrerade 

                                                 
44 SOU 1922:22 
45 Norman, H. Runblom, H. (1980) Amerika emigrationen, Uddevalla, Cikada AB s.41-42 
46 Ibid. s.44-45 
47 Malmberg, B. (1985) Från backstugusittare till arrendator, Umeå, Skrivarförlaget i Västerbotten. s. 26 
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drygt två tusen personer från länet. Av dessa var 710 jordbrukare och 143 industri- och 

bergsarbetare. Antalet backstuguhjon som utvandrare var 66 stycken. Till Norrbottens län 

invandrade drygt 2 100 personer mellan 1881-1900. Av dessa var största delen jordbrukare.48 

Invandringen till Sverige bestod under perioden 1881-1900 av nära 126 000 personer. Av 

invandringen i hela Sverige är gruppen industri och bergsbruk betydligt större än andra 

grupper under periodens första hälft.49   

 

Dödligheten i länet var enligt emigrationsutredningens undersökningar förvånansvärt låg 

enligt utredarna, dock högre än i Västerbotten och i Jämtland. Dödligheten i länet låg högre än 

genomsnittet i landet mellan 1855-1905.50 

 

Befolkningen i Norrbottens län ökade under perioden 1850-1930 i alla kommuner trots att 

länet drabbats av stora utflyttningar på grund av emigrationen. Tabellen (3:3) visar 

folkmängden i kommunerna mellan 1850-1930. Begreppet kommun refererar till kommunens 

område enligt 1990 års indelning. 

 

Tabell: 3.3 Folkmängden i Norrbottens län mellan 1850-1930 

Kommun 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 
Arjeplog kommun 1074 1207 1234 1352 1771 2325 2849 3195 3795
Arvidsjaur kommun 2010 2026 2473 3164 4040 5220 6349 7005 8948
Boden kommun 4672 5809 7230 8386 9540 12970 16530 19081 22176
Gällivare kommun 1870 2443 2691 3253 4279 11745 16245 19164 20228
Haparanda kommun 4337 5017 5124 5630 6001 7027 7931 9869 9584
Jokkmokk kommun 1885 1905 1983 2522 3256 4372 5416 7648 7530
Kalix kommun 6012 6969 7522 9419 11090 12946 15365 16461 18004
Kiruna kommun 2357 2989 3147 3266 3604 4314 12728 14783 19661
Luleå kommun 13353 15286 16701 20360 22893 29427 29374 31964 30346
Pajala kommun 2691 3970 4329 5318 6422 7909 8417 9356 10928
Piteå kommun 10519 12005 13438 16019 18226 20606 22272 24318 26135
Älvsby kommun 1341 1802 2276 2915 3759 4995 5810 7054 7692
Överkalix kommun 2500 2913 3544 4217 4834 5539 6013 6518 7396
Övertorneå kommun 4214 4164 4365 4940 5068 5374 5833 6533 7402
Källa: http://karna.ddb.umu.se/servlet/se.umu.ddb.program.folknet.FolkNet 

                                                 
48 Emigrationsutredningen, länstabeller utvandring och invandring, tabell 54.  
49 Emigrationsutredningen, bilaga V, bygdestatistik, tabell 55  
50 Emigrationsutredningen, bilaga V, bygdestatistik 

http://karna.ddb.umu.se/servlet/se.umu.ddb.program.folknet.FolkNet
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Luleå kommun är den enda kommunen (refererat till 1990-års kommunindelning) som har en 

befolkningsminskning under perioden vilket sker mellan åren 1900-1910. Denna period är 

den period då flest personer emigrerar från norrlandslänen enligt tabell (3.2) Boden, Kiruna 

och Gällivare var kommuner där befolkningen ökade kraftigt under perioden medan 

befolkningsutvecklingen i ex. Arjeplog och Övertorneåkommun gick betydligt långsammare. 

 

Tabell: 3.4 Antal emigranter mellan 1881-1930 

Haparanda   Övertorneå  Älvsbyn             Luleå 

1881-1980 120 1881-1890 152 1882-1890 15        1881-1890     170 

1891-1900 86 1891-1900 164 1891-1900 14        1891-1891     160 

1901-1910 81 1901-1910 184 1901-1910 115      1901-1910     463 

1911-1930 ca 250 1911-1930 ca 300 1911-1920 38        1911-1920     255 

1921-1930 129      1921-1930     192 
Källa: Historic emigration research from north of Sweden 

Kommunerna i tabellen som visar antal emigranter mellan 1881-1930  representerar olika delar av länet och ger 

en översikt om hur utvandringen i Norrbotten såg ut. 

 

Enligt statistiken i tabell (3:4) kan man se att Luleå har ett högt antal emigrerande mellan  

1901-1910 vilket kan förklara befolkningsminskningen i kommunen i tabellen (3.3). I Luleå 

är det tydligt att antalet emigranter är som störst under perioden 1901-1910 medan de nordliga 

kommunerna presenterar en jämnare utvandring. I Älvsbyns kommun är utvandringen väldigt 

liten fram till sekelskiftet för att sedan öka framförallt under 1920-1930-talet. 

