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Inledning

”De båda drängarna satt som vanligt i sina sängar, färdiga att lägga sig, de var ensamma i 
stallkammarn, alla i gården sov. Men Robert betedde sig så försiktigt som om länsman Lönnegren 

hade stått utanför fönstret och lyssnat: Han flyttade sig till Arvids säng och satte sig tätt intill 
honom, varpå han började tala viskande, fastän det icke fanns några andra levande varelser i 

närheten än vägglösen i sina springor och gömslen som hörde honom när han nu blottade sina 
brottsliga uppsåt:

- Jag håller nåenting i doldom, Arvid. Du ä den ende som jag anförtror mej åt. Kan jag lita på 
dej?

- Om jag så blir halshuggen för’at, så tier jag!
De tog varandras händer, och den yngre avbördade sig: Han ämnade rymma ur sin tjänst. [...] 

Han skulle i Karlshamn stiga på ett skepp, som seglade över till Nordamerika — till Nya världen. 
- Följer du mä mej, Arvid? [...]

[Robert] hade kommit över någonting som hjälpt honom att fortsätta sin vandring. Nu tog han 
fram sin hemlighet ur gömstället — under halmkärven i sin säng tog han fram en liten bok i smala, 

brunspräckliga pärmar och med guldförgylld rygg; ”Beskrivning öfwer Nord-Amerikas Förenta 
Stater”.

Där hade han den hemliga hjälpen. Nu visste han allt vad han behövde veta. [...] Mycket av vad 
som stod där kunde synas den enfaldige och okunnige otroligt och fabelaktigt, men alltsammans 

var klar och och god sanning.” - ur Vilhelm Mobergs Utvandrarna.1 

I Mobergs roman bodde Robert och Arvid på gården Nybacken i Småland år 1848. I min 

uppsats levde migranterna i Stockholm år 1891. Men likt de två drängarna, så satt där kanske 

två unga, arbetslösa murarare på var sin säng i en trångbodd lägenhet i Katarina församling 

och läste ur broschyren Vägledning för invandrare till kejsardömet Brasilien. Kanske tyckte 

också de, att boken kunde uppfattas som fabelaktig för enfaldigt folk, men förstod att det var 

sanning. Som drängarna så hade inte heller murarlärlingarna några bekanta i 

destinationslandet. Vad de visste lärde de sig ur broschyren, och när det inte gick att veta mer 

så tog fantasierna vid. 

 Men vad var det för faktorer som fick människor att lämna Sverige med just Brasilien som 

destination? Roberts och Arvids var ju så mycket vanligare. Hur påverkade de svenska 

migranternas livsvillkor och tillgång till information emigrationen? 
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Syfte och frågeställning

Mitt syfte är att försöka fastställa varför så många svenskar emigrerade till Brasilien under 

året 1891, till att så få gjorde det åren därefter. Något som jag hoppas kunna svara på genom 

att se vilken information som fanns tillgänglig för svenskarna före och efter den stora 

emigrationen ägt rum. Samtidigt vill jag även visa hur migranterna tycktes ha upplevt 

Brasilien.

●  Vilka faktorer fick migranterna att vilja lämna Sverige?

● Vilka faktorer fick dem att välja Brasilien?

● Hur upplevde migranterna Brasilien i relation till broschyrens information?

● Hur påverkade detta migrationsströmmarna? 

Material och metod

Litteraturen i min uppsats har varit avhandlingarna ”Emigrationen från Stockholm till 

Nordamerika 1880-1893”2 och ”Utvandringen från Sverige till Brasilien 1868-1891”3 av Fred 

Nilsson och Karin Stenbeck.

Källorna består av en broschyr som utgetts eller förmedlats av den brasilianska regeringens 

agenter, en dagbok som skrevs av en emigrant, samt texter och som publicerats i tidningen 

Socialdemokraten. Breven skrevs av migranter själva och jag ser dem som trovärdiga 

skildringar, något som förklaras i kapitlet ”Bakgrunden i Sverige och Brasilien”.

Dagboken publicerades år 1896 och är skriven av familjefadern L.J. Eriksson.4 Det är en 

detaljerad beskrivning av migrationens förlopp. Den stämmer i stort sätt överens med många 

av de andra skildringarna, men skrevs inte förrän några år efter migratonen. Karin Stenbeck 

skriver dock i sin avhandling, att den är att betrakta som trovärdig.5
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2 Nilsson, F., ”Emigrationen från från Stockholm till Nordamerika 1880-1893”.

3 Stenbeck, K., ”Utvandringen från Sverige till Brasilien 1868-1893”.

4 Eriksson, L.J., Brasilien. Några dagboksanteckningar.

5 Stenbeck, s. 123.



Broschyren Vägledning för invandrare till kejsardömet Brasilien trycktes år 1886 i Malmö 

och utfärdades av den brasilianska regeringen.6 Den är översatt från ett annat språk, möjligtvis 

kan den ursprungligen ha varit skriven på portugisiska. Problemet med broschyren är att den 

tryckts fem år innan migrationen 1891. Vissa delar i den brasilianska migrationspolitiken kan 

ha förändrats under de åren och den möjligheten väger jag in i min slutsats. 

För att kunna få svar på min frågeställning kommer jag att ge en kort beskrivning av 

bakgrunden till den brasilianska invandringspolitiken under 1880-talet, och hur den fördes i 

Europa. Beskrivningen följs av en redogörelse över situationen som Stockholms bygg- och 

metallindustri befann sig i runt 1890, samt hur agenturer med syftet att locka svenskar till 

Brasilien etablerar sig i Sveriges större städer under samma tid.

För att ta reda på vilka information som agenterna gav om Brasilien så ska jag undersöka 

en broschyr som den brasilianska regeringen gett ut. Sedan kommer jag att jämföra denna 

information med de uppgifter som migranterna sedermera uppgav via brev och en dagbok.    

Teoretiskt perspektiv

I min analys av emigrationen kommer jag att använda mig av en vanlig teori inom 

migrationsforskning, teorin om pull- och pusheffekter. Jag har hämtat den ur ekonom-

historikerna Christer Lundh och Rolf Ohlssons bok om svensk invandring, men den är så 

generell att den passar in i min forskning. 

