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I d e t t a  n u m m e r

Vandringsutställningen »Amerika feber» samman
ställdes 1968 av Västerbottens museum med syfte  
att stimulera till lokal studieverksamhet omkring 
emigrationen. I  den lilla utställningen visades bl.a. 
en del av Hjalmar Höglunds fotografier. Det blev 
framför allt i Vilhelmina, där den s.k. Albertapär- 
men i sockenmuseet aktualiserat kontakterna med 
utvandrarna från socknen, som intresset vaknade 
för att samla emigrationsminnen. Katarina Johans
son har under de gångna tjugo åren systematiskt 
samlat amerikabilder och amerikabrev, liksom per
sontraditioner omkring den stora utvandringen.

Detta bildade underlag för den utställning, »Vil
helmina to Wilhelmina», som med stöd av Svenska 
institutet och Vilhelmina kommun 1984 samman
ställdes av museet för vandring i svenskbygderna i 
Alberta. Samarbete etablerades med Provincial Mu
seum o f Alberta i Edmonton, där utställningen först 
visades och där intendenten David Goa biträdde 
med att organisera de fortsatta visningarna. Med ut
ställningen reste Katarina Johansson, Sune Jonsson 
och Per-Uno Ågren över till Kanada för att besöka

Hay Lakes-området. Verksamt stöd för projektet 
gavs ända från planeringsskedet av svenska ambas
saden i Ottawa genom Maria McMillan.

Den fotografiska dokumentation, som utfördes 
av Sune Jonsson, gav sedan innehåll åt utställning
en »Jag drömde om lycka och skatter i gross», som 
först visades i Vilhelmina sommaren 1985 och där
efter turnerade i länet. Också denna utställning har 
haft till uppgift att väcka intresset för att studera 
det historiska sambandet mellan utvandrarbygder i 
det gamla landet och invandrarbygder i det nya lan
det. Materialet från dessa utställningar ligger till 
grund för detta nummer av VÄSTERBOTTEN. Det 
har kompletterats med en allmän introduktion om  
emigrationen, skriven av Lars-Göran Tedebrand, 
som är professor i historisk demografi vid Umeå 
universitet.

O mslagets baksida: H os F rideborg P ettersson—Norman, 
Donalda, A lberta . Frideborg, som  syns längst till höger, u t
vandrade 1913 från Järvsjö, Vilhelmina. F o to  H jalm ar H ög
lund 1916.
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Äldre handskrifter är inte ofta lättlästa, men fängslar läsaren 
genom sin autenticitet. Som läsare känner man sig tillhörig den 
tid handlingen nedtecknades. Upphovsmannen träder fram 
som avsändare till ett brev där läsaren är adressaten. Man tycker 
sig till slut vara personligt bekant med skribenten. Det finns en 
underlig latent information mellan raderna eller i själva papperet. 
Om texten bearbetas och trycks ökar läsbarheten, men fenomenet 
försvinner. Ordbilderna reduceras till enbart visuella signaler som 
registreras av läsarens ögon — förmedlingen sker som genom  
optiska hörlurar. Man ser med främmande ögon och kanske 
också med outtalad skepsis på det man läser.

Johan Nordlander-sällskapet i Umeå har nyligen bearbetat 
och givit ut Pehr Stenbergs Umebeskrivning — en handskrift som 
under ett och ett halvt århundrade ansågs förkommen tills den 
hittades på Tidö slott i Västmanland av professor Gösta Holm  
i mitten av 1960-talet. Manuskriptet innehåller fem kartbeskriv
ningar omfattande 758 tättskrivna sidor. Kartorna är tyvärr 
fortfarande på villovägar och kommer kanske aldrig att åter
finnas. Beskrivningarna omfattar »Ume E lf och Skärgård, Umeå 
Sockens sydwästra del, Umeå Socken emot Nordost, längst 
wästerut» samt slutligen beskrivningen »öfuier Holmön och dess 
Skärgård». Utgåvan, i sin bearbetning med ord-, orts-, person- 
och sakregister, är naturligtvis av utomordentligt intresse även 
om kanske Pehr Stenbergs andeväsen, enligt ovan lanserad teori, 
är borta. Pehr Stenberg verkade som komminister i Umeå lands
församling från 1803 fram till sin död 1824 och hans efterträdare 
J  A Linder kom  märkligt nog att ägna sig åt liknande uppteck- 
ningsarbeten — mest känd är han ju genom sina dagböcker.

Pehr Stenbergs Umebeskrivning är nu tillgänglig för alla.
Efter 180 års färd kan den äntligen stötas och blötas och på 
sedvanligt sätt ge upphov till olika åsikter och tolkningar.





Emigrationen
Lars-Göran Tedebrand

Utvandringen från Europa till Nordamerika är his
toriens största folkförflyttning. Den utgör kulmen 
på de europeiska folkens upptäckt och erövring av 
världen bortom Medelhavsbäckenet och östra A t
lanten, ett kolonisationsäventyr som började redan 
för mer än 400 år sedan.

Mellan 1840 och 1930 utvandrade omkring 35 
miljoner européer till Nordamerika. Massemigratio- 
nen svepte i böljevågor fram över Europa. Den bör
jade på 1840-talet i missväxtens och hungerns Irland 
och den politiska orons Tyskland. Den svallade som 
högst under tre klart urskiljbara perioder: sent 
1860-tal och tidigt 1870-tal, 1880-talet och åren 
före första världskriget. Med skiftande styrka från 
land till land var de avgörande drivkrafterna hela ti
den befolkningstryck, jordbrukskris och industriell 
tillbakagång. När emigrationen från Europa ebbade 
u t inför de hårda kvoteringsbestämmelser som in
fördes 1924, hade Ryssland och överbefolkningens 
Sydeuropa sedan länge rekryterat merparten av de 
förväntansfulla köerna vid invandringskontrollen 
på Ellis Island i New York.

Sveriges andel i denna väldiga omflyttning var i 
absoluta tal liten: 1,3 miljoner, eller ett par procent. 
Men om vi ser det i förhållande till den svenska 
folkmängden överträffas emigrationen i styrka bara 
av den irländska och norska, möjligen också av den 
isländska. Chicago var vid sekelskiftet 1900 den 
tredje »svenskstaden» efter Stockholm och Göte
borg. När emigrationen var som starkast — 1881— 
82, 1887—88 och 1892—93 — for i genomsnitt

Full av em igranter lämnar Wilsonlinjens S /S  R o llo  kajen i 
G öteborg  m ed destination  H ull eller G rim sby. F o to  från se
k e lsk ifte t i G öteborgs Sjöfartsm useum .
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tusen personer i veckan till Amerika, under högsä
songen maj—juli vida fler.

Etnologen och författaren Albin Widén, en av 
nybyggarlivets främsta skildrare, har kallat amerika- 
emigrationen för vår sista folkvandring. Det är väl- 
funnet, men inte alldeles riktigt. 1900-talets in
flyttning till städerna och snabba sociala förskjut
ningar, liksom efterkrigstidens invandring — var 
tionde svensk är idag invandrare — har säkert be
rört fler individer än 1800-talsutvandringen. Emig
rationen pågick också parallellt med det begynnan
de uppbrottet m ot städer och industriorter. Vi får 
inte heller glömma bort att emigrationen i tiden 
sammanfaller med andra viktiga, om än inte för 
samtiden lika iakttagbara fenomen: kyrkans mins
kade betydelse, det sakta tillbakaträngandet av in
fektionssjukdomarna, särskilt lungsoten — »den vita 
pesten» — och den moderna småfamiljens genom
brott.

Ändå har naturligtvis amerikaemigrationen ge
nom sin nära hundraåriga åderlåtning av Sveriges 
befolkning spelat en enastående roll. De som for 
tog också de kommande generationerna med på 
färden. Om emigrationen till Amerika aldrig ägt 
rum, så skulle Sverige idag ha haft omkring tolv mil
joner invånare. Man kan ställa sig frågan på vilket 
sätt en större befolkning skulle ha påverkat sam
hällsutvecklingen. Hade t.ex. valet mellan revolt el
ler reform 1917/18 blivit så pass okomplicerat som 
det faktiskt blev, om inte årtiondens amerikaut- 
vandring så starkt decimerat landsbygdens jordlösa 
i ett fortfarande lågindustrialiserat samhälle? Vi be
höver bara tänka på förhållandena i Finland för att 
fantasin skall komma i rörelse.

När Nathan Söderblom en gång betecknade u t
vandringen till Nordamerika som den största hän
delsen i vår nyare historia, låg det mycket sanning i 
det. »Vad som hänt», säger Vilhelm Moberg, »är i 
själva verket ingenting mindre än att vår svenska 
folkstam under de senaste hundra åren har kluvits i 
två delar och att den ena av dem nu håller på att 
försvinna i ett annat folk, i en annan världsdel. Nå
gon mer genomgripande tilldragelse hos ett folk är 
det svårt att föreställa sig», tillägger Moberg.

Norrland sutvandringen
Genom Mobergs romaner om Karl Oskars och Kris
tinas utvandring från Ljuder och Jan Troells senare 
filmatisering av romanerna föreställer vi oss gärna 
att den tidiga amerikaemigrationen främst var en 
småländsk företeelse. Så var emellertid inte fallet. 
Redan 1664 utvandrade omkring 140 medelpads- 
finnar från Borgsjö och Torps socknar till Nya 
Sverige i Delaware. Det var ett dramatiskt och för 
sin tid enastående företag. Med hästar, packning 
och proviant for man via Dalarna till Kristiania och 
därifrån med fartyg till Amsterdam för vidare be
fordran till svenskkolonin, som vid denna tid över
gått i engelsk besittning.

Gävleborgs län spelade en mycket viktig roll un
der den svenska massemigrationens första skede i 
slutet av 1840-talet. Gävle kunde göra moberg- 
emigranternas Karlshamn rangen stridig om att vara 
den stora svenska utvandringshamnen vid denna tid. 
Av emigranterna 1846—1850 kom 46 procent från 
Gävleborgs län. När erikjansarna utvandrade från 
Hälsingland till Bishop Hill i Illinois 1846, kom de 
att bilda den största enskilda utvandrargrupp som 
vi överhuvudtaget känner till från svensk emigra- 
tionshistoria.

Ännu på 1860- och 1870-talen svarade utvand
ringen från de fem norrlandslänen för nära en tion
del av hela den svenska amerikaemigrationen. Norr- 
landsutvandringen sjönk sedan under 1870- och 
1880-talen. Nordsverige var under dessa bägge år
tionden, genom sågverksindustrins snabba expan
sion och kolonisationen av inlandet, ett »Amerika i 
Sverige», för att använda Gustav Sundbärgs ord i 
emigrationsutredningen. Arbetssökande i tusental 
sökte sig till sundsvallsdistriktet och Ådalens såg
verk och lastageplatser. Även skogsdrivningarna i 
inlandet drog till sig många långväga flyttare.

Under den svenska utvandringens högflod 1879— 
1893 låg i stället de typiska utvandrarbygderna i

D el av affisch från 1880-ta le t fö r  Inman-linjens postångare  
som  utgick från Trondheim .
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Småland, på Öland, i Halland, i Dalsland och Värm
land. Emigrationen har också på ett enastående sätt 
präglat och levt kvar i det folkliga medvetandet i 
dessa emigranttäta trakter. Det är också betecknan
de att dokumentationen av den svenska amerika- 
emigrationen institutionaliserats i Småland och 
Värmland genom Emigrantinstitutets respektive 
Emigrantregistrets verksamhet i Växjö och Karlstad. 
Årliga Minnesota- och John Ericsson-dagar håller 
intresset för emigrationen och kontakterna med 
Svensk-Amerika vid liv.

Först i slutet av 1800-talet började utvandringen 
från Norrland åter att skjuta fart. Norrlandsutvand- 
ringens andel av hela den svenska emigrationen steg 
från 7,6 procent på 1880-talet till 11,2 procent på 
1890-talet, för a tt sedan under 1900-talets första 
årtionde nå upp till 18,9 procent. Under tioårspe
rioden 1901—1910 överstiger nettoutvandringen 
från samtliga norrlandslän klart rikets med undan
tag av Västerbottens län, som låg i nivå med rikets.

Utvandringen från Sverige, norrlandslänen och Väs
terbotten till Nordamerika 1851-
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vandring.

Samtiden såg med stor oro på att norrlandsemig- 
rationen steg i ett skede då utvandringen från övri
ga riket började avta. Norrlandskommitten, som till
sattes för att stoppa trävarubolagens köp av bonde
jord i Norrland och Dalarna, tog upp emigrationen 
i sitt slutbetänkande 1904. Man skrev: »Så har man 
emigranternas grupp. E tt stort antal av de bönder, 
som sålt sin jord, använda köpeskillingen till a tt be
strida kostnaderna för sitt förflyttande till en an
nan världsdel.» Emigrationsutredningen ägnade den 
stigande utvandringen från Norrland särskild upp
märksamhet både i de bygdestatistiska undersök
ningarna och i själva slutbetänkandet 1913.

I den ganska ymniga broschyrlitteraturen kring 
»norrlandsfrågan» vid sekelskiftet såg man ett tyd
ligt samband mellan bolagens köp av bondehem
man och utvandringen. Den originella och stridbare 
stockholmsborgmästaren och socialdemokraten Carl 
Lindhagen skrev 1906 att bolagsköpen bidrog till 
a tt »försämra folkkaraktären, minska kärleken till 
hemlandet och befordra emigration av de bästa 
krafterna». Jonas Stadling, liberal journalist och 
publicist, menade redan 1894 i broschyren Vår ir
ländska fråga a tt bolagens maktställning underblås
te hat- och trotsstämningar som förorsakade att »de 
missnöjda och mera självständiga resa till Amerika». 
A tt en vid opinion, även efter bolagsförbudslagens 
tillkomst 1906, var bekymrad över den starka norr- 
landsutvandringen, framgår bl.a. av att nationaleko
nomen Karl Åmark på uppdrag av Nationalför
eningen mot emigrationen 1912 publicerade en un
dersökning av utvandring och näringsliv i Norrland. 
Åmark såg intensifieringen av norrlandsutvandring- 
en mot bakgrund av sågverksindustrins tillbakagång.

Mellan 1861 och 1930 emigrerade 14.350 perso
ner från Västerbotten till Nordamerika. Efter en 
trevande böljan stiger västerbottensutvandringen 
och uppgår under perioden 1901—1910 till 12,3 
procent av norrlandsemigrationen. Utvandringen 
från Västerbotten når aldrig samma styrka som i 
t.ex. Medelpads och Ångermanlands sågverksbyg- 
der, men är ändå väl värd att studera. Den sena 
starten för massutvandringen och dess avsevärda 
styrka ännu på 1920-talet kräver en förklaring. Det
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tycks också som om de orsaker som samtiden ansåg 
kunna förklara norrlandsutvandringen — sågverks
industrins stagnation och bolagens köp av bonde
jord — endast delvis gäller för Västerbottens del.