 

3.1 Socknar, kommuner och städer 

I emigrationsutredningen beskrivs länet och de olika socknarna utifrån befolkning, näring och 

till viss del framtidsutsikter. När det gäller länets näringsliv hämtade 65 % av befolkningen 

sin utkomst från jordbruk och boskapsskötsel. Industri och hantverk stod för 23 % och handel 

och samfärdsel för 8 %. Den sista gruppen på 4 % representerade allmäntjänst och fria 

yrken.51  

 

Inom industrin var sågverksrörelsen och bergsindustrin de mest framträdande industrierna. Av 

sågverksrörelsen levde i början på 1900-talet 10.67 % av Norrbottens invånare mot endast 

3.68% i riksmedeltal. Bergverken var under perioden högre representerade i länet än i övriga 

                                                 
51Emigrationsutredningen, Bilaga V, Bygdestatistik  
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landet. Övriga grupper, handel, hantverk fria yrken m.fl. var mindre än motsvarande 

riksmedeltal.52 

 

Av Norrbottens läns landsareal upptog den odlade jorden endast 0.38 % Den naturliga ängen 

1.55 % och skogen ej fullt 30 %. Skogen som var en stor del av arealen befann sig dock i 

ganska dåligt skick. Två tredjedelar av ytan utgjordes av myr och fjällmarker.53 

Västernorrlands län som är ett utpräglat skogslän hade i jämförelse Norrbottens län en odlad 

jord på ca 3,5%, en naturlig äng på 2% och en skogsareal på 83%.54 

 

Spannmålsavkastningen i länet var den lägsta i hela landet medan potatisodlingen var 

gynnsam. Foderväxterna gav god skörd och detta berodde enligt emigrationsutredningen på 

jordens goda förutsättningar.55 Utredningen konstaterade även att lantbruksproduktionen i 

förhållandet till folkmängden var mycket obetydlig. Per person produceras t.ex. endast 89 kg 

spannmål mot 461 kg i hela riket, vidare 109 kg potatis mot 284 kg för riket och 333 kg mjölk 

mot 549 kg i riksmedeltal.56 

 

Piteåsocken får gott betyg för sina mjölkkor som har den högsta mjölkproduktionen i länet. 

Folkökningen i Piteå socken var dock efter dåtida norrbottensförhållanden låg. Emigrationen 

drabbade socknen först under början på 1900-talet.  

 

I Älvsby socken var skogshanteringen betydande. Sockens egen befolkning utmärktes av höga 

giftermåls- och födelsetal och ett mycket stort födelseöverskott. Inflyttningen till socknen 

sågs som avstannad och emigrationen som obetydlig. Arvidsjaurs- och Arjeplogs socken hade 

likt Älvsby socken ett högt födelseöverskott och en mycket stark folkökning. Väldigt få 

personer utvandrade från Arvidsjaur och Arjeplog.  

 

Neder-Luleå socken var under början på 1900-talet drabbad av en våldsam emigration. 

Folkökningen som alltid varit svag i området upphörde genom låga födelse- och 

giftermålstal.57 

 
                                                 
52 Ibid. 
53 Emigrationsutredningen, Bilaga V, Bygdestatistik 
54 L-G Tedebrand (1972) Västernorrland och Nordamerika 1875-1913. Uppsala, Läromedelsförlagen. s. 29    
55 Emigrationsutredningen, Bilaga V, Bygdestatistik 
56 Emigrationsutredningen, Bilaga V, Bygdestatistik 
57Avsnittet bygger på Emigrationsutredningen, Bilaga V, Bygdestatistik 
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I Neder-Luleå distrikt arbetade kronolänsmannen Eckhéll under början på 1900-talet. Han 

beskriver hur hemmanen i socknen sönderdelades mer och mer vilket ledde till att 

storbönderna sakta försvann. Eckhéll menar att detta i sin helhet betyder att allmogen inte har 

tillräckligt med utkomst av jordbruket utan behöver biförtjänster för att överleva. Han nämner 

även att antalet tjänstepersonal hos jordbrukarna är lågt. I Neder-Luleå distrikt fanns enligt 

kronolänsmannen endast ca 100 stycken drängar. Antalet pigor är betydligt större men så 

långt det går försökte gårdarna reda sig utan pigor för att undgå de ovanligt höga lönerna för 

tjänstefolket.58    

 

Jordbruket i Neder-Luleå distrikt beskrivs som bättre än någonsin och enligt Eckhéll ökade 

även nyodlingarna på grund av den goda betalningen för produkterna. Länsmannen beskriver 

hur lantmannaföreningar och handelsföreningar ger jordbrukarna förnödenheter till bra priser. 

I distriktet finns bra med arbetstillfällen under sommartiden men Eckhéll beskriver hur 

utvandringen utgör mörka fläckar i framtiden.59  

 

Över-Luleå socken hade vid tiden för utredningen drabbats av en mycket betydande 

emigration. I socknen har Boden växt fram som en betydande industri- och handelsplats.  

Edafors socken som i utredningen beskrivs tillsammans med Över-Luleå hade inte hunnit 

drabbats av utvandringen medan Råneå socken enligt utredningen hade haft problem med 

utflyttning och folkökning i trettio år. Emigrationen i Råneå som var av betydande storlek  

accelererade vid 1900-talets början.60 

 

I Neder-Kalix och Över-Kalix socken beskrivs folkökningen som svag. Neder-Kalix hade hög 

dödlighet orsakat av tuberkulos medan dödligheten beskrivs som gynnsammare i Över-Kalix. 

Emigrationen hade fått sitt fäste i Neder-Kalix medan emigrationen inte var nämnvärd i Över-

Kalix.  