Teorin går ut på att det finns faktorer som stimulerar emigration från ursprungslandet, 

push-effekter (faktorer som trycker ut människor från plats A), och det finns faktorer som 

påverkar vilket valet av destinationsland, pull-effekter (faktorer som lockar människor till 

plats B). 

Tabell 1. Pull- och pusheffekter. 

 Exempel push-effekter Exempel pull-effekter

Politisk, religiös förföljelse Tolerans för migrantens 
religion, politik.

Arbetslöshet Efterfrågan på arbetare

Krig Fred
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Pull- och pushfaktorerna behöver emellertid inte vara samma. Den som emigrerar från sitt 

ursprungsland av religiösa skäl, väger förmodligen in ekonomiska faktorer i sitt val av 

destinationsland också. Det är denna typ av avvägning som är kärnan i teorin. En migrant kan 

väga för- och nackdelar i sitt ursprungsland i jämförelse med destinationslandet. Migration 

grundar sig då på relationen mellan faktorer i ursprungslandet och destinationslandet. Det 

handlar således inte vanligtvis om att det är dåliga tider i ursprungslandet eller bra i 

destinationslandet, utan att det är bättre tider i destinationslandet än i ursprungslandet.

Det finns emellertid flera hinder och förutsättningar för att migrationen ska röra sig till en 

viss destinationsplats, eller för att äga rum över huvud taget. För att möjliggöra en migration 

krävs det att det inte finns några politiska hinder som stör, t.ex. att migranten riskerar att bli 

utsatt för våld då personen i fråga försöka lämna sitt ursprungsland. Det fordras också 

information om destinationslandet för att någon ska migrera dit. Lundh och Ohlsson skriver 

att den viktigaste informationskällan har varit andra landsmän som redan funnits på plats, som 

genom brev och under resor hem informerat om situationen. Ofta har också landsmän i 

destinationslandet, vänner eller släkt, hjälpt migranten som vill ta sig dit. Lundh och Ohlsson 

skriver att man något tillspetsat kan påstå, att den viktigaste anledningen till migration är den 

som ägt rum tidigare. En tredje viktig faktor för att kunna emigrera är ekonomisk. 

Resekostnader kan utgöra ett stort hinder, och den avgör vilka sociala grupper som kan 

migrera. Lundh och Ohlsson tar upp 1800-talets emigration till USA. De skriver att det 

vanligtvis var förhållandevis välmående bönder eller industriarbetare som emigrerade. Det är i 

få fall som man finner man de fattigaste, som inte kunde spara ihop till resan. Två generella 

principer gäller här, menar de: ju längre avstånd mellan ursprungsland och destinationsland, 

desto färre arbetslösa har emigrerat. Ju längre avstånd, desto högre upp i den sociala 

hierarkien har migranterna befunnit sig.7

Tidigare forskning

Det finns en uppsjö av forskning kring migration och dess mekanismer. Studier av pull- och 

pusheffekter är där vanligt förekommande. Men akademisk forskning om den svenska 

utvandringen till Brasilien är begränsad. 
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Fred Nilsson skriver i sin avhandling om emigrationen från Stockholm till Nordamerika, 

men han behandlar samtidigt förhållandena för stadens arbetare under den tiden. I några 

passage skriver han också om utvandringen till Brasilien. Men det är framför allt hans 

forskning om den stockholmska bakgrunden till den stora flytten under 1800-talets sista år 

som är kärnan i hans forskning

Karin Stenbeck behandlar emigrationen till Brasilien under en längre tid. Som Nilsson så 

skriver hon också om olika bakomliggande faktorer till varför människor valde att emigrera 

och just till Brasilien. Hon skriver om pull- och pusheffekter som påverkade migrationen, men 

inte varför den avstannade. 

Bakgrunden i Sverige och Brasilien

I Brasilien hade slaveriet under många år varit en förutsättning för att upprätthålla socker- och 

kaffeplantagen, gruvorna och de bemedlades hushåll. Men under 1880-talet var den typen av 

slavsamhälle föråldrat, slaveriet var så gott som avskaffat i samtliga västerländska länder. 

Motståndet hade inte heller gått Brasilien förbi, utan varit närvarande under hela 1800-talet. 

Landet var i desperat behov av att locka europeiska invandrare, särskilt vana jordbrukare. 

Intensiva kampanjer från regeringens håll påbörjades, och i ett försök att styra migranter mot 

Brasilien, istället för det populära Nordamerika, så erbjöds fria resor, en typ av 

etableringsbidrag och förmånliga lån för gifta människor med kunskaper inom jordbruk.8 

För att locka européer att emigrera till Brasilien hade regeringen tidigt upprättat agenturer 

runt om i Europa. Från huvudagenturen i Hamburg hade man i många år försökt att få 

skandinaver att utvandra, men utan något större resultat. Under 1880-talet höjde man 

emellertid ambitionsnivån och agenturens representanter initierade ett intensivt arbete i 

Sverige.9 Förmodligen kom inte slaveriets upphävande som en överraskning, utan var något 

som man visste skulle ske inom en nära framtid. 

År 1890 upprättades därför, under agenten Tufve Mathiasson ledning, brasilianska kontoret 

i Malmö. Snart därefter två stycken underavdelningar i Göteborg och Stockholm. Agenturen 

annonserade flitigt i Stockholmspressen under våren 1891. I Socialdemokraten annonseras det 

om fria resor till Brasilien i varenda nummer under denna period. 

7

8 Stenbeck, s. 77, 88. Vasconcellos, s. 3.

9 Ibid., s. 85.



En agent som verkar ha opererat utanför agenturen, mellan åren 1885-86, var ingenjören 

Theodor Tufvesson. Enligt Stenbeck förefaller han ha haft nära förbindelser med den 

brasilianska regeringen och bedrivit sin verksamhet från Malmö. Tufvessons verksamhet och 

annonsering beskrivs av Stenbeck som mer ärligt sinnad och pålitligt, till skillnad från 

brasilianska kontorets.10 I ett brev skrivet av en medlem i Socialdemokraterna beskrivs han 

emellertid annorlunda: ”[K]an hon nog tala om, hur den där ärans mannen ingeniör Tufvesson 

(koloni-direktör) behandlat de svenskar, som foro i fjol. Det är en skurk i sin helhet; när de 

kommo hit i fjol, satt han häktad för tre olika förseelser”.11 

Det finns starka skäl att tro att det var Tufvesson som översatte och lät trycka broschyren 

Vägledning för invandrare till kejsardömet Brasilien. Stenbeck skriver att han var verksam en 

tid innan de två andra agenterna, mellan 1885-86. Hon skriver också att han bedrev sin 

verksamhet i Malmö och var i nära förbindelse med den Brasilianska regeringen. Han har 

enligt tidigare citerade stycket även befunnit sig på plats i Brasilien för att assistera 

migranterna, vilket skulle vara svårt utan vidare språkkunskaper. Det är därför mycket rimligt 

att tro, att det var Tufvesson som översatte och lät trycka broschyren i Malmö år 1886. 

