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ABSTRACT 

 

Between 1814 and 1905 Sweden was in a union with Norway. During this time the 

two countries collaborated in many ways but there were also several differences 

between them. Swedish people went to Norway, often to find work, and this essay 

aims to examine who they were. An archive in Värmland, which people returning to 

Sweden during the years 1894 to 1903 were registered in, gives information about 

these people. From this we learn that they were mostly men in the ages 15 to 44 and 

they came from all over the country. They were sent back for different reasons. Most 

commonly because they were out of money but also because they were sick or had 

committed a crime. The number of people sent back did not change over the 

examined years. 

 

Title in English: 

”People sent home from Norway, a survey about people sent home before the 

dissolution of the union” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

1 INLEDNING..............................................................................................................4 

1.2 Syfte.........................................................................................................................4 

1.3 Frågeställningar.......................................................................................................4 

1.4 Avgränsningar..........................................................................................................4 

2 METOD......................................................................................................................6 

2.1 Källvärdering...........................................................................................................6 

2.2 Forskningsläget........................................................................................................7 

3 BAKGRUND............................................................................................................10 

3.1 Åren 1894-1903.....................................................................................................12 

4 UNDERSÖKNING..................................................................................................13 

4.1 Kön........................................................................................................................13 

4.2 Hemort...................................................................................................................14 

4.3 Födelseår................................................................................................................20 

4.4 År som personerna skickades hem........................................................................24 

4.5 Anledning till hemskickandet................................................................................25 

5 SLUTSATSER..........................................................................................................27 

5.1 Kön........................................................................................................................27 

5.2 Hemort...................................................................................................................27 

5.3 Födelseår................................................................................................................27 

5.4 År som personerna skickades hem........................................................................28 

5.5 Anledning till hemskickandet................................................................................28 

5.6 Förslag på vidare forskning...................................................................................28 

6 KÄLLFÖRTECKNING............................................................................................30 

6.1 Huvudkälla.............................................................................................................31  

 

 
 

 



4 

 

1 INLEDNING 

Förra sekelskiftet var en omvälvande tid i Sverige och Norge som kom att leda till en 

unionsupplösning mellan de två nationerna. Länderna var vid denna tid olika varandra men 

eftersom de var i union med varandra fanns också mycket gemensamt och en del samarbeten. Bland 

annat kom många svenskar att söka sig till grannlandet
1,

 främst för att söka jobb. Under denna tid 

kom också många människor, hemmahörande i Sverige, att skickas hem från Norge av olika 

anledningar. Information om människor som skickades hem fördes in och bevarade i det 

värmländska arkivet eftersom människor förhördes och utreddes då de kom tillbaka till Sverige. 

Med bakgrund i det rådande läget i länderna är det intressant att undersöka varför dessa människor 

skickades hem och om detta förändrades desto närmare unionsupplösningen man kommer och hur 

mycket det påverkade olika personers hemvändande. 

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att ta reda på statistisk fakta om vilka människor det var som skickades hem 

från Norge till Sverige  under unionstidens slut och se hur detta går att koppla till denna tid. 

 

1.3 Frågeställningar 

 Av vilken anledning skickades människor från Norge tillbaka till Sverige? 

 Vilka år var dessa människor födda? 

 Vilken var deras hemort? 

 Vilket kön hade dessa personer? 

 Vilka år var det flest som skickades hem och hur utvecklades detta mot slutet av 

unionstiden? 

 

1.4 Avgränsningar  

Uppsatsen får en tydlig avgränsning i och med att den centreras mellan år 1894-1903. Dessutom 

innehåller själva källmaterialet också en tydlig avgränsning eftersom det endast innehåller 

information om ett fåtal saker. Av denna information ska anledningen till hemskickandet och årtalet 

för hemskickande fokuseras. Bakgrundslitteratur kring unionen och dess kommande upplösning ska 

undersökas med fokuseringen på åren mellan 1894 till 1903 för att utröna samhällsklimatet. 

                                                 
1  Stråth, B. 2005: Union och demokrati, de förenade rikena Sverige-Norge 1814-1905. Nya doxa, 688 sidor. Sidan 

107-129 
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I arkivet finns totalt 1271 olika personer. I uppsatsen har ett urval gjorts på totalt 325 personer. 

Urvalet har gjorts slumpmässigt baserat på personernas första bokstav i efternamnet. De 

begynnelsebokstäver som lottats fram slumpmässigt är A, F,I, M, S, Ö.  
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2 METOD 

Undersökningen har genomförts i form av en kvantitativ undersökning av källmaterialet där statistik 

tas fram kring anledningar till hemskickande under denna period och även årtalet för detta 

hemskickande. Vidare kartläggs kön, födelseår och hemort. Denna statistik ska sedan ses mot en 

bakgrund av det gällande situation i samhället, det vill säga den kommande unionsupplösningen 

som var annalkande. Denna bakgrund ska ta sin grund i litteratur som finns kring denna tid. I 

förlängningen ämnar uppsatsen att sätta denna bakgrund i jämförelse mot statistiken och undersöka 

läget i samhället mot vilket år många eller få blivit hemskickade. Dessutom med bakgrund mot den 

tidens samhälle se till anledningarna till hemskickande.  