     

Karl-Gustavs socken beskrivs som ovanlig eftersom socknen under fyrtio år hade haft en 

oförändrad befolkning. Emigrationen var dock betydande. I Hietaniemi och Övertorneå var 

emigrationen stark och folkökningen därför svag.61 

                                                 
58 Avsnittet bygger på Emigrationsutredningen, Bilaga V, bygdestatistik 
59 Avsnittet bygger på Emigrationsutredningen, Inkomna utlåtanden 
60 Avsnittet bygger på Emigrationsutredningen, Bilaga V, bygdestatistik 
61 Emigrationsutredningen, Bilaga V, bygdestatistik  
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I Jokkmokks socken var emigrationen obetydlig enligt emigrationsutredningen. Följande 

uttalande ger dock kronolänsmannen Berlin om situationen i socken, 

 

”I de trakter af landet, där jag som skogstjänsteman hufvudsakligen verkat, 

Lycksele och Jockmocks lappmarkssocknar, synes emigrationen i synnerhet 

under sista åren tagit starkare fart. Ännu i mitten af 1890-talet hörde man 

sällan att någon utvandrade till Amerika, de personer som då lämnade sitt hem, 

stannade i allmänhet inom landet, sökande arbetsförtjänst i Gällivare, Kiruna 

och dylika hastigt uppblomstrande samhällen”.   

(Nils Berlin, Emigrationsutredningen Inkomna utlåtanden s. 96)   

 

Vidare beskriver Berlin hur arbetstjänsterna i skogarna under vintern var allt för små. 

(Pärlälfvens revir, Luleå distrikt) Efter en lång vinter stod många i skuld hos bolagen och 

Berlin beskriver hur många besvikna föredrog att söka bättre lycka i ett främmande land.  

 

”Ytterligare torde den arbetslöshet, som nu härstädes råder, än vidare öka 

utvandringen, och förrän arbetsförtjänst vid inlandsbanan eller på annat sätt 

häruppe kan erhållas, är föga hopp om ändring till det bättre. 

 (Nils Berlin, Emigrationsutredningen Inkomna utlåtanden s. 96)   

 

 

Gällivare och Jukkasjärvi var två socknar som hade fått en betydande emigration under åren 

fram till utredningen genomfördes 1907-1914. Gällivare hade dock en betydande 

befolkningsökning i slutet på 1800-talet och fram till 1910.   

 

I beskrivningen av de fyra socknarna Korpilombolo, Pajala, Karessuando och Nedertorneå   

nämns inte emigrationen men folkökningen ses som långsam. I Pajala hade tillväxten nästan 

upphört och i Karesuando var det nära till en befolkningsminskning.62   

 

 

 

 

                                                 
62 Emigrationsutredningen, Bilaga V, Bygdestatistik  
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Emigrationsutredningens bild av tre kuststäder i länet: 

 

”Luleå egde för hundra år sedan blott 900 invånare, nu har det med förstäderna 

öfver 10 000. Men under det sista årtiondet har folkmängden gått tillbaka och  

 

utsikterna för framtiden äro mörka. För så vidt ej Luleå kan blifva en 

fabriksstad. Därom måste nu all dess sträfvan koncenteras” 

                (Emigrationsutredningen, Norrbotten s. 267) 

 

”Piteå har liksom alla, de norrländska städerna, en mycket stor trävaruutförsel 

i förhållande till folkmängden, med denna affärsrörelse har stagnerat, liksom 

stadens näringslif i öfrigt och liksom äfven dess folkmängd” 

               (Emigrationsutredningen, Norrbotten s. 267) 

   

”Haparanda har 1400 invånare och dess ekonomiska betydelse är ringa, och 

framstegen äro obetydliga. Ännu år 1860 voro 76% af befolkningen 

svensktalande, men i stadens kyrka predikades på finska. Ville Haparandaborna 

höra en svensk predikan, fick han gå öfver till det finska Torneå.” 

                (Emigrationsutredningen, Norrbotten s. 267) 

 

3.2 Orsaker till utvandringen från Norrbotten 

Kronolänsmannen Eckhéll beskriver i sitt utlåtande till utredningen orsakerna till 

utvandringen inom Neder-Luleå distrikt. Anledningen till utvandringen sägs vara de långa 

värnpliktsövningarna, de höga skatterna, den socialistiska fosterlandsfientliga agitationen, 

klasshatet samt de kostsamma formaliteterna för att bruka en bit land.63  

 

I Neder-Luleå var värnplikten den orsak som bidrog till att driva ut det största antalet unga 

män ur församlingen. Emigrationen i socknen är även starkast i värnpliktsåldern. Enligt 

kronolänsmannen användes både lagliga och olagliga medel för att utvandrarna skulle kunna 

lämna landet. Även skatten som i distriktet låg på ca 14% av inkomsten var ytterst betungande 

vilket gjorde att de låga skatterna i Amerika lockade och bidrog till emigrationen.64  

 

                                                 
63 Emigrationsutredningen, bilaga XVII Inkomna utlåtanden, s. 135-137 
64 Ibid. s.135-137 
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Eckhéll ger sin egen syn på svårigheten att förskaffa sig en bit jord att bruka. Han menar att 

de allt för många föreskrifterna och utgifterna i fråga om egnahemslån gjort att den enkla och 

lättåtkomliga hjälpen för många består av svåråtkomliga lån och många anspråk. En 

ytterligare orsak som enligt Eckhéll försvårade var att det bara var personer mellan 25 och 50 

som fick vara låntagare.65 

 

För att hindra emigrationen gav kronolänsmannen några förslag i sitt utlåtande. Först och 

främst ansåg han att en minskning av värnpliktsövningarna och överflyttande 

konstandsunderhåll för vägunderhåll och skolväsendet till staten skulle göra så att 

arbetsklassen stannade kvar i landet. Vidare borde även egnahemslånen göras lättare 

åtkomliga och vidlyftiga föreskrifter undvikas. Slutligen skriver Eckhéll att staten i fråga om 

beredandet av egnahem på kronans mark borde göra det på ett överrensstämmande sätt med 

förhållande i Amerika så att ingen kan säga att det är svårare att i Sverige få en bit jord av 

kronan. Ska staten kunna främja emigrationen bör kronotorparna enligt Eckhéll få mindre 

stränga föreskrifter samt för eget behov få en bit kronoskog. Staten bör också öppna dörrarna 

till en enklare och billigare ingång på deras områden med rikligare bidrag till vildmarkens 

uppodlande.66  

 

Kronolänsmannen Ström i Över-Torneå distrikt bevittnade hur emigrationen tilltog år för år. 