Befolkningsexplosionen i Västerbotten 
Folkmängden i Västerbotten steg under 1700- och 
1800-talen snabbare än på något annat håll i riket. 
Mellan 1750 och 1900 ökade länets befolkning 
från blygsamma 16.000 till 143.735. Befolknings
ökningen ackompanjerades av en väldig nyodling. 
År 1805 uppgick den odlade arealen till 6.000 hekt
ar, mot 83.000 år 1900. Västerbotten var ännu år 
1900 landets mest utpräglade småbrukarlän med 
hela 74,5 procent av befolkningen sysselsatt inom 
jordbrukssektorn, mot 53,7 procent i riket som hel
het.

Särskilt dramatisk var folkökningen i vissa av ny- 
byggarsocknarna i Lappland. Medan länets folk
mängd 1805—1900 steg med 442 procent, ökade 
den i Tärna med 1.725 procent, i Stensele med
1.000 procent, i Dorotea med 897 procent och i 
Vilhelmina med 832 procent. Den sena och fascine
rande kolonisationen av Västerbottens lappmarks- 
socknar bars i sitt tidiga skede upp av många inflyt
tade nordanskogsare, dalkarlar och samer. Men re
dan under tidigt 1800-tal blev den inre kolonisatio
nen viktigast. Inflyttningen till Västerbotten från 
andra håll var också länge överlag mycket blygsam 
jämfört med Västernorrland och Gävleborg.

Västerbottens starka befolkningstillväxt 1750— 
1900 förklaras alltså inte av några flyttningsvinster 
utan av en ovanligt hög naturlig reproduktion hos 
befolkningen, och de stora familjerna fanns kvar 
långt fram i tiden. Den moderna småbarnsfamiljen 
är en sen företeelse i de västerbottniska bygderna.

Det är ett välkänt förhållande att den naturliga 
folkökningen är särskilt stark i kolonisationsområ- 
den. Ofta beror detta på att det föreligger ett kvin- 
nounderskott, som leder till att kvinnorna gifter sig

U tdrag ur annonsspalt i tidningen W esterbotten  7 april 1887.

Till Amerika
är den mest direkta vägen med Guion-Linieus 
nja, yerldens största sch  snabbaste P ost
ångare, hvilka gjort resan öfver Atlanten på 
S dagar och några timmar.
B ilj e t t p r is e t  o tr o l ig t  b i l l ig t .

Till Australien, Sjdamerika, N ja  Zeeland 
och Afrika befordras passagerare.

V exlar på Amerika säljas, och penningar 
försändas, så att mottagaren erhåller dem i 
amerikanskt m jnt fr itt å närm aste postkontor 
i Amerika. Inkasseringar a f  arf in. m. i 
Amerika ombesörjas.

Vidare upplysningar sändas fritt på begäran 
af generalagenten för Sverige
grosshandl. E. F. LARSSON,

firma: Bröderna Larsson & C:0.
1 T elegrafgränd vid  Skeppsbron, Stockholm. 

38 N orra H am ngatan, Göteborg.
68 Norra V allgatan , Malmö.

Obs.! Redbara agenter önskas.
233 (G. 119156)

Till Emigranter.
Den mest direkta ocli snabba sjöresa 

till Amerika cir att gå med Cunard-Li
niens flytande palatser, verldens nyaste, 
största och snabbaste post- och passage
rare-ångare.

Vidare upplysningar lemnar:
C h a r l e s  A ..  i ö e r g l u u d ,  

Cunard-Liniens Hufvud-Agent,
28  Sillgatan, Göteborg, 

eller
H e n r y  Å k e r b l a d ,

Cunard-Liniens agent. 
16 Österlängc/atan, Stockholm.

(G. 12968 ggr 3.) 362

Till Amerika
bästa befordran med State-Linien. Fa
miljer och öfriga få ytterst billigt bil
jettpris. (Obs.! ovanligt billigt f), om de 
tillskrifva Generalagenten C. J. Eden- 
holm, Göteborg, (g. 10536 ggr l.o) 73



Folkmängdstillväxten i Västerbottens län, länets 
städer och i vissa nybyggarsocknar 1805 — 1900

F olkm ängd Folkm ängd Procentuell
1805 1900 tillväxt

Länet 32.535 143.735 441,8
Städerna 1.146 5.162 450,4
Dorotea 358 3.210 896,6
Fredrika 372 1.224 329,0
Lycksele 1.036 7.106 685,9
Sorsele 429 2.933 683,7
Stensele 293 2.929 999,7
Tärna 69 1.190 1.724,6
Vilhelmina 791 6.578 831,6
Åsele 845 4.236 501,3
Örträsk 196 989 504,6

Källa: Em igrationsutredningen. Bilaga V. Tabell 76.

Nationalföreningen mot emigrationen 
Vid 1900-talets böljan oroade man sig särskilt 
bland militärer och arbetsgivare över att u t
vandringen steg, trots att tiderna blev bättre. 
1907 bildades därför Nationalföreningen mot 
emigrationen. Den propagerade mot utvand
ringen och förmedlade arbeten och egnahem. 
När emigrationen minskade, förlorade för
eningen i betydelse. 1925 ombildades den till 
Sällskapet Hem i Sverige.

N orrland skommittén
Sågverksindustrins jordförvärv i slutet av 1800- 
talet ledde till att många bönder i Norrland 
blev arrendatorer. Norrlandskommittén, som 
framlade sitt betänkande 1904, föreslog en sär
skild lag till skydd för den självägande bonde
klassen. Den trädde i kraft 1906 och innebar 
förbud för bolag att köpa bondehemman i 
Norrland och Dalarna.

tidigare och i större utsträckning än på andra håll, 
faktorer som i sin tur resulterar i höga födelsetal. 
Både giftermålstalet och allmänna födelsetalet låg 
vida över länsgenomsnittet i flera av Västerbottens 
nybyggarsocknar ännu under tioårsperioden 1891— 
1900.

Säsongarbete och inrikes flyttningar 
Trots den starka folkökningen har trängseln på går
darna i de västerbottniska byarna i slutet av 1800- 
talet inte varit lika stor som i de småländska utvand- 
rarbygderna. Kolonisation, nyodling och hemmans- 
klyvningar har länge kunnat suga upp befolknings
tillväxten. Vi får emellertid inte glömma bort att 
t.ex. lappmarkssocknarnas flyttningsvinster, som 
var betydande ännu på 1850-talet, redan under föl
jande årtionde förbyttes i flyttningsförluster. På
1860-talet var det bara Tärna som kunde uppvisa 
e tt inflyttningsöverskott.

I stigande utsträckning har västerbottningarna 
tvingats söka sin utkomst på annat håll, utanför 
den egna byn och socknen. Från Jörn, Norsjö och 
Bjurholm har man arbetat vid inlandets skogsav
verkningar på vintern. Från Tärna och Vilhelmina 
har många deltagit i lofotenfisket under vårvintern 
eller varit på timmerhuggning i Norge. Stuveriarbe- 
te t i Umeå inhamn utfördes före 1920 uteslutande 
av bönder och bondsöner. Vid 1900-talets början 
kom de flesta stu varna från Ytter sjö by i Umeå 
landskommun. Även bland bönderna på andra håll, 
t.ex. i närheten av Kallviken i Lövånger, har stuveri- 
arbetet varit en viktig inkomstkälla. Jordbruket 
räckte inte till för att försörja de stora familjerna. 
Säsongarbetet som stuvare gav kontanter; jorden 
fick man sköta på kvällarna och under fridagar då 
inga båtar lossades.

När sågverksindustrin började etablera sig i länet 
drog den till sig många säsongarbetare. De långväga 
arbetsvandrarna tycks dock här länge ha spelat en 
huvudroll. Röjningen ute på öarna när Norrbyskär 
anlades 1892 utfördes t.ex. av dalkarlar och värm
länningar. För västerbottningarna har sågverksin
dustrins otroligt snabba expansion i Västernorrland
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N ordisk em igrationsatlas, som  u tgivits av Hans N orm an och  
Harald R unblom  vid H istoriska institu tionen, Uppsala uni
vers ite t (B okförlaget Cikada 1980), ger en åskådlig bild av 
am erikaem igrationen i varje härad och tingslag i Sverige fem 
årsvis 1865—1914. O m slagets karta visar sjövägen från G ö te 
borg till N ordam erika via L iverpool i England.

efter 1860 utgjort en magnet. De kom ner till ver
ken i sundsvallsdistriktet och Ådalen tidigt på vå
ren på sina sparkstöttingar eller med båt.

Nästan alla landsbygdssocknar i Västerbotten 
åsamkas flyttningsförluster efter 1860. Det är bara 
städerna som genomgående har ett överskott av in
flyttare. Städerna är emellertid för små för att suga 
upp landsbygdens många arbetssökande.

Särskilt på 1870- och 1880-talen tilltar den inri
kes utflyttningen från Västerbotten starkt. 1880 
bodde 6.370 västerbottensfödda utanför länet, år 
1900 nästan dubbelt så många. Av de utflyttade 
befann sig då nära hälften i Västernorrlands län. 
Norrbottens län kom på andra plats och på tredje 
Stockholms stad.

Arbetsvandringarna ner till verken i Medelpad 
och Ångermanland övergick i många fall till perma
nent bosättning. I sin berättelse för åren 1881—85 
skrev landshövdingen: »Mestadels hava utflyttning
arna skett till Västernorrlands län, där yngre arbets
föra personer erhållit anställning vid sågverk och 
andra industriella verk.» Tillsammans med tusentals
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andra långväga flyttare från Mälardalen, Värmland, 
Ångermanland och Finland bidrog västerbottning- 
arna till bl.a. sundsvallsdistriktets enastående till
växt i slutet av 1800-talet. En stor del av västerbott- 
ningarna på sågverken i Skön, centrum för distrik
tets sågverkshantering, kom från Umeå landsför
samling, Sävar, Bjurholm och Vännäs.

Men redan på 1890-talet stagnerar sågverksin
dustrin i Västernorrland och strömmen av arbets
kraft utifrån sinar. Självrekryteringen i de unga såg- 
verkssamhällena blir mer än tillräcklig. I själva ver
ket blir sundsvallsdistriktet redan i början av 1890- 
talet ett av landets mest högfrekventa emigrations- 
områden, varifrån även många tidigare inflyttade 
västerbottningar utvandrar. Utvandring blir nu ett 
viktigt alternativ till inrikes flyttning i västerbot- 
tensbygderna. Utvandringen efter 1890 förorsakar 
länet större flyttningsförluster än den inrikes fly tt
ningen. Redan långt tidigare har emellertid emigra
tionen kommit igång på allvar.

Emigrationen
Några västerbottningar i förskingringen återfinns 
bland de tidiga svenska amerikapionjärerna. Redan 
den 30 september 1835 landsteg Carl Erik Hjelm- 
dahl i New York. Han hade tagit u t pass i Stock
holm den 3 juli samma år, men var född i Umeå 
den 11 januari 1812 som son till förrådsförvaltaren 
Erik Hjelmdahl och dennes hustru Christina Catha
rina Högberg. Hjelmdahls vidare öden i Amerika är 
inte kända. Han tycks emellertid ha kvarstannat i 
New York, där han bl.a. var medlem i Swedish So
ciety.

Den 6 juni 1843 finns mästerskomakaren Erik 
Hedström, hans hustru Christina Charlotta Fritz 
och åttaårige sonen Erik Leonard antecknad i pas- 
sagerarlistan i New Yorks hamn. Hedström var född 
i Umeå, sannolikt 1793, blev lärling 1813 och ge
säll 1815. Han uttog pass i Stockholm den 8 april 
1843. Redan den 20 september samma år publice
rade Aftonbladet ett brev från Hedström, daterat 
Southport, Illinois. I brevet beskriver Hedström det 
mottagande han fick av svenskarna i New York och

Utflyttnings- eller inflyttningsöverskott 
i Västerbottens socknar och städer 1851 — 1900

o o o o
oo
0 5

so
I 1 T

0 5
I

’-HII
»-H

1 i*-4 1 1
SO 00 0 5

Socken 00
H

00--i QO»-i oo 00

Nordmaling + 7 -  173 -  64 -  315 + 145
Bjurholm -  144 -  12 - 2 0 9 -  179 - 4 9 5
Umeå + 203 - 4 9 9 - 6 4 3 - 4 7 3 + 346
Vännäs -  71 - 2 4 9 - 2 3 1 + 78 + 490
Sävar - 1 1 7 -  10 - 3 8 6 - 3 8 6 -  628
Degerfors -  40 -  101 + 34 - 3 9 7 -  339
Lycksele -  10 - 4 9 7 - 3 5 4 -  108
örträsk -  39 -  8 -  168 -  66 -  44
Stensele - 2 1 3 -  72 + 3 -  63 -  41
Tärna + 157 + 41 + 33 - 1 0 8 -  43
Sorsele -  45 -  91 -  83 -  12 -  121
Åsele + 34 -  334 -  14 -  191 + 132
Fredrika + 13 - 4 3 7 -  17 -  55 -  77
Vilhelmina + 37 -  81 + 24 - 3 3 0 -  82
Dorotea + 30 -  190 -  16 - 3 0 6 -  36
Bygdeå +  29 +  9 - 4 7 9 - 3 7 5 -  390
Nysätra -  91 - 2 8 4 -  178 -  135 - 2 1 2
Lövånger -  239 - 3 0 4 - 3 8 4 - 2 3 4 -  189
Burträsk -  114 -  193 - 4 9 5 -  395 - 4 7 4
Skellefteå -  _  1 -  239 - 3 8 5 - 4 8 7 -  365
Byske + 190 -  40 - 3 0 4
Jörn + 123 +  110 -  113 -  49 +  87
Norsjö -  18 -  36 + 67 -  113 - 2 4 5
Malå +  175 +  46 + 129 + 104 -  77
Städerna + 169 + 672 + 307 + 361 +  192

K ä lla :  E m ig r a tio n s u tr e d n in g e n . B ila g a  V. T a b e ll  6 8 .

Omflyttningsresultat för Västerbotten 1861 -1910

In r ik e s U tr ik e s T o ta l t

186 1 -1 8 7 0 -  1.759 -  686 -  2.445
187 1 -1 8 8 0 -  3.104 -  471 -  3.575
1 8 81-1890 -  2.549 -  1.971 - 4.520
1 8 91-1900 -  1.240 -  1.639 -  2.878
190 1 -1 9 1 0 -  3.250 - 4.750 -  8.000
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nämner att han köpt jord i närheten av Southport. 
Den amerikanska censusen, d.v.s. folkräkningen, 
upptar 1850 Eric Hedström, som han nu kallades, 
som farmare i Newport, Lake County, Illinois.

En annan tidig västerbottensemigrant var sjö
mannen Nils Holmgren, född den 26 juli 1820 i 
Grimsvik, Nysätra, som son till bonden Anders 
Granholm och dennes hustru Catharina Olsdotter. 
Holmgren utattesterades från Söderhamn, uttog 
pass i Gävle den 3 juli 1848 och landsteg på ameri
kansk mark den 29 september samma år.