 

2.1 Källvärdering 

Den källa som ska användas är det värmländska registret över ”Från Norge hemsända personer”
2
. 

Det som finns uppgivet är följande: efternamn, förnamn, födelsedatum, hemort, faderns namn, 

moderns namn, myndighetsbeslut, anmärkning, förpassad av, förhörsdatum, protokollsnummer samt 

källa. Utifrån denna information ska undersökningen statistik framtas med hjälp av årtalet för 

förpassning samt anledningen till denna. 

 

Materialet är bitvis för kortfattat för att dra en slutsats från och det riskerar att bli tolkningar. Vid 

sådana tillfällen har jag försökt att tolka materialet och om det inte har gått har jag istället  personen 

fått hamna i kategorin ”okänd”. Dock ska det tilläggas att denna kategori i första hand har använts 

då den eftersökta informationen har utelämnats i källan. Vissa kategorier går också ihop såsom sjuk 

och medellös där innebörden av deras hemskickande är att de inte har några pengar (och detta kan 

då vara på grund av att de är sjuka). Dock har jag valt att när det är möjligt specificera varför de inte 

har några pengar (det vill säga sjuk eller arbetslös) istället för att klumpa ihop dem vilket istället 

kan göras i ett senare skede, detta för att nyansera. Utöver detta dyker vissa personer upp på flera 

olika ställe i materialet. Dessa personer tas då bara med en enda gång men självklart är det möjligt 

att de kan dyka upp på olika ställen och att det inte uppmärksammas att de redan har tagit med. Ett 

litet fåtal personer har två efternamn och detta innebär att eftersom man i arkivet söker på 

begynnelsebokstaven i efternamnet så kan dessa personer av denna anledning tas upp två gånger. 

Ett fåtal inlägg är också uppföljningar på ett tidigare infört ärende men eftersom dessa är 

                                                 
2 Värmlands arkiv: Från Norge hemsända personer 1894-1903 

http://62.20.57.212/vla/forpassade_svenskar/soksida.html 
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annorlunda i sin karaktär bedöms risken för att dessa skulle ha tagits med flera gånger som liten. 

Dock ökar dessa antalet vid en sökning på det totala antalet. Ett annat fenomen som finns är att 

vissa personer förekommer två eller flera gånger i registret eftersom de helt enkelt har blivit 

hemskickade mer än en gång. Det har efter den första gången åkt tillbaka till Norge och på nytt 

blivit skickade hem. Det är omöjligt att kunna veta detta om olika individer om det inte anges i 

deras förhörsprotokoll eller om de inte skickats tillbaka två gånger samma år och då hamnat nära 

varandra i söklistan. Detta får således betecknas som ett mörkertal.  

 

 

2.2 Forskningsläget 

Vedung
3
 har i sin avhandling från 1971 med att ge en grundlig beskrivningen av tiden kring förra 

sekelskiftet. Han avser att med sin avhandling systematiskt redogöra för hur debatten gått 1904-

1905. Teoretiskt utgår han ifrån samhällsvetenskapliga modeller såsom politisk idéanalys men även 

en innehållslig analys av debatten måste genomföras. Dock så vill han inte bara sätta 

unionsdebatten i sitt sammanhang utan även sätta det i ett större politiskt och ideologisk 

sammanhang och därigenom i någon förklaringsstruktur av någon sort. Hans modell avser att ge en 

bild av de överväganden som alla aktörer i debatten gör innan de bestämmer sig för vilken handling 

som var lämpligast.  Det källmaterial som använt är det som anger vad som yttrats i den offentliga 

debatten. Detta innefattar källor från beslut och debatter i riksdag och regering, men de viktigaste 

källorna är enligt Vedung
4
 material från tidningar och liknande. Här har ett urval bland de tidningar 

som gavs ut i Sverige och Norge gjorts.  

Vedung
5
 anser att hans forskning skiljer sig mycket från den som tidigare gjorts i ämnet. Han menar 

att denna undersökning till skillnad från tidigare undersökningar skiljer sig på tre sätt. För det första 

har han tagit hänsyn till de åsiktsskillnader som fanns i Norge, han har fokuserat på argumenten och 

dess mönster samt så vill ha sätta unionsdebatten i ett större inrikespolitiskt sammanhang. Han 

menar att de fel som tidigare har gjorts är att man har studerat debatten ur antingen en svensk eller 

en norsk synvinkel. Vedung menar att det är outforskat hur inrikespolitiska förhållanden påverkat 

                                                 
3 Vedung, E. 1971: Unionsdebatten 1905 : En jämförelse mellan argumenteringen i Sverige och Norge. Almqvist 

& Wiksell, 470 sidor. Sidan 33-63 

4 Vedung 1971. Sidan 66-68 

5
     Vedung 1971. Sidan 69-76 
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unionsupplösningen och detta motiverar honom att göra sin undersökning. Vidare beskriver Vedung 

först de olika norska politiska falangerna och dess olika argument via ett urval av norska tidningar 

angående ensidig norsk konsulataktion. Vidare undersöker han vad som står i svenska tidningar om 

samma fråga. De nästkommande undersökningarna undersöker från pressartiklar och liknande för 

att först dra slutsatser om den svenska debatten kring unionens avveckling och sedan om den norska 

debatten om unionens avveckling.  