Dessutom är det rimligt att antaga att Tufvesson var känd bland migranterna och 

arbetarkretsarna i Stockholm, då ovannämnda brevskrivare inte kände sig nödgad att 

introducera honom närmare.

Vid samma tid i Sverige, under 1890-talets början, så minskade efterfrågan på Stockholms 

metallindustriers produkter dramatiskt. Företaget Bolinders försäljningsvärde rasade med över 

40 procent och antalet anställda arbetare sjönk med dryga 26 procent. Det var under en tid då 

Stockholms metallarbetare redan var hårt pressade av låga löner, från fackligt håll ansågs en 

grovarbetare på Bolinders leva under existensminimum.12 En medellön för en svensk 

metallindustriarbetare ska ha varit mellan 580 och 970 kronor per år, beroende på om denne 

var grovarbetare eller yrkesarbetare.13

Ännu värre gick det för Stockholms byggnadsindustri. Under 1880-talets första fem år 

präglades branschen av de stora bostadsbyggnadsprojekten, men övergick i stagnation i slutet 

av 1880-talet — det ihärdiga byggandet hade lett till ett överskott av bostäder. Situationen 
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förbättrades något under decenniets sista tid, för att sedan försämras kraftigt igen år 1891. 

Nära 90 procent av byggnadsfackets anställda uppges ha varit arbetslösa under det året. 

Många byggare hade riktningen mot Chicago, som lockade till sig många byggnadsarbetare 

under 1890-talets början. I samband med med förberedelserna inför världsutställningen 1893 

pågick en febril byggnadsverksamhet i staden, men visade sig ändock att inte vara i sådant 

kraftigt behov av arbetskraft som många hade hoppats på. En rapport från en partivän 

(socialdemokrat) till Socialdemokraten uppgav att i mars månad 1891 gick där 50 000 

arbetare utan jobb. På byggarbetsplatserna prioriterades dessutom engelsktalande med 

kunskaper om landets förhållanden före nyanlända och att överutbudet av arbetare gjort att 

lönerna reducerats.14 

Vad gör branscherna så intressanta? Jo, arbetare från metall- och byggindustrin var enligt 

Nilsson kraftigt representerade bland emigranter från Stockholm, förmodligen för 

branschernas känslighet för konjunktursvängningar. Utvandringstalen ökade i samband med 

lönesänkningar, arbetslöshet, minskad produktivitet och konflikter på arbetsplatsen (något 

som möjligtvis var mer frekventa inom metall- och byggbranschen, då deras fackföreningar 

beskrivs av Nilsson som dels starkt socialistisk och dels som radikal).15 

brasilianska kontoret bedrev, som tidigare nämnts, under våren 1891 ett intensivt 

annonseringsarbete i pressen. Men agenterna behövde inte värva migranter ensamma, utan 

fick hjälp från ett något oväntat håll. Andra annonser om brasilienemigration sattes nämligen 

in av arbetarrörelsen.16 Åtminstone delar av den blev nära knuten till migrationen. Nilsson 

skriver om möten som arrangerades på fackföreningar, där information om Brasilien gavs. Vid 

ett möte valdes det ut en kommitté, vars uppgift var att undersöka emigrationsförhållanden 

och informera migranter om villkor i destinationslandet. Två av dessa kommittémedlemmar 

var järnarbetaren C.G. Roth och skomakaren W. Ahlgren.17 Deras brev som skickats från 

Brasilien kommer att undersökas i följande kapitel. 
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På Tunnelgatan 12 i Stockholm, Socialdemokraternas adress, hölls också möten om 

brasilienemigrationen.18  Många av de brev som sedan skrevs hem och publicerades i 

Socialdemokraten var skrivna av män som betecknas som partikamrater.

Det är de här uppgifterna som gör utsagorna om Brasilien så trovärdiga. Organiserandet av 

migrationen var knuten till medlemmar i fackföreningar. Prestige, retorik och politik var 

involverat. Ett exempel är kommittémedlemmarna Roth och Ahlgren som organiserade 

åtminstone en resa till Brasilien. När Roth senare skriver brev hem och berättar om 

förhållandena i Brasilien så är det långt ifrån en vacker bild som målas upp. Man kan tycka att 

en migrationsentusiast skulle ha mycket att förlora på det, om det vore osant. Efterhand 

tröttnade även Socialdemokraten på alla negativa brev, och ville endast publicera sådant som 

skrivits av människor som hade bott i Brasilien en längre tid.19

Om L.J. Erikssons politiska hemvist går inte att berätta. Genom hans dagboksanteckningar 

förstår man att Eriksson var mycket religiös, men aldrig politisk. Vad man får veta är att en 

bekant hade berättat för honom, att han med sin stora familj skulle få en oberoende och 

tryggad ställning i Brasilien om han migrerade dit. Möjligtvis var Eriksson en av alla 

arbetslösa byggnadsarbetare i Stockholm. Vad som pekar på det är att han färdas med 

snickarverktyg och sedermera börjar arbeta inom byggnadssektorn i Brasilien.20

När det kommer till antalet emigranter så är det inte helt oproblematiskt att utröna vad det 

uppgick till. Olika källor visar något olika siffror, även om de är snarlika. I SCB:s statistik 

över Stockholms stads befolkning 1891-95 står det, att under år 1891 avreste över 2,000 

personer från Sverige till Brasilien, varav cirka en fjärdedel var från Stockholm. Det ska ha 

varit ett ovanligt år på det sättet.21 Liknande siffror anges av Stenbeck: via Hamburgs hamn 

reste år 1891 2,022 personer från Sverige-Norge till Brasilien. Men när Stenbeck bara räknar 

de svenska länen uppgår antalet emigranter bara till 1,768, varav 560 ska ha varit ifrån 

Stockholms stad.22 Nilsson uppger emellertid att det var 526 personer som emigrerade från 

Stockholms stad till Brasilien samma år.23
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22 Stenbeck, ss. 79, 127.

