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Abstract 

Två svenska socknar omkring nödåret 1867 - En jämförelse i befolkningsutvecklingen 

Uppsatsen undersöker två svenska socknar kring nödåret 1867. Syftet är att se de 

direkta och varierande konsekvenserna av en missväxt. Socknarna är Vilhelmina i 

Norrland och Döderhult i Småland och den avgränsade tidsperioden är 1865-1870. 

Undersökningen har gjorts utifrån församlingarnas kyrkoarkiv samt Statistiska 

Centralbyråns (SCB) befolkningsstatistik. Forskningsläget visar på varierande 

konsekvenser av nödåren 1867-1869 och ett tydligt samband med en ökad emigration 

till Nordamerika, men det finns ingen liknande jämförelse på mikronivå som detta 

arbete kan visa. I uppsatsen finns en översikt över Sverige på 1860-talet, missväxtåren 

samt en beskrivning över Vilhelmina och Döderhult. Stapeldiagram presenterar de två 

socknarnas födda, döda, utflyttade, emigrerade samt totala befolkningsmängd. Vad 

undersökningen kommer fram till är en negativ men icke dramatisk 

befolkningsutveckling som skiljer sig åt mellan de två socknarna, framförallt vad gäller 

emigrationerna. 

Nyckelord: 1867, 1860-tal, missväxt, nöd, svält, hungersnöd, emigration, 

befolkningsmönster, socken, Norrland, Småland 

Two swedish parishes around the famine year 1867 - A comparison of the population  

This essay focuses on two swedish parishes before, during and after the famine in 

Sweden 1867. The purpose is to see the direct and varying impacts by crop failures. The 

parishes are Vilhelmina in northern Sweden and Döderhult in southern Sweden. The 

delimited period is 1865-1870. The study was made based on the parishes' church 

archives and statistics from Statistiska Centralbyrån (SCB). Previous research shows 

various impacts by the crop failures 1867-1869 and a clear relationship with the 

following mass emigrations to North America. But there is no previous comparison on a 

micro level and between these two different geographical areas which this essay has 

done. The essay gives an overview about the crop failures, Sweden in the 1860's and 

facts about Vilhelmina and Döderhult. Statistic bars display the number of deceased, 

born, expatriates, emigrants and total population. The conclusion of the study is a  

negative but not dramatic evolvement of the populations, and with differences between 

the parishes, particularly regarding the emigrations. Keywords: 1867, 1860s, crop 

failure, want, starvation, hunger famine, emigration, population pattern, parish, 

Norrland, Småland, Lapland, statisti
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1. Inledning 
"Hungern härjade hans hembygd, medan han själv satt här med sädesbingar, som var 

fyllda upp till taket. Han läste om kornet på de steniga smålandsåkrarna, som i somras 

blev för kort att skäras, men själv bärgade han sin största gröda härute. I gamla landet 

åt de bröd av vitmossa, men i hans hus strök de tjockt med smör på vetebröd och åt så 

mycket de tyade av det. I deras gamla land rådde nöden, i deras nya överflödet. 

  Karl-Oskar begrundade djupt denna stora skillnad." 
1
 

 

De räknas som de sista stora nödåren i vår svenska historia, svagåren på 1860-talet och i 

synnerhet "ett satans år" 1867. Fortfarande levde de flesta svenskar på landsbygden och 

försörjde sig med jordbruk, traditionerna och levnadssättet i bondesamhället hade djupa 

rötter. Men industrialiseringen hade börjat omvandla Sverige från grunden. Laga skifte 

genomfördes på olika håll i landet och sprängde byarna, jordbruket moderniserades med 

nya metoder, redskap och grödor. Järnvägsnätet hade börjat breda ut sig och 

kommunikationerna förbättrades. Befolkningen ökade kraftigt samtidigt som den 

spirande emigrationen till Nordamerika växte i omfattning.
2
  

  Missväxten 1867 började med en iskall vår och en sen sådd. Redan i början av 

september kom frostnätter i hela Norrland och de grödor som inte hunnit bärgas frös 

bort. En nödhjälpskommitté startade insamlingar för nödhjälp och regeringen skänkte 

och lånade pengar för att lindra nöden. Men det var mycket av pengarna och 

spannmålen som inte hann fram innan vintern.
3
 1868 blev det sämre året för södra 

Sveriges del med missväxter i flera län. 

  Dessa nödår har lämnat stora avtryck i både medvetande och historieskrivning. 

Uppsatsen jämför befolkningsmönstret mellan två socknar runt "ett satans år" för att se 

de direkta konsekvenserna på befolkningen. Socknarna är Vilhelmina i Norrland och 

Döderhult i Småland, de landsdelar som drabbades hårdast. I uppsatsen undersöks hur 

varierande en missväxt kunde drabba befolkningen i två socknar med helt olika 

förutsättningar och om det direkt synes ha påverkat emigrationerna. 

                                            
1
  Moberg, Vilhelm. Sista brevet till Sverige. Albert Bonniers förlag, 1996, s 224 

2
 Hedenborg, Susanna. Kvarnström, Lars. Det svenska samhället 1720-2006, Böndernas och arbetarnas 

tid. Studentlitteratur, Lund, 3 uppl, 2009, s 51 
3
  Häger, Olle. Torell, Carl. Villius, Hans. Ett satans år. Sveriges Radios förlag, Stockholm, 1978, s 73-81 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Åren 1867-1869 är ett välbekant inslag i vår historieskrivning men skildringarna kan 

lätt bli något för översiktlig eller enahanda. Målsättningen med detta arbete är att se de 

direkta och varierande följderna i befolkningsutvecklingen av ett missväxtår. Jag vill ge 

konkreta exempel på konsekvenserna av 1867 och visa hur befolkningen drabbades 

olika. För det syftet har jag följande frågeställningar: 

 

● Drabbades socknarna olika hårt av nödåret och har det i så fall ett tydligt samband    

   med socknens geografiska läge och befolkningens försörjningssätt? 

● Hur såg kontext ut över valda socknar: geografi samt befolkning och dess  

   försörjning?   

● Hur många dog, föddes, utflyttade och emigrerade i valda socknar under valda  

   tidpunkter? 

● Går det att se en negativ befolkningsutveckling i socknarna och sätta det i samband  

   med missväxterna 1867? 

● Går det att se en ökad emigration under den valda perioden och sätta det i samband  

   med missväxterna 1867? 

1.2 Avgränsningar 

Undersökningen rör sig runt året 1867 med den avgränsade perioden 1865-1870. Flera 

år under 1860-talet beskrivs som "svagår" och det har inte gått mig förbi, men fokus 

ligger på 1867 eftersom det beskrivs som det värsta året. 

  Under arbetets gång har avgränsningen justerats lite, men den ursprungliga tanken har 

hela tiden varit intakt. Först var den uttänkta avgränsningen en 10-årsperiod med tre års 

undersökningspunkter före, under och efter 1867 - alltså fem år mellan varje punkt. Men 

efter inläsning av litteratur om "ett satans år" och sökningar i källmaterialet förstod jag 

att det skulle bli både en gles och skev undersökning. Det ger en bättre bild av 

befolkningsmönstret med en sammanhängande period, och det blev också klart för mig 

att ett missväxtår får sina största konsekvenser det följande året under vintern och våren. 

Hade jag valt 1867 som undersökningspunkt hade det inte sett så iögonfallande ut. En 

läsare kan luras tro att missväxten inte var så illa trots allt. Men året efteråt, 1868, märks 

det tydligare. Därför ändrade jag undersökningsperioden till 1865-1870. Då syns i 
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undersökningen en obruten utveckling och om den är negativ eller positiv. Med negativ 

befolkningsutveckling menas att socknens invånarantal minskar och att färre föds och 

fler dör jämfört med åren innan. 

  De två socknar jag valt är Döderhult i Småland och Vilhelmina i Västerbotten. 

Småland och Norrland beskrivs i litteraturen som hårdast drabbade och därför ville jag 

välja två socknar från dessa områden. Jag vill se hur 1867 kan drabba två inbördes olika 

socknar, och därför valde jag ut Vilhelmina och Döderhult eftersom de är olika mot 

varandra och därmed har helt olika förutsättningar inför missväxtår. Vilhelmina är 

belägen längst västerut i landet, på gränsen mot Norge. Döderhult ligger vid den 

småländska kusten och hade nära till flera städer, vilket Vilhelmina inte hade. Närheten 

till hamnstäder underlättade förstås för emigranter. En fjällsocken som Vilhelmina hade 

sämre kommunikationer och en glesare befolkning som försörjde sig på en 

blandekonomi. Döderhult var en utpräglad lantbrukssocken och mer befolkad. Dessa är 

de största skillnaderna mellan socknarna.  