Nordin
6
 börjar i sin avhandling från 2009  att beskriva att dåtidens hushåll var uppbyggda efter 

förutsättningen att en man och en kvinna är gifta och dess uppgifter är uppdelade efter kön därefter. 

Äktenskapet skapade därmed en produktiv enhet. När man gifte sig så gifta man också in sig i en ny 

familj vilket får Nordin mena att om man analyserar hur människor väljer att gifta sig med varandra 

får man en bra bild av interaktionen mellan olika grupper i samhället. Under denna tid hade icke-

samer flyttat upp i norra Sverige och kontakt mellan de olika grupperna fanns. Perioden som 

undersöks är 1722-1895 och det som undersöks är förhållandena i åtta olika församlingar. Nordin
7
 

syftar därmed att undersöka att se om giftermål mellan samer och icke-samer påverkar sättet 

människor tar viktiga beslut på.  

Frih
8
 skriver att en vetenskaplig undersökning alltid är en produkt av den tid den utförs i vilket är 

självklart. Genusbegreppet som används flitigt i avhandlingen är ett begrepp av modern tid. 

Däremot anser hon att 1800-talets slut var en tid med ett starkt fokus på kön och ohälsa. Hon hävdar 

vidare att tidig forskning inom området ofta fokuserade på att det skulle finnas just en kvinnlig 

patologi. Dagens utgångspunkt, menar hon, är att inte se sjuklighet som ett biologiskt fenomen 

inom medicin och vetenskap. I dagsläget är de flesta forskare överens om att det är samspelet 

mellan biologi, kultur och samhälle som är det väsentliga, men historiskt har fokus inom den 

medicinskhistoriska forskningen varit att flickor och dess sjuklighet som ett enskilt fenomen. 

Undersökningar kring pojkar har inte existerat.  

Syftet med avhandlingen är att från ett genusperspektiv studera hur barn- och ungdomsbegreppen 

                                                 
6 Nordin, G. 2009: Äktenskap i Sápmi -Giftermålsmönster och etnisk komplexitet i  kolonisationens tidevarv, 1722–

1895. Umeå Universitet, 193 sidor. Sidan 11-24 

7 Nordin 2009. Sidan 14-17 

8 Frih, A-K. 2007: Flickan i medicinen: Ungdom, kön och sjuklighet 1870-1930, Örebro Universitet, 285 sidor. Sidan 

17-41 
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konstruerades i den svenska medicinska diskursen under tidsperioden  1870–1930. Senare under 

1900-talet försvinner sammankopplingen mellan kvinnor och sjuklighet. Hon har i sin undersökning 

använt sig av ett stort antal texter som hon har analyserat och bland dessa har tidsavgränsningen 

gjorts. Genom att gräva ned sig djupt i tidens anda antar Frih
9
 sig dessa texter och försöker tolka 

och analysera dess innebörd. Hon ska utröna hur flickor framställs samt och försöka få en bild av 

hur läkarna som skrivit materialet tycker att de ska vara. Detta genom att se över vilka teman som är 

återkommande statistiskt. Hon poängterar här vikten av att sätta materialet i sitt historiska 

sammanhang, diskursanalys. Det behövs ett annat perspektiv än det som använts i forskningsläget 

där undersökningarna har använts till källor för hälsoläget. Hon anser att kategoriseringen av både 

skolbarnen och sjukdomarna är intressant att studera som en diskurs när det gäller vilka sjukdomar 

och vilka barn som undersöks. Dessa undersökningar av barnens hälsoläge kan beskrivas som en 

produkt av normen. Viktigt är att tänka på att begrepps betydelse förändras över tid. 

Hayen
10

 inleder med att beskriva perioden han har undersökt som slutet av den förmoderna eran och 

detta innebar enligt honom att många institutioner, sociala strukturer och liknande under denna tid 

kom att göras om till sina moderna motsvarigheter som vi har idag. Den förmoderna eran var i 

Stockholm en tid av stagnation som sedan följdes av industrialisering, social omvandling och 

modernisering. Ekonomisk nedgång och höga dödstal kännetecknade den tidiga eran.  

Med sina modeller studerar sedan Hayen
11

 de fakta han hittat i materialet. Han gör bland annat 

nedstamp i maktstrukturerna i hushållen. På denna tid var alla bundna till sitt hushåll och dess 

överhuvud, en person som inte var det ansågs kriminell. Den som var överhuvud över hushållet var 

lite som en kung med många befogenheter. Dock uppkom det under denna tid en rad yrken som inte 

innebar en traditionell hushållsstruktur. Detta system började urholkas lite under perioden men det 

var efter periodens slut som det går att säga att det försvann. Hayen drar koppling som sådan att 

hushållen gick från vertikal till en horisontell struktur. Resultaten av Hayens undersökning är dock 

mycket intressanta även om han bitvis verkar ha mer tilltro till sina modeller än till sitt källmaterial. 