23 Nilsson, s. 299.



Siffrorna skiljer sig något från varandra, men oavsett källa så går det att konstatera att 

antalet migranter som lämnade Stockholms stad för Brasilien år 1891 var fler än 500 personer.  

Åtminstone två båtar lämnade Stockholm för Brasilien under det året som jag kan bevisa, 

förmodligen var de fler än så. Eriksson reste den 19 april med båten Svithiod.24 Roth med 

följe avreste den 31 maj.25 

Broschyren uppger bara antalet invandrade svenskar åren 1883-84. Där uppges antalet vara 

2 det första året och 0 det andra, men i en fotnot står det att den egentliga invandringen av 

svenskar började först år 1885 och att antalet sedan dess har varit rätt betydligt.26 

Tabell 2. Emigration från Sverige-Norge till Sydamerika över Hamburg.

År Antal emigranter År Antal emigranter

1885 33 1890 32

1886 102 1891 2022

1887 60 1892 19

1888 54 1893 38

1889 59 1894 28

Källa: Stenbeck, s. 81.

Som vi kan se så minskar antalet migranter till Sydamerika avsevärt redan 1892, och inte 

heller ökar det nämnvärt åren efter. Genom att studera broschyren och jämföra med 

migranternas texter i följande kapitel hoppas jag att kunna ta reda på varför.
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Empirisk studie av materialet

Om ankomsten till Brasilien

Broschyren uttrycker aldrig någonting om fria resor från Tyskland till Brasilien, men det var 

förmodligen någonting som tillkom senare, då det står skrivet i varenda annons som 

brasilianska kontoret annonserar i Socialdemokraten under våren 1891:s intensiva kampanj. 

Däremot verkar emigranternas förväntningarna på mottagandet av invandrare stämma väl 

överens med vad som står i broschyren. 

Enligt broschyren skulle emigranten att få åtnjuta en god behandling, med gratis logi och 

föda på ett härbärge på ön Ilha das Flôres, 50 minuter från Rio de Janeiro. Där skulle 

emigranten få bo medan denne gjort sig klar för avresan till sin bestämmelseort, alltså dit 

emigranten planerade att bosätta sig. För att kunna ta sig till härbärget skulle en 

kolonialtjänsteman hjälpa dem till ångfartyget som sedan transporterade dem till ön. I 

broschyren står det att dessa tjänstemän talade franska, italienska eller tyska, men i en not som 

verkar vara tillagd av översättaren står det, att det naturligtvis kommer att anställas svenska 

tolkar vid en svensk invandring. Båttransporten till das Flôres skulle ske på väl inrättade 

fartyg med full säkerhet och bekvämlighet.27 

 På ön skulle emigranterna sedan assisteras av en tjänsteman på härbärget, bli inlogerade 

och få sitt resgods säkert förvarat i ett särskilt rum. Invandraren skulle ombes att ge diverse 

upplysningar som skulle användas till att föra statistik (bestämmelseort, ålder, nationalitet och 

yrke), för att sedan få sin välbehövliga vila och tvätta sina persedlar.28 

Härbärget beskrivs som rymligt, med plats för minst 1000 invandrare, men som man vid 

behov skulle kunna få in ytterligare 500 utan svårigheter. Huvudbyggnaden uppges vara 

indelad i fyra salar, i vilka de fullständigt ventilerade sovplatserna fanns. I matsalen stod väl 

rengjorda bord av trä, vilka hade plats åt 400 personer som bekvämt skulle kunna avnjuta sina 

måltider; förråden skulle vara väl utrustade med allt som behövs för att kunna servera de 

många invandrarna. Maten som härbärget bjöd på beskrivs som sund, riklig och väl tillagad. 

Födan skulle också vara anpassad till vad varje individ var van att äta i sin hemort. Varje dag 

skulle invandraren få tre mål mat. Frukosten, som serverades varje morgon klockan åtta, 

bestod av bröd med smör och kaffe. Middagen dukades fram klockan ett och bestod av rikliga 
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mängder potatis, ris- eller makaronisoppa, bönor med kål, färskt kött med potatis eller 

grönsaker, mandiokamjöl eller bröd, samt apelsiner eller bananer till efterrätt. Det serverades 

sedan kvällsvard klockan sex, där det återigen är kaffe med smör och bröd som skulle 

förtäras.29

När invandraren fått allting i ordning och var beredd att lämna härbärget för att uppsöka sin 

bestämmelseort, så skulle regeringen även här vara ytterst hjälpsam, står det i broschyren. 

Staten skulle bekosta alla transporter både på land och på vatten. Avresan skedde alltid på 

morgonen, men aldrig innan invandraren har intagit sin första måltid. De skulle även tilldelas 

en ration mat att ha med sig på resan.30

 Eriksson bestämde sig för att slå sig ner i provinsen Sao Paolo med sin familj. De färdades dit 

i en kustbåt från Rio de Janeiros hamn. Båten beskrivs som mycket dålig, det knakade och 

knarrade i varje fog, och alla passagerare gjorde det trångt ombord. När de nått staden Santos 

lade båten till, och de resande fick övernatta i en gammal teater i väntan på att ett tåg skulle 

föra dem vidare. En bastmatta utgjorde kudde, lakan och täcke, medan de fick ligga rätt ner på 

stengolvet.31  

 Något bättre blev det inte heller på emigranthotellet som de ankom till dagen efter. I 

matsalen stod långa bänkar och stora bord, och till migranterna tilldelades matbiljetter. 

Måltiden bestod av risgryn och bönor, som beskrivs av Eriksson som smaklös och full av 

mask. Det fanns en svensk tolk som arbetade på emigranthotellet, men denne gav sig inte till 

känna förrän det var försent och var därför inte till någon hjälp. Sovplatserna visade sig vara 

av samma kvalitet som i Santos, golv och bastmatta. Nätterna beskrivs som outhärdliga, dels 

på grund av den hårda bädden och dels av alla småkryp som torterade människorna.32 

En C. Ryman (en person som jag inte har några uppgifter om, mer än att han emigrerat) 

skrev i ett brev till Socialdemokraten om sina och andras upplevelser vid mottagandet. Enligt 

honom hade flera migranter funnit sig en tidig grav på grund av de dåliga förhållandena i 

emigranthusen. Kosten som serverades var osund och gula febern spreds mellan människorna. 