  Från 1856 då Oskarshamn fick stadsrättigheter har staden en egen kyrkobokföring.
4
 

Det är därför endast Döderhults församlings kyrkoböcker jag undersökt och där ingår 

inte Oskarshamn. 

  Beteckningen "socken" är egentligen inte helt korrekt eftersom 1862 års 

kommunreform gjorde socknarna till kommuner.
5
 Men i arbetet används ordet "socken" 

ändå, istället för "kommun". Reformen hade inte genast ändrat ordvalet hos invånarna 

själva eller alla myndigheter, så det faller sig naturligt att jag benämner ett område som 

socken eftersom dåtiden själv gjorde det. Kommungränserna var detsamma som 

sockengränserna. 

  Alla socknens utflyttare varav Amerikaemigranter redovisas i arbetet. Från början 

avsåg jag att endast redovisa Amerikaemigranter, men det hade blivit ett magert 

material och för att kunna se emigrationens utveckling och ett eventuellt negativt 

befolkningsmönster fann jag det mest lämpligt att inkludera hela källan, det vill säga 

alla utflyttare från kyrkoböckernas utflyttningslängder. Däremot redovisas inte 

inflyttningen i socknarna. Det har inte relevans till frågeställningarna, och en läsare kan 

ändå få en uppfattning om socknens befolkning ökade eller minskade i invånarantalet 

presenterad i undersökningen. 

                                            
4
  www.skatteverket.se. Sveriges församlingar genom tiderna, april 2013 

5
 Hedenborg. Kvarnström. Det svenska samhället 1720-2006, Böndernas och arbetarnas tid., s 175 
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  För att ge exempel på den katastrofbild av nödåren som finns inte bara i 

historieskrivningen utan i det svenska medvetandet överhuvudtaget så finns ett avsnitt 

under "Bakgrund" om skönlitterära skildringar av dessa år. Syftet med dessa exempel är 

att visa hur bilden av 1867 formats från många olika håll och blivit assimilerad i vårt 

medvetande och historieskrivning.  

1.3 Källor och metod  

Sverige har förmodligen den äldsta nationella moderna befolkningsstatistiken i världen. 

Den moderna statistikformen började vid mitten av 1700-talet, med inrättandet av 

Tabellverket 1749 som sedan blev Statistiska Centralbyrån (SCB) 1858.
6
  

  1686 lades grunden för en allmän folkbokföring i kyrkans regi med den kyrkolag som 

föreskrev att prästerna skulle föra anteckningar om socknens invånare. Kyrkoarkiven 

från tiden före 1895 förvaras på landsarkiven och mycket av det finns tillgängligt via 

internet. Socknen/församlingen är grunden för den kyrkliga indelningen.
7
  

  De källor som använts för att undersöka befolkningsmönstret i respektive socknar är 

församlingarnas kyrkoarkiv som finns hos landsarkiven i Härnösand och Vadstena. Här 

har födelse- och dopböcker, död- och begravningsböcker samt in- och 

utflyttningslängder varit den huvudsakliga källan. Dessa har löpande jämförts med 

SCB:s summariska folkmängdsredogörelser. Detta material bygger på inlämnade 

uppgifter om församlingens invånare till SCB från landets alla präster. Från och med 

1860 blev församlingarna skyldiga att sända in utdrag ur kyrkoböckerna till SCB.
8
 

Alltså står i SCB:s material också antal döda och födda i respektive socknar, vilket jag 

kontrollerat kyrkoböckernas uppgifter mot.  

  SCB:s summariska folkmängdsredogörelser är i uppsatsen källa för socknarnas totala 

befolkningsmängd samt utflyttade och Amerikaemigranter. 

1.3.1 Skillnader mellan kyrkoböckerna och SCB 

I några fall har inte siffrorna överensstämt. Vad gäller födda och döda har det inte varit 

mer än några enstaka personer fler/mindre i SCB:s material. Det vanligaste är att några 

personer fattas. I dessa fall har jag valt att använda kyrkoböckernas uppgifter. Det är 

den ursprungliga källan och här kan varje person spåras med namn, ort och datum. 

                                            
6
 Hedenborg. Kvarnström. Det svenska samhället 1720-2006, Böndernas och arbetarnas tid., s 62-66 

7
 Clemensson, Per. Andersson, Kjell. Släktforska! Steg för steg. LTs förlag, Stockholm, 4 uppl, 1993,   

s 18-19 
8
 www.arkivguiden.net. Den svenska folkbokföringen genom tiderna, april 2013 
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SCB:s material är avskrifter från dessa kyrkoböcker och misstag kan ske i överföringen, 

särskilt kring de personer som infördes i kyrkoböckerna mot slutet av året efter 

mantalsskrivningen i november. Så var det alla år under den avgränsade perioden. 

  Utflyttningslängderna kring Döderhult socken har dock vissa år gett anmärkningsvärda 

skillnader när jag jämfört med de summariska folkmängdsredogörelserna från SCB. 

Några år stämmer det precis. Men t.ex. år 1870 anger utflyttningslängden 239 

utflyttade,
9
 medan SCB anger 517.

10
 Detta har orsakat mycken huvudbry men något 

klart svar har jag inte funnit. Kyrkoarkivets bilagor till flyttningslängderna är ett 

material på över 1000 sidor, men det består av flyttbetyg för socknens inflyttare och är 

alltså inte aktuellt för utflyttarna. Vid kontakt med SCB samt Vadstena landsarkiv fanns 

inga andra förklaringar än rent generella.  

   En möjlighet är att prästen i Döderhult inte antecknade alla utflyttade personer i 

kyrkoboken, utan skrev upp dem på ett separat blad av okänd anledning. Dessa räknades 

sedan in när han sände in uppgifter över året till SCB, men de kom inte med i 

kyrkoboken. SCB:s statistik kanske togs fram vid ett senare tillfälle, medan kyrkoboken 

stängdes efter årets slut. Det kan också vara så att SCB:s statistik baseras på både 

Döderhults utflyttningslängd och de församlingar som utflyttarna flyttade till, något som 

är omöjligt för mig att reda ut. 

  En annan tänkbar förklaring kan vara flyttningen från Döderhult till Oskarshamn. 

Socknen har ju en speciell situation med en stad mitt i som har en egen kyrkobokföring 

så sent som från 1856. Det kan vara så att folk flyttade in till staden och för prästen var 

Oskarshamn och Döderhult samma område så han antecknade dessa flyttare på en 

särskild bilaga men förde inte in dem i kyrkoboken. Att människor sökte sig in till 

städerna är för övrigt en vanlig företeelse under denna period. 

  Jag har utifrån dessa tänkbara förklaringar bestämt mig för att använda de summariska 

folkmängdsredogörelserna som källa vad gäller utflyttare, både i Vilhelmina och 

Döderhult. Hade SCB angett en lägre siffra än utflyttningslängderna - som ofta är fallet 

vad gäller födda och döda - hade jag valt utflyttningslängderna som källa. Men när 

SCB:s summariska uppgifter visar på flera hundra personer mer än kyrkoboken tror jag 

knappast att antalet är fantiserad. Jag anser att SCB är en pålitlig källa och hade det mot 

                                            
9
 Landsarkivet Vadstena. Döderhults kyrkoarkiv. Utflyttningslängder, SE/VALA/00065/B 1/3 (1861-                    

1887) sidor 132-143 
10

 Statistiska Centralbyrån (SCB) Döderhults församling. Samlingspost, Summariska   

folkmängdsredogörelser från församlingarna m. fl. 1860-1972, SE/RA/420401/01/H 3 AA /48 (1870) s. 

627 
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alla odds varit misstag i de summariska folkmängdsredogörelserna borde de ha 

upptäckts för länge sedan. Det här är material som är öppet för granskning och många 

använder och forskar kring dessa siffror. 