Ännu skulle det dröja ett tjugotal år innan ame- 
rikafebern på allvar började grassera i Västerbotten. 
Under hela den egentliga emigrationsperioden
1861—1930 utvandrade 15.927 personer. Vi har 
dessutom att räkna med en ganska betydande ore
gistrerad utvandring, särskilt i gränstrakterna mot 
Norge. 14.205 eller 89,2 procent av utvandrarna 
for till Nordamerika, d.v.s. USA och Kanada. Bland 
utvandringen till övriga länder och världsdelar märks 
en inte helt obetydlig emigration till Norge på 
1860-, 1870- och 1910-talen samt till Sydamerika 
och Australien i början av seklet.

Den första större utvandringen från Västerbot
ten antecknar vi först på 1860- och 1870-talen och 
om en verklig massutvandring kan vi inte tala förr
än på 1880-talet, då över 2.000 personer emigrerar. 
Årtiondets högsta siffra får vi redan 1882 med 384 
emigranter. Som på andra håll. i Nordsverige kulmi
nerar sedan 1800-talsutvandringen 1892—93, då 
512 respektive 712 personer emigrerar. Märkligt 
nog dröjer det länge innan myndigheterna blir ob
servanta på — eller kanske hellre vill erkänna — att 
amerikaemigrationen blivit en massföreteelse. För 
perioden 1881—85 skriver landshövdingen i sin fem
årsberättelse: »Utflyttningen till utrikes ort har va
rit ringa och särskilt har emigrationslusten till Ame
rika varit särdeles obefintlig.» Och i sin rapport för 
femårsperioden 1891—95, då nära 2.000 personer 
utvandrat från länet, skriver landshövdingen helt

Utdrag ur annonsspalt i U m ebladet 19 februari 1904.

9 ^ * *  C u n a r M i n i e n .

Fortfarande i främsta ledet! Snabbaste ångare 
till New York & Boston. Endast en natts up
pehåll i Liverpool. Nya invandringslagen, tur- 
och skeppslista sändes gratis af

S. JULIN, Skeppsbron 6, Stockholm.
Handl. J. A. Tallin, Holmsund.

(STA 131604) 23

Till AMER KA E  SBSfVÄ
än på andra linier. Familjebiljetter ett eller 
par hundra kronor billigare. Hytter för 2 till 
6 personer. Dnbbelpropeller-postångare, storlek 
upp till 2 0 , 0 0 0  tons, nybyggda 1902. Till- 
skrif Canadian Pacific IAnienm Ge
neralagent, C. J. Edenholm, Postgatan 
43, Göteborg. 495

Åmerikan-Lioien
uppehåller ännu rekordet för snabbaste 
resor från

Stockholm— New-York c:a 9 1/2 dygn.

D o m in io n -L in ien
har rekordet för snabbaste Atlan- 
terresor till Quebec, Canada.

6  nya A tlanter-Å ngare.
Nya, förbättrade arrangeringar.

Endast en natts uppehåll i England. 
Ångarnas storlek och stadiga 

gång i sjön göra sjösjukan säll
synt.

Till Sydafrika är undertecknad den 
enda Generalagent i Sverige.

För viktiga upplysningar, skrif till

Generalagent E .  F .  L a r s s o n ,
Skeppsbron 4, 2 t r ,  STOCKHOLM.

Allm. Tel. 20 52. Kikstel. 44 85.
Telegrafadress: Bröderna Larsson.

STA 132160 665



frankt: »Emigration från länet förekommer dock 
endast i ringa skala.»

De tidiga emigranterna reste till Amerika på se
gelfartyg och överfarten var lång och farofylld. När 
massutvandringen från Västerbotten kom igång på 
1800-talet, hade ångbåtarna sedan länge gjort ame- 
rikaresan både bekvämare och snabbare. Myndig
heterna hade nu också utfärdat bestämmelser om 
utvandrarfartygens beskaffenhet och komforten 
ombord. Hur en resa från Västerbotten till Mellan
västern gick till i slutet av 1800-talet har bonden 
och lanthandlaren Jonas Åström (f. 1825) i Ånäset, 
Degerfors, berättat i sin dagbok. Dagboken är cite
rad av Alfred Zingmark i dennes bok om Spinnel- 
Annas släkt.

När Åströms son, Jonas Ambrosius, utvandrade i 
juli 1888, följde fadern med för att hälsa på släkt 
och vänner i Amerika. För degerforsemigranterna 
var det naturligt att resa över Göteborg; lappmarks- 
emigranterna föredrog i allmänhet att resa över 
Norge. Far och son Åström åkte först med häst den 
sex mil långa vägen från Ånäset till Umeå. Därifrån

Utvandringen från Västerbotten till Nordamerika 
(USA och Kanada) och övriga länder 1861 — 1930
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1861-1870 393 1 200 39 25 2 11 1
1871-1880 548 7 141 5 63 8 4 1
1881-1890 2.044 80 1 21 3 1 -

1891-1900 1.976 2 98 7 15 3 6
1901-1910 5.092 512 53 5 33 6 18
1911-1920 2.227 11 101 5 41 5 2 1
1921-1930 1.925 19 82 11 58 4 3 7
1861-1930 14.205 552 755 73 256 22 30 34

Källa: Bidrag till Sveriges officiella sta tistik , serie A . B efolk- 
ningsstatistik; Sveriges officiella sta tistik , Ut- och invand
ring.

Ur Jonas Åströms (1825—1892) dagbok

År 1888, juli d. 6. Jag rustade mig för a tt resa. 
Stockholm skulle jag sälja ost. Jonas Ambrosius p 
resa till Amerika.

Juli 10. Frakt (båtbiljett) till Stockholm fc 
Jonas Ambrosius 10 kr. Biljett för honom frå 
Stockholm till Cadillac i Michigan 152:40. Efter r< 
sa till Stockholm och vistelse där med järnväg ti 
Göteborg förbi de storartade vattenfallen vid Trol 
hättan.

Den 13 i Göteborg, gick ombord på båten Rome 
kl 1 em. Kom till England den 15.

Söndagen den 16 kom vi efter 5 timmars res 
från Hull till Liverpool.

Den 21 u t från hamn. Vi passerade Irlands y1 
tersta udde nästa dag. Det blåste hårt. Måtte Gu 
styra så att skepp och de tusentals människorn 
komma iland lyckligt!

Den 21. Nordvästlig vind, motvind. Många sjuks 
En stor del gråta, i synnerhet barn. Jag får krime 
(snuva) i en hastig vändning. Hosta och svår huvuc 
värk. Sängen måste intagas. Ambrosius har ont 
huvudet.

Den 27. Klar himmel. Jag känner mig bra. Vi kc 
per kaffe och portvin. Eldaren dör.

Den 28. Regn. östlig vind. Kl 6 em begrovs elds 
ren Edward i havets djup.

Den 29 kommo vi i land i New York. Där ging 
vi på tåg till Cadillac, 1.020 miles.

Den 30 hela dagen och natten på tåg. Ankom ti  
Windsor 12.30 fm. Från Grand Rapids till Cadilla 
och därifrån åkte vi gratis efter svåger Jon Carlson 
hästar till hans hem i Gilbert (Michigan).

Den 1 aug. Lyckligt framme. Tog in och rensad 
kroppen. Jonas kunde arbeta genast.

Den 8. Jon Carlson och jag i skogen. Tallar sor 
voro 18 fot vid roten. Alla möjliga trädslag.

Den 9 till Gilbert för att se en ångmaskin, sor 
sågade ved i skogen.
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Den 13. Kalla och kyliga nätter. Här på Jon 
Carlsons egendom växer apelsin och vinranka. Allt 
vilt eller planterat. Åkte med Jonas Carlson till 
Cadillac till Forsberg, som är gift med P.P:s Maria 
från Lillträsk.
På aftonen predikade en i skolhuset i Gilbert över 
U.B. 10 kap., den vers, där det säges, att ingen tid 
skall vara mer. Det gjorde ett livligt intryck på mig 
och jag gladdes... Ack Jesus, oss beredda gör. All 
syndens makt i oss förstör.

Den 16. Åkte med Jon Carlson över Michigan 
sjön och med tåg till St. Paul (Minnesota).

Den 17. Gingo omkring i staden St. Paul. Där vo
ro stenhus 11 våningar höga, gator av cederträ och 
cement. Vi åkte spårvagn genom staden.

Den 22. Kom till St. Cloud till Johan Sjögren. 
Mycket varm natt. Svetten vätte lägret där jag låg. 
På dagen 110 grader (Fahrenheit) i skuggan. Vi res
te till Peter Olson ifrån Tavelsjö (Pelican Rapids).

Den 31. Natten var hemsk. Åska, ljungeld och 
tordön. Kom till Grand Rapids och sedan till Tus- 
tin. Vi togo in hos Fredrik Lindberg.

Den 1 sept. Olof Forsberg och hans hustru följde 
oss till deras son.

Den 3. Räknade ihop kostnaden för resan. Vi ha
de rest ca 3.000 miles. Det kostade oss tillsammans 
106 dollars 26 cents. Det är dyrt att leva i Amerika, 
ehuru det är känt och prisat för goda tider. Dag
penningen är från 1 doll. 50 cent till 2 dollars 75 
cents per dag.

Den 4. Lyckligt tillbaka i Gilbert. I mörkningen 
kom ett bud, a tt Jonas Ambrosius hade huggit sig 
under arbete i skogen. Vi sprungo fort a tt söka ho
nom, och jag förband hans sår. Så buro vi hem ho
nom, ty han hade nära huggit av foten.

Den 5. Klar natt. Marken var vit av rim. Potatis 
och majs voro förfrusna.

Den 6. Köpte ticket ifrån New York till Göte

borg. Den kostade 24 dollars 75 cents.
Den 9. Vi fortsatte österut och kom till Phila

delphia. Mitt ressällskap från tåget, en doktor, be
ställde rum åt mig för natten samt häst att åka till 
hotellet. Var orolig, kappsäcken och kantin borta. 
Jag förstod ingen människa.

Den 10. Jag talade några ord på svenska. En små
ländsk kvinna kom i dörren. Hon lovade losera mig, 
sedan hon varit ute i staden, men hon kom aldrig 
tillbaka.

Den 11. gick jag ombord på Alaska för a tt resa 
över Oceanen till England. I Herrans Jesu namn, jag 
går ombord, bevara mig, du Herre god.

Den 13. Vädret var sydligt. Salt ånga steg upp 
från oceanen. Det sved på tunga och läppar. Hal
men i madrassen hade fått en dålig lukt. Jag måste 
fly till en annan bädd där ingen halm fanns.

Den 14. Mulen dag. Tjocka, östlig vind och ky
ligt. De måste ofta blåsa i roparen, två gånger i mi
nuten, för a tt låta andra sjöfarare höra av sig.

Den 19 kommo vi lyckligt i land i Liverpool 
(3.040 miles över Oceanen). På järnväg till Hull.

Den 24 kommo vi i land i Göteborg och togo in 
på hotell Karl XV. Avsände telegram till Norra 
Degerfors.

Den 25. Reste till Stockholm. Hälsade på fru 
Berling och A. Åströms. Köpte två tandtänger ä 6 
kr styck.

Den 29. Gick ombord på Thule.
Den 2 okt. gingo vi från Sandvik (i Holmsund) 

med ångbåten Dunker till Umeå.
Den 3 okt. reste jag till över Rödå. Sedan gick 

jag hem till fots. Jonas Ambrosius lämnades kvar i 
Gilbert, Wexford County, Michigan.

Ur A  ZIN G M A R K , Spinnel-Annas släkt. Umeå 1960.
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for de med kustbåten till Stockholm och sedan 
med tåg till Göteborg. Passagerarfartyget Romeo 
tog dem från Göteborg till Hull i England, varifrån 
de efter fem timmars järnvägsresa anlände till Liver
pool, den stora engelska utvandrarhamnen. Den 21 
juli började så atlantresan. överfarten till New 
York tog vid denna tid endast åtta dagar men kun
de, som dagboken avslöjar, ändå vara nog så stra
patsrik med svår sjösjuka och dödsfall ombord.

Den inledningsvis påpekade starka fördröjningen 
av västerbottensutvandringen framgår av att den är 
som starkast 1901—1910 (över 5.000 emigranter), 
medan utvandringen från riket når sitt maximum 
redan 1879—1893. 1903 uppvisar västerbottensut
vandringen sin överhuvudtaget högsta notering med 
796 emigranter.

Landshövdingen tvingas nu också erkänna att u t
vandringen är en realitet. I femårsberättelsen 1901— 
1905 skriver han: »I fråga om emigrationen, så har 
densamma varit ganska avsevärd, särskilt under 
åren 1903, 1904 och 1905. Det har ej sällan hänt 
a tt hela familjer begivit sig till främmande världsde
lar, företrädesvis Amerika. Närmaste anledningen 
till den stora utvandringen synes hava varit de un
der flera av periodens år felslagna skördarna samt 
tunga skattebördor, vilket särskilt gäller lappmar
ken, varifrån stora skaror utvandrat under perio
den.» Även kring 1910 hände det också ibland att 
emigrationen greps till som tillhygge i den lokala 
politiska debatten. Den nye frisinnade ledamoten 
av Umeå stadsfullmäktige, Gustav Rosén, menade i 
en motion i januari 1911 att befolkningens dåliga 
försörjningsläge gjorde att utvandringen ökade »för 
varje vecka».

Den tidiga svenska massutvandringen var en u t
präglad familjeutvandring. Redan på 1880-talet do
minerades emellertid utvandringen till Amerika av 
ensamutvandrande ogifta män och kvinnor. Väster
botten karakteriseras emellertid av att familjeut- 
vandringen ännu på 1880- och 1890-talen var myc
ket stark.

Ännu på 1920-talet är utvandringen från Väster
botten betydande, med över 2.000 emigranter. En 
egenhet med den sena amerikaemigrationen från lä-

Till CANADA och NEW YORK 
direkt från  GÖTEBORG med

%3|\SVENSKA 
T amerika linien

Snabba, moderna jätteängare

IH8TTMÖ1I SfKKIBLI. »HOLM
Beräknas avgå från Göteborg:

*Kungsholm To. 18 Sept., E. 1 Nov. 
Drottningholm L. 27 Sept., *L. 25 Oké. 
*Stockholm L. 11 Okt., L. 15 N o v .

*Anlöper Canada västgående.
Inga svårigheter för svenskar till Canada.
Gott ont plats för amerikanska medborga

re^ återresande svensk-amerikaner och alla 
andra, som före avresan ■ få erforderliga 
landstigningspapper klara. ;

För fullständiga instruktioner ooh formu
lär tillskriv:

OBteborg: Passagerareavd. Hotell platsan.
Tel. Namnanrop: Am erikaliniei.s Pass.-avd. 
Fraktavd. Packhusplatsen 5. Telefon 175418. 

Stockholm ! Gustaf A dolfs Torg 16. T elefon5093 
Agent i Umeå: Gunnar Larsson, Nyg. 22. 
Agenter i Holmsund: Bosten & C:o. 
Agent i Vännäs: Carl Borch.
Agent i Skellefteå:, Tulluppsyningsman 

IL Andersson.