Där tvingade agenterna alla migranter att bo under en period på två till tre veckor, medan de 
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väntade på att bli värvade av fazendörer (en brasiliansk plantageägare). För att ingen skulle 

rymma fanns det vakter på härbärget.33 

I ett brev utan avsändare som publicerades i Socialdemokraten, beskriver man hur 

berusade polissoldater tagit sig in på ett emigranthus och antastat en italiensk 

invandrarkvinna, vilket ledde till ett vilt slagsmål som slutade med att en polsk migrant och 

familjefar avled av sina skador. Dagen efter utfärdades en häkningsorder på migrantmännen.34 

En alltjämt värre bild målades upp av en man med beteckningen partivän, G.T. Brodin. 

Enligt honom färdades de på ett riktigt slavskepp, där de piskade och högg männen medan de 

våldförde sig på kvinnorna. Maten var inte bättre än den man ger till grisarna — helt oätlig. 

Barnen skrek av hunger och vissa grät av förtvivlan, andra svor och slog sina barn för att få 

tyst på dem. När de kom till härbärget Crystal utanför Porto Allegre möttes de av baracker av 

betydligt sämre kvalitet än svenska tobakslador. Taket var sprucket och det forsade igenom 

vatten. Härbärgets sjukavdelning liknades vid en likbod, där också tre av Brodins barn dött i 

diarré.35

En järnarbetare och brevskrivare vid namn Pettersson beskrev maten på emigranthusen 

som mycket eländig. Den var så dålig att kvinnor grät över att deras barn inte kunde få i sig 

någonting att äta. Enligt honom tog det också väldigt lång tid innan allas saker kommit fram 

till härbärget, vilket gjorde att de var tvungna bo kvar på platsen under en längre tid.36 

Den tidigare ivrige brasilienfararen och fackföreningsmannen C.G. Roth skickade också ett 

brev hem som också publicerades i Socialdemokraten.Vid det laget var all tidigare entusiasm 

som bortblåst, istället verkar han ha varit desperat och bedrövad. Under färden med 

kustångfartyget som skulle ta dem till härbärget hällde regnet över dem, och de fick ligga 

uppe på däck i skyfall och smuts. Väl framme kvällen därpå mötte de emigranthotellet, en 

förfallen före detta teater. Den beskrivs som smutsig och full av ohyra, samt överfull till den 

grad, att det genomblöta sällskapet knappt kunde stå raklånga där inne. Maten ska ha varit 

mycket dålig. Även sovplatserna av stengolv och med bara en bastmatta som sängkläder 

kritiseras.37 
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Flera migranter berättade om en svensk agent vid namn Berndt eller Bernardino Lundqvist, 

som emigranterna har stött på vid ankomsten i Brasilien. Han förefaller att ha haft uppgiften 

att rekrytera svenskar till den norra delen av landet. Skomakaren Ahlgren varnar i ett brev för 

denne man, att svenskarna jagat honom ur Caxias med hot om dekapitering. Brodin uppger 

också att Lundqvist värvar emigranter till norr, trots att han vet att ingen svensk kan uthärda 

det klimatet, då hans höga lön får honom att bortse från det faktumet.38 Eriksson skriver: ”Den 

dag vi ankommo till Pernambuco var en för oss välbekant stockholmare, Berndt Lundqvist, 

ombord; han presenterade sig såsom varande brasiliansk regeringskommissarie och ville 

hafva oss till kolonister på kakaoplantagena, men ingen af oss var hågad att följa med 

honom.”39

Om de ekonomiska förhållandena  

Enligt broschyren så skulle varje migrant ha rätt till att köpa 300.000 m² uppmätt och utstakad 

jordbruksmark. Priset låg mellan 495 milreis (vilket ska motsvara 990 kronor) och 123 milreis 

(246 kronor), beroende på jordens kvalitet (författaren lägger till att kursen för milreis för 

närvarande är mycket låg, och marken därför ännu billigare i svenska kronor). Det ställdes 

inga krav på att marken skulle betalas direkt, utan den kunde lika gärna betalas av under fem 

års tid. Avbetalningen behövde inte heller påbörjas förrän vid det tredje årets början. 

Emellertid blir jordlotten 20 procent dyrare om migranten väljer det alternativet, men påbörjas 

avbetalningen redan vid det första året så skulle marken bli 14 procent dyrare.40 

Broschyren skriver om lagändringar år 1884 som innebar stora fördelar för migranten. 

Regeringen skulle nämligen understödja de nya bosättarna med ett startkapital på 70 milreis 

(140 kronor) för alla äldre än tolv år, hälften för barn från sju till tolv år och en fjärdedel för 

de yngre barnen mellan tre och sju år. Pengarna skulle tilldelas migranten direkt, men bara de 

migranter som är gifta eller har barn och som ägnade sig åt åkerbruk. 41

Det ansågs vara lämpligt att odla sockerrör, bomullsbuskar och kaffeplantor. Hela 

nordprovinsens jordbrukande befolkning sägs ha ägnat sig åt dessa kulturgrenar. En arbetsam 

man sägs att från och med sitt tredje år ha kunnat tjäna 1,200 milreis (2,400 kronor) om året 

genom att odla kaffebuskar. Ännu bättre avkastning gav odlandet av mandiokaplantan, vars 
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rötter blir till det i Brasilien populära mjölet, som dessutom var väldigt lättskött. En 

medelmåttig bit jord på 220 m² kunde utan problem ge 4,800 milreis (9,600 kronor) om året, 

en bonus var att plantans överblivna grenarna kunde användas som boskapsfoder. 

Kacaoträden beskrivs också som oerhört fördelaktiga att odla, då omkostnaderna skulle bli 

mycket mindre än de andra växternas (förutom möjligtvis mandiokaplantan som inte nämns). 