  För att räkna samman Amerikaemigranter har jag i utflyttningslängderna granskat för 

varje person vilken ort de flyttade till. Handstilar är som bekant ofta svårtydda i 

kyrkoböcker, men det har gått bra att uttyda "Amerika", "Nordamerika" eller "Amerikas 

förenta stater" som utflyttningsort för sockenborna. Sedan har dessa uppgifter 

kontrollerats mot SCB:s summariska folkmängdsredogörelser där en sammanställning 

över församlingens emigranter finns bifogad för varje år. I denna sammanställning står 

emigranterna listade med namn och utflyttningsort och uppgifterna kan alltså 

kontrolleras. I något fall har SCB angett enstaka fler antal emigranter. Jag har då valt att 

använda SCB:s uppgifter eftersom jag kan ha gjort misstag i att tyda 

utflyttningslängderna och missat någon emigrant.  

  De emigranter som finns med i statistiken är de legala emigranterna, de som begärt 

flyttbevis. Man får räkna med att inte alla begärde flyttbevis och siffran över emigranter 

i verkligheten förmodligen var lite högre. 

  Samerna är en grupp som ofta saknas i äldre befolkningsstatistik.
11

 I sin nomada 

livsstil rörde de sig över både socken- och riksgränser och många infördes inte i 

kyrkoböckerna. Eftersom Vilhelmina socken hade en del samiska invånare kan jag 

endast konstatera att förmodligen fattas flera av dessa i kyrkoböckerna. Ibland anges 

personer med prefixet "lapp" i kyrkoböckerna, exempelvis "lappflickan", så alla saknas 

inte. Till SCB:s summariska folkmängdsredogörelser har prästen också bifogat ett 

särskilt blad rörande den "lappska" befolkningen. Men förmodligen fanns det något fler 

invånare i Vilhelmina socken än vad min framtagna statistik kan visa. 

1.5.2 Litteratur  

En god instruktionsbok för hur man söker i kyrkoböcker är "Släktforska! Steg för steg" 

av Per Clemensson och Kjell Andersson. Mitt bästa råd till den som vill börja forska i 

kyrkoböcker är dock att söka hjälp hos en förening eller släktforskare. Jag fick mycket 

god hjälp av den lokala föreningen för hembygdsforskare. Det är lätt att läsa fel och 

svårt att hitta rätt i dessa källor och man bör vända sig till en kunnig person. 

                                            
11

 Andersson Palm, Lennart. Folkmängden i Sveriges socknar och kommuner 1571-1997. Historiska   

institutionen Göteborgs Universitet, Stockholm, 2000, s 338 
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  För att få en historisk överblick över Sveriges befolkning och hur statistiken 

tillkommit har jag använt mig av Lennart Andersson Palms bok "Folkmängden i 

Sveriges socknar och kommuner 1571-1997". Det var utifrån detta arbete som jag valde 

de två socknarna. Andersson Palm redogör för befolkningen i varje län och socken 

sedan 1500-talet med hjälp av tabeller och kartor, han beskriver också de brister som 

finns i folkbokföringen. Denna bok har varit till god hjälp både då jag sökte efter 

socknar till undersökningen och för att se hur befolkningsstatistiken framställts genom 

århundraden. 

  För att beskriva de bägge socknarna har jag fått plocka ur olika källor. Jag har inte 

funnit en samtida beskrivning över någon av socknarna, men källmaterialet är det äldsta 

jag kunnat finna och ligger närmare till 1860-talet än nutid. O.P. Pettersson (1859-1944) 

var en infödd författare, hembygdsforskare och lärare som verkade i Vilhelmina socken 

och skrev "Gamla byar i Vilhelmina" i fyra band. De räknas som en av de främsta 

skildringarna av kolonisationsförloppet i övre Norrlands inland och är en betydelsefull 

källskrift om Vilhelmina socken.
12

  

  Litteratur om Döderhult visade sig svårare att finna men C.F. Bergströms bok 

"Oskarshamns historia 1856-1906" har kunnat bidra med en del fakta. Boken skrevs 

med anledning av 50-årsfirandet av staden Oskarshamn. Skatteverkets praktiska 

förteckning över Sveriges alla församlingar samt Hans Harléns geografisk-historiska 

uppslagsverk har också utgjort källa om socknarna. 

  Den enda bok som endast avhandlar 1867-1868 är "Ett satans år" från 1978 av Olle 

Häger, Carl Torell och Hans Villius. Boken fokuserar på Norrland och innehåller 

mycket detaljer, information och illustrationer. Denna bok och Carl-Johan Gadds "Den 

agrara revolutionen 1700-1870" har gett bakgrund och fakta kring 1867 och 1860-talet. 
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 Pettersson, O.P. Gamla byar i Vilhelmina Del I-II. Facsimileutgåva efter originalupplagan 1941-1960.    

Två förläggare bokförlag, Umeå, 1982, baksida 
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2. Tidigare forskning 
Denna undersökning är en mikrostudie i två specifika områden och någon liknande 

jämförelse i anknytning till nödåret 1867 har jag inte funnit. Missväxterna i Sverige 

kring 1867-69 är annars ett standardinslag i historieböcker och ibland behandlas ämnet 

djupare i olika avhandlingar och studier. Det finns också mycket litteratur kring 

utvandringen till Nordamerika och sambandet till nödåren. 

2.1 Emigrantforskning  

Professor Ulf Beijbom är svår att förbigå då man läser om utvandringen till 

Nordamerika, i synnerhet när det handlar om Småland. Beijbom har skrivit många 

böcker i ämnet, han är historiker och tidigare chef för Svenska Emigrantinstitutet i 

Växjö. Hans linje är tydlig då det gäller emigrationsvågen vid början av 1870-talet då 

han sätter det i direkt samband med missväxtåren på 1860-talet."Nödåren 1867-69 utgör 

den direkta upptakten till massemigrationen. Utan dem hade den stora utvandringens 

start blivit mjukare"
13

 skriver han i boken "Mot löftets land". Beijbom nämner flera mer 

långverkande motiv bakom utvandringen: en folkökning i Sverige, förändrade 

värderingar, religiösa förföljelser, motvilja mot värnplikt, en rotlöshet i de nya 

industriella miljöerna.
14

 Men det är missväxterna på 1860-talet som han pekar ut som 

främsta orsak bakom de stora antal utvandringar som skedde åren därefter. 

  1868-69 utvandrade enligt Beijboms uppgifter 54 000 svenskar till Nordamerika
15

 och 

trots att nödåren drabbade värst i Norrland var det i de södra, västra och mellersta 

Sverige som de resulterade i en kraftigt ökad utvandring.
16

 Detta förklarar han med att 

det inte fanns en emigranttradition i Norrland och att kommunikationerna var sämre. 

"Dessa förutsättningar fanns längre söderut. Här uppstod därför det för Sverige 

tämligen unika sambandet mellan skördeutfall och utvandring."
17

  

  Även om Carl-Johan Gadd i boken "Den agrara revolutionen 1700-1870" också är 

inne på det direkta sambandet mellan nödåren och den efterföljande emigrantvågen går 

han till skillnad från Beijbom ett steg längre och menar att den avgörande faktorn 

bakom emigrationerna var själva möjligheten att till rimlig kostnad resa till 

Nordamerika. Gadd räknar upp Irland, Norge, Storbritannien och Sverige som de länder 

                                            
13

 Beijbom, Ulf. Mot löftets land, den svenska utvandringen. LTs förlag: Stockholm, 1995, s 19 
14

 Ibid, 11-20 
15

 Ibid, s 43 
16

 Ibid, s 42 
17

 Ibid, s 43 
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som fram till 1930 hade den största emigrationen. Vad de hade gemensamt var inte att 

de var de fattigaste länderna i Europa, utan de som hade kortast resväg till Nordamerika. 

Den goda läskunnigheten hos människorna bidrog också till att informationen spreds. 

"Hårddraget skulle man kunna säga att emigrationen till Nordamerika är ett tidigt 

exempel på arbetsmarknadens internationalisering."
18

 

  Bernth Edman skrev 1969 en avhandling om emigrationen i Vilhelmina socken 1862-

1930. Edman har utifrån församlingens kyrkoarkiv - samma källa som jag använt - 

sammanställt statistik om socknens alla emigranter. Han nämner dock endast 

översiktligt 1867 och andra missväxtår, och då i samband med socknens mortalitet. Men 

det stora tomrummet i hans avhandling är att han inte närmare utreder orsakerna bakom 

emigrationsvågorna. Edman sitter med ett slutresultat och diskuterar statistiken och 

källorna, men djupare förklaringar och analys bakom emigrationsfenomenet saknas. 