Från början var det de goda arbetslönerna och arbetstillfällena året om i Amerika som 

utgjorde lockbetet enligt länsmannen.   

 

I utlåtandet från distriktet beskrivs hur backstugusittarna och torparna i sällsynta fall kom över 

en bit jord. Detta berodde på att bönderna inte kunde stycka sin jord på grund av den allt för 

svåra lagstiftningen samt att det inte fanns några pengar att köpa mark för. Den tydligt 

konservativa bonden skulle inte komma att ansöka om mark av konungen enligt Ström. De 

många svårigheterna och omkostnaderna för lagfarter och stamhemmanens frigörande är 

enligt länsmannen för stora.  

 

Enligt utlåtandet av Ström var det enda sättet att hindra emigrationen att binda folket vid 

jorden. Detta skulle enligt länsmannen vara möjligt om egnahemslånefonden inte var direkt 

räntebärande utan istället användes för inköp av hemman som uppdelas i lämpliga 

                                                 
65 Emigrationsutredningen, bilaga XVII Inkomna utlåtanden. s. 135-137 
66 Ibid. s. 135-137 
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småhemman. Dessa skulle sedan kunna säljas utan räntefria amorteringar, då skulle det enligt 

länsmannen finnas köpare till marken som i sin tur skulle förhindra utvandringen från 

distriktet.67  

 

Utvandrarna från Norrbotten emigrerade av samma orsaker som utvandrarna i övriga landet. 

Värnplikten och de ekonomiska faktorerna nämns flitigt. Många emigranter var jordbrukare 

och industriarbetare vilket gör att den ekonomiska orsaken och svårigheten med att äga och 

bruka jorden ligger nära till hands som förklaring. Många emigrerade troligen av ett flertal 

samverkande faktorer. 
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4. STATENS KOLONISATIONSÅTGÄRDER 

 

Den stora utvandringen medförde att det gjordes flera försök från statens sida till att 

uppmuntra befolkningen till att stanna kvar i de norra delarna av Sverige. Befolkningen var 

viktig för landets och speciellt för länets ekonomiska utveckling, skogsvård och industri. 

Norrbotten är idag det enda län som har omfattats av samtliga kolonisationsformer, skogstorp, 

odlingslägenheter, kolonat, kronotorp och fjällägenheter.68 Detta kapitel kommer att beskriva 

statens kolonisationspolitik, olika typer av kolonisation samt tillkomsten av de olika 

kolonisationsformerna med fokus på perioden 1850-1930. 

 

4.1 Kolonisationspolitik fram till 1850  

På grund av landsdelens avlägsna läge är kolonisationen betydligt yngre än i landets sydligare 

delar. Avvittringen som påbörjades genom en förordning redan 1683 hade som huvudsakligt 

mål att bereda bestämda ägoskiften och skogsmark åt nybyggen samt skilja dessa från kronans 

områden. Kronans mark blev antingen kronoparker, statsskog med skogshushållning, eller 

överloppsmark till framtida nybyggesupplåtelser.  

 

Nybyggesinstitutet är en av de äldsta kolonisationsformerna och har troligtvis äldre anor än 

avvittringen och var tidigt föremål för lagstiftning. I 1542 års författning uppmanas folket att 

anlägga nya hemman på kronans allmänningar, stora skogar och ödemarker. De som ville 

bosätta sig på kronans allmänningar fick vissa förmåner och rättigheter. På 1600-talet fruktade 

staten dock att nybyggena skulle minska eftersom skogen började användas till industrin. 

Kronans odisponerade marker var dock ändamålsenligt utnyttjade till nya hemmans 

anläggning både under 1700-talet och en bra bit in på 1800-talet då nybyggväsendet vann 

utbredning.69 Mellan 1815 och 1850 förekom inte någon större utvandring förutom de sista 

åren på 1830-talet då landet hemsöktes av svåra missväxter. Då missväxterna till stor del 

drabbade de västra delarna av landet utvandrade troligen många till Norge.70  

 

 

 

 

                                                 
68 Bergström, Sten-Ove. (1979) Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten . Umeå Universitet.  s. 4 
69 Kolonisation å Kronoparker 1922:22 s. 5-7 
70 Emigrationsutredningen, Bilaga IV, utvandringsstatistik 
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4.2 Kolonisationspolitik efter 1850  

 

Under 1860-talet blev det känt att byggarna på kronoparkerna inte ägnade sig åt odling utan 

istället levde på skogsavverkning, utan att ta hänsyn till skogsvård och uppodling. 

Statsmakten inskränkte därför nybyggesväsendet under denna tid med exempelvis 

odlingsgränsen (1867) mellan den egentliga fjällbygden och kusten inom västerbotten och 

norrbottens lappmarker.71  

 

”Norrlands ekonomiska utveckling är en kapitalfråga, det är allmänt erkänt, 

men den är på samma gång en folkfråga och därmed en kolonisationsfråga, 

detta börjar så småningom erkännas. Insikten har klarnat under intrycket av 

den från och med början på detta århundrade starkt stegrande utvandringen 

från de norrländska länen.” 