Men det är särskilt på grund av näringen i kacaobönan, som enligt författaren innehåller alla 

de grundämnen som underhåller och utvecklar organismen, och kan därför ersätta både bröd 

och kött, så länge den tillreds med socker och vatten och förvandlas till choklad. Utan att 

uppge några siffror så sägs också tobaken kunna ge en ofantligt stor avkastning, den odlas 

bäst i inlandet i de nordligare provinserna.42

I broschyren läggs mycket lite fokus på hur arbetsförhållandena såg ut Brasilien. Den 

uppmanade människor att själva starta upp jordbruk, och skriver ingenting om att ta 

anställning på fazendor (plantage) eller som hantverkare. Det finns ytliga beskrivningar över 

olika fabriker, bryggerier och snickerier, men säger egentligen mycket lite om chanserna om 

att få arbete där. Provinsen Amazonas är ett undantag, där det i lagtexten uttryckligen står att 

hantverkare, timmermän, murare, stenhuggare, tegelmästare, stensättare, smeder, tunnbindare 

med flera som är av bevislig nytta åtnjöt samma fördelar och beskydd som resten av de 

inflyttade.43 Kanske berodde det på avsaknaden av både bebyggelse och människor, man ville 

helt enkelt locka nybyggare.

Eriksson uppger att fazendörer kom till härbärget varje dag för att att värva arbetare bland de 

nyinkomna invandrarna. Men på grund av bristande kunskaper i språket kunde svenskarna 

inte samtala med dessa. De tog därför hjälp av en svensk lärare, Änge, som bodde i staden 

som de befann sig i. Genom honom fick de jobb på ett kaffeplantage, där de enligt hans 

uppgifter skulle tjäna 1 milreis och 500 reis om dagen, eller 400 reis för varje plockad liter 

med kaffe. På plantaget skulle de också få hålla med djur, samt få plantera vad de ville. Men 

den den heta temperaturen och det hårda arbetet med ett dåligt kaloritillskott tärde på 

invandrarna. För Eriksson som förlorade tre barn och en fru, bara under tiden på fazendan, var 

det nog särskilt plågsamt. Sällskapet hade snart bestämt för att söka sig till en folkrikare trakt. 

Eriksson hade bara tjänat 50 svenska öre om dagen på plantaget, och  hamnade i en skuld på 

98 kronor till fazendören. Dessutom hade denne man krävt varje familjefader i sällskapet på 
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25 milreis vardera, vilket varit priset som Änge tagit av i avgift av honom för att ha värvat 

dem.44 

I Rymans brev uppgav han att svenskar gjort det till sin sysselsättning att värva nyanlända 

landsmän till fazendorna mot betalning. Men då det skulle bringa vanära och skam över 

familjemedlemmar hemma i Sverige, ville han inte namnge dessa ”moderna slavhandlare”.45 

Ryman påstår att dessa förmedlare visste om att arbetarna for illa på plantagen, och att han 

själv hade sett en förvaltare misshandla italienska invandrare med en slavpiska. Han tillägger 

att betalningen också var mycket dålig medan det var dyrt att leva. Arbetarna fick betala 

nästan dubbelt så mycket för livsmedel på plantagen som inne i städerna, och att de därför 

hamnade i skuld till fazendörerna.46 

Ahlgren, som tillsammans med Roth hade organiserat resorna, verkar tillslut ha hamnat 

under goda omständigheter, trots att ha förlorat båda sina barn. Av en välvillig tysk 

handelsman fick han och hans hustru allt nödvändigt för att kunna starta en plantering, samt 

mat och pengar till läder. Hos honom fick de även hyra ett par rum och kök med en bit jord 

för 3 milreis i månaden, och han trodde sig kunna försörja sig på det som växer. Han skriver, 

att i Brasilien behövde man inte slita för brödfödan på samma sätt som i Sverige. Aldrig hade 

han arbetat så lite och bekymmerslöst. Mitt i veckan kunde han ge sig ut för att fiska eller jaga 

med andra svenskar, medan kvinnorna stannade hemma och skötte hushållet. Enligt Ahlgrens 

brev var det främst resan som är hård, för en jordbrukare var livet i Brasilien gott.47

Ahlgren fick visst medhåll. En svensk trädgårdsmästare med initialerna F.H. verksam i 

Brasilien skriver i Socialdemokraten, att rapporterna om de dåliga arbetsförhållandena var 

överdrivna, åtminstone gällande de södra provinserna.  Han skriver att svenskarna tog reda på 

för lite information om fazendorna och ägarna, samt insinuerar att deras förhoppningarna på 

vad som skulle möta dem var för stora. När de sen fick se bostäderna eller äta av maten blev 

de ytterst besvikna, och i sitt missnöje skrev de hem till sina vänner om hur illa det var i 

Brasilien. Problemet var enligt författare inte så mycket Brasiliens klimat och samhälle, utan 

att svenska stadsbor och hantverkare försökte sig på jordbruksverksamheten, som de inte hade 

någon tidigare erfarenhet av. Det var av den anledningen som de svenska migranter som var 
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lyckosamma inte hörde av sig med positiva brev till tidningarna, de var rädda för att locka fler 

svenska stadsbor till Brasilien, som inte skulle ha att ha en chans att klara sig, avslutar han.48

För en hantverkare vid namn August Stål verkar det emellertid ha gått bra. Han skildes från 

de andra svenskarna, varav de flesta tog jobb på fazendorna, och arbetade som svarvare under 

en kortare dit; hans lön låg på 2 ½ milreis om dagen. Senare arbetade han i en 

järnvägsverkstad, där han tjänade 2 milreis och 400 reis om dagen. Under sina drygt två 

månader på en fabrik tjänade han 5 milreis om dagen. Hans arbetsplats under tiden brevet 

skrevs, var på en järnvägsverkstad där han arbetade nio och en halv timmar om dagen, för en 

lön på 6 milreis om dagen. Det ska ha vart det bästa arbetet som han haft i Brasilien, men är 

tydlig med att ett sådant arbete var mycket svårt att få. I ett avsnitt går det att läsa om strejk de 

nyligen haft på arbetsplatsen, och hur illa planerad och oorganiserad den var. De andra var 

mest intresserade av att få bli fotograferade. Redan efter den första överläggningen började 

alla tänka på sina egna platser på verkstaden. Snart fick de reda på att ledningen hade gått 

med på deras önskemål redan från början, om de först hade samtalat med den ansvarige. 