Denna studie går så att säga från andra änden och tar en händelse, ett missväxtår, och 

undersöker om det går att sätta i samband med emigrationerna. Det är ett försök till en 

förklaring bakom Amerikaemigrationerna, förklaringar som nästan helt saknas i 

Edmans arbete.  

2.2 Forskning kring 1867-1869 

Beijbom skriver att enligt beräkningar från SCB orsakades ett tusental dödsfall per år 

direkt eller indirekt av missväxten. "1869 steg dödlighetsantalet till rekordhöga 2,2 % 

av medelfolklängden".
19

 Han vill samtidigt tona ner nödårens omfattning och påpekar 

att inte alla delar av landet drabbades eftersom kornbodar och import lindrade nöden på 

många platser. Såren läktes också snabbt när missväxterna var över. Men deras innebörd 

är ändå något som ingen historiker kan förbise tycker Beijbom.
20

  

  Liksom Beijbom ger Gadd en något nedtonad bild av 1867. Gadd skriver om 

missväxten lite ytligt, men enligt honom fanns dock på 1860-talet jämfört med tidigare 

svagår buffertar i ekonomin, lagerhållning och förbättrade kommunikationer. Han 

skriver att de dåliga tiderna avsatte endast små spår i dödlighetskurvan och att alla delar 

av Sverige inte drabbades lika illa av missväxten.
21

  

  "Självskrivna liv - studier i äldre folkliga levnadsminnen" av Britt Liljewall är från 

2001 och ett resultat av projektet "Skrivande 1800-talsbönder och deras värderingar" 

                                            
18

 Gadd, Carl-Johan. Den agrara revolutionen 1700-1870. Natur och Kultur/LTs förlag, 2000, s 367 
19
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20
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21
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vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Liljewall är fil.dr. i historia och docent i 

agrarhistoria. Hon har i boken använt ett källmaterial och metod mycket annorlunda mot 

denna uppsats undersökning. Liljewall har arbetat med en stor mängd egenhändigt 

skrivna levnadsminnen från vanliga 1800-talsmänniskor för att bl.a. jämföra den bild 

som formas i levnadsberättelserna med den moderna historieskrivningen baserad på 

andra källor. Liljewall ägnar ett kapitel åt nödåren på 1860-talet i belysning av 

levnadsberättelserna och frågar sig hur det går till när händelser blir minnen och fogas 

in i historieskrivningen.
22

 Liljewall går först igenom skördeutfallen för hela Sverige för 

att ge en översikt över nödåren, sedan låter hon dagböcker och levnadsberättelser 

beskriva denna period. Skildringarna har en geografisk spridning och det ger också 

varierande berättelser. Det som blivit känt för oss som "de sista nödåren i Sverige" var 

okänt för de samtida. Bondedagböckerna ger konkreta men osammanhängande och 

otolkade bilder av dessa år, eftersom  människorna inte hade något 

efterhandsperspektiv.
23

 

  Behållningen av Liljewalls stora arbete är ett fräscht perspektiv på nödåren eftersom 

omfånget på källmaterialet är tidigare obrukat i ett sådant här sammanhang. Vad hon 

kommer fram till är att hon inte finner någon enhetlig bild av missväxterna i 

bondedagböckerna, orsakerna till de dåliga skördeutfallen växlar och landsdelarna 

drabbades under olika år.
24

  

  De flesta historieskrivningar är alltså inne på att nödåren drabbade olika i Sverige och 

ger ibland exempel på detta, men då något grovhugget på länsnivå. Jag ville gräva ännu 

djupare med denna undersökning och gå ned på mikronivå. Det enda arbete jag funnit 

som gör något liknande är "Bitter bread, the famine in Norrbotten 1867-1868" av Marie 

C Nelson, en doktorsavhandling från 1988 vid Uppsala Universitet. Skillnaden mot min 

undersökning är att Nelson koncentrerar sig enbart på Norrbotten och jämför inte med 

något annat område med annorlunda förutsättningar. 

  Nelsons avhandling ger en översikt över 1860-talet i Norrland, definition av svält och 

kris, samt en undersökning av 1867-1868 med tre norrbottniska socknar som 

detaljexempel. Nelson har liksom jag använt befolkningsstatistik från SCB och för 

detaljstudier av sina socknar kyrkoarkivens död- och begravningsböcker samt födelse- 

och dopböcker. Hon går först igenom Norrbotten på 1860-talet och sedan ner på 

                                            
22
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detaljerad nivå med de tre socknarna som exempel. Vad Nelson kommer fram till i sin 

analys är att svälten 1867-1868 inte var som de i äldre tider, att dödsfall relaterade till 

svältsjukdomar inte var många och att folk direkt svalt ihjäl är en myt. De blev 

försvagade av den dåliga kosten och stod sämre emot vanliga sjukdomar som till 

exempel lunginflammation. Men Nelson skriver i sina avslutande ord att även om 

mycket kring dessa missväxtår är en myt, levde bönderna onekligen i misär och många 

av dem fick livnära sig på barkbröd och mossa.
25

 

  Enligt henne definieras ett samhälle i kris inte endast av att antal döda ökar. 

Komplexiteten i svältsituationer och de många inverkande faktorerna är relevanta då 

man undersöker effekten på individer. Som en del av den demografiska bilden av ett 

samhälle karaktäriserad av hunger och nöd måste man också räkna in sjunkande 

födelse- och äktenskapstal.
26

 

  Marie C. Nelson nämner också emigrationen och om den synes direkt påverkad av 

missväxterna under 1860-talet. Hon kan i sin undersökning se en ökning av emigranter 

mot slutet av 1860-talet i en av sina exempelsocknar och sätter det i samband med 

svårigheterna kring missväxterna. Men samtidigt menar hon att ökningen är liten 

jämfört med de massutvandringar som skulle komma.
27

 Nelson gräver inte djupare i 

ämnet om emigrationer och ett eventuellt samband med missväxterna 1867-1868. Det 

hade varit intressant om hon istället för att redogöra för endast en sockens utvandring 

jämfört med de andra socknar hon valt ut, eller mot ett annat geografiskt område. En 

sådan jämförelse finns istället i min undersökning. 
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3. Bakgrund - Sverige på 1860-talet 
 

Sverige på 1860-talet var ett land på gränsen mellan det gamla bondesamhället och det 

gryende industrisamhället. De flesta bodde på landsbygden och försörjde sig med eller 

kring jordbruk. Ett decennium senare var landsbygdsbefolkningen större än någonsin i 

vår historia.
28

 87 % av befolkningen bodde då på landsbygden.
29

  

  Perioden 1700-1870 benämns "den agrara revolutionen". Anledningen till denna 

avgränsning är att vid 1700-talets början hade reduktionen avslutats, vilken innebar ett 

återförande av avsöndrade gods och räntor till kronan. 1870 står Sverige mitt emellan 

den traditionella landsbygden och industrialiseringens framväxt.  

  Mellan år 1800 och 1870 ökade landets befolkning med 77 % till 4,2 miljoner.
30

 Störst 

var ökningen i Norrland, stora delar av Värmland och i södra och sydöstra Sverige.
31

 

Människor levde längre och färre dog, 1867 var medellivslängden 43 år för män och 46 

år för kvinnor.
32

 Men befolkningsökningen ledde också till en större social utsatthet. 

1857 kom som ett resultat av detta en fattigvårdsförordning som innebar en offentlig 

fattigvård för alla de som saknade "medel och lovliga utvägar" till försörjning.
33

 Under 

1800-talet växte städerna i Sverige och de allt fler industrierna lockade arbetskraft. Efter 

1870 började en kontinuerlig avfolkning av landsbygden och urbanisering som fortsatt 

in i vår tid.  

  1860-talet var en period då de förbättrade kommunikationerna i landet blev allt 

tydligare. I Norrland hade träindustrin fått ett stort uppsving och de allt fler ångfartygen 

underlättade frakten för sågverken. 1856 hade de första svenska järnvägsbanorna 

påbörjats, 1870 fanns 130 mil järnväg i landet.
34

 Men det var ännu stora delar av 

landsbygden, särskilt i norr, som var oberörd av järnvägsnätet. Bygget av Norra 

stambanan skulle komma igång först under 1870-talet. 