A nnons ur V ästerbottens-K uriren 6 sep tem ber 1924.

net, som domineras av män som ej sällan återvän
der efter några år, är att den kulminerar först 1928, 
medan 1920-talsemigrationen från riket når sin 
topp 1923. Förklaringen till denna skillnad ligger i 
a tt några sågverksnedläggningar i bl.a. Byske locka
de emigranter till USA och Kanada just 1928, året 
innan världsdepressionen slutgiltigt satte stopp för 
amerikaemigrationen och förvandlade Sverige till 
det invandrarland det sedan dess varit.
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Svenska A m erika L injens S /S  D rottn ingholm  lämnar G öteborg  m ed  em igranter för resa d irek t till N ew  Y ork. F o to  från 
1920-ta le t i S jöfartsm useet i G öteborg.

Samhällskritik och nöd
Missväxt i slutet av 1860-talet gav startskottet åt 
västerbottensutvandringen. Storsvagåret 1867 är 
för alltid inristat i Västerbottens historia. Den 12 
juni 1867 telegraferade landskansliet till regeringen: 
»Ställningen inom länet bekymmersam. Hungers
nöd bland arbetande klasserna.» I kyrkorna sjunger 
man: »Giv oss, o Gud ett dagligt bröd, Förskona oss 
från hungersnöd.»

Lindroths tryckeri i Umeå gav u t en skrift »An
visning till nödbrödsämnen under missväxt för be
folkningen i Västerbottens län», i vilken man re
kommenderade användning av lavar, mossa och 
bark som födoämnen. Hur en enskild bygd kunde 
drabbas har Fahlgren givit en utm ärkt skildring av i 
Skellefteå sockens historia.

I nödens Västerbotten började drömmen om 
Amerika att spira. Åren 1861—66 hade endast 23
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personer utvandrat. Men 1867 utvandrade 25 och 
1868 172 personer till Nordamerika. 1869 och 
1870 for sedan ytterligare 173 emigranter. De allra 
fattigaste, backstugusittare och inhyseshjon, hade 
inte råd att utvandra. Men många som kunde reali
serade sina tillgångar för att pröva verkligheten bak
om orden i emigrantvisan »Jag reser till Amerika»:

Där finns ej länsman, björn och varg, 
ej gällstugor med mera 
konkurs vet ingen av 
ty guld man muddrar upp som lera.
Lik gräset här 
finns socker där 
och kaffe lär 
som enebär
på buskar utan allt besvär 
få plockas i var hage.

Den förste utvandraren från Umeå landsförsam
ling på 1860-talet, Johan Alfred Holmberg, Sörfors, 
tog betecknande nog ut flyttningsbetyg i maj 1867. 
Redan från allra första början var emellertid utvand
ringen efter västerbottensförhållanden särskilt stark 
i lappmarkssocknarna. Man kan annars även i nyare 
litteratur stöta på föreställningen att dessa bebod
des av skikt, som var så fattiga att de överhuvudta
get inte kunde reflektera på att utvandra. Detta är 
en missuppfattning. Som vi sett så bröts den expan
siva flyttningstrenden i lappmarkskommunerna re
dan vid 1800-talets mitt. Emigration blev i detta lä
ge ett viktigt alternativ i dessa bygder, som låg fjär
ran från norrlandskustens industrier och där man 
genom arbetsvandringar vant sig vid att se sig om i 
världen. O P Petterssons far tänkte under storsvag- 
åren utvandra med familjen från Lövnäs, Vilhel
mina. På grund av trassel med hemmansförsälj ning
en kom han dock inte längre än till Norge. I sonens 
arbete om de gamla byarna i Vilhelmina finns emel
lertid åtskilliga exempel på verkliga vilhelminaemi- 
granter.

Nära 400 personer utvandrade från Vilhelmina 
åren 1881—1900. Även den betydande utvandring
en under perioden (119 personer) från det folkfat-

Emigranter från och immigranter till Västerbottens 
församlingar 1881 — 1900. Nettoutvandringstalen 
1881-1890 och 1891-1900.

Församling
Emigr.

1881
Immigr.
- 1 9 0 0

N e tto u  tv.talen  
S  °C i  o  
0 0  O i

T T
O0  O ioo oo

Nordmaling 334 45 1,79 1,74
Bjurholm 209 18 0,72 4,07
Umeå landsf. 529 117 1,02 2,08
Holmsund 6 1 0,20 0,61
Vännäs 209 38 1,75 2,28
Sävar 163 25 2,98 1,18
Holmön 10 — 2,16 0,48
Degerfors 290 15 2,65 1,74
Lycksele 61 6 0,64 0,31
Örträsk 15 5 0,13 1,00
Stensele 53 17 0,80 0,73
Tärna 119 46 7,94 0,27
Sorsele 43 4 0,32 1,19
Åsele 12 11 0,07 0,03
Fredrika 13 — 0,00 1,17
Vilhelmina 384 38 5,97 0,72
Dorotea 99 3 2,78 1,12
Bygdeå 196 34 1,67 1,57
Robertsfors 45 4 3,17 2,93
Nysätra 45 11 0,09 0,93
Lövånger 114 30 1,20 0,88
Burträsk 91 3 0,77 0,41
Skellefteå landsf. 632 116 2,01 1,07
Byske 241 31 2,19 0,73
Jörn 11 1 0,19 0,15
Norsjö 123 12 2,86 0,13
Malå 26 2 1,02 0,26
Umeå 196 57 1,37 2,80
Skellefteå 41 7 1,86 1,23

Källa: Em igrationsutredningen, bilaga 5.

tiga Tärna är anmärkningsvärd. Inga andra socknar i 
Västerbotten kan under 1800-talets två sista årtion
den uppvisa en så stark nettoutvandring som Tärna 
och Vilhelmina. I sin femårsberättelse för åren
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1886—90 fastslog landshövdingen: »Den största u t
flyttningen till Amerika har ägt rum från Vilhel
mina socken, därifrån 271 personer under perioden 
emigrerat.»

Om amerikafebern i Klimpfjäll, Vilhelmina, i 
början av 1880-talet berättar O P Pettersson:

Å r 1880 vistades den, som skriver detta, i 
Klimpen från oktober till nyåret. Under ett stort 
antal aftnar satt han hos de gamla och hörde Johan 
Olof berätta om sina levnadsöden samt om lappar 
och nybyggare i fjällen och byarna omkring Kult
sjön. På sommaren 1883 hälsade författaren på hos 
Johan Olof och Anna Sara. Men då var gubben 
alldeles såsom förryckt. Han talade ej om annat än 
Amerika och all härlighet där. Hans hustru var 
lika m ycket uppeldad av alla dess ljuvligheter, 
»präjerierna» och åkrarna, vilka man icke ens be
hövde gödsla. Denna Amerikafeber hade gripit även 
Aron och hans hustru sam tett stort antal personer i 
nästan alla byar runt omkring Kultsjön. Alla hade 
beslutat att sälja, vad de hade, för att få medel till 
utvandring. Johan Olof ägde så m ycket pengar, att 
han kunde lämna lån till många, som längtade att 
få vara med på färden. Men mågen Olof Daniel ville 
icke ens höra talas om att resa till Amerika.

På våren följande år begåvo sig emellertid 
alla från Kultsjön av till det gyllene landet. De 
reste över Norge till Trondheim, varifrån en ångare 
förde dem över Atlanten. Väl ilandstigna på 
Amerikas jord, togo de järnväg till Minnesota och 
därifrån in till de stora skogbeväxta slättlanden, där 
de skaffade sig jordområden. Men inom kort 
kom mo de till insikt om, att de begått e tt fel. 
Visserligen var jorden m ycket bördig och de fingo 
goda skördar. Men de hade kom m it till en trakt, 
som var så alldeles olik hemtrakten, att de grepos 
av stark hemlängtan. Den starka värmen oroade 
dem om dagarna och den ständigt mullrande 
åskan om nätterna. Det vatten, de hade att dricka, 
var alldeles kalkblandat, så de kunde endast med 
möda dricka det. Anders Johansson från Lövberg 
insjuknade och dog, och på samma sätt gick det 
med Aron Johansson. Johan Olof blev halvt vansin

nig av sorg och dog efter e tt par år. Hans hustru, 
Anna Sara, och hennes syster Fredrika motstodo 
bättre svårigheterna. Då deras män dött, ägnade de 
sig åt att idka fiske i en sjö, på samma sätt som de i 
unga dagar hade fiskat i Kultsjön. De levde båda 
några år in på 1900-talet.

Det fanns dock de av utvandrarna från Kult
sjötrakten, som ej grepos av hemlängtan, utan 
uthärdade de nya förhållanden, de kom m it in 
i. Dessa förmådde arbeta sig upp till en god ställ
ning i det främmande landet.

A ffisch  från M erseyside M aritim e M useum, L iverpool, m ed  
White S tar L ines resrutter och förbindelser från G öteborg.
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Emigranter från Västerbottens socknar 
och städer 1901 — 1907

Emigranter a

Folkmängd 0
01

<N
O
o>

03
O
03

o
03

K3
O
03

50
C3
03

o
03

s
s
3

r a w / "I **-4 »-I to

Nordmaling 10.093 20 95 137 48 40 67 71 478
Bjurholm 4.285 5 23 39 38 20 17 5 147
Umeå landsf. 17.347 15 86 144 88 64 80 91 568
Vännäs 5.693 6 34 52 34 14 9 17 166
Sävar 3.737 6 16 35 16 15 18 14 120
Degerfors 7.857 4 5 49 37 24 34 11 164
Lycksele 7.659 9 90 50 6 13 9 12 189
Örträsk 1.088 — 3 — 3 — 1 2 9
Stensele 3.419 — 23 15 14 15 22 41 130
Tärna 1.372 1 3 5 4 11 8 6 38
Sorsele 3.314 — 5 15 — 10 3 3 36
Åsele 4.629 — 4 24 96 32 29 22 207
Fredrika 1.375 5 13 27 33 1 1 4 84
Vilhelmina 7.164 2 13 85 54 86 44 51 335
Dorotea 3.671 — — 28 23 60 27 29 167
Bygdeå 6.979 23 32 34 9 18 26 27 169
Nysätra 3.401 — 46 9 10 26 20 14 125
Lövånger 4.210 — 26 17 12 8 19 29 111
Burträsk 8.712 — 17 15 3 18 14 5 72
Ske-å landsf. 21.436 17 94 56 59 103 71 92 492
Byske 9.293 2 13 12 3 18 28 12 88
Jörn 4.265 — 3 5 2 2 1 6 19
Norsjö 5.411 4 3 6 2 4 7 10 36
Malå 2.797 7 — 7
Umeå 5.410 3 18 16 16 9 23 16 101
Skellefteå 1.388 4 9 4 5 9 8 12 51

Källa: Emigrationsutredningen, bilaga 5.

I slutet av 1800-talet kan vi också tidvis notera 
en betydande utvandring från Byske, Degerfors, 
Nordmaling, Norsjö, Robertsfors och Sävar samt 
från Skellefteå och Umeå landsförsamlingar. U t
vandringen från länets bägge städer är måttlig, vil
ket förklaras av deras sociala struktur med få in
dustriarbetare och, vad Umeå beträffar, ett stort 
antal tjänstemän med tryggad anställning för vilka

emigration sällan var aktuell. Låg utvandring upp
visar Burträsk, Jörn och Malå.

Den stigande utvandringen under 1900-talets 
första årtionde bärs i hög grad upp av lappmarks- 
socknarna. I förhållande till folkmängden är emi
grationen starkast från Fredrika följt av Vilhelmina 
och Dorotea. Bland kustsocknarna har Umeå lands
församling och särskilt Nordmaling stor utvandring. 
Nordmaling hade efter utbyggnaden av sågverksin
dustrin i slutet av 1800-talet blivit en konjunktur
känslig kommun. Rundvikssågen med sina 200 ar
betare var t.ex. en betydande anläggning. Sågverks- 
arbetarutvandringen från Västerbotten återspeglas i 
några av emigranternas egna berättelser till emigra
tionsutredningen. Signaturen E.L., som utvandrade 
till Illinois 1903, säger: »Undertecknad är född i 
Västerbottens län av fattiga föräldrar; min fader var 
timmerman. Jag måste vid tio års ålder böija arbeta 
i sågverk tolv timmar om dagen.»

Motiven bakom utvandringsbesluten och emi
granternas amerikabild är intressanta, där intervjuer 
med återvändande och ännu levande 1920-talsemi- 
granter kan ge åtskilligt. För perioden före första 
världskriget får vi konsultera bevarade dokument 
av olika slag.

Myndigheterna pekade i sina skrivelser och y tt
randen på en del orsaker till utvandringen från Väs
terbotten. Vi har redan sett att landshövdingen åren 
1901—1905 såg ett samband mellan felslagna skör
dar och utvandring. Västerbottens läns hushållnings
sällskap menade vid samma tid att bolagsexpansio- 
nen i inlandet drev emigrationssiffrorna i höjden. 
Man skrev strax efter norrlandslagstiftningens till
komst 1906: »Den möjligen större utvandringen 
från länets s.k. skogsbygder måste i viss mån till
skrivas sågverksbolagens tillämpning av sin lyckligt
vis numera hämmade rätt a tt förvärva hemman 
ävensom avverkningsrätter på längre tid.» Det var 
ytterst sällsynt att hemmansägare sålde sina gårdar 
och utvandrade. O P Pettersson har några exempel 
på detta från Vilhelmina, men inom Spinnel-Annas 
stora släkt — huvudsakligen koncentrerad till 
Degerfors och angränsande socknar — finns bara nå
got enstaka exempel på att hemmansägare eller ti-

18



En emigrant berättar
Jag är född i norra Västerbotten av fattiga för
äldrar oeh måste redan vid unga år försörja mig 
själv. Fick inte m ycket skolunderbyggnad, men 
konfirmerades vid 16 års ålder. Började sedan 
som timmerhuggare på vintrarna; det var inte att 
spara på krafter, om man skulle ha en slant över 
till kläder och mat för de tider man inte kunde 
erhålla arbete. På sommaren fick man arbeta för 
bönder 13 ä 14 timmarom dagen för 1 kr ä 1.50. 
Fullgjorde även min värnplikt utan knot fast man 
fick dålig kost och även ovett. Vid 24 års ålder 
blev jag familjeman och fick så efter hand se att 
min dagspenning icke räckte till. Familjen öka
des men dagspenningen gick hellre ned. Då såg 
jag, att fattighuset skulle bli slutet. Köpte mig en 
jordbit för att förbättra min ställning, men det 
blev inte någon bättring, och skatterna ökades. 
Då tändes min håg för Amerika. A v brist på pen
ningar sålde jag jordbiten och fick låna resten för 
min resa, så jag kunde glad i hågen lämna m itt 
fosterland med Canada som mål, och belåten är 
jag nu. Har även få tt arbeta här, men får också 
betalt för m itt arbete. Har varit här i fyra år och

har 160 acres land, som jag erhöll fritt. 16 acres 
äro odlade. Har 15 nötkreatur och en del höns 
m.m. Detta hade varit en omöjlighet att få i Sve
rige. Vad som bör göras för att få mig tillbaka till 
Sverige: giv mig en bit fritt land, slopa värnplik
ten, drag av hälften av skatterna, låt arbetarna få 
rösträtt, anse en arbetare för en människa m.m. 
Men detta tänker jag herrarna tycka är för myc
ket och då föredrager jag också att stanna här.