Författaren kallar strejken för ett ömkligt fiasko. Han styrker också påståendet om hur 

situationen var för de som tagit jobb på fazendorna. I underrättelser som han fått, berättades 

det om hur fazendörerna hållit kvar migranter på plantagen genom att påstå att de stod i skuld, 

som också ofta ökade för varje dag de stannade kvar. Enligt författaren hamnade, åtminstone 

de stora barnfamiljerna, i slaveri hos fazendörerna, då de inte hade någon möjlighet att lämna 

platsen. Invandraren jobbade dessutom oftast på ackord, och lönen var han sedan tvungen att 

byta ut mot livsmedel som fazendören sålde till honom dyrt. Även om det fanns goda 

fazendörer var de försvinnande få i antal, de flesta såg inte invandraren som något mer än ett 

lastdjur. Till skillnad från den svarte slaven, lägger han till, slapp den vite emellertid piskan.49

Ingen migrant ger i breven ut information om de utlovade pengarna som invandrarna skulle 

få erhålla vid sin ankomst. I en artikel i Socialdemokraten står det dock skrivet av en 

journalist om migranternas läge och behandling av den brasilianska staten. Där står det om ett 

förskott till uppehället som lämnats till invandrarna, men att förskottet var ett slags certifikat, 

kallat ”vales”, som gällde istället för pengar. Med dessa vales bedrev landagenterna 

storskaligt bedrägeri, skriver journalisten. Från en tysk-brasiliansk tidning hade journalisten 

fått veta, att invandrarna blev tilldelade vales av värden från 500 till 20.000 reis. Ville 

invandraren köpa någonting i en affär, var denne tvungen att antingen köpa för hela värdet av 
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sin vales i samma affär, eller ge ifrån sig hela certifikatet. Priserna verkar ha bestämts 

godtyckligt av köpmannen och landkommissionen, som enligt författare nog var i maskopi 

med varandra.50

Om hälsorisker i landet

Riskerna att drabbas av sjukdomar utelämnas nästan helt från broschyren. I inledningen 

beskrivs migrantön Ihla das Flôres som fullständigt fritt från sjukdomar. De migranter som 

härbärgerat där ska ha njutit av gott hälsotillstånd under hela sin tid, samtidigt som smittor 

gick hårt åt människorna staden.51   

För säkerhets skull, skriver man, så skulle det finnas både läkare och apotek på härbärget. 

Det fanns ett särskilt rum för de sjuka, vilket var utrustat med alla möjliga hjälpmedel. Vid 

svårare fall skulle den sjuka att transporteras till huvudsjukhuset.52

Eriksson skriver mycket ytligt om sina familjemedlemmars sjukdomar, och dödsorsakerna är 

oftast oklara. Under en tid var hela resesällskapet sjukligt, vilket förvärrades av de dåliga 

byggnader som de levde i. Hans frus dödsorsak verkar ha varit på grund av att de bodde så 

dåligt medan hon var väldigt sjuk. En av hans söner låg i sex veckor med hals och mun som 

bara var en svart sårskorpa. En efter en dog de under inrikesresan, mellan härbärgen och 

fazendor, från den ena arbetsplatsen till den andra. Dålig kost och brist på läkarhjälp nämns 

som bidragande faktorer till sällskapets usla tillstånd.53  

Gula febern verkar vara den sjukdom som plågade omgivningen mest när man läser 

breven, även Eriksson skriver om den. Eriksson förlorade i februari månad 1892 sitt arbete 

som hantlangare, då gula febern bröt ut i staden där han befann sig i och många som kunde 

flyttade ut till landsbygden. Allt arbete i staden avstannade då, men han fick jobb som 

dödgrävare — en position han fick behålla under tiden som sjukdomen rasade.54

I två brev, ett från emigrerade arbetare från Sundsvall och ett från trädgårdsmästaren F.H., 

står det att sjukdomarna oftast drabbat invandraren redan i Sverige, men förvärrats under 

resan. De som skyllde på Brasiliens klimat hade fel, menar de, utan oftast var det på grund av 
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de dåliga hygienförhållanden som råder över allt. F.H. menar att sjukdomarna torde ha sin 

grund i de fullpackade emigranthotellen, där de spreds bland invandrarna.55 

Analys och diskussion

Det verkar som så, att de flesta uppgifter stämmer överens med varandra om vad som hände 

under migrationen, med vissa små skillnader. Nu kan jag också med säkerhet konstatera, att 

det finns många olikheter mellan informationen i broschyren och den som migranterna 

uppgett. Vid det här laget är det också möjligt att redovisa de push- och pullfaktorer som kan 

ha stimulerat migrationen från Sverige till Brasilien. 1891 års migranters beskrivningar över 

Brasilien kan definitivt vara en stor del av anledningen till varför emigrationen avstannade. 

Avsaknaden av riktig information var säkerligen anledningen till att de reste det året.

På ena sidan av Atlanten har vi Brasilien, ett land som var i stort behov av människor och 

särskilt jordbrukare. För att stimulera migrationen var regeringen tvungna att ge europeiska 

migranter vissa förmåner, som de nog inte skulle få om de valde till exempel USA. Migranter 

lovades fria resor över Atlanten, samt en viss trygghet vid ankomst i form av boende och 

finansiellt stöd.

På andra sidan av Atlanten har vi Sverige och framför allt Stockholm. Där rådde det 

massarbetslöshet bland byggarbetare. Bland metallindustriarbetarna var situationen bättre, 

men många levde under existensminimum på den knappa lönen. Många av dessa människor 

kunde förmodligen tänka sig att migrera. Men som migrationsteorin säger så är det en svår 

eller omöjlig process för fattiga och arbetslösa, särskilt när det är långt. Fanns det inte någon 

vänlig själ som var beredd att ge ut ett lån, så var det nog omöjligt för dem att migrera till 

exempelvis Amerika. 

Problemet som då uppstod: Hur skulle Brasilien nå ut till potentiella migranter med sin 

förmånliga politik? Det fanns ett informationshinder.