   (Kolonisationen å bolagsjord i Norrland, 1918, s.5) 

 

Emigrationsfrågan oroade politikerna i början på 1900-talet. I Norrland nådde emigrationen 

sin absoluta höjdpunkt mellan 1900-1910 då nästan 50 000 personer emigrerade från 

Norrland. Norrlandskolonisationen blev en partifråga där partierna tog olika ställning till 

kolonisationen för att vinna väljare. De konservativa poängterade t.ex. äganderätt och 

kolonisation på myrmark medan liberalerna förespråkade förbättring av villkoren för 

odlingslägenheterna. Liberalerna argumenterade för ökad kolonisation för att stoppa 

emigrationen. Debatten om kolonisationen i norr var ständigt uppmärksammad.72   

 

Som ett led i försöken att hindra emigrationen tillsattes Emigrationsutredningen av staten 

under ledning av statistikern Gustav Sundbärg. Emigrationsutredningen gav staten en inblick i 

Norrbottens natur, näringsliv, befolkning och emigration. Emigrationsutredningen låg till 

grund för statens emigrationspolitik och kolonisationspolitik efter 1914.  

 

 

 

 

 

                                                 
71 Kolonisation å Kronoparker 1922:22 s. 5-7 
72 Bergström, Sten-Ove. (1979) Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten. Umeå Universitet. s. 22 
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4.3 Kronoparker 

År 1859 bildades Skogsstyrelsen, Domänstyrelsens föregångare, med uppgift att förvalta 

statens skogar. Statsmaktens nya syn på skogen påverkade befolkningens kolonisation genom 

förordningar om förbud mot anläggning av nybyggen och inrättandet av kronoparker. År 1860 

infördes nybyggesförbudet mot nybyggen på oavittrad mark. 

 

Nybyggsförbuden var en viktig del i statens kolonisationspolitik till1866 då statens 

bebyggelseinriktade politik avlöstes av en återhållsam skogspolitik och kolonisationspolitik 

för att stoppa en överexploatering av statens skogstillgångar.  

 

År 1873 kom dock ett beslut till fördel för nybyggarna vilket ledde till att nybyggen skulle få 

anläggas på odisponerad mark i Norr- och Västerbottens lappmarker sedan avvittringen 

avslutats. Trots nya beslut minskade antalet nybyggen. 

 

Genom statens innehav av stora glesbebyggda områden fick staten fett stort behov av 

arbetskraft för att exploatera skogen. Dåvarande finansministern J.A Gripenstedt ansåg att det 

var möjligt att förena kolonisation och god skogshushållning.  

 

Gripenstedt förslag till framtida kolonisation år 1865: 

- Kronoparkerna skulle upplåtas för bosättning 

- Kronoarrendatorerna skulle försörja sig på jordbruk och skogsbruk 

- På kronoparkerna skulle lägenheterna spridas för att man skulle ha en bra bevakning 

- Lägenheterna skulle ha en begränsad dispositionsrätt till skogen 

 

Arbetskraftsfrågan användes för att driva fram en kolonisation i Norrland under 1870-talet 

men det skulle dröja fram till 1890-talet innan kronoparkerna öppnades för kolonisation.   

Målsättningen med kolonisationen på kronoparkerna var att uppodla marginaljordarna samt 

att rekrytera arbetskraft till det statliga skogsbruket.73 

 

 

 

 

                                                 
73 Bergström, Sten-Ove. (1979) Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten. Umeå Universitet.  s. 5-15 
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4.4 Skogstorp 

Under 1880-talet försökte två riksdagsmän från Norrbotten uppliva den odlingsinriktade 

kolonisationen men förslaget om att torp eller nybyggen skulle byggas på kronoparkerna 

avslogs.  

 

År 1891 års proposition om skogstorp var annorlunda utformad mot tidigare propositioner 

angående skogstorp i Norrland eftersom den gällde enbart kolonisationen i norrbotten.  

Motiven för kolonisation på kronoparkerna i Norrbotten var flera och av olika meningar. Man 

ville framförallt utnyttja tillgången på odlingsmark, anställa folk till skogsbruket och 

bevakning på kronoparkerna samt ge obesuttna ett hem och jord.74 

 

När frågan om skogstorp i Norrbotten skulle avgöras fattades beslutet att skogstorp skulle 

upplåtas under en period på tjugo år och domänstyrelsen skulle av skogsekonomiska skäl vara 

ansvarig för kolonisationen.75 Några upplåtelser ägde inte rum förrän tre år senare dvs. 1894. 

Dessförinnan hade domänstyrelsen sett över de bosättningarna på kronoparkerna som enligt 

1891 års bestämmelser kunde upplåtas som skogstorp.76       

 

Förutsättningar för skogstorpen var att upplåtelsen skulle gagna kronoparkens vård och 

bevakning samt att den sökande var arbetsför och lämplig i övrigt.77  

 

Av de cirka 200 skogstorp som fanns i Norrbottens län i slutet av 1880-talet var ca 80 stycken 

olagliga bosättningar. De olagliga bosättningarna uppfyllde inte målet för verksamheten. 

Olagliga bosättningar fanns p.g.a. ekonomiska intressen i upplåtelserna och utnyttjande av 

resurserna. Arrendatorerna fick agera mera som obetalda skogsvaktare än som kolonisatörer.78   

 

Älvsbyreviret var det kolonisations tätaste reviret med 98 skogstorp år 1904. I jämförelse 

hade Piteå, Boden och Kalix tillsammans 134 torp. Malmesjaurs revir bestod vid samma tid 

av 56 skogstorp och Råneå av 35 torp.  