H.E. Canada. Em igrerade 1903.

Emigrationsutredningen
Emigrationsutredningen i början av seklet leddes 
av den originelle statistikern Gustav Sundbärg, 
känd för sina aforismer om det svenska folklyn
net. Med sitt betänkande och sina tjugo bilagor 
(1908—1912) med bl.a. bygdestatistik och brev 
av den typ som återges här intill, är emigrations
utredningen en ovärderlig källa för all senare 
emigrationsforskning.

digare hemmansägare utvandrat. Däremot kan bo- 
lagsexpansionen i vissa bygder ha skapat en känsla 
av kringskurenhet, som lett till a tt bondsöner och 
bonddöttrar emigrerat.

Ibland finns det ett moraliserande inslag i myn
digheternas yttranden över utvandringen. Sålunda 
skrev hushållningssällskapet: »Så småningom upp
komma alltför stora anspråk på livet med därav föl
jande högre levnadsomkostnader, än ett mindre 
jordbruk kan medgiva.» Mer träffande var den roll 
sällskapet tillskrev tidigare emigranter »förespeg
lingar om bättre framtidsutsikter och lockelser 
ifrån förut emigrerade släktingar, vänner och be
kanta». Den personliga påverkansfaktorns betydelse 
för emigrantvärvningen kan knappas överdrivas. 
Jonas Åström var med sina erfarenheter från ame-

rikavistelsen sommaren 1888 säkerligen en god 
emigrantvärvare i Degerfors. Utan att förlora en 
viss kärv realism vid m ötet med Svensk-Amerika, 
som bjöd både på svekfulla landsmän och hårt ar
bete, bokförde han flera viktiga pluskonton: »Dag
penningen är från 1 doll. 50 cent till 2 dollar 75
cents per dag». »Här på Jon Carlsons egendom
växer apelsin och vinranka.» »Gingo omkring i
staden St. Paul. Där voro stenhus 11 våningar höga, 
gator av cederträ och cement. Vi åkte spårvagn ge
nom staden.»

Det var naturligtvis hoppet om en bättre och 
tryggare bärgning i Amerika än den som Västerbot
ten kunde erbjuda som drev fram utvandringsbeslu- 
ten. I sitt yttrande till emigrationsutredningen 
skrev kyrkoherde Hjalmar Fjellström i Bjurholms
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I anledning af 
Amerikaresa

försäljes genom offentlig auktion, 
som fö rrä ttas  i Fredrikssons gård, ö- 
backa, instundande måndag den 30 
kl. 10 fm. ett större parti möbler och 
andra husgerådssaker, säng- och 
gångkläder, linne- och duktyger, ull- 
och bom ullsgarner, velociped, sepa
rator, m. m., m. m., allt mot villkor 
som vid auktionstillfället tillkänna- 
gifves.

Auktionsförrättaren.

A nnons ur V ästerbo tten s N yh e ter  26  mars 1924.

pastorat — själv smedson från Umeå och väl förtro
gen med det arbetande folkets förhållanden: »Det 
är egentligen den ekonomiska ställningen i hembyg
den, jämförd med den något gynnsammare ställ
ning, man hoppas vinna i utlandet, som utgjort den 
viktigaste drivfjädern till emigration härifrån.» Lö
neskillnaderna mellan Sverige och Amerika och 
andra arbetsmarknadssjäl lyfts också fram i emi
granternas egna berättelser: »Har även fått arbeta 
här, men får också betalt för mitt arbete.» (H.E. 
Emigrant 1903.)

Det är även intressant att en delvis mycket stark 
samhällskritik återfinns i flera av självbiografierna: 
»Nej, giv nu alla myndiga svenska medborgare röst
rätt, såväl den avmagrade arbetaren som den av fet
ma pösande herrn, och tag bort ett hundra procent 
biskopar samt nittiofem procent landshövdingar 
och sjuttiofem procent jägmästare ävensom en hel 
del andra löntagare. Bort med första kammarens 
riksdagsmän och utse president i stället för en kung
lig familj.» (E.G. Emigrant 1907.)

Den här kritiken m ot det svenska samhället för
enades sällan med politisk radikalism i Amerika. In
te bara flertalet landsbygdsemigranter utan även 
många utvandrande industriarbetare blev goda re
publikaner i sitt nya hemland. Men det fanns un
dantag från denna regel. Oscar Sandström från 
Norrbyn utvandrade 1906 till Tacoma i staten 
Washington. Redan året därpå anslöt han sig till So
cialistiska Partiet. Sandström var personligen be
kant med Joe Hill, den legendariske svensk-ameri
kanske agitatorn och trubaduren inom IWW (In
dustrial Workers of the World). Efter att i början av 
1930-talet ha vistats en tid i Sovjetunionen tillsam
mans med ett fyrtiotal arbetare från Chicago, åter
vände Sandström till Umeå, där han var verksam 
som slöjdlärare.

Utvandringen från Västerbotten till Nordamerika 
fick aldrig den masskaraktär som emigrationen från 
Småland och Västsverige antog. Den länge starka 
expansionskraften i det västerbottniska bondesam
hället och suget från sågverkshanteringen förhind
rade att vi fick en verklig folkvandring västerut. 
Det var inte vanligt att mer än ett eller två syskon 
inom en syskonskara utvandrade. Inom Spinnel- 
Annas släkt återfinns dock ett exempel på att en 
hel stor syskonskara emigrerade. Bonden Carl Gus
taf Eriksson i Skivsjön, Degerfors, född 1844, och 
hans hustru Anna Lovisa Jonsdotter, född 1847, 
fick sju barn som nådde vuxen ålder. Samtliga u t
vandrade åren 1905—1912 till Kanada. Sistnämnda 
år följde föräldrarna efter. Carl Gustaf dog 1915 
och Anna Lovisa 1932. Hon efterlämnade då fyra 
söner, två döttrar och fem sonhustrur samt fyrtio 
barnbarn och två barnbarns barn i Kanada.

Skivsjöemigranterna och de tusentals andra väs- 
terbottningar, som bröt upp från hembygden för 
att pröva lyckan på prärier och i sjudande storstä
der, bildar tillsammans den fascinerande berättelsen 
om människors uppbrott och vilja a tt själva styra 
sina liv i det gamla Västerbotten.
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F ördjupade studier av utvandringen från enskilda sock 
nar i V ästerbotten  kan m ed fördel bedrivas inom  ramen 
fö r  hem bygds- och släktforskningen. Emigranterna å ter
finns i kyrkoböckerna, som  numera är lä tt tillgängliga 
på  m ikrokort. Utvandrarnas bestäm m elseorter i A m erika  
kan i allm änhet fångas i de svenska och norska hamnar
nas passagerarlistor, som  finns på  m ikrofilm . Passagerar- 
listorna i G öteborg, den  viktigaste emigranthamnen, är 
alfabetisk t registrerade och avskrifter finns tillgängliga 
på  L andsarkivet i Härnösand. D en som  vill följa em ig
ranterna i A m erika har goda m öjligheter a tt göra de tta  
genom  E m igran tinstitu tets nyligen avslutade m ikro
film ning av de svenskamerikanska församlingsarkiven.
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Frän Vilhelmina till Wilhelmina
o

Per-Uno Agren

Till utvandrarströmmen från Västerbotten bidrog 
Vilhelmina socken med en rännil även om socknens 
andel — som Tedebrand nämnt — vid ett par tillfäl
len var så påfallande att den särskilt omnämndes av 
landshövdingen i hans ämbetsberättelse. Inte fullt
1.000 personer emigrerade från Vilhelmina under 
perioden 1867—1915. Detta måste dock ses mot 
bakgrunden av att socknen 1867 bara hade totalt
3.000 invånare. Mest framträdande i socknens ut-

flyttningslängd är åren 1889, då 168 personer (33 
familjer), 1903, då 83 personer (13 familjer) och 
1905, då 84 personer (18 familjer), lämnade sock
nen. Den intensivaste utvandringen med totalt hälf
ten av utflyttarna skedde för övrigt under tioårspe
rioden 1903—12. Emigrationen, som tidigare 
främst haft USA som mål, hade vid denna tid änd
rat riktning och gällde Kanada, även om detta inte 
kan direkt utläsas av utflyttningslängden, som van

22



ligtvis endast anger Nordamerika som mål. Kanada 
nämns först under perioden 1910—19 (12 gånger) 
och under de följande tio åren 83 gånger.

Den ekonomiska och sociala oro som drev fram 
den stora amerikaemigrationen från Europa gjorde 
sig väl aldrig med full kraft gällande i nybyggarlan
det Vilhelmina. Kolonisationen hade ju börjat om
kring 1750 och bygdetillväxten hade avstannat på 
1880-talet (innan myrodlingsepoken en bit in på 
1900-talet ledde till en ny utvidgning). Bernth 
Edman, som behandlat utvandringen från Vilhel
mina i en seminarieuppsats i historia 1969, förmo
dar att bosättningen i socknen omkring 1870 nått 
så långt den kunde nå enligt det äldre kolonisations- 
sättet. »Kolonisationen hade skett söderifrån, sedan 
gått uppefter sjödalarna för att till sist möta på svå
righeter för vidare utbredning. Häruppe blev alltså

Donalda, A lberta, Kanada, en av de  trakter som  fick n yb yg 
gare från Vilhelmina. A ndreas N orm ans farm 1912. I  bak
grunden syns K onrad Larssons farm. F o to  Hjalm ar Höglund. 
T  v: S tröm näs by  vid Malgomaj, en av utgångspunkterna för  
em igrationen till Kanada vid sek lets början. F o to  J P  Dahl
berg, cirka 1920.

trycket störst och det var naturligt att det var här
ifrån man först riktade blickarna mot nya kolonisa- 
tionsmål, Amerika. Redan 1867 tog sig detta kon
kret uttryck genom uttag av flyttningsbetyg dit 
(Per Isak Eriksson med familj från Lövnäs och 
Anders Gustaf Johansson med familj från Lövberg). 
1880-talets höga emigrationstal gör, a tt man kan 
likna förloppet vid en damm som öppnas. Är det 
kolonisationstrycket som legat latent och som 
plötsligt spränger gränserna och får folk att våga 
språnget till ett ny tt land?»
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Bernth Edman har också kunnat visa hur emigra
tionen började i socknens nordvästra del — i övre 
Malgomaj-dalen och nedre Vojmsjö-området. Först 
efter sekelskiftet kom den att beröra byarna i östra 
delen av socknen. Det är värt att lägga märke till 
att folk i västra sockendelen traditionellt varit rörli
ga och ofta vandrat över till Norge på säsongarbete, 
vilket ibland också lett till bosättning på andra si
dan gränsen. Dock måste påpekas att en tredjedel 
av utvandrarna 1889 kom från byar nära kyrkbyn 
— Laxbäcken, Malgovik, Ranbacka och Bergbacka.

Men det var inte bara bristen på utrymme för ny
byggen som påverkade människor och lockade dem 
att emigrera. Emigrationsagenternas reklam, annon
ser i tidningarna, rykten och berättelser om fram
gångsrika utvandrare, brev och vykort från dem 
som utvandrat, tände amerikafebern. E tt särskilt 
skäl gjorde sig gällande efter sekelskiftet — hotet 
om krig m ot Norge i samband med unionsupplös- 
ningen föranledde många att ge sig av, hellre än att 
tvingas bli ställda under vapen mot det grannland 
som de haft nära och vänskapliga förbindelser med, 
ja, där flera hade släkt.

Vad brev och släktkontakter betytt skall här be
lysas med berättelsen om hur en grupp människor 
från byar i främst Malgomaj-dalen grundade en ko
loni, ett nytt Vilhelmina, i Alberta, Kanada.

En viss Inga Jonsson
Storbonden i Granliden, Johan Eriksson, som 
kallades Jan Ersson, köpte 1870 ett hemman i 
Strömnäs, sedan han överansträngt sig i slåttern. 
Härom berättar O P Pettersson i Gamla byar i Vil
helmina när han skildrar Granlidens historia. Johan 
Eriksson var för övrigt bror till den förste, som tog 
u t flyttningsbetyg till USA, Per Isak Eriksson i 
Lövnäs (O P Petterssons far!). Men bara ett par år 
senare återflyttade Jan Ersson till Granliden. Me
ningen var att Strömnäs-hemmanet skulle delas 
mellan den ende sonen, Johan (f. 1862), och yngs
ta dottern, Inga Gustava (f. 1860). Men, berättar 
O P Pettersson, Johan hade läshuvud och begav sig 
till Umeå, där han blev intagen vid läroverket för

EN SKILDRING AF

mAHlTOBfl
b  Nordvest - Territoriepia

DESS KLIMAT, JOED- OCH 
ÅK ERBETJK S - FÖ R H A L L A N D E H , 

UTSIGTER FÖR LANDTBRTJKARE, 
JORDARBETARE, HANDTVERKARE, 

TJENSTEFOLK, &c.
MED SARSKILDT A FSEEN D E FÄST FA

Nyaste, helt och hallet omarbetade upplagaa.

J A N U A R I  1 893.

L Ä S  D E T T A !
U ndertecknad agentur sänder denna bok pä begäran gratis till 

hvarje adress som uppgifves och står gerna ti ll  tjen s t med alla ytterligare 
upplysningar som kunna Önskas.

A tt sända e tt b ref till England kostar... ... ... 20 öre.
„ brefkort „  „  ••• ... 10 „

D e n  C a n a d e n s i s k a  A g e n t u r e n ,
15, WATER STREET,

LIVERPOOL,
E N G L A N D .

Enhvar, som är utttn sysselsättning i Amerika eller 
Europa och önskar förbättra sin ställning', erhåller nog
granna upplysningar angående efterfrågan för arbete, löne
förhållanden, landprisero.s.v. hos Herh A. M. BURGESS, 
Departement of Interior, Government Buildings, Ottawa, 
Ontario, Canada.

[SWEDISH.]

att börja studera. Han antog då tillnamnet Lidegren.
1888 återfinns syskonen i socknens utflyttnings- 

längd, då med uppgiften att de flyttat till Härnö
sand. Senare uppges de ha emigrerat till Minnesota. 
Inga mötte där en norrman, Jakob Lunde, som hon 
gifte sig med. Vid sekelskiftet lämnade paret Minne
sota och kom tillsammans med en annan familj till 
Alberta i Kanada.
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Utdrag ur de »talöfningar» som  
finns återgivna i broschyren »En 
skildring a f  M anitoba och N ord- 
vest-Territorierna - - - m ed sär- 
sk ild t afseende fäst på  Utvand- 
ringslystna svenskar». N yaste, 
h elt och hållet om arbetade upp
lagan januari 1893. U tgiven av 
D en Canadensiska Agenturen, 
L iverpool. B roschyren har till
hört Hjalmar Höglund.

| Engelska.

PU R C H A SE OF L A N D  
; (FARM).

Tell me, sir, please, where 
shall I  find the land 
agent ■

You will find him in the 
court-house.

Where is the land agent ?
I want to buy (purchase) 

a farm of government 
land in Manitoba.

Uttal.

PÖRRTJÄS ÅY L A N D  
(FARM).