 

                                                 
9 Frih 2007. Sidan 43-70 

10 Hayen, M. 2007: Stadens puls : En tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760-1830. 

Stockholms universitet, 278 sidor. Sidan 41-55 

11 Hayen 2007 Sidan 75-202 
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3 BAKGRUND 

Under åren 1814 till 1905 var Sverige och Norge en union. Denna union kan idag betraktas som en 

union mellan två relativt självständiga stater. Innan unionens tillkommande 1814 tillhörde Norge 

Danmark och Finland tillhörde Sverige. 1813 hade Norge svårt att försörja sig, detta på grund av 

Napoleonkrigen 1807-1814 och det behövdes en starkare styrning av landet. Sverige hade då redan 

förlorat Finland till Ryssland och gjorde anspråk på Norge som kompensation för detta
12

. Danmark 

tvingades motvilligt att lämna ifrån sig Norge i och med Kielfreden 1814. Carl XIII kunde därefter 

väljas som kung även i Norge och länderna kunde genom detta börja ha en gemensam 

utrikespolitik
13

. Dock sågs ett arrangemang av en sådan union problematiskt på grund av den 

historia av konflikter som fanns mellan Sverige och Norge
14

.  

 

Sverige var en nation som hade växt fram sedan Gustav Vasas tid medan Norge var en mycket ung 

stat som var oerfaren av självstyre. I Norge fanns en tanke om att makten skulle ligga hos folket, 

den svenska låg tydligt hos aristokratin
15

.  

 

Formuleringen som gav Sverige unionen med Norge löd: ”tillhöra Hans Majestät  Konungen av 

Sverige och utgöra ett kungarike förenat med Sverige”
16

. Formuleringen gav länderna en lika 

ställning i unionen. Till en början utvecklade unionen på detta sätt i denna anda. Dock ville 

norrmännen först inte erkänna den danske kungens rätt att avsäga sig Norge och hade en egen 

nationalförsamling där de förklarade Norge som ett självständigt rike och valde Kristian VIII av 

Danmark till norsk kung. De antog även den 17 maj 1814 en egen grundlov. Dock blev detta inte 

accepterat av Sverige som skickade in trupper och tvingade norrmännen att följa Kielfredens 

villkor.  

 

Unionen fungerade delvis som ett frihandelsområde. Länderna emellan samverkade i ett antal frågor 

men det kan fastslås så här i efterhand att Sverige hade mer inflytande än Norge. Den bästa tiden 

unionen såg var mellan åren 1840-1870. Då gjordes mycket arbete för att förbättra ekonomin och de 

                                                 
12  Stråth, B. 2005A: De förenade rikena 1814-1905, en tillbakablick på unionen Sverige-Norge. Tvärsnitt 1:2005  

13 Utrikesdepartementet 2008: Norge http://www.regeringen.se/sb/d/5472/a/42502 2011-05-01 

14  Stråth 2005A 

15  Stråth 2005A 

16 Norborg, L-A. 1988: Sveriges historia under 1800- och 1900-talen. Nordstedt, 306 sidor. Sidan 239-240 
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politiska institutionerna och en järnvägslinje byggdes mellan de två huvudstäderna för att underlätta 

kommunikation. Norge fick en egen statsminister i Oslo 1873 för att öka landets inflytande. Under 

dessa bra år (1840-1870) arbetade en mängd framstående politiker för att skapa en bättre union för 

båda länderna och lyckades överkomma många av de problem de hittade. Trots detta lyckades de 

aldrig få till ett unionsparlament, en tullunion eller ett unionsförsvar
17

.  

 

Kung Karl Johan (vilket för övrigt var den första kungen av ätten Bernadotte
18

) försökte verkligen 

att hålla norrmännen nöjda. Den norska handelsflottan fick under unionstidens början chansen att 

expandera (mer än den svenska) och lagar stiftades för att gynna norskt näringsliv. Dock innebar 

detta kritik i Sverige. Karl Johan försökte dock att få fler befogenheter över Norge men stötte på 

motstånd. Bland annat avskaffade norrmännen adelskapet något som inte möttes väl av kungen men 

som han till slut var tvungen att foga sig. En annan sak kungen inte ville tillåta var firande av 17 

maj, något som också ignorerades och kom att bli en svenskfientlig tillställning. Mot slutet av 1800-

talet hade Sverige spelat sina kort fel genom att först samarbeta med Tyskland vars ärkefiende 

Ryssland nu började visa sig allt starkare
19

.  

 

De stora problemen  kom i och med den ekonomiska kris som inträffade sig på 1870-talet. Många i 

Sverige tyckte att landet borde satsa mer på sig själv och sina varor och denna nationalism spreds 

sig genom detta till Norge. Norrmännen började från 1890 framföra kraftiga krav på att få en egen 

flagga och en egen utrikesminister med mera. Länderna började att allt mer glida isär trots politiska 

försök att hålla dem samman. Den nationalistiska andan svepte över hela Europa på grund av krisen 

genom tankar, värnande av den egna nationen och militärisk rustning och det är lätt att föreställa sig 

att både Sverige och Norge påverkades av detta. Redan 1895 hotade Sverige, uppbackat av den 

tyske kejsaren, Norge med krig. Under förhandlingarna för unionens upplösning 1905 var hotet om 

krig också påtagligt
20

.  