 

                                                 
74Bergström, Sten-Ove. (1979) Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten. Umeå Universitet. s.18  
75 Ibid. s. 15-21 
76Malmberg, B. (1985) Från backstugusittare till arrendator. Umeå, skrivförlaget i Västerbotten. s. 31 
77 SFS nr 29 1891 
78 Malmberg, B. (1985) Från backstugusittare till arrendator. Umeå, Skrivförlaget i Västerbotten. s 32 
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Uppodlingen på skogstorpen och odlingslägenheterna fortsked dock långsamt och torparna 

orkade inte uppodla lägenheterna i den takt som kolonisationsmyndigeterna förväntade sig. 

Torparna i Älvsbyn, Råneå och Malmesjaur uppodlade den areal som var fastställd i kontrakt 

medan torparna i Piteå, Boden och Kalix led av ”bristande odlingsflit” enligt 

revirförvaltaren.79  

 

4.5 Odlingslägenheter 

Målsättningen med odlingslägenheterna var att ge arrendatorerna en bättre förutsättning och 

tryggare ställning än med skogstorpen. Därför föreslogs att skogstorpen skulle upphöra eller 

bli till odlingslägenheter om arrendatorerna så önskade.80 

 

Grunden till odlingslägenheterna lades samtidigt som riksdagen år 1891 beslutade att 

skogstorp skulle få anläggas på kronoparkerna i Norrbotten. Jordbrukslägenhetskommittén 

lade ett förslag där skogstorpen skulle representera den spridda kolonisationen medan 

odlingslägenheterna företrädde den samlade kolonisationen.  

 

Norrlandskomittén tog över frågan om odlingslägenheter och vidareutvecklade den. 

Grundtanken enligt kommittén var att lägenheterna borde vara lokaliserade i utkanten av 

kronoparkerna. Kronoparkernas integritet skulle på så sätt bevaras och skogen skyddas mot 

kolonisationen.  

 

Förutsättningarna för upplåtelserna var att den jord som uppläts skulle vara i närheten av 

odlad bygd eller kommunikationsled och ej hindrade skogsvården. Upplåtelsen skulle gagna 

skogens vård och bevakning och en lantbrukskunnig person skulle intyga att det fanns 

tillräckligt med lämplig odlingsmark. Den sökande personen skulle vara känd för arbetsamhet 

och hederlighet samt äga förmåga att driva ett mindre jordbruk.81 

  

Under början på 1900-talet var odlingslägenheterna ett stort diskussionsämne i riksdagen. 

Frågor som diskuterades var bland annat om lägenheterna skulle ha äganderätt eller 

besittningsrätt. Staten som efter skogsbolagens fastighetsförvärv var ovillig att släppa 

                                                 
79 Bergström, Sten-Ove. (1979) Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten. Umeå Universitet. s. 95-101 
80 Malmberg, B. (1985) Från backstugusittare till arrendator, Umeå, skrivförlaget i Västerbotten. s 36 
81 SFS nr 69 1909 
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kontrollen över kolonisationen godkände i författningen en upplåtelse på 50 år av 

odlingslägenheterna.82   

 

Odlingslägenheterna på kronoparkerna blev, till skillnad från skogstorpen, till största del 

utplacerade i kolonier med två eller fler hus tillsammans. Den första samlade kolonisationen 

uppstod i Alträsk, tre mil väster om Boden.83  

 

1909 beslöt riksdagen, att upplåtelse av skogstorp skulle upphöra, men i stället skulle man på 

kronoparken i de sex norra länen upplåta odlingslägenheter på 50 års arrende med 15 

frihetsår. Vid slutet av 1920 var antalet efter äldre bestämmelser upplåtna skogstorp omkr. 

500 samt nära 1400 odlingslägenheter på 50 års arrende upplåtna.84 

 

Den förändring i villkoren för lägenheternas anläggning som inträdde efter 1909 ledde till att 

över 95 % av samtliga odlingslägenheter förlades kolonivis. Mer än hälften av 

odlingslägenheterna byggdes som rekommenderat nära en körväg eller inom 1km avstånd från 

en väg.85  

 

Uppodlingen på lägenheterna i kustreviren eller i lappmarksreviren, fjällägenheterna, var dock 

inte i den storlek som man förväntade sig. Skillnaden mellan odlingstakten mellan skogstorp 

och odlingslägenheter var marginell medan det var större skillnad mellan kust och 

inlandslägenheterna där kustlägenheterna hade den snabbaste uppodlingen.86   

 

4.6 Fjällägenheter 

Fjällägenheter kallas de nybyggen som i de flesta fall olagligt befann sig ovanför 

odlingsgränsen. Odlingsgränsen som drogs 1867 skiljde odlingsmarken från 

renbetesmarkerna. Odlingsmöjligheterna var små ovanför gränsen men det stoppade inte flera 

nybyggare och samer som slog sig ned på området ovanför odlingsgränsen. År 1915 

godkändes alla nybyggen ovanför odlingsgränsen under namnet fjällägenheter. Staten blev 

ägare till marken som fjällägenheterna stod på men byggarna fick äga  

bebyggelsen. 

                                                 
82 Bergström, Sten-Ove. (1979) Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten . Umeå Universitet. s. 21-27 
83 Bergström, Sten-Ove. (1979) Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten. Umeå Universitet. s.24 
84 Nordisk familjebok s. 890 (1904-1926) http://runeberg.org 
85 Kolonisation å Kronotorp 1922:22 s. 22 
86 Bergström, Sten-Ove. (1979) Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten. Umeå Universitet. s.101 

http://runeberg.org
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Under tiden 1915-1945 upphörde många fjällägenheter men trots detta finns det idag 35 

lägenheter i norrbottens län.87    

 

4.7 Kolonat och nybyggeslägenheter 

År 1900 fick riksdagen ta ställning till en motion om en ny kolonisationsform, målet för 

kolonisationen var odlingsmark på kronans myrmark. Förslaget om kolonisation på 

myrmarksområden skulle grunda en kolonisationsform som fick namnet kolonat.  