Jag vill påminna om det som migrationsteorin säger, att den viktigaste anledning till 

migation är den migration som har ägt rum tidigare. Ingen svensk kunde få ett amerikabrev 

om det inte finns någon som kunde skicka det. Regeringen fick följaktligen ta saken i egna 

händer. Man lät därför upprätta agenturer i Europa och betalade agenter för att sprida reklam 
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om Brasilien. Det systemet kunde innebära både fördelar och nackdelar. Till exempel så ville 

regeringen förmodligen nå ut till jordbrukare, det syns tydligt när man läser broschyren. Men 

de svenska agenterna valde att annonsera i en socialistisk stockholmstidning, och då nådde 

man förmodligen ut till väldigt få jordbrukare. Samtidigt gick det att överdriva förmånerna 

som migranten tilldelades och försköna områden inom landet som man har ett särskilt intresse 

av att befolka. Det var ju ingen välvilligt kusin som upplyste om den djupa matjorden i 

Minnesota, utan en regering som behövde ersätta sin slavbaserade ekonomi med något 

modernare. Frågan är då hur väl agenterna nådde ut.

Med de källor som finns tillhands så är det dessvärre mycket svårt att utröna vilka det var 

som läste Vägledning för invandrare till kejsardömet Brasilien. Det skrevs ingenting om den 

innan eller om någon agentur, och fördes det protokoll över vad som sades på 

fackföreningarnas möten så finns ingenting sparat. Vad vi vet är att agenten som troligtvis lät 

trycka broschyren, Tufvesson, var känd bland svenska migranter. Det går också att konstatera 

att fackföreningar skapade kommittéer med syftet att skaffa kunskap om de brasilianska 

förhållandena, för att sedan informera emigrationslystna människor. Bland migranterna 

förefaller det också att ha funnits vissa förhoppningar om stöd under ankomsten, något som 

står skrivet i broschyren. Trädgårdsmästaren F.H. skrev ju om hur migranterna blev besvikna 

när de såg husen och åt maten, tydligen hade de förväntat sig något annat. Det står även om 

att migranterna skulle få ett förskott, men att detta bara visade sig var ett certifikat. 

Åtminstone så vågar jag påstå, att information som liknade det som stod i broschyren nått ut 

till migranterna.

För en arbetslös eller lågbetald stockholmare måste de brasilianska förhållandena tett sig 

mycket lockande. Äga egen mark och gå från att tjäna 580 kronor om året till 2,400 kronor 

om året. Dessutom kunde de trotsa en generell migrationsprincip — ju längre avstånd desto 

högre upp i hierarkin befann sig migranten — då de fick sin båtbiljett betald. För att kunna 

etablera sig i landet skulle de få förskott och förmånliga lån. Om USA oftast hade lockat till 

sig förhållandevis välmående bönder, så hade Brasilien lockat till sig de fattiga som blivit 

kvar. 

Men att från regeringshåll försköna ett lands egenskaper var dömt att misslyckas. Antingen 

skulle ingen komma från första början, eller så skulle migranter bli varse om hur det 

egentligen låg till efter en tid i landet. Som jag har visade i Tabell 2 ökade antalet svensk-

norska migranter till Sydamerika dramatiskt år 1891, för att sjunka som en sten året därpå 

(tabellen visar bara siffror över migranter som rest via Hamburg, men borde vara talade för 
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hela antalet). Det är inte djärvt att våga misstänka, att detta beror på förändrade pullfaktorer. I 

broschyren tycks Brasilien ha varit en fördelaktig destination för en fattig migrant, och om 

den var den enda informationskällan så kan man inte ha vetat mer. Men när breven började 

trilla in och förtäljde  om den verkliga situationen dämpades migrationen kraftigt. 

På sidan tio nämnde jag att det som skrevs i breven är att betrakta som trovärdigt. Det 

handlade förmodligen inte om något ytligt missnöje över situationen, att det inte riktigt blev 

som de tänkt sig. Broschyren utelämnade nästan allting som rörde sjukdom, vilket blev det 

största problemet för nästan samtliga. Särskilda privilegier skulle ges till barnfamiljer, men för 

de flesta små blev det en dödsdom att leva migrantliv i Brasilien. På emigranthotellen verkar 

migranterna ha varit värst utsatta för smittor, och hjälpen tycks inte ha varit tillräcklig. 

Agenterna i Brasilien beskrivs inte som några hjälpande händer. Av alla som skrev så var 

det bara organisatören Ahlgren som lyckades att bli bonde, och det tack vare en tysk 

handelsman. De flesta värvades av fazendörer och fick arbeta på deras fält. Någon medellön 

för denna typ av arbete finns det inte några uppgifter, men som tidigare nämnt så ska 

dagboksskrivaren Eriksson ha tjänat 50 öre om dagen. I jämförelse med det billigare landet 

Sverige var det mycket dåligt betalt. Om en dåligt betald svensk metallarbetare tjänade 580 

kronor om året, och om året bestod av 300 arbetsdagar betydde det en lön på 1,93 kronor om 

dagen. Det skulle alltså inte vara något värt för en svensk metallarbetare att migrera för arbeta 

där. August Stål som tillslut lyckades att hitta ett förhållandevis välbetalt jobb var också noga 

med att förtydliga, att det var nästan omöjligt att finna något sådant. 

För att återgå till teorin: Det fanns inga politiska hinder i migrationen, ingen stoppades vid 

gränsen utan alla hade rätten att resa. Inte fanns det något resehinder i form av dyra kostnader, 

de stod ju Brasilien för. I egentlig mening fanns det inga informationshinder, regeringen 

nådde ju faktiskt ut. Men mindre nogräknade agenter valde att rikta in sig på fattiga stadsbor 

istället för bönder. Kanske på grund av effektivitetsskäl, att det var enklare rent 

organisatoriskt. Oavsett om agenterna bedrog på egen hand, så väljer jag att tolka regeringens 

broschyr som ett propagandadokument. 
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Avslutning

Den brasilianska migrationspropagandan måste särskilt ha intresserat fattiga människor, vilket 

den också gjorde i Sverige. Migranterna såg ekonomiska fördelar och kanske frihet framför 

sig i destinationslandet. Emellertid blev upplevelserna annorlunda från vad de trott. 

Fruktansvärda sjukdomar och usla arbetsvillkor tog knäcken på många. Agenternas 

empatilösa lurendrejeri blev till tortyr. Migrationen minskade ordentligt under åren efter, och 

förmodligen var det på grund av migranternas uppgifter. Den viktigaste anledningen till 

migration är den som har ägt rum tidigare.

Sammanfattning

Mitt syfte var att försöka fastställa varför så många svenskar emigrerade från Stockholm till