 

Den slutliga unionsupplösningen var så gott som oundviklig. I Norge hade opinionen mot unionen 

växt sig mycket stark. Efter en konflikt över ett förslag om norska konsuler som kung Oskar II 

vägrade godkänna avgick de norska statsråden och eftersom opinionen var så hätsk ville ingen 

ersätta dem. Därigenom förlorade kungen sin makt över att hålla unionen samman. Det hela 

                                                 
17 Stråth 2005A 

18 Möller, T. 2008: Svensk politisk historia 1809-1975. Studentlitteratur, 249 sidor. Sidan 24 

19 Norborg 1988. Sidan 249-254  

20 Stråth 2005A 
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utspelade sig i juni 1905 och kom i Norge att kallas ”kungens abdikation” och i Sverige 

”statsvälvningen i Norge”. I oktober 1905 förhandlades och godkändes upplösningen i Karlstad
21

. 

 

 

3.1 Åren 1894-1903 

 

Under tiden (1880-1930) befann sig Sverige i fas 3 i den demografiska tansitionen.  Detta tack vare 

att industrialiseringen hade fått fart. Detta innebar lägre dödstal, relativt höga födelsetal och framför 

allt en ökande befolkning i landet
22

. Dock hade inte dessa människor inflytande på styret. Det var 

ett stort problem att avgöra hur stort inflytande en vanlig person skulle ha på unionen. 

Arbetarrörelsen växte sig stark mot slutet av unionstiden och blev en maktfaktor att räkna med. 

Kvinnorörelsen växer sig också stark i länderna under denna tid och inspireras av andra länder i 

Europa
23

.   

 

På 1880-talet inträffar en ekonomisk kris i unionen. Denna leder till mer nationalistiska tankar i 

båda länderna och att dessa två alltmer börjar vakta sina egna intressen. Bland annat slogs det i 

Sverige vakt om att skydda svenskan. Även i Norge var motståndet mot unionen stort, speciellt mot 

slutet, och här kom motståndet från samtliga samhällsklasser. Norrmännen uppfattade att deras 

nationalistiska krav på förändringar ständigt möttes av arrogans av de styrande i Sverige och detta 

spädde på motståndet bland människorna ännu mer. Nationalismen var starkast i det norska inlandet 

där de olika gårdarna utgjorde egna små samhällen. Längs kusten fanns större fiskdistrikt med 

handelskontakter med omvärlden där motståndet inta alls var lika stort
24

.  

 

I Sverige var förhållanden i de olika länen väldigt olika på denna tid. Vissa län var rika och hade 

kommit långt i utvecklingen medan andra län hade problem med främst ekonomi. Det fanns bland 

annat stora skillnad i urbaniseringsgrad, något som antyder att industriella revolutionen hade 

kommit olika långt i olika län
25

. 

 

 

                                                 
21 Stråth 2005A 

22 SCB 1999, http://www.scb.se/statistik/BE/AA9999/2003M00/BE90S%C3%859901_06.pdf 2011-05-29. Sidan 81-86 

23 Stråth 2005B. Sidan 151-269 

24 Stråth 2005B. Sidan 289-515 

25 SCB 1999. Sidan 81-86 

http://www.scb.se/statistik/BE/AA9999/2003M00/BE90SÅ9901_06.pdf
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4 UNDERSÖKNING 

Totalt har 325 personer undersökts vilket motsvarar 25,5% av det totala antalet på 1271 personer. 

Det ska tilläggas att fler av de 1271 posterna har gåtts igenom men inte använts då de har 

konstaterats var dubbletter av personer som tidigare finns med i arkivet. 

 

4.1 Kön 

Baserat på personens förnamn som har angett har ett kön kunnat konstateras. Resultatet redovisas i 

tabellen nedan. 

 

Tabell 1: Kön 

Kvinnor: 50 personer 

Män:  275 personer 

  

 

Tabellen anger hur många av de 325 personerna som var män och hur många som var kvinnor 

 

 

Figur 1: Könsfördelning 

Figuren visar könsfördelningen där män är blått och kvinnor rött 

 

Det är övervägande män som verkar ha arbetat i Norge. Att endast 15% av de hemskickade var 

Män

Kvinnor
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kvinnor kan förklaras på flera sätt. Samhället på denna tid var uppbyggd på ett sätt som gynnade 

mannen och hans frihet och det var således lättare för män att röra sig fritt
26

. Utöver detta kan det 

tilläggas att ett antal av de kvinnor som gåtts igenom har varit i Norge med sin make och inte på 

egenhand som de flesta män verkar ha varit. Sen kan det givetvis finnas en felmarginal i att kvinnor 

inte skickades hem i samma utsträckning som männen men detta känns som något marginellt.  

 

4.2 Hemort 

Hos de flesta som skickades hem redovisas en hemort. Detta för att kunna utröna var de ska skickas 

tillbaka och för att särskilja personer. Nedan redovisas dessa hemorter i alfabetisk ordning: 

 