Tell mi, sörr, plihs, hoär 
shall aj fäjnd de land 
agent ?

Ju will fäjnd him in de 
korthaus.

Hoär iss de land agent ?
Aj wånt tu bäj (porrtjas) 

ä farm avgcivvernment- 
land in Manitoba.

Svenska.

KÖP A F  LANDEGEN- 
DOM.

Säg mig, mitt herre, 
hvarest jag kan finna 
landagenten ?

N i finner honom på 
rådhuset.

Hvar iir landagenten ?
Jag önskar köpa en 

landtegendom af re- 
geringsland i Mani
toba.

Önskar ni skoglaud 
eller slättland ?

Jag föredrager slättland.

Huru stort stycke land 
önskar ni köpa ?

Jag tänker det är bäst 
att taga en sektion ; 
en half sektion; en 
fjerdedels sektion.

Do you want wood land or 
prairie land ?

I prefer prairie land.

How large a piece of land 
do you wish to buy ?

I  think it is the best to 
take one section ; half a 
section ; quarter of a 
section.

Du ju want wuddland &r 
prärieländ'!

Aj preför prärieländ.

Hau lardsch ä pihs åv länd 
du ju wish tu bäj ?

Aj think it iss the bäst tu 
täk oån seksjon; haf ä 
seksjön; ä kvarter åv ä 
seks j fin.

Hay Lakes, Alberta
Den transkontinentala järnvägen, Canadian Pacific 
Railway, hade 1885 nått fram till Vancouver i 
British Columbia på västkusten. Därmed hade de 
västra präriestaterna öppnats för kolonisation — 
Manitoba som blev egen provins 1870, Saskatche
wan och Alberta som 1905 utskildes ur Nordväst
territoriet. I Alberta hade järnvägen 1883 nått fram 
till Calgary, en sidobana norrut m ot Edmonton 
öppnades 1891. Banan kom att följa en rid- och 
kärrväg, Hay Lakes Trail, som sedan Hudson Bay- 
kompaniets dagar hade använts av pälshandlare och 
indianer. I detta område har två indianstammar, 
Cree och Blackfeet tillhörande algonkingruppen, 
levt — de förra mest som jägare, de senare som jord
brukare. Hay Lakes motsvarar ett Cree-namn som 
betyder »den lilla sankmarken». Hay Lakes har i 
själva verket varit ett av de betydelsefullaste höpro- 
ducerande områdena i provinsen. Det ligger i gräs
präriens utkant, det var bevuxet med lövskog, mest 
olika poppelarter, och rikt på myrhål, »sloughs». 
Från slutet av 1880-talet kunde man nå Hay Lakes

från Wetaskiwin, en station på Calgary—Edmonton 
banan. Det var hit Inga Lunde och hennes man an
lände.

Inga och Jakob Lunde kom att bosätta sig i Hay 
Lakes och tillhörde uppenbarligen de tidigaste ny
byggarna. De fick en plats, Lundemo, uppkallad ef
ter sig, ett ställe som länge fungerade som poststa
tion och handelsplats. När senare — 1912 — järnvä
gen Camrose—Edmonton tillkom och därmed sta
tionssamhället och centralorten Hay Lakes anlades, 
förlorade så småningom Lundemo i betydelse. Men 
det var från Lundemo Inga skrev hänförda brev till 
sina många släktingar och vänner i byarna vid Mal- 
gomaj. Hon skrev om den obegränsade tillgången 
på odlingsmark, om friheten och om landets lysan
de framtid.

Den förste som uppges ha lockats över var Nils 
Magnus Jonsson. Han påstås ha varit bror till Inga, 
vilket dock inte framgår av kyrkböckerna. I utflytt- 
ningsboken kallas han arbetare, är född 1866 och 
gift med Selma Amalia Olovsdotter, född 1876. De 
tar u t flyttningsbetyg 1902 för sig och dottern
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Amerikabreven
Utvandrarnas brev hem spelade en viktig roll 
för att hålla amerikadrömmarna levande. 
Utvandrarna hade ett behov av att skönmåla, 
men mötte också en frontier spirit, en vitalitet 
och utvecklingsoptimism i det nya landet, som 
stod i bjärt kontrast mot stämningarna på den 
svenska landsbygden vid sekelskiftet. Här ges 
exempel ur ett par av de brevsamlingar som 
finns bevarade från Vilhelmina.

1903 utvandrade Artur Filibert Lindbom, 
född 1870 i Bäsksele, son till kateketen Jonas 
Daniel Lindbom (se VÄSTERBOTTEN 1973, s. 
189), själv bördig från Medelpad. Han sökte sig 
till Iowa, där hans faster Katarina Petersson 
redan bodde i staden Madrid. De båda första 
breven hem skildrar resan och de första intryc
ken.

M adrid Jova den 1 7 A pril 03

Maria Emelinda, född 1900. Familjen är »å försam
lingen skriven» — har alltså ingen fast bostad.

Följande år, 1903, reser Axel Selin ut med sin 
hustru Agata och fyra barn från Rönnäs. Axel Kris
toffersson Selin var en märklig personlighet som 
kom att betyda mycket i de nya omgivningarna. 
Med dem följde också systern Mina Danielsson och 
brodern Petter Selin med hustrun Hulda och två 
barn. Inga Lunde och Axel Selin var troligen inte 
nära släkt, men Ingas mor kom från Rönnäs och 
hon hade därför både släkt och vänner i byn.

Nästa år, 1904, kom Axels bror Linus Selin från 
Laxbäcken med hustru och åtta barn och hans ku
sin Jonas Danielsson från Granliden med sin familj. 
Vidare kom familjerna Erik Viktor Eriksson och 
Nils Lindberg från Skansholm.

1905 kom Amandus Persson från Rusksele, 
Lycksele, vars hustru Selma var kusin till Agata 
Selin. Då kom också Agatas bror Jonas Sandquist 
från Rönnäs samt Anton Persson med hustru och

Kära Föräldrar!
Ja, nu är jag ändtligen fram kom m en  h it e fter en bt 

svärlig resa. Jag kom  h it i går så nu har jag se tt Faster sam 
kusinerna Catie och Emma. F aster tyck er  jag är ovanligt kr 
efter sin ålder, den snälla Catie m ö tte  mig i Chikago när ja 
kom  så a tt  v i voro tillsam m ans där i flera timmar. Här är ei 
m yck e t jä m t och vackert land stora ängar men ingen sko 
annat än planterningar kring gårdarna.

F aster har nog en bra farm  sam t en snygg byggnin  
m ed 8 rum men allt ordnat efter am erikanskt vis ej någo 
svenskt.

Resan har g å tt bra d e t var vackert väder på sjön blot 
några få  voro sjuka men vi voro inalles 3005  em igranter u\ 
om  besättn ing som  är nära 40 0  st och d e t g jorde a tt  vi blej 
vo instufvade nästan som kreatur sam t fingo dålig m at oc 
dåliga liggplatser så a tt  m ed  söm n b le f  d e t  ej m y c k e t af.

N i kan nog förstå  a tt  man då blir fö rstö rd  m en ja 
skall nu hvila mig här rik tig t Faster och alla äro så vänlig 
och snälla m o t mig.

Jag fic k  många bekanta i sällskap bland annat två ung 
pojkar från Å sele den ena h e tte  R ådström  och är bror t i  
den som var i sällskap m ed A lb ert L indström .

Här har de nu nästan så tt a llt kreaturen gå u te  jäm  
och vädret är u tom orden tlig t härligt ja som den vackrast 
som m ardag i Sverige.

War nu ej oroliga fö r  mig kära föräldrar jag skall nu v 
la upp mig orden tlig t här och arbete  finns nog a tt  få  här 
närheten m ed go d  aflöning.

Jag skulle hafva skrifvit mera nu men jag m åste gå t i  
stan fö r s t och skaffa mig bä ttre  papper och bläck.

Faster och alla innesluta sin hjärtliga helsning mes 
helsar dock  E der son Arthur.

- *
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M adrid Jova den 2 6 /4

Kära Föräldrar!
Jag skall nu skrifva en liten  fortsä ttn in g  till m itt  b re f  

a f  den  2 5  dennes men jag har så dåligt bläck så a tt  d e t blir 
så dåligt men hoppas jag a tt  ni har öfverseende derm ed. Fas
ters farm  innehåller 80  acres od lad  jo rd  som  hennes måg nu 
har arrenderat fö r  5  år han skö ter  den ensam fastän han har 
m yck e t a tt  göra men han är en du k tig  arbetare så a tt  d e t går 
nog. Nästan alla farm are hade så tt hafre och annan småsäd 
innan jag kom  sam t delvis sa tt p o ta tes  och nu plöja de öfver  
allt stora väldiga fä lt fö r  a tt  i nästa m ånad planta (corn) el
ler majs som d e t heter på svenska h vilke t är d e t m esta de  så 
här. hvete  är d e t högst få  farm are som  så utan d e t köpes. 
Sandberg har 6 hästar, kor och svin har jag ej räknadt men  
d e t är ganska många alla röda och svarta sam t m yck e t fula  
tyck e r  jag, sam t om kring 2 0 0  höns u tom  en massa små 
kycklingar

Här hafva de  ej v idlyftiga uthus enär kreaturen till 
största  delen går u te  hela året om , D e t är högst liten tid  de  
behöfva hafva dem  inne. Hela landet är nästan en enda slä tt 
allt od la d t u tom  några små bitar som användes till b e te  fö r  
kreaturen ingen skog endast planteringen kring gårdarna 
största delen äppleträd och andra fru k tträ d  a f  olika slag sam t 
blom m or. D e t blåser ovanligt k y lig t denna vår säga de så a tt  
d e t går sakta m ed  växtligheten.

M adrid är en liten o b e tyd lig  stad d e t fin n s både svens
ka och engelska kyrkor, jag har idag varit i kyrkan fö r  första  
gången men jag ty c k te  a tt  m yck e t var olika m o t hem m a i 
Sverige. F aster håller nu på a tt  bygga e t t  li te t hus i stan och  
skall f ly tta  d it  så fo r t  d e t blir färd ig t hon tyck er a tt  d e t är 
trefligare bo där och så får hon kom m a närmare kyrkan och  
gå d it när hon vill hennes farm  ligger 2 1 /2  engelsk m il från  
stan och d e t är nog långt fö r  henne a t t  gå när icke hästarna 
kunna få  användas alla gånger. Hon är ovanligt frisk  och  
m unter efter sin ålder sam t vänlig och snäll d e t äro de fö r

ö frig t alla m o t mig. Jag har ännu ej arbeta t något här Faster 
vill a tt  jag skall stanna hos dem  ännu en tid. D e t är en väldig 
massa svenskar här om kring jag skall helsa pappa från en 
gam m al m edelpading som  heter Sjölund eller (Pelle i Ofvan- 
sjö) om  pappa kom m er ihåg någon sådan, han hade en bror 
som  h e tte  Sjölander som  varit farm are vid västkusten  men  
fö r  några år sedan körde han ihjäl sig. Sjölund arrenderar 
också u t sin farm  och har en liten gård i stan och bor der  
som  alla gamla farm are här brukar göra.

Jag trifves u tm ärk t bra men jag har haft en sådan en
vis hosta sedan jag kom  h it och varit rik tig t skral men är nu 
frisk  och kry.

Farmare här hafva nog arbetsam t och besvärligt i vissa 
fa ll men de ha lefva g o d t och här äro de  ej så noga och rädd  
om m at som hem m a i Vilhelmina.

M itt b re f till M amma från N ew  Y ork hann jag knappt 
afsluta ty  d e t var e t t  sådant buller och bråska a tt  d e t var 
förfärligt, jag sk re fd e r  å tsk illig t om  resan från Tronhjem via 
Stavanger, Bergen genom  England och L iverpoo l till N ew  
Y ork hoppas ni nu har få t t  det. Jag skall nu sluta fö r  denna 
gång. skall snart skrifva mera igen. Jag har nu skrifvit så 
många b re f i dag så a tt  jag blir rak t tr ö tt i handen. Tusende 
helsningar från mig till alla syskon  och vänner. D e t kom m er  
snart b re f  äfven till dem .

Huru är d e t m ed  allt m öjlig t der hem m a nu? H oppas 
jag snart får bref. O m åtte  ni alla få  vara friska och krya och 
m åtte  ingen o lycka hända er önskar jäm te  de  varm aste hels
ningar E der son A rthu r
Faster och kusin K ristina helsar på d e t hjärtligaste eder alla.
Mina b re f skola ni adressera så
Mr A F  L indbom
M adrid Jo va
A dr Mrs N ils Peterson



L undem o den 10 ju li 1910. Lundem o den 14 jun i 1915

Ihågkom na Syster.

N åd och fr id  vare m ed  dig, så hjärtligt tack fö r  
brevet jag f ic k  av dig, så roligt d e t var a tt höra något 
hemm ifrån, och a tt  alla var friska ock  krya, och vid  
g o tt  m od. Ä ven jag har varit fr isk  hela tiden sen jag 
kom  hit. Men icke något trevligt har jag varit m ed  på 
eller se tt här i A lberta, fa s t jag varit m ed på några 
fester, ock  den 1 ju li var jag på en fest. E tthundra  
personer voro sam lade ock  fyra  präster, men d e t 
var icke någon jag kände ty  d e t var m estadels norrmän.

Men d e t går ändå bra i världen var man än är, ung 
och stark och vid g o t t  mod.

Du önskade höra hur d e t är m ed m aten och 
dylig t. Jag får säga den  är rä tt bra, men den kan ha 
varit bättre  ock  då vanligtvis spisas den 3 gånger om  
dagen, ock  icke något förm iddagskaffe och icke heller 
efterm iddagskaffe, o ck  kaffe kokas så man ser sol ock  
måne ock  stjärnor genom  det.

N og har jag varit till farbror (Erik P etter) K ris to f
fersson många gånger. D e t är 6 m il till honom  men då 
jag sträcker på mina ben så går jag på 2 timmar, så jag 
brukar nog göra dem  påhälsning, ock  han tyck er sig ha 
d e t bra m o t då han var i Fjällboberg. Ja nog är som m a
ren vacker här. Men denna vår har varit förfärlig t kall 
m ed rä tt många nordpolsvindar ända tills i s lu te t av 
juni. H ö och åkrar fryser.

Jag kan även få  säga a tt  Sara och Olivia Eriksson  
få t t  var sin arvinge. Icke något m er a tt  förtälja, icke 
något roande a tt  höra.

Får sluta fö r  denna gång m ed varma lyckön sk
ningar och hälsning till eder 
Johan Persson 
Lundem o A lta  Canada

H ågkom m en Syster!