 Stadgan om laga skifte som beslutats 1827 pågick i landet och hade som syfte att 

slutligen genomföra de reformer som inletts med storskifte och enskifte. Det gamla 

tegskiftet med små åkerlappar som omgav byarnas koncentrerade bebyggelse försvann 

successivt med dessa reformer. Laga skifte innebar att de små åkerlapparna slogs 
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33
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34

 Gadd. Den agrara revolutionen 1700-1870, s 266 



  17 

samman till större enheter och bönderna fick av praktiska skäl flytta till nya hus i 

utkanterna av sina åkrar. Skiftet ledde till ett synnerligen mer effektivt jordburk, men 

också att byarna sprängdes och att det sociala livet förändrades. I Norrland tog skiftet 

längst tid, först vid de sista decennierna av 1800-talet försvann tegskiftet slutligen.
35

  

  Jordbruket befann sig alltså i stora omvandlingar under 1860-talet. Nyodling, 

utdikning och växelbruk underlättades av redskap såsom lie och järnplog som vid 

mitten av 1800-talet slagit igenom på många håll i landet.
36

 Men även om mycket 

förbättrades medförde den stora folkökningen att många blev överflödiga och fick svårt 

med försörjning. Gårdarna delades för varje generation och krympte, samtidigt blev 

torpare och statare allt fler. Det lysande Nordamerika i väster blev därför utvägen för 

många som hade råd med resan över Atlanten. 

3.1 "Ett satans år" - missväxterna 1867 - 1869 

Åren kring 1860 var exceptionellt goda för jordbruket i Sverige, kanske de bästa under 

hela perioden 1700-1870. Skördarna var goda och kosten för befolkningen var 

kaloririk.
37

 Men efter några år blir skördarna medelmåttiga, i synnerhet i Norrland där 

sädesbingar och sockenmagasin tömdes och boskap slaktades.
38

  

  Enligt den officiella beräkningen av skördeutfallen var 1866 ett normalt år för 

jordbruket.
39

 Men så kommer 1867 med en väderlek som inte liknar någonting. Vintern 

är kall och våren blir sen, om det överhuvudtaget kan kallas vår. Kylan håller i sig och 

isen ligger kvar på sjöarna långt in i juni. Löven slår inte ut. Vårbruket dröjer och först i 

slutet av juni kan de norrländska bönderna börja så. Midsommardagen frös ångbåten 

Volontaire fast i skruvisen utanför Piteå och besättningen satte ut bord och stolar på isen 

i väntan på att isen skulle släppa.
40

  

  Sedan kommer lite sommarvärme trots allt och folk kunde luras att tro det skulle bli ett 

bra år ändå. Men i september kom frosten i Norrland, ända ner till Västernorrland rådde 

"halshuggarnatten" den tredje september. 24 september var det sju minusgrader som 
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dödade det sista av all växtlighet. Då hade bönder och torpare redan i panik försökt 

skära korn som ännu var grönt och omoget.
41

 

  Skördeutfallen visar att 1867 var ett extremt dåligt år med missväxt i de fyra 

nordligaste länen och delar av Värmland. De södra delarna av Sverige hade också 

skördar under medelnivå, men enligt Britt Liljewall går det knappast att tala om ett 

katastrofår i dessa delar.
42

  

  På hösten 1867 inser alla att många delar av Norrland inte kommer klara vintern med 

egna medel. Landshövdingen i Härnösand ansökte om lån för undsättning hos 

regeringen vilket beviljades. Därtill fick landshövdingarna regeringens tillstånd att 

ordna en nödhjälpskommitté som skulle samla in frivilliga bidrag till nödhjälp.
43

 Övriga 

landet började skänka pengar för att lindra nöden i Norrland inför den kommande 

vintern. Nödhjälpskommittén i Västernorrland fick sammanlagt 132 000 riksdaler i sin 

insamling, staten skänkte 28 000 riksdaler.
44

 Men leveranser med spannmål var tvungen 

att gå sjövägen och det blev en brådska att hinna frakta från södra och mellersta Sverige 

till Norrland, innan sjövägen frös igen. Från Stockholm skickades korntunnor, ryska 

rågmjölsmattor, potatissäckar, silltunnor, kålrötter, risgrynsbalar och preparerat 

soppmjöl. Men stora delar av både spannmål och pengar hann inte fram utan 

magasinerades någonstans längs vägen.
45

  

  Det är då vintern slår till som nöden blir allra mest akut. Barkbröd blev ett vanligt 

inslag i kosten då maten började sina. Men mer extrema exempel skildras ibland i 

litteraturen. Nybyggaren Erik Gideonsson från en by i Vilhelmina var 1867 nio år 

gammal och berättade många år efteråt om det värsta svagår som funnits i mannaminne 

i Vilhelmina socken. På vårvintern var familjens mat slut. Efter att ha slaktat sin enda 

ko och ätit upp den fick de sedan äta upp kohuden och till sist sina kängor. "Då lade vi 

dem i vatten och kokade ur den mesta tjäran och åt upp dem. Men vi kunde inte få bort 

all tjärsmak. Jag minns än hur det brände i halsen då vi hade ätit skorna. Men ingen 

vår syntes ändå till. Nu var allt ätbart slut. Vi trodde nu att vi skulle dö allesammans. Vi 

var så utmärglade att vi inte kunde gå."
46
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  1868 bar med sig bättre väderlek för Norrlands del, men nu hade centrum för 

missväxterna förflyttat sig. 1868 var också ett dåligt år enligt skördeutfallen men då var 

det sämst siffror i södra Sverige. De norra delarna av Sverige fick medelmåttiga 

skördar. Men det var missväxt eller "nära missväxt" i Kronobergs, Jönköpings och 

Älvsborgs län.
47

 Om 1867 var kall och blöt var 1868 motsatsen med svår torka på 

många håll. Britt Liljewalls genomgång av bondedagböcker visar att redan i maj skrev 

en bonde i Västmanland att "hvad som är sådt kommer ej ur fläck för torrka."
48

  

Höstrågen får skördas i södra Sverige så tidigt som i juli och den gav endast en tredjedel 

eller fjärdedel av det normala.  

  1869 var skördarna återigen goda men Norrland fick som bäst medelmåttiga skördar. 

Men efter detta år återgår väderlek och skördar till mer normala förhållanden och ett 

sådant extremt år som 1867 inträffade inte igen. Även om svagår med dåliga skördar ägt 

rum under det följande århundradet blev konsekvenserna aldrig lika svåra som 1867-

1868. 

3.2 Bilden av 1867 - skildringar i litteraturen 

"En av socknens rikaste. Jag tror inte hon har svultit en endaste dag i sitt liv. Jag har 

hörts sägas att inte ens under svagåren behövde dem svälta i hennes hem. Så rik var 

ingen i denna flock att han inte svultit de åren. Men man var angelägen om att glömma 

de där svullna magarna, som en barnslighet, en skam i socknens historia. Man blev 

kvalmig till mods av bara ordet svagåren."
49

 

  "Din tjänare hör" av Sara Lidman är första delen i en svit av fem romaner som kallas 

"Jernbanesviten". Den utspelar sig i Västerbottens inland på 1870-talet, tio år efter 

hungersnöden. Där har nödåren satt så djupa spår i människorna att de knappast kan tala 

om dem. Lidman upplevde inte själv dessa år, men förmodligen hörde hon talas om dem 

under sin uppväxt i en liten by i Västerbotten.  

  Lars Widdings "Svenska Äventyr" berättar den svenska historien i ett slags 

serietidningsformat, med illustrationer av Magnus Gerne. 1867 avhandlas i kapitlet 

"Missväxt och lång torka bäddade för hungersnöd - men de rika åt lyxmat."
50

 Widding 

beskriver hur Norrland drabbades hårdast, hur larmrapporter i tidningarna startade 
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insamlingar medan priserna på matvaror steg, alltmedan folket fick äta nödföda och 

barkbröd. Samtidigt drog tiggarskaror runt på vägarna och hungerkravaller och 

plundringar utbröt. Resultatet blev sedan att folk började emigrera i en stor våg. 

Widdings texter ackompanjeras av Gernes effektfulla teckningar. 