Tabell 2: Hemort 

Agnetorp 1 

Alster 2 

Arby 1 

Arvika 4 

Askersund 1 

Askim 1 

Aspberg 1 

Björketorp  1 

Blomskog 1 

Borge (Norge) 1 

Borås 1 

Bredsäter 1 

Brunnskog 3 

By 3 

Bylund  1 

Dalskog 1 

Ed  1 

Eda  1 

Elfkarleby 1 

                                                 
26 Hayen 2007. Sidan 170-171 
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Eskilstuna 2 

Filipstad  1 

Fredriksdal 1 

Frillesås 1 

Frösön 1 

Gagnef 1 

Gellaryd 1 

Glava 3 

Grava 2 

Grums 2 

Grythyttan 1 

Gräsmark 2 

Grödinge 1 

Gunnarskog 4 

Gällivare 1 

Gärdhem 1 

Gävle 3 

Gössäter 1 

Göteborg 12 

Hedemora 1 

Helsingtuna 1 

Hille 2 

Hinneryd 1 

Holmedal 1 

Hova 3 

Hudiksvall  2 

Håbol 1 

Håsjö 1 

Härnösand 1 

Järnboås 2 
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Järnskog  2 

Jönköping  2 

Kalmar 2 

Karlanda 3 

Karlshamn  2 

Karlskoga 1 

Karlskrona 2 

Karlstad 5 

Kila 1 

Koppum 1 

Kristiania (Norge) 1 

Kristianstad 1 

Kristinehamn 2 

Kumla 1 

Kville 1 

Köla 4 

Lidköping 2 

Lindesberg 1 

Linköping 1 

Ljusterö 1 

Lockne 2 

Luleå 1 

Lund 1 

Långerud 1 

Löckne 1 

Magneskog 1 

Malmö 2 

Mo 3 

Mora 1 

Mönsterås 1 
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Norberg 3 

Norra Råda 1 

Norrköping 8 

Ny 2 

Nyed 1 

Nyköping 1 

Närtuna 1 

Nässjö 1 

Oskarshamn 1 

Ovanåker 1 

Ransäter 1 

Rebbelberga  1 

Rogsta 1 

Råda 1 

Rölanda 1 

Sala 3 

Sigtuna 1 

Silbodal 4 

Sillerud 2 

Skellefteå 1 

Skillingmark 1 

Skön 1 

Skövde 1 

Stavnäs 2 

Stjösdalen 1 

Stockholm 51 

Stora kil 2 

Stora Tuna 1 

Strömstad 1 

Svanskog 1 
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Svartborg 1 

Sundsvall 2 

Söderdala 1 

Söderhamn 1 

Södra Finnsbya:  1 

Tankil 1 

Tanum 1 

Tidaholm 1 

Tossene 1 

Tryde 1 

Tveta 1 

Urnunge 1 

Urshult 1 

Uppsala 4 

Valsjö 1 

Ve 1 

Vetlanda 1 

Vitsand 2 

Vårvik 1 

Vänersborg 1 

Värmskog 2 

Värsås 1 

Västra Tunhem 1 

Vyhem 1 

Xania 1 

Ånimskog 2 

Åre 1 

Älgå 1 

Älvsbacken 1 

Övre Torneå 1 
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Örebro 1 

Örgryta 1 

Österåker 1 

Östhammar 1 

Östra Åby 1 

Östmark 2 

Okänt 50 

 

Tabellen anger först hemorten och sedan det antal personer som i arkivet anges ha denna hemort. 

 

Det näst största antalet hamnar under okänt. Hela 50 personer har en okänd hemort. Detta kan bero 

att personen har under väldigt många är varit kringflyttande och av denna anledning inte kan knytas 

till en specifik hemort. En annan anledning kan vara att personen dolt vem den var eftersom de 

oftast då inte heller uppgav ett födelsedatum. Den absolut största posten tillfaller dock Stockholm. 

Hela 51 personer, 16% har huvudstaden som hemort. Därefter följer Göteborg på 12 personer, 

Norrköping på 8 personer, Karlstad på 5 personer och Uppsala, Köla, Silbodal, Gunnarskog och 

Köla på 4 personer. Resterande städer och byar hade tre eller mindre av invånarna, vilket är ett stort 

antal olika byar. Totalt finns 144 olika städer och byar med i tabellen som de 325 personerna är 

fördelade på. Detta kan naturligtvis kopplas till att urbaniseringen inte var så utbredd på denna tid 

utan att människor fortfarande bodde på landsbygden. År 1900 bodde det drygt 5,2 miljoner  

människor i Sverige
27

.  Av dessa människor bodde ungefär en femtedel i städerna, det vill säga 

drygt 1 100 000 personer. Upp till en fjärdedel bodde i något som kunde betecknas som en tätort. 

Detta var en konstant ökande siffra. Upp till 500 000 personer bodde i Stockholm 
28

.  

 

Två personer anges som hemmahörande i en ort i Norge. Det är oklart i registret varför dessa 

personer är med, om de ursprungligen kommer från Sverige och sedan spenderat så mycket tid i den 

norska staden att de antas ha denna som hemort. 

 

 

Figur 2 

                                                 
27 Riksarkivet 2007, 

http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=8593&ptid=0&column=title&value=Sveriges+befolkning+1900 2011-05-29 

28 SCB 1999. Sidan 81, 86 

http://www.riksarkivet.se/default.aspx?id=8593&ptid=0&column=title&value=Sveriges+befolkning+1900
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Figuren visar personernas fördelning över olika län. 

 

Som visas i figuren är personernas ursprung spritt över hela landet. Dock är tre län mer 

framträdande än de andra nämligen Stockholms, Västra Götalands och Värmlands län. Detta är 

logiskt eftersom Stockholm på denna tid var Sveriges största stad och att Värmlands och Västra 

Götalands län var folkrika län som främst låg i anknytning till eller nära den norska gränsen. 