E fter fö r  svunnen lång tystn ad  mellan oss får jag 
under de tta  K rigets larm låta höra a f  mig. Här inträder 
som m aren m ed vextlighet. Och allt ger lif  å t vex tr iket 
som  blom stras upp i frodiga ängar. Vi har haft fin  vår 
m ed lagom t regn. Och inga fråstn ä tter och allting tyd er  
på en g o d  skörd. Kan ju ju st undra hur d e t ser u t der 
hem m a under dessa krigets tider. Jag tror nog a tt  ni 
skall hafva känning der a f  på e t t  eller andra vis. Ä fven  vi 
har delvis känning a f  verdskrigett d e tt  har b lifv itt 
dyrare d e t vi skall köpa, men så är d e t också d y 
rare D e t man har a tt sälja såsom spannm ål och dylig t, 
m en derem o t K reatur är bildigare än förr. M en jag 
tänker a tt  dem  kom m er i g o d t pris till sist. M en så har 
d e t också förorsakat stor arbetslöshet här i Canada, 
många fabriker och industriella före tag  har inskrenkat 
s itt arbete. Och tusentals arbetare b lifv itt utan arbete. 
D et beräknas a tt  ö fver Hundra Tusen arbetare nästan 
går en svä ltdöd  till m ötes. Jag menar de i störe städer 
bosata, m indre känning är på landsbygden. Skule d e t 
icke blifva värre är d e t icke a tt klaga, men nog har 
vi kriksskatt på alla vis. Canada har redan lagt u t till 
krigett öfver Två hundra M ilioner Dollar, fö r  u tto m  all 
P roviant a f  m atvaror som har g o d t till England, sam t 
e t t  hundra Tusen män som har lå tit verva sig fö r  kriget. 
Visserligen har icke alla ännu g o d t till England, men de  
äro dock  likväl under m obilisering äfven en del svenska  
har g o d t och är redan i d e t kem pande ledet. D e t vore 
m er a tt  säga angående d e tta  men d e t är best a tt  sluta.

Widare lefver vi alla bra som vanligt. Och äfven  
vår Farbro och Faster lefver bra fa s t ålderdom en börja 
knepa på deras leder. Kan äfven nemna a tt vår kusin 
Sara fick  sin 6 te  arvinge denne vecka, m en två äro döda  
fö r  henne. In te t vidare n y t t  a tt  tala om  annatt än 
gam m alt som jag icke vill nämna denna gong. Jag skall 
skrifva lite  te ttare  hedanefter än förr.

Jag har h ö rd t a tt  m or Fredrika är död. Hon var 
vist bra gammal. Få innesluta de hjärtligaste hälsningar 
till eder alla. Om du skrifver var god  och tala om  om  
d e t är någon som  snart tenker g ifta  sig i byn  så jag få  
kom m a på dess Bröllopp.

L e f  nu så väl. Och lycka till en go d  sommar, 
m ed all vänlighet 
John Persson

Jag skall sända e t t  k o rt till m am m a så pass hon få  
se sin sons son. Jag skall sänn några andra k o rt senare.



Järvsjö, Vilhelmina. M itt i bilden J  E  och A m alia Höglund, 
Hjalmar H öglunds föräldrar. Frans Nilsson m ed åkerbulten  
och Elis N ilsson m ed pinnharven. F o to  1916  av Hjalmar 
Höglund.

»Här ser ni huru dem  p lö jjer  i Canada. Ser d e t icke bra ut?» 
V yk o r t från Hjalm ar H öglund till fadern, p o s ts täm p la t 
1906 i Kenova.

Johan Daniel Persson, född 1883 i Blajkliden, 
utvandrade 1909. Breven hem (till systern 
Karolina Mikaelsson) från den första tiden kom 
från Lundemo. Johan Persson nämner i sina 
brev bl.a. Erik Petter Kristoffersson, som 1907 
utvandrat från Fjällboberg, och dennes döttrar 
Sara, som blev gift med Erik Oskar Svanlund, 
utvandrare från Svannäs, och Olivia, gift med 
Hilmer Sikström, som utvandrat från Lycksele 
1902. I den förra familjen föddes fjorton, i den 
senare elva barn. Efter Erik Oskar Svanlund 
återges yttrandet »vi var inte fattiga, det 
var bara det att vi inte hade några pengar» i 
boken Every step left its mark. Johan Daniel 
Persson blev själv gift med Amanda, dotter till 
Harald Persson från Skansholm och hans hustru 
Marta Maria Jonsson, Nordansjö, som kommit 
till Hay Lakes 1905. Johan Daniel och Amanda 
var det första par som vigdes i Wilhelmina 
kyrka 1914 — kyrkan var då alltså inte ännu 
helt färdig. Deras söner Algot och Alver möter i 
Sune Jonssons bilder.

tre barn från Lövstrand. Vidare anlände tre bröder 
Hansson med familjer — Amandus från Svannäs, 
Hans Erik och Per Olof från Mellanås; från Svannäs 
kom också Jonas Amandus Jonsson och Per Alfred 
Forsén med sina familjer samt Erik Oskar Svanlund. 
Slutligen utvandrade detta år familjen Hans Erik 
Jonsson från Nordansjö och familjen Harold Persson 
från Marsvik. Alla kom till Hay Lakes-distriktet, 
som detta år fick sitt största tillskott av vilhelmina- 
bor. Men invandringen var inte helt avslutad.

1906 kom Anders Kristoffersson med son från 
Fjällboberg och Anders Magnus Lindberg med fa
milj från Siksjönäs. Året efter utvandrar flera famil
jer från Fjällboberg —byn läggs praktiskt taget öde. 
Av dem kommer åtminstone Erik Eliasson och Erik 
Petter Kristoffersson till Hay Lakes. 1908 kommer 
arbetaren Elias Andreas Andersson (»å församling
en skriven») och från Siksjönäs Anders Albert Löf- 
gren och Johan Natanael Löfgren med familj. 
Anders Albert återvände 1912 till Siksjönäs. Från 
Blajkliden kom samma år Johan Daniel Persson.

Slutligen anlände arbetaren Frans Axel Vikner 
(»å församlingen skriven») 1910 och 1912 Jonas 
August Löfgren med familj från Siksjönäs.
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»Brukaren» Johan H enriksson utvandrade 1907  ensam från D ojnsjö. Hans hustru Lisa m ed fyra barn lär ha utvandrat några 
år senare fö r  a t t  förena sig m ed mannen. När Johan senare dog, hade Lisa tio barn a t t  försörja. E fter hand fick Lisa d e t bra 
stä llt och sände som  tecken  på  d e tta  p rovb ita r av tjo c k t siden ur döttrarnas brudklänningar till sin släkt. D en här bilden  
sändes till brodern m ed påskriften: »D etta k o rt skall du fo, men vi är så stygga, vi tog  d e t anndag ju l så vi var ej sä fin t u pp
klädda». En norsk grannfam ilj finns m ed, men Lisa har m ed kryss m arkerat sina dä sju barn.

A tt bli nybyggare
Hur gick det till för invandraren att skaffa sig ett 
nybygge?

Genom ett imponerande lantmäteriföretag, Do
minion Land Survey, som inleddes på 1870-talet, 
då Kanada förvärvat Hudson Bay-kompaniets land
rättigheter, delades all mark i kvadrater, som lades 
ut mellan meridianerna med början i Winnipeg och 
vidare västerut. Landmätningen gällde i första hand 
de väldiga prärierna m ot USA-gränsen. Den största

kvadraten kallades township. Den var i sin tur upp
delad i 36 sektioner, vardera av en engelsk kvadrat
mils yta (670 acres), numrerade 1—36. Nr 8 och 26 
tillföll Hudson Bay-kompaniet, som kunde sälja 
dem till nybyggare. Alla övriga sektioner med jäm
na nummer fördelades av regeringen till nybyggare. 
Sektionerna med udda nummer inom 24 engelska 
mil på ömse sidor järnvägen tillföll Canadian Paci
fic Railway, CPR, som i sin tur sålde dem till ny
byggare. Dock behöll regeringen nr 11 och 29. In-
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ALBERTA SASKATCHEWAN

Lloydminster Prince
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Saskatoon

Calgary

M oose Jaw

K artor som  visar den beskrivna landdelningen. Ur boken  
»Vision o f  an O rdered Land».

komsterna från dessa sektioners försäljning reserve
rades för att upprätta skolor.

Varje familj eller enskild nybyggare kunde erhål
la en fjärdedels sektion, quarter, som hade en yta 
på nära 64 hektar mot en inskrivnings- och lantmä- 
teriavgift. Efter tre år fick nybyggaren full besitt
ningsrätt, under förutsättning att han fullgjort viss 
odlingsskyldighet, att han uppfört ett boningshus 
och att han bott där minst tre månader. Systemet 
påminner i någon mån om nybyggesfriheterna i
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svenska lappmarken.
Den byråkratiska proceduren omfattade för det 

första ansökan om upptagande av nybygge (file for 
a homestead). Om nybygget haft tidigare innehava
re, måste ett särskilt intyg om nedläggning (decla
ration o f abandonment) uppvisas. Därefter erhölls 
en bekräftelse på bosättningsrätt (entry) från Do
minion Land Office. Eftersom vaije township var 
numrerat utifrån meridianerna, varje sektion hade 
sitt nummer och vaije fjärdedel benämndes med vä
derstreck — nordväst, nordost, sydost, sydväst — 
kunde varje landruta anges med en sifferkombina
tion. Efter tre år kunde sedan en ansökan om ägan
derätt inlämnas (application for homestead patent). 
Den innehöll en redogörelse för det arbete som ned
lagts på nybygget och hade formen av ett sworn 
statement, vilket i sin tur skulle bestyrkas av två 
personer i skilda intyg. En av inrikesdepartementet
Inga Lunde, fö d d  Jonsson, från Granliäen, Vilhelmina, u t
vandrade till M innesota, där hon lärde känna och g ifte  sig 
m ed Jakob Lunde. P aret f ly tta d e  till H ay Lakes-om rådet.

utfärdad handling, patent, erhölls därefter om cer- 
tifikat från en domstol på brittiskt medborgarskap 
kunde företes.

Från Vilhelmina till Alberta
Utvandrarna från Vilhelmina reste vid sekelskiftet i 
regel via Göteborg till England, där de tog båten till 
Kanada och därefter järnvägen, CPR, västerut till 
Manitoba och Alberta.

Axel Selins resa 1903 började i mitten av juni i 
Rönnäs. Familjen tog Lundbergs ångbåt ner till Vil
helmina, därefter hästskjuts till Umeå, vilket tog 
tre dagar. Från Umeå vidare med järnväg till Göte
borg och med båt till Hull på Englands östkust, var
ifrån familjen Selin tog järnvägen till Liverpool, där 
de fick plats på en av CPR:s nya ångbåtar, Elder 
Dempster. Fyra veckor tog färden över Atlanten 
till Quebec. Färden gick vidare med CPR, nu i ett 
av tågen, till Winnipeg och Calgary, där de bytte i 
riktning m ot Edmonton. I Wetaskiwin mötte Jakob 
Lunde dem med häst och vagn. Efter en övernatt
ning på vägen nådde de Lundemo den 8 augusti — 
efter sju veckors oavbrutet resande!

Axel Selin och hans familj stannade en tid hos 
Lundes — Jakob var vid den här tiden redan 75 år 
— medan Axel sökte lämplig jord och ansökte om 
tillstånd att ta upp nybygge.

Lundemo förblev länge den första fasta punkten 
för vilhelminabor som utvandrade till Hay Lakes. 
De kunde där bo hos släkt och vänner i närheten 
medan de sökte efter en lämplig boplats. Den ena 
efter den andra av de lediga rutorna kring Lunde
mo, särskilt i nordlig riktning mot Miquelon Lake, 
fylldes med svenska innehavares namn.

Berättelserna är många om det hårda arbetet att 
röja i lövskogen för odlingsmark i det småkupera- 
de landskapet, där det var gott om förrädiska myr
hål, sloughs, eller slohöl, som svenskarna kom att 
säga. Men de flesta var hemifrån vana vid nybyggar
livets villkor, de var händiga, kunde timra hus och 
byggde upp självhushåll av den sort man haft i Vil
helmina. Det var också mycket vanligt att männen 
skaffade sig extrainkomster som byggnadssnickare 
och framför allt som skogsarbetare under vintersä-

32



Varje steg satte spår
Each step left its mark är titeln på en mäktig 
lokalhistorisk skildring av Hay Lakes med om
nejd, som utkom 1982. Den är uppbyggd av 
familjeberättelser som insamlats av en historie- 
kommitté och sammanställts områdesvis. Ett 
par inledande översiktliga kapitel om kommu
nikationernas utveckling, om det kyrkliga li
vet och skolväsendet ingår också. Det är en 
volym på nära 1.000 sidor. E tt personregister, 
beklagligtvis inte komplett, underlättar an
vändningen. Den intresserade kan i dessa fa
miljeberättelser hitta många av utvandrarna 
från Vilhelmina. A tt följa familjernas skiftan
de öden och de yrkeskarriärer som lett bort 
från nybyggarlivet i präriens utkant är en 
fängslande läsning.

Boken finns tillgänglig i Västerbottens mu
seums bibliotek, dit ett exemplar 1984 skänkts 
av Ivar Löfgren och Mary Löfgren—Grue till 
minne av föräldrarna Anna Greta och Jonas 
Löfgren, som 1912 utvandrat från Siksjönäs, 
Vilhelmina. Exemplar av boken finns dess
utom i Vilhelmina kyrka, sockenmuseet och 
biblioteket, också gåvor av den löfgrenska släk
ten i Alberta.

Motsvarigheter till boken om Hay Lakes 
finns från många angränsande områden: King
man, Donalda, New Sarepta. I deras familje- 
monografier, som täcker hela utvecklingen 
från den första bosättningen i slutet av 1800- 
talet fram till nutiden, kan sökandet efter väs
terbottniska utvandrare och deras ättlingar ge 
resultat.

songen i British Columbia. E tt livsmönster etablera
de sig som mycket liknade det traditionellt lapp
ländska. Vad hjälpte det a tt nybygget hade en jord
areal som många gånger överträffade vad man var 
van vid hemifrån, och a tt jorden dessutom var bör
dig, när säden och köttet knappast betalades och 
där skörden ofta frös innan sankmarkerna böljat 
dikas ut? Drömmarna om åtminstone pengar kom,

Jakob Lundes gravsten på  Fridhem s kyrkogård. F o to  Sune 
Jonsson.

som i Sverige, knappast a tt bli verklighet förrän ef
ter 1945, då standardutvecklingen gått snabbt, men 
där den i Hay Lakes mera blivit en reflex av olje- 
exploateringen än av jordbruksproduktionen.

Dock talar de flesta med en sorts lycka om sam-
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manhållningen mellan vilhelminaborna och om den 
inbördes hjälpen under pionjäråren. Det svenska 
språket och gemensamma traditioner i mat, högtids- 
firande och slöjd har varit sammanhållande element. 
Men än mera har de många släktförbindelserna och 
grannskapskänslan från Malgomajdalen betytt. All
ra mest betydde att vilhelminaborna tidigt bildade 
en egen församling och byggde en egen kyrka.

Wilhelmina kyrka
I Kanada har de många religiösa grupperingarna 
spelat en påfallande roll i samhällslivet. Särskilt 
frapperande är kanske de många udda sekter, bl.a. 
mennoniter, som på prärien funnit en fristad undan 
förföljelser och som utfört ett imponerande koloni
sationsarbete. I e tt land med en mindre utvecklad 
samhällelig socialhjälp har också församlingarna up
penbarligen en viktig funktion för att ge social 
trygghet. De har naturligtvis också betytt mycket 
för att bevara etniska identiteter.