 

1914 bearbetades kolonisationsformen kolonat i riksdagen och ett par år senare bildades en 

kolonisationkommitté som skulle driva fram förslaget för vidare kolonisation. 

Kolonisationskommittén arbetade enligt statens skogsintresse där kolonisterna skulle ha 

möjlighet till skogsarbete med marknadsanpassade löner. 

 

Förutsättningen för att ett kolonat skulle upplåtas i något av de sex nordligaste länen var att 

kolonatet skulle befrämja uppkomsten av jordbruk och egnahem för ortens befolkning. Den 

sökande skulle vara svensk medborgare, vara känd för sparsamhet, nykterhet, hederlighet och 

ha förutsättningar för att sköta ett mindre jordbruk.88 

Försökskolonisationen fick av staten ett bidrag på över 5 miljoner kronor. Förebild för 

kolonisationen var ett mönsterkolonat på kronoparker i trakten kring Boden. Alla arbeten på 

kolonatet avlönades på statens bekostnad. De personer som arbetat vid mönsterkolonatet i 

minst ett år kunde sedan söka en nybyggeslägenhet.89   

 

Kolonisationsförsök inleddes även på 19 områden i norrbotten med start 1918. Under denna 

period byggdes tre typer av kolonat. Dessa var statsbyggda kolonat, självbyggda kolonat med 

ca 5 hektar odlingsmark och stora självbyggda kolonat med högst 15 hektar odlingsmark. De 

små kolonaten var framförallt avsedda för skogsarbetare. 

 

I Norrbotten byggdes 239 stycken stora och små kolnat mellan 1918-1924. Av dessa var över 

hälften statsbyggda och små kolonat avsedda för skogsarbetare. I hela länet byggdes under 

samma period 539 stycken kolonat. Efter försökskolonisationens period bestämde statens 

                                                 
87 http://www.fjallen.nu /Länk från länsstyrelsen 
88 SFS 291 1925 
89 Malmberg, B. (1985) Från backstugusittare till arrendator. Umeå, skrivförlaget i Västerbotten. s. 37 

http://www.fjallen.nu


 34

behov av arbetskraft behovet av nya kolonat vilket kom att begränsa kolonisationens 

tillväxt.90  

 

Statens förväntningar på kolonisationen blev dock en besvikelse och redan 1926 upplöstes 

den statliga kolonisationsnämnd som hade ansvar för kolonaten. Ansvaret för kolonaten 

övergick först till ”Egnahemsstyrelsen” och sedan till Domänstyrelsen för att sedan upphöra 

som upplåtelseform 1943.91 

 

4.8 Kronotorp 

I slutet på 1920-talet föreslog Domänstyrelsen att staten skulle avsluta kolonatupplåtelserna 

till förmån för en ny upplåtelseform kallad kronotorp. Den stora skillnaden var att 

kronotorpen inte skulle bli jordbrukslägenheter som de tidigare kolonaten.  

Kronotorpsverksamheten skulle drivas av Domänstyrelsen i sex nordligaste länen och endast 

nedanför odlingsgränsen i Norr- och Västerbotten.92   

 

Förutsättningarna för upplåtelse av kronotorp var att det fanns tillräckligt med skogsarbete i 

området. Skogsarbetarna bland ortens befolkning hade förtur till kronotorp. På området skulle 

det även finnas tillräckligt med odlingsmark. Den sökande skulle vara svensk medborgare, 

känd för sparsamhet, nykterhet och hederlighet. Den sökande skulle även ha förutsättning för 

att driva ett mindre jordbruk men ej äga fast egendom tillräckligt stor för försörjning av en 

familj. Med kronotorpet följde både rättigheter och skyldigheter.93  

 

I en sammanställning om Svensk emigrations och egnahemspolitik mellan åren 1907-1932 

framgår hur de statliga åtgärderna för att upplåta arrenden på de norrländska kronoparkerna 

var ganska få. Motiveringen till statens arrenden sägs vara behovet av arbetskraft och inte 

möjligheten att ge folk ett hem och en inkomst.94   

 

 

 

 
                                                 
90 Bergström, Sten-Ove. (1979) Kolonisationen på kronoparkerna i Norrbotten. Umeå Universitet. s. 30-37 
91 Malmberg, B. (1985) Från backstugusittare till arrendator. Umeå, skrivförlaget i Västerbotten. s 39 
92 Ibid. s. 58 
93 SFS nr 170 1929 
94 Malmberg, B. (1985) Från backstugusittare till arrendator. Umeå, skrivförlaget i Västerbotten.  s 59 
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

Syftet med uppsatsen är att studera emigrationen från Norrbotten och därtill söka förklaringar 

till utvandringen. Syftet är också att studera samhällets reaktion på emigrationen för att hejda 

utvandringen samt att i det sammanhanget särskilt studera statens försök till kolonisation i 

Norrbotten. 

 

I uppsatsen studeras perioden 1850-1930 som är en naturlig avgränsning till emigrationen från 

Sverige. Den stora massutvandringen hade sin upptakt under 1860-talet och utvandringen 

stagnerade inte förrän under slutet av 1920-talet. Emigrationen var som störst under slutet på 

1900-talet men för Norrbotten fick utvandringen sin höjdpunkt efter sekelskiftet 1900.  