 

4.3 Födelseår 

I arkivet fanns även personernas födelseår angett och det visas som följer: 

 

Tabell 3: Födelseår 

1827 1 

1830 2 

1831 3 

1832 1 

1834 2 

1835 1 
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1836 1 

1837 2 

1840 2 

1841 2 

1843 2 

1844 1 

1845 3 

1846 1 

1847 2 

1848 2 

1849 1 

1850 1 

1851 2 

1852 2 

1853 3 

1854 7 

1855 3 

1856 2 

1857 3 

1858 10 

1859 5 

1860 10 

1861 6 

1862 5 

1863 7 

1864 11 

1865 2 

1866 12 

1867 12 

1868 3 
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1869 5 

1870 11 

1871 11 

1872 4 

1873 9 

1874 12 

1875 15 

1876 14 

1877 9 

1878 8 

1879 11 

1880 11 

1881 2 

1882 4 

1883 1 

1884 2 

Okänt 56 

 

I tabellen ovan redovisas det angivna födelseåret följt av hur många personer som har angivit det. 
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I figuren ovan redovisas en översikt av hur många som är födda varje år. 

 

I tabellen men främst i figuren syns tydligt att det var vanligast att arbeta i Norge om man var född 

på 1860- och 1870-talet. Av de 52 olika födelseåren som fanns i registret finns alla årtal utom ett 

med över tio personer med under denna period. Undantagen är 1858 vilket är ett årtal nära 1860-

talen. Denna information ger oss en ålderstruktur på mellan 15-44 år som den vanligaste åldern 

bland svenskarna i Norge. Detta är ganska logiskt. Medellivslängden år 1900 i Sverige var 55 år
29

. 

Detta var en arbetsför ålder då de flesta fortfarande var friska och starka. Idag går man i skolan 

mycket längre än till 15-årsålder för det mest men det var inte fallet för över hundra år sedan. 

Eftersom Sverige var i fas 3 i den demografiska transitionen innebar det att skolgången var kort och 

människor skulle i första hand komma ut i arbete. Föräldrarna förväntade sig oftast hjälp av barnen 

med olika sysslor relativt tidigt. 

 

 

 

                                                 
29 Nationalencyklopedin 2011, http://www.ne.se/sverige# 2011-05-29 
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4.4 År som personer skickades hem 

Här nedan följer en undersökning av de undersökta personerna och de år de skickats iväg. Denna 

redovisas här under. 

 

Tabell 4: År för hemskickandet 

1894 27 

1895 35 

1896 30 

1897 48 

1898 33 

1899 31 

1900 36 

1901 32 

1902 48 

1903 6 

 

  Tabellen ovan visar vilket år personer skickades hem och hur många som skickades just det året. 

 

Figuren ovan sammanfattar hur många som skickades hem varje år. 
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Det verkar har varit att jämnt flöde av hemskickade under perioden. Det enda år som skiljer sig 

kraftigt mot de andra är 1903, med endast 6 hemskickade. Detta beror på att arkivet är ofullständigt 

från just detta år. Det finns två toppar, 1897 och 1902 med vardera 48 hemskickade medan 

resterande år har mellan 27 och 35 hemskickade. Det finns en mycket liten tendens till att de 

hemskickade blir fler men den är så lite att den kan bero på urvalsprocessen lika väl som på att det 

faktiskt var så. 

 

 

4.5 Anledning till hemskickandet. 

I materialet anges också på olika sätt varför personen ifråga har blivit hemskickad från Norge och 

detta redovisas nedan. 

 

Tabell 5: Anledningar 

Medellös/Arbetslös 142 

Sjuk/skadad 72 

Kriminalitet  60 

Psykiskt sjuk  8 

Lösdriveri 9 

Okänt 34 

 

Tabellen ovan visar anledningar till varför människor skickades hem och hur många som skickades 

hem av denna anledningen. 
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Figuren ovan sammanfattar anledningar till att människor blev hemskickade 

 

Den vanligaste anledningen till att en person blir hemskickad är att personen är medellös eller 

arbetslös, det vill säga inte har några pengar. Hela 43% (142 stycken) av personerna faller under 

denna kategori. Därefter kommer sjuk eller skadad på drygt 22% tätt följt av kriminalitet på 18%. 

Ett smärre antal personer (34, vilket utgör 10%) har av en okänd anledning skickats tillbaka. 

Ovanliga anledningar till att skickas tillbaka är psykisk sjukdom och lösdriveri. Dessa motsvarar 8 

och 9 personer eller 2-3%.  

 

En person som begär att få bli hemskickad 1903 och anger att det är dåliga tider i Norge och det inte 

av denna anledning finns något arbete. Det är inte helt ovanligt att de personer som är arbetslösa, 

medellösa eller sjuka ber om att få bli skickade hem till Sverige varpå de då beviljas en biljett hem 

och ibland en liten summa. I både Sverige och Norge var det under denna tid en ekonomisk kris och 

tillgångarna var knappa. 