Före första världskriget fanns alltså i Hay Lakes 
en koloni av utvandrare från Vilhelmina. Redan 
1902 fanns en luthersk församling i området, som 
samlades i Fridhem-kyrkan. Men 1908 beslöt vil- 
helminaborna a tt bilda en egen församling och att 
bygga en kyrka. Den fick namnet Wilhelmina, och 
därmed uttryckte invandrarna sin önskan att beva
ra minnet av sitt gemensamma ursprung och sin 
samhörighet med det gamla hemlandet. Grundare 
var de redan nämnda Axel Selin, Nils Lindberg, 
Linus Selin, Hans Erik Hansson, Hans Erik Jonsson, 
Harold Persson, Per Alfred Forsén, Erik Oskar 
Svanlund, Anton Persson, Jonas Sandquist, Erik 
Viktor Eriksson, Petter Selin, Magnus Lindberg, 
Nils Magnus Jonsson och Per Olof Eriksson. Till 
dem hade också slutit sig Jonas Amandus Persson 
från Rusksele samt Gustaf Edvall Carlsson från 
Risbäck, Dorotea, och Erik P Nordin från Dabbsjö, 
Dorotea. De representerade 33 vuxna och 48 barn, 
som kom att utgöra kyrkans församling. Tomtfrå
gan för kyrkan löstes 1909. Man valde den högst 
liggande punkten i området, där grunden till kyr
kan murades 1912. Sju år senare, 1919, var kyrkan 
färdig att invigas. Den kyrkliga verksamheten blev
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Skäm tteckn ing ur »Calgary E ye  O pener» 1918, som  visar in
vandringen av m ennoniter till A lberta. M ennoniterna har 
fortfarande livskraftiga samhällen i A lberta  och M anitoba.

livlig och innebar att flera föreningar bildades och 
verkade inom församlingens ram. Av handlingarna 
som belyser verksamheten och som finns bevarade i 
provinsarkivet i Edmonton kan man bl.a. utläsa att 
svenska användes som språk i protokollen fram till 
1933. På 1960-talet kämpade de små församlingar
na Fridhem och Wilhelmina för överlevnad, och de 
upplöstes respektive 1964 och 1965. Men redan 
1966 beslöt man att på nytt öppna Wilhelmina kyr
ka, och alltsedan dess har kyrkan återigen samlat 
vilhelminaättlingarna till kyrklig verksamhet och 
samvaro.

Många av utvandrarna kom att hålla kontakt 
med sina släktingar i hemlandet genom brev, fo to
grafier, gåvor och senare genom personliga besök. 
När Anna Greta Löfgren (dotter till Johan och Lisa 
Näslund, Nästansjö, gift med Jonas August Löfgren, 
Siksjönäs, som utvandrade 1912) kom på besök till 
Vilhelmina i början på 1950-talet, greps hon av en 
stark önskan att förnya kontakterna. 1954 sände 
hon ett stort album till sockenmuseet, med bilder 
och brev från medlemmar av Wilhelmina församling. 
Den s.k. Alberta-pärmen har blivit en symbol för 
den historiska samhörigheten mellan Vilhelmina 
och Wilhelmina.



Hjalmar Höglund och hans bilder

Hjalmar Höglund, född 1887 i Järvsjö, död där 
1971, utvandrade 1904 till Kanada. Tidigare sam
ma år hade hans syster Anna utvandrat. Hjalmar 
kom att föra ett kringflackande liv som byggnads- 
och anläggningsarbetare i Ontario, Saskatchewan 
och Alberta. 1906 köpte han i Kenora, Ontario, en 
Kodak-kamera i Johnson’s drugstore. Med den fo
tograferade han bl.a. vänner från Vilhelmina som 
han besökte.

1916 återvände Hjalmar Höglund till Järvsjö, där 
han blev boende resten av sitt liv. Han fortsatte att 
arbeta med husbyggnad på flera håll inom Vilhel
mina — och fortsatte också att fotografera. Tack 
vare förmedling av framlidne Sven Hansson, Frost
berget, kunde hans negativ och bilder 1964 förvär
vas till Västerbottens museums bildarkiv. Sven 
Hansson medverkade också vid identifieringen av 
bilderna. E tt urval återges här och på sid 72.

På P e tte r  L indgrens farm i Kenora, Ontario. Hjalm ar H ög
lund besökte  den  1916  p å  hemväg till Sverige.

P e tte r  L indgren m ed familj. P e tte r  utvandrade 1910  från  
Järvsjö, hustrun och barnen 1913. Från vänster ö s ten , hust
run A nna m ed sonen Valter, Hillevi, P e tte r  och Henning.



I  utvandrarnas spår------
Bilder av Sune Jonsson, juni 1984

Järnvägsstationen i Wetaskiwin (namnet indianskt) 
var målet för emigranterna i början av 1900-talet — 
hit räckte järnvägen. Härifrån färdades vilhelmina- 
borna med häst och vagn till sina blivande nybyg
gen, »homesteads», i Hay Lakes-området. Många ort
namn i dessa trakter vittnar om det skandinaviska 
inslaget bland kolonisatörerna: Calmar, Vesterose, 
Thorsby, Alsike, Edberg, Falun.

WÉTASKIWIN
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Tre stora granar markerar platsen för ett av de tidi
gaste nybyggena, Lundemo. Det uppkallades efter 
norrmannen Jakob Lunde och hans hustru Inga, 
bördig från Rönnäs. Här låg poststation och han
delsbod.

■ . . . .  •...............   V J
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Ytterst få hus från nybyggartiden finns kvar. Det
ta hus, timrat av Johan Persson, född 1883 i 
Blajkliden, finns kvar på sonens, Algot Persson, 
farm. Johan Persson kom till Hay Lakes 1909.

T h: Johan Lindströms öde nybygge i närheten 
av Donalda. Johan Lindström hade utvandrat 
från Lycksele.

•— PIONJÄRERNA
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i— PIONJÄRERNA

Erik Hanssons nu övergivna gård nära Wilhelmina 
kyrka. Erik Hansson var son till Amandus Hansson, 
som med sin familj utvandrade från Björkliden, 
Svannäs, 1905.
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Stallgavel på John Löfgrens nu öde farm. Fadern, 
Johan Natanael Löfgren, utvandrade med sin familj 
från Siksjönäs 1909.

Andreas Normans nybyggarstuga (öde), byggd 1914 
vid Donalda. Andreas Norman utvandrade omkring 
1905 från Jämtland. Med den karaktäristiska, vind
drivna vattenpumpen.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PIONJÄRERNA

Den 90-årige Oscar Selin var 6 år, då han följde fa
dern Axel Selin och den övriga familjen från Rön
näs till Hay Lakes. Han är nu en av de få kvarlevan- 
de från emigrationen och en av de få som ännu ta
lar svenska.

Oscar Selins son Carl har — efter många års arbete 
som oljeprospektör i hela världen — återvänt till sin 
hembygd och byggt ett nytt, solvärmt hus.



I  Camrose bor Jenny och 
Jonas Grundberg. Jenny är 
dotter till A xel Selin från 
Rönnäs; hon var tre år när 
familjen utvandrade. Jonas 
Grundbergs föräldrar kom  
från Lycksele. Paret tillhör 
de få kvarlevande av emig
ranterna.
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PIONJÄRERNA

Hos fru Lucile Siwak, Cam- 
rose, med mostern Signe 
Marek, dotter till Jonas 
Olof Andersson, som 1904 
utvandrade från Laxbäc
ken.
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Algot Persson, son till Johan Persson från 
Blajkliden, bor på hemstället nära Wilhel
mina kyrka. Han är kyrkans pliktm edvet
ne och samvetsgranne vårdare. Algot fy ll
de sommaren 1984 70 år och hyllades av 
församlingen för sina insatser.

L- KYRKVÄRD EN
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Alver Persson, son till Algot Persons bror, 
är innehavare av Burger Funeral Home, 
en begravningsbyrå i Camrose. Där finns 
också hans egen villa.

E tt par hundskinnshandskar, tillverkade 
av fadern Johan Persson, påminner om  
den slöjdkunnighet som emigranterna 
förde med sig.

•— FÖRETAGAREN
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URSPRUNGSLAND

Det landskap som mötte  
nybyggarna var ett slätt
land med »brush» och 
»slough» — lövskog (asp 
och poppel), sjöar, tjär
nar och sumphål. Det var 
ett landskap lämpat för 
den form av boskapssköt
sel och ängsbruk som vil- 
helminaborna var vana 
vid. Den praktiskt taget 
stenfria jorden var lättod
lad och gav snabb avkast
ning så fort röjning och 
upparbetning av jorden 
var avklarad.



Bilder från Hay Lakes.



r -  BETESLAND

Boskapsskötsel inriktad på köttproduktion blev för 
många av farmarna en naturlig specialisering. Det är 
numera ett sätt att utnyttja och hålla odlingsmar
ken öppen också för dem som slutat med spann
målsodling. Det är oftast engelska och tyska kött- 
djursraser som ingår i besättningarna.
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Bilder från Hay Lakes.
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Betesland i Battle River Valley nära Donalda.
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—  ODLINGSMARK

Åkerlandskapet har formats av 
de stora motorredskapen. Od
lingsåret börjar med höstens 
djupplöjning, fortsätter med 
harvning om våren, gödsling/ 
sådd senast 10 maj, två ogräs- 
besprutningar. Höet slås i slu
tet av juli, grönfoder i början 
av september, skörd ca 15 sep
tember.

Bilden nertill från Camrose — 
ogräsharvning av träda.
Upptill luzernfält vid Hay 
Lakes.
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Det moderna jordbruket är inriktat på produktion av 
vete och/eller nötkött. Brukningsenheterna är stora 
(ofta 300 hektar öppen åker), många ursprungliga ny
byggen har alltså lagts samman. Redskapen är moderna, 
anpassade för storskalig produktion. De höga investe
ringskostnaderna, järnvägens transportmonopol, snab
ba prisväxlingar på den internationella vetebörsen och 
ett högt ränteläge gör lönsamheten problematisk.

Bilden upptill: fodersilos hos Ken Johanson, Donalda. 
Nertill Ken Johanson och hans fru.

NUTIDSBÖNDER



Harvningsredskap 
hos Ken Johanson.
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i -  NUTIDSBÖNDER

Översiktsbild av gårdsbyggnaderna på Clarence och 
Joanne Huebners farm.
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De kärva villkoren för jordbruket tog sig uttryck i 
konkurser, försäljningar, demonstrationer. Längs 
vägarna anslag om auktioner och jordbruksutrust- 
ning som utbjöds till salu.

vSucnoM
L o u i s e * * " * *
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E tt av skälen till jordbrukskrisen var exploatering
en av Albertas oljetillgångar, som drivit upp mark
priserna. Genom ett statligt monopol på oljan får 
markägaren bara arrendeinkomst för den mark som 
oljepumpen och rörledningarna tar i anspråk och 
för tillfartsvägen. Dock hade många inkomster av 
service på ledningar och »oljeriggar». Bilder från 
Hay Lakes.

L- OLJELAND  
60



HMi

HIGH, P R E S S U R E
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I -  VÄ GLAND

Innan den stora lantmäterioperation, som delade 
landet i ägorutor, genomförts på 1870-talet, u tny tt
jades indianbefolkningens stigar, »trails», för sam
färdseln på hästrygg eller i vagn.

I  det nya rutnätet avsattes i kanten av varje sektion 
30 meter till vägmark och vägsystemet kom att få 
sitt karaktäristiska rätvinkliga utseende.
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-  WILHELMINA K YRK A

De svenska nybyggarna i östra 
Hay Lakes beslöt 1908 att bil
da egen församling — några av 
dem lämnade därmed Fridhem. 
Av de arton grundarna var fjor
ton från Vilhelmina. Kyrkan 
grundlädes 1912 och fullbor
dades 1919. Församlingen an
slöts ursprungligen till Augus- 
tana-synoden och utvecklade 
en mångförgrenad verksamhet 
med särskild syförening, barn- 
och ungdomsaktiviteter, körer 
— överhuvudtaget fick försam
lingslivet en stor sammanhål
lande betydelse för svenskar 
och svenskättlingar.

Fram till 1930-talet var svenska 
huvudspråk, men ersattes så 
småningom av engelska. Efter 
en kris på 1960-talet, då med
lemsantalet sviktade och kyr
kan hölls stängd en tid, har 
den nu åter regelbunden verk
samhet. Gudstjänst hålls varje 
söndag, i regel av förestånda
ren för den lutherska kyrkan i 
Hay Lakes.

Bilder från gudstjänsterna 17 
och 24 juni. Vid båda tillfälle
na ordnades lunch i försam
lingssalen efteråt, då försam
lingsmedlemmarna själva tilla
gat och medfört de rätter som 
bjöds.





i— BRÖLLOPET

Lördagen den 16 juni vigdes i Wilhelmina kyrka Calvin 
L Soch och Lori L Selin, dotter till Rudolph Selin 
(brorson till Oscar Selin). Vigseln förrättades av pastor 
Roellchen—Pfohl. Brud och brudgum biträddes av sina 
föräldrar och av tre par tärnor och marskalkar. Efter 
vigseln undertecknades äktenskapsförbindelsen i sakris- 
t ia n/fö rsa m l i ngssalen.
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I -  HAY LAKES

Hay Lakes — »hö-sjöarna» — var det namn som 
nybyggare givit en grupp sjöar sydost om Ed
monton. Möjligen var det en översättning av ett 
indianskt namn med liknande innebörd. Sjöar
na gav i sin tur namn åt anhalten på järnvägen 
mellan Edmonton och Camrose. Dessa små 
centralorter placerades med sju miles mellan
rum efter järnvägen. Det ansågs som en lämplig 
distans för att farmarna i trakten skulle kunna 
nå dem med häst och vagn. Orterna kämpar nu

med överlevnadsproblem. Kundunderlaget svik
tar för butikerna — med bil kommer man lätt 
till Edmonton eller Camrose och deras större 
urval.

Sädesmagasinen, »the grain elevators» vid järn
vägen tillkom 1917 i Hay Lakes. De finns vid 
alla järnvägsstationer som en symbol för vete
boomen som började vid den tiden.
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Infarten och Stor
gatan i Hay Lakes.

LLAS U Ä
IPUUTIOM m
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HAY LAKES ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hay Lakes den 24 juni. Auktion på lager och inventarier från järnhandeln. Den stängs för gott.
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Hjalmar Höglund och hans bilder (forts fr sid 35)

Till Kanada — Hjalmar H öglund tog  bilden k l 24 m idsom 
m arnatten 1916  fö r  a tt sända till vänner i Kanada. D e skulle 
få se hur ljus som m arnatten  var.

Från Kanada — La Colle Falls, Prince A lbert, Saskatchewan, 
1913. Pä bilden har vilhelm ina-utvandrare som  deltar i k ra ft
verksbygget samlats, till vänster P e tte r  Lindgren m ed d o t
tern Hillevi. D e ska alla fotograferas fö r  a tt  kunna sända bil
der hem  till Vilhelmina.
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