  En annan känd skildring av nödåret är "Barnen ifrån Frostmofjället" av Laura 

Fitinghoff som publicerades 1907. Den hjärteknipande barnboken skildrar sju syskon 

vars föräldrar dör av svält och umbäranden den kalla vintern efter missväxten. Syskonen 

får sedan ge sig ut i vinterkylan på vandring för att hitta ett nytt hem.  

  Den mest kända emigrantskildringen i den svenska litteraturen är Vilhelm Mobergs 

svit i fyra delar: Utvandrarna, Invandrarna, Nybyggarna och Sista brevet till Sverige. 

Huvudpersonerna Karl-Oskar och Kristina utvandrar till Nordamerika på 1840-talet som 

ett direkt resultat av de ekonomiska svårigheter och missväxter de lider som jordbrukare 

på ett magert hemman i Småland. I Minnesota är jorden bördig och paret bärgar stora 

skördar och förkovrar sig väl. När Karl-Oskar 1868, 20 år efter sin utvandring, läser om 

nöden därhemma minns han missväxterna och svälten. Han blir så gripen att han 

bestämmer sig för att skicka ett stort lass vete till sin hemsocken i Småland.  
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4. Två svenska socknar omkring nödåret 
1867  

4.1 Döderhult socken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Döderhult socken vid Smålandskusten i Kalmar län har gamla rötter då det redan på 

1300-talet dyker upp i skrifter med stavningen Duthrahölt, Dutherhulta eller Duthrulta. 

På 1700-talet stavas det för första gången Döderhult och namnet anses komma av att 

nedanför kyrkan låg förut en liten sjö benämnd Dödarn, eftersom kreatur lätt gick ner 

sig i den förrädiska gräsvallen och drunknade.
51

 

  Kyrkoböcker finns från 1653 då den äldsta födelseboken påbörjades. Från 1856 har 

Oskarshamn egen kyrkobokföring och 1873 blev staden utbruten ur församlingen.
52

 

                                            
51

 Bergström. Oskarshamns historia 1856-1906, s 37 
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  www.skatteverket. se. Sveriges församlingar genom tiderna, mars 2013 

Illustration 1: Karta över Döderhult. Källa: 

Bergström, C.F. Oskarshamns historia 1856-1906. 

Oskarshamns Tidningens Tryckeri, 1906, s 40 
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Socknen hade en areal av 326,43 km²
53

 och det finns bortåt 30 små sjöar och i allmänhet 

god jordmån. Påskallavik heter det största samhället inom socknen efter att Oskarshamn 

utbröts.
54

 

  Socknen har flera gånger plågats av krigens härjningar, 1611 och 1612 lade danskarna 

genom mord och brand förödelse runtom länet "...hvarigenom allmogen kom i så 

utblottat tillstånd, att den måste gripa till tiggarstafven och till och med blefvo hela 

släkter genom deras rysliga framfart utrotade."
55

 Kreaturspester, missväxter och 

krigande danskar beskrivs emellanåt i kyrkböckerna som Döderhults svåraste 

prövningar. Emigrationen började först 1856 i länet och fram till 1860 utvandrade 

endast 200 personer. Störst var utvandringen 1886-1890 då den uppgick till 14 232 

stycken.
56

 

  Döderhult var en utpräglad lantbrukande socken men närheten till Oskarshamn och 

andra städer gav möjligheter till annan utkomst. 1822 angav Länsstyrelsen i sin 

ämbetsberättelse att det i länet bland annat fanns 2 järngruvor, 13 järnbruk samt 97 

fabriker och bruk. Befolkningen beskrevs som flitig och med oklanderlig sedlighet, men 

då var fattigdom allmännast. År 1900 fanns i Kalmar län 412 fabriker, de flesta var 

kvarnar, sågverk, hyvlerier, järn- och stålvarufabriker samt gjuterier.
57

 

4.2 Vilhelmina socken 

Koloniseringen av lappmarken började 1695 med Lappmarksplakatet som uppmuntrade 

nybyggare att med flera förmåner bosätta sig och bryta jord i Lappland.
58

 Vid denna tid 

var landsdelen endast befolkad av samer som levde på renskötsel, jakt och fiske. 

Koloniseringen gick trögt till en början men vid andra hälften av 1700-talet ökar 

bosättningar snabbt, vilket kan förklaras med folkökningen vid de norrländska 

kustområdena som fick nybyggare att söka sig nordväst.
59 
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  Vilhelmina socken i Västerbottens län är belägen vid Ångermanälvens övre lopp längs 

norska och jämtländska gränserna. Församlingen bildades 1783 som ett kapellag till 

grannen Åsele och hette fram till 1804 Välgsjö eller Volgsjö. Husförhörslängder och 

födelseböcker finns från 1780-talet.
60

  

 

Området koloniserades vid början av 1800-talet och socknen bytte 1804 namn till 

Vilhelmina som en tribut till kungen Gustav IV Adolfs hustru, Fredrika Dorotea 

Vilhelmina av Baden.  

  Vilhelmina socken hade en yta av 8120,40 km²
61

och en stor del var vid mitten på 

1800-talet vildmark eller skog. Vid början av 1900-talet bestod socknen av 30 % skog.
62

  

  För samerna var vid 1860-talet som förut den dominerande försörjningen renskötsel, 

jakt och fiske. Åkerbruket gav för nybyggarna en osäker avkastning och de fick till 

större delen försörja sig på kreatursskötsel, jakt och fiske. För det mesta måste 

lappmarksborna byta till sig spannmål, vilket underlättades med 1800-talets förbättrade 

kommunikationer och billigare spannmål. Då överkomliga spannmål kunde importeras 
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Illustration 2: Karta över Vilhelmina socken. Källa: Pettersson. 

Gamla byar i Vilhelmina, Del I-II, s 4 
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Illustration 3: Källa: SCB. Samlingspost, Döderhults församling. 

Summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna m. fl. 1860-

1972, SE/RA/420401/01/H 3 AA/23 (1865) s. 321-323/30 (1866) s. 98-

99/34 (1867) s. 290-291/38 (1868) s. 660-661/43 (1869) s. 730-733/48 

(1870) s. 627-630 

betydde det att nybyggarna nästan helt kunde inrikta jordbruket på foderproduktion till 

kreaturen. Extra inkomster från skogsbruket fick fler möjligheter med den ökande 

trävaruexporten från Norrland som började vid mitten av 1800-talet. Det gick att 

kombinera inkomster från ett magert jordbruk med inkomster från skogsbruk vilket 

betydde att små deltidsjordbruk ökade. I Norrlands inland fortsatte nyodlingen därmed 

ända fram till 1930-talet.
63 

4.3 Socknarnas befolkningsmängd 

Sammanställningen över socknarnas befolkningsmängd har gjorts utifrån SCB:s 

summariska folkmängdsredogörelser.  

Resultatet visar att även om Vilhelmina socken till ytan är större än Döderhult var den 

betydligt glesare befolkad. Utvecklingen i de bägge socknarna skiljer sig också åt; 

Vilhelmina ökar sin befolkning under den avgränsade perioden medan Döderhults 

minskar. En klar ökning syns i Döderhult 1867-1868 men den stora minskningen 1870 

utplånar den positiva utvecklingen.  
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Illustration 4: Källa: SCB. Samlingspost Vilhelmina församling, 

summariska folkmängdsredogörelser från församlingarna m.fl. 1860-

1972, SE/RA/420401/01/H 3 AA/28 (1865) s. 1012 /32 (1866) s. 1044 

/36 (1867) s. 1055-1056/41 (1868) s. 1187 /46 (1869) s. 1174 /52 

(1870) s. 783 

 

 

 

 

 

Vilhelmina socken ökar sin befolkning med nära 200 personer under den avgränsade 

perioden. Ett litet tapp syns 1868 men socknen hämtar sig året därefter. 

4.4 Antal födda i Vilhelmina och Döderhult 1865-1870 

Utifrån födelse- och dopböcker i respektive församlingars kyrkoarkiv har följande 

statistik tagits fram. Hur många barn som föddes och dog inom samma år går utanför 

ramarna för denna studie. Barnen noteras som både födda och döpta i kyrkoböckerna 

och har alltså överlevt den första spädbarnstiden. 