 

Rubriken kriminalitet kan innehålla ett flertal olika brott. Dock verkar brott med alkohol inblandat 

som relativt vanliga. Andra brott som förekommer är bland annat olaglig försäljning av böcker, 

stöld, rån, barnmord mm. Under medellös faller även människor som har levt i Norge på 

fattigunderstöd, vilket motsvarar en liten andel. Ofta anges inte vad människorna är sjuka av men 

exempel på sjukdomar som nämns är syfilis, gonnoré, synfel, en man har slagit av sig benet med 

mera. Psykiskt sjuk innebar för det mest att de hade varit inlagda på ett psykiatriskt sjukhus i Norge 

eller skulle komma att bli det i Sverige. Det fanns dock undantag, bland annat blir en man 

hemskickad för att han hotat att ta livet av sig. 

 

Figur 4: Anledningar till hemskickande
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5 SLUTSATSER  

 

5.1 Kön 

Det är överlägset fler män än kvinnor som skickas hem. Detta kan bero på de könsroller som då 

fanns i samhället och som den starkt växande kvinnorörelsen i Sverige kämpade emot. Det är ofta 

förenligt med att land i fas 3 av den demografiska transitionen att kvinnorna söker mer inflytande då 

deras utbildningsnivå och delaktighet på arbetsmarknaden ökar. Till synes hade inte dessa i idéer 

nått de stora massorna än då många av kvinnorna var i Norge med sina makar. Dock kan det finnas 

en felmarginal i att kvinnorna kanske var i Norge i större utsträckning men de kanske inte skickades 

hem lika ofta. De kan ha varit bättre på att hålla sig med arbete, vara friska och hålla sig på rätt sida 

av lagen. Detta är dock endast spekulationer. 

 

  

5.2 Hemort 

Det verkar som att människorna i undersökningen kom från olika delar av landet och från många 

olika orter. Det förstnämnda är lite förvånande eftersom Sverige under perioden hade stora 

befolkningsskillnader mellan länen och det känns då logiskt att de kanske borde komma från en 

specifik del av landet. Kanske var de som sökte sig till Norge personer från alla län med problem 

och som kanske ville bort, det vill säga den typen av människor som finns oavsett omgivningen. 

Vidare byggdes kommunikationerna ut i och mellan länderna under denna tid och detta innebar att 

det var lätt för människor från hela Sverige att ta sig över till Norge. 

 

Anledningen till det stora antal orter som finns representerade har med den jämfört idag låga 

urbaniseringsgraden i Sverige. Sverige var som tidigare nämnt i fas 3 i den demografiska 

transitionen och detta är ett steg där urbaniseringen ökar markant. Kanske var det många från byar 

där det inte längre fanns arbeten som sökte sig till Norge men även de som sökt sig till Stockholm i 

hopp om jobb men blivit besvikna. 

  

 

5.3 Födelseår 

Sammanfattningsvis var de hemskickade personerna oftast mellan 15-44 år gamla. Med tanke på att 

medellivslängden var 55 år är detta ingen uppseendeväckande siffra. Skulle de vara mycket yngre 

skulle de nästan vara för små för att kunna söka jobb och framförallt för att kunna kroppsarbeta. 
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Kanske kan den typen av arbete som utförs i Norge av ”gästarbetare” som ändå svenskarna måste 

kännetecknas som tufft och icke passande för barn och äldre.  

 

 

5.4 År för hemskickandet 

Under den undersökta perioden har ett jämnt flöde skickats hem via Värmland. Detta ter sig inte har 

förändrats ju närmare unionsupplösningen man kommer. Trots de registrerade motsättningar som 

fanns länderna emellan och de hot och provokationer de utförde mot varandra. Kanske kan det vara 

så att alla dessa var rörelser på det politiska planet som inte påverkade synen på olika individer. 

Norrmännens motstånd mot den union var främst ett motstånd mot kungen och de styrande i 

Sverige och inte mot dess folk. Dock skall det icke förglömmas att bara för att inte fler skickades 

hem från Norge så var allt bra där. Svenskar kan ändå funnit sig oönskade i grannlandet men 

norrmännen skickade inte ut dem för det.    

 

 

5.5 Anledning till hemskickande 

Det är inte förvånande att den överlägset mest förekommande anledningen till att människor blir 

hemskickade är att de är arbetslösa eller medellösa. Från 1870-talet spred sig en ekonomisk kris i 

Europa och i hela unionen. Detta ledde till att människor blev av med sina arbeten. Detta ledde 

också till att nationalistiska tankar spred sig allt mer i Sverige och Norge. Därför är det inte alls 

förvånande att norrmännen själva ville ha de arbetstillfällen som fanns och inte ge dem till några 

svenskar.  

 

Det är en avsevärd mängd som har skickats hem på grund av kriminalitet. Frågan är här om det är 

den typen av desperata människor som söker sig till Norge och kanske är mer benägna att testa 

gränserna. Dock kan detta också ha ett samband i den ekonomiska kris som fanns även i Norge som 

kan ha lett till att människor var mer desperata. 

 

 

5.6 Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra en grundligare undersökning av materialet för att utröna mer 

exakt vilka dessa personer var. Kanske för att kartlägga mer grundligt hur statistiken hörde ihop till 

exempel vilken ålder det var på de kriminella eller könet på de psykiskt sjuka. Dessutom vore det 
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intressant med en vidare undersökning av det norska samhället i jämförelse med de svenska för att 

kunna se hur dessa personer har det. 
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