 

Norrbottens befolkning ökade stadigt i alla kommuner under perioden 1850-1930 trots 

emigrationen av flera tusen norrbottningar. Luleå kommun (1990 års indelning) är den enda 

kommunen som har en befolkningsminskning under perioden. Detta kan bero på antalet 

emigranter från Norrbotten var som störst under den perioden samt att många valde att flytta 

till staden före man emigrerade. Boden, Kiruna och Gällivare var kommuner med en stor 

befolkningsökning. Dessa kommuner växte kraftigt, troligen som en följd av 

industriutvecklingen, speciellt bergsindustrin.  

 

Emigrationsutredningen beskriver ingående Norrbottens socknar, kommuner och ett fåtal 

städer. Emigrationen var vid utredningens start inte utbredd i hela länet. Väldigt få personer 

hade år1907, vid utredningens start, emigrerat från ex. Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplog. De 

tre kommunerna hade ett högt födelseöverskott och en mycket stark folkökning. Över-Luleå 

hade tvärtemot en betydande emigration som accelererade vid 1900-talerts början. Även i de 

nordliga kommunerna Hietaniemi och Övertorneå var emigrationen stark. I Nedertorneå och 

Pajala nämns inte emigrationen.   

 

Vad som orsakade utvandringen från Sverige under 1800-talet och början på 1900-talet är 

svårt att säga eftersom det inte finns en orsak utan en mängd faktorer som avgjorde varför 

svenskarna valde att utvandra. De ekonomiska förhållandena i Sverige, arbetslöshet och den 

snabba befolkningstillväxten ses som utvandringens huvudorsak för hela Sverige och 

Norrbotten.  
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Från Norrbotten emigrerade över 15 000 personer mellan 1870-1910. Kronolänsmannen 

Eckhéll beskriver i sitt utlåtande till emigrationsutredningen orsakerna till utvandringen inom 

Neder-Luleå distrikt. Anledningen till utvandringen sägs vara de långa värnpliktsövningarna, 

de höga skatterna, den socialistiska fosterlandsfientliga agitationen, klasshatet samt de 

kostsamma formaliteterna för att bruka en bit land. Kronolänsmannen Ström ansåg att var 

arbetslönerna och arbetstillfällena året om som lockade utvandrarna till Amerika. Även 

den svåra lagstiftning och svårigheterna att få beviljade lån påverkade nybyggarna.  

 

När emigrationen började avfolka landet i slutet på 1800-talet gjorde staten flera försök till att 

hindra emigrationen. Norrbotten är idag det enda län som har omfattats av samtliga 

kolonisationsformer utformade från staten.  

 

Intresse av att kolonisera den norra delen av Sverige hade funnits långt tidigare men det var 

först i början på 1900-talet som emigrationsfrågan började oroa politikerna. Kolonisationen i 

Norrbotten blev ett medel för att vinna väljare och anhängare bland de olika partierna.  

 

I ett led för att förhindra emigrationen tillsattes Emigrationsutredningen under ledning av 

statistikern Gustav Sundbärg. I Emigrationsutredningen som publicerades 1913 framhölls 

bland annat kronotorpsidén, som i rätt riktning utan tvivel skulle kunna hämma emigrationen. 

 

Staten arbetade aktivt för att utarbeta kolonisationsformer som skulle passa den rådande 

situationen i landet. Statens ömsom återhållsamma och drivande skogspolitik och 

kolonisationspolitik var avgörande för nybyggarna. Arbetskraftsfrågan användes för att driva 

fram en kolonisation i Norrland under 1870-talet, men det skulle dröja fram till 1890-talet 

innan kronoparkerna öppnades för kolonisation. År 1901 började statsmakten uppföra 

skogstorp på kronoparker och överloppsmarker. Det fanns ca 200 skogstorp under 1880-talet i 

Norrbotten. År 1904 var det kolonisations tätaste reviret Älvsbyrevir med 98 skogstorp.  

 

Odlingslägenheterna var en ny kolonisationsform som skulle ge bättre förutsättningar än 

skogstorpen. Lägenheterna blev utplacerade i kolonier med en upplåtelse på 50 år. 

Fjällägenheter kallades de nybyggen som befann sig ovanför odlingsgränsen. De flesta 

lägenheterna upphörde efter 1945.  
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Kolonat och nybyggeslägenheter är en ytterligare form av statens kolonisationsformer som 

utvecklades under början på 1900-talet. I Norrbotten byggdes 239 kolonat mellan 1918-1924. 

Behovet av arbetskraft styrde behovet av nya kolonat vilket kom att begränsa kolonisationens 

tillväxt som slutligen upphörde 1943.  

 

I slutet av 1920-talet utvecklades den sista kolonisationsformen, kronotorpen. Den stora 

skillnaden var att kronotorpen inte skulle vara jordbrukslägenheter som de tidigare kolonaten.  

 

I en sammanställning om Svensk emigrations och egnahemspolitik mellan åren 1907-1932 

framgår hur de statliga åtgärderna för att upplåta arrenden på de norrländska kronoparkerna 

var ganska få. Motiveringen till statens arrenden sägs vara behovet av arbetskraft och inte 

möjligheten att ge folk ett hem och en inkomst. Detta kan förklara norrbottningarnas missnöje 

med den alltför svåra lagstiftningen och kostnaderna för arrendena.  

 

Slutligen kan man dra slutsatsen att det finns ett samband mellan emigrationen och 

kolonisationen i Norrbotten. Statens kolonisationsåtgärder gav befolkningen i Norrbotten en 

möjlighet till en utkomst och ett boende istället för att utvandra från landet. Förutsättningarna 

för verksamheten verkar dock vara svåra att följa och det var inte alla som hade möjlighet 

eller valde att bosätta sig på de statliga ägda kolonisationsområdena.     
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