  Antal födda i Vilhelmina socken visar en jämn ökning fram till 1868 då en minskning 

kan ses. Men året efteråt är antal födda återigen på en normal nivå och 1870 visar en 

liten men ingen markant minskning. Skillnaderna är som mest inte mer än ett 30-tal 

barn. 

  Mönstret är liknande i Döderhult men med en tydligare trappa nedåt 1868-1869. De 

övriga åren ligger födelsetalen, liksom i Vilhelmina på en ganska jämn nivå. Döderhult 

hade större befolkning och antalet födda skiljer som mest nästan 70 st. 
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Illustration 5: Källa: Landsarkivet i Härnösand. Vilhelmina kyrkoarkiv. 

Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010226/C/4 (1862-1884) sidor 30-67 

Illustration 6: Källa: Landsarkivet Vadstena. Döderhults kyrkoarkiv. 

Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00065/C/7 (1861-1879) sidor 86-218 
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Illustration 7: Källa: Landsarkivet i Vadstena. Döderhults kyrkoarkiv. 

Död- och begravningsböcker, SE/VALA/00065/F/2 (1861-1890) sidor 27-

65 

4.5 Antal döda i Vilhelmina och Döderhult 1865-1870 

Utifrån församlingarnas död- och begravningsböcker har följande statistik 

sammanställts.  

  En ökad dödlighet av katastrofproportioner syns inte i de bägge socknarna under den 

avgränsade perioden. Även om variationer syns är de inte anmärkningsvärt stora. 

1865-1866 är siffran för antal avlidna i Döderhult som högst under den avgränsade 

perioden. Missväxtåret 1868 noteras ofta lunginflammation och lungsot som dödsorsak.  
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Illustration 8: Källa: Landsarkivet i Härnösand. Vilhelmina kyrkoarkiv. 

Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010226/F/1 (1862-1884) sidor 15-

38 

I Vilhelmina noteras de högsta siffrorna för avlidna åren 1867-1868. Dessa år har 

prästen ofta som dödsorsak noterat lungsot, halssjuka samt lunginflammation 

 

 

4.6 Antal utflyttade och Amerikaemigranter 1865-1870 i Döderhult och 

Vilhelmina 

Sammanställningen har gjorts baserad på SCB:s summariska folkmängdsredogörelser. 

För varje år redovisas totala antalet utflyttade varav hur många av dessa som var 

emigranter till Nordamerika. 

  Skillnaderna mellan Vilhelmina och Döderhult blir här som mest markant. Det finns 

inte många likheter i utvecklingen. Vilhelmina har blott åtta stycken emigranter under 

hela den undersökta perioden och det är året 1867.
64

 Däremot har Döderhult emigranter 

varje år, som mest 1869 med 137 st.
65

 Det höga antalet utflyttare men låga antalet 

emigranter i Döderhult år 1870 kan kanske förklaras med en flyttning till Oskarshamn 

(se sida 9 ). 
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 Illustration 9: Källa: SCB. Samlingspost Vilhelmina församling, summariska 

folkmängdsredogörelser från församlingarna m.fl. 1860-1972 

  Enligt den undersökning som Bernth Edman gjorde över emigrationen i Vilhelmina 

socken 1862-1930 kommer utvandringen igång först på 1880-talet. Under 1870-talet 

syns inga emigranter alls, men till exempel 1889 utvandrade 169 st. Vilhelminabor till 

Nordamerika.
66

 Värt att påpeka i sammanhanget är att Vilhelmina hade en viss 

utflyttning till Norge, men inte i någon anmärkningsvärd skala. 
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 Illustration 10: Källa: SCB. Samlingspost Döderhults församling, summariska    

folkmängdsredogörelser från församlingarna m.fl. 1860-1972 
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5. Analys  

5.1 De annorlunda socknarna och konsekvenserna av nödåren 

Vilhelmina är till ytan betydligt större än Döderhult men desto glesare befolkad. 

Kommunikationerna i den norrländska socknen var av naturliga skäl dåliga, då den både 

var vidsträckt och till stor del obebyggd vildmark under 1860-talet. Vilhelmina var 

också en ung socken jämfört med Döderhult och kommunikationer med vägnät med 

broar hade inte hunnit formas på samma sätt.  

  Det dominerande jordbruket i Småland kunde i viss grad kompletteras av de fabriker 

och bruk som fanns i Oskarshamn och övriga länet. Men Vilhelminas färre invånare 

hade fler möjligheter till bisysslor och inkomster. För de norrländska nybyggarna var 

jordbruket mestadels inriktad på foder åt djuren, även under normala år var det svårt att 

odla de grödor som växer bättre i södra Sverige. Jakt, fiske, gränshandel med Norge 

samt den blomstrande träindustrin gav utsikter till annan försörjning. Folkökningen var 

också störst i Norrland under denna tid.  

  1867 var enligt litteraturen och skördeutfallen
67

 det värsta året för Norrlands och 

Vilhelminas del. För Småland och Döderhult var det 1868 som var svårast. Detta kan 

också anas i undersökningen. Utflyttare och döda ökade medan födda barn minskade 

året 1868 i Vilhelmina socken, året efter den svåra missväxten. 1869 - året efter 

missväxterna i södra Sverige - märks i Döderhult en ökning i både utflyttare, emigranter 

och döda, medan antal födda barn minskade. På så sätt stämmer bilden som finns i 

historieskrivningen över nödåren in på socknarna. Om Vilhelmina och Döderhult ses i 

ljuset av sina förutsättningar och det vi vet om hur väderleken och skördarna var under 

de aktuella åren, så går det att se negativa effekter av missväxterna. Händelserna 

stämmer överens med orsakerna. Men det är inte uppseendeväckande siffror, tittar man 

på de olika antalen är det ibland inte mer än en handfull som skiljer från de andra åren. 

  Den största skillnaden mellan socknarna i studien är att Döderhults befolkning var mer 

rörlig och utflyttningen varierade mycket för varje år. Det var naturligtvis också lättare 

för Döderhults invånare att flytta eller emigrera, socknen bestod inte av stora delar 

vildmark och väglöst land som Vilhelmina och det fanns fler tillfällen att byta boende. 

Närheten till hamnstäder gjorde en emigration mycket lättare, jämfört med 
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Vilhelminaborna som måste färdas långt genom Sverige eller över Norge för att kunna 

kliva på ett Amerikaskepp. 

5.2 Negativ befolkningsutveckling 

Marie C Nelsons resonemang kring definition av kris och svält innebär att den som 

undersöker ett samhälle i kris måste se på fler faktorer än endast antalet döda.
68

 Denna 

uppsats har också inkluderat flera områden i sin studie, om än inte lika brett som 

Nelson. Om man skulle se på den framtagna statistiken utan någon vetskap om 

bakgrunden eller årtalen är det svårt att missa att något negativt inträffar under perioden 

i de bägge socknarna.  

  Hela Sverige genomgick under hela 1800-talet en stadig folkökning och både 

Vilhelminas och Döderhults invånare ökar fram till 1868 då något händer. Då sjunker 

kurvan. 1870 syns en dramatisk tappning i befolkningen i Döderhult, till största delen 

förklarad med en ovanligt stor utflyttning. Det är inte så många emigranter i denna 

skara, vilket man kanske annars skulle gissat. De tidigare beskrivna svårtydda 

skillnaderna mellan utflyttningslängderna och SCB:s summariska 

folkmängdsredogörelser ger inget svar på vart alla flyttade, men en trolig förklaring är 

som sagt att de flyttade till Oskarshamn där bättre möjligheter till försörjning fanns. 

De mörka skildringar av svältvintern 1867-1868 i Norrland visar sig i denna studie som 

en märkbar men ändå inte chockerande ökning av döda. Antalet födda barn minskar 

också, men inte heller här är minskningarna egendomligt stora. 

5.3 Samband mellan nödåret och emigrationen i socknarna 

Vad gäller den lilla skaran på åtta emigranter som utvandrade 1867 från Vilhelmina är 

det svårt att se ett samband mellan missväxterna och emigrationerna. Det normala för 

alla emigranter jag sett i kyrkoböckerna är att de utvandrar under årets första hälft. 

Ibland syns någon eftersläntrare som utvandrar på hösten men i regel utvandrar de under 

våren så att de ska hinna fram i god tid i det nya landet innan vintern. Vilhelminas 

emigranter tog ofta vägen över till Norge för att resa med ett skepp därifrån över 

Atlanten, då gällde det att komma iväg medan snön låg kvar och det var slädföre. 
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Vilhelminas åtta emigranter var två familjer som utvandrade i mars och april månad 

1867.
69

 

  Vid denna tidpunkt hade missväxten i Norrland inte ens hunnit slå till och sitt beslut att 

emigrera var sannolikt fattat långt tidigare. I fallet med dessa emigranter verkar det 

alltså som att Carl-Johan Gadds teori är mest relevant, nämligen att den avgörande 

faktorn bakom emigrationerna var själva möjligheten att kunna resa till Nordamerika. 

Eftersom det inte finns fler emigranter från Vilhelmina under den undersökta perioden, 

passar den gängse uppfattningen i historieskrivningen om ett direkt samband mellan 

missväxterna och emigrationerna inte in på denna norrländska socken. Exempelvis Ulf 

Beijbom ger röst åt denna uppfattning, även om han också utvecklar sin ståndpunkt med 

att påpeka att Norrland inte hade någon emigranttradition och att de flesta utvandringar 

skedde från de södra delarna av Sverige.
70

 Socknarna i denna studie är ett förtydligande 

av detta. Vilhelmina fick en stor emigration först under 1880-talet, men det kan inte 

räknas som emigranter i direkt anslutning till nödåren. Beijboms beskrivning passar 

mycket bättre in på ett småländskt perspektiv.  

  I Döderhult finns en Amerikautvandring varje år under den avgränsade perioden. 

Störst är den 1869 med 137 utvandrare. Detta är året efter Smålands missväxtår och ett 

samband med detta anser jag är sannolikt. 

5.4 Avslutande diskussion och slutsatser 

Det är lätt att tappa bort sig i siffror och bli blind för hur det var att uppleva åren 1867-

69. Det är vanskligt att göra statistik över lidande, att på något sätt antyda att siffror 

antyder vilka som hade det värst. Man kan vara hungrig, sjuk, plågad och utfattig utan 

att synas i någon slags statistik överhuvudtaget. Källmaterialet i denna studie kan inte 

heller berätta hela sanningen, det är endast en ingångsväg av många för att försöka 

komma åt verkligheten. Skillnader mellan och brister i källmaterialen är något en 

historiker alltid måste behandla. Även i denna uppsats har källmaterialet som tidigare 

beskrivits sina tillkortakommanden, t.ex. att det förmodas att inte alla samer eller 

emigranter finns representerade. Anmärkningsvärda skillnader mellan 

utflyttningslängder och SCB:s statistik har också upptäckts. Men sammantaget är 

kyrkoböcker och SCB tillförlitliga källor och ger en god representation och översikt 

över befolkningen. 
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  Forskningsläget stämmer överens på vissa punkter men talar emot varandra på andra. 

Beijbom skriver att enligt beräkningar från SCB orsakades ett tusental dödsfall per år 

direkt eller indirekt av missväxten.
71

 Men Marie C Nelson menar att det är en myt att 

människor direkt dog av svält, även om de levde i oneklig misär.
72

 I min undersökning 

ses i socknarna visserligen en ökad dödlighet, men ingen dramatisk sådan. Faktum är att 

fler dog 1865 i Döderhult än under de faktiska nödåren. Dödsorsakerna växlar men 

ingenstans har jag kunnat se att prästen noterat att någon har svultit ihjäl. Sådana som 

enligt Beijbom direkt dog av svält kan jag inte finna i detta källmaterial över dessa två 

socknar. 

  Med det sagt är perioden ofta föremål för dramatiska och mörka skildringar, både i 

historieskrivning och skönlitteratur. Enligt exempelvis Lars Widding var Sverige ett 

kaos 1867-69 med kravaller och plundringar av svältande människor. Vilhelm Moberg, 

en av Sveriges störste författare, beskriver inlevelsefullt hur svält och död råder i 

Småland 1868 i "Sista brevet till Sverige".
73

 Häger, Torell och Villis bok "Ett satans år" 

sätter stämningen redan vid titeln. Det är tragiska berättelser i deras bok. Men sen finns 

det författare som ger en mer nedtonad bild av nödåret, sådana som Carl-Johan Gadd. 

Britt Liljewall menar att nödåren förvandlats från individuella till kollektiva nödår, att 

de blivit en ingrediens i en mer kollektiv historieskrivning.
74

 Hennes tolkning utifrån 

bondedagböckernas berättelser är också att det som smält samman till beteckningen "de 

sista svenska nödåren" såg mycket olika ut i olika delar av landet och för olika 

människor.
75

 

 

Det är dessa skiftande bilder kring 1867 som fick mig intresserad av ämnet från början. 

Liksom Liljewall ville jag se bortom den kollektiva historieskrivningen och 

undersökningens syfte är att ge konkreta exempel på hur två socknar påverkades, i 

belysning av det tillgängliga källmaterialet.  

  Utifrån uppsatsens studie går det att dra vissa slutsatser om hur de två socknarna 

drabbades av 1867. Resultaten ger ingen samstämmig bild av befolkningsutvecklingen 

och de varierar tydligt. Vilhelmina ökade sin befolkningsmängd under den avgränsade 

perioden - de sista stora svagåren i Sverige - medan Döderhults befolkning minskade. 
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Denna minskning förklaras inte med dödsfall utan med utflyttning. Någon 

Amerikaemigration i samband med de svåra åren i Vilhelmina kunde undersökningen 

inte finna, däremot märks det i Döderhult. Att Norrland hade, som Ulf Beijbom skriver, 

en annan emigranttradition är alltså tydligt här. Men det är värt att klargöra med ett 

påtagligt exempel att inte hela Sverige drabbades av Amerikafeber och utvandrade. Inte 

heller svalt stora mängder människor ihjäl under åren 1867-1869. Något negativt syns i 

de två socknarna i undersökningen i samband med missväxterna, men någon katastrof 

kan jag inte finna i källmaterialet.  

  Sverige är ett avlångt land och det går av naturliga skäl inte att bunta ihop alla län och 

socknar och säga att alla hade det likadant. Nöden var lokal och oerhört varierande. Det 

är en bild som inte alltid finns med då 1867-1869 skildras i historieskrivning och 

litteratur. Det vore synd om historieskrivningen blev så enformig, i synnerhet när 

avståndet i tid ökar och skärpan till det förflutna minskar. Den som är historiskt 

intresserad vill alltid söka lyfta fram det förgångna ur glömskan och borsta av myterna. 

Denna uppsats har förhoppningsvis bidragit till det. 
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6. Sammanfattning 
1867 bar med sig kall och blöt väderlek för hela Norrland och resultatet blev att stora 

delar av grödor gick förlorade. Vintern blev svår på många håll och även om nödhjälp 

organiserades från övriga Sverige hann inte allt fram innan sjövägarna frös igen. 1868 

blev det sämre året för södra Sveriges del, men då med svår torka.  

  Baserad på den statistik som sammanställts ur församlingarnas kyrkoböcker samt 

SCB:s material angående åren 1865-1870 i Vilhelmina och Döderhult kan några 

slutsatser dras. Det viktiga är att känna till bakgrunden och att väderleken inte var jämn 

över Sverige, vilket gav olika resultat under de s.k. "svagåren" 1867-1869.  Utifrån 

denna kunskap kan tydliga effekter ses i den norra och den södra socknen. En negativ 

befolkningsutveckling märks med en ökning av avlidna samt en minskning av födda 

barn. Det är inte extrema resultat, men ändock ett bevis på missväxternas negativa 

följder. 

  Forskningsläget visar på en massemigration i direkt förhållande till missväxtåren, men 

i Norrland är mönstret annorlunda. Vilhelmina och Döderhult socken illustrerar detta. 

Under den avgränsade perioden emigrerade i Vilhelmina endast åtta personer våren 

1867 - innan missväxten hade hunnit inträffa. Denna emigration kan inte ses i samband 

med det dåliga året 1867. Dessa emigranter hade mycket troligt andra motiv bakom sin 

utvandring, särskilt i beaktande att deras beslut med säkerhet var fattat redan långt 

tidigare. 

  Emigrationer påverkade av de dåliga skördarna synes däremot stämma in på Döderhult 

socken. Här finns emigranter alla år under den undersökta perioden och med en särskild 

topp 1869, året efter det för Smålands del sämsta året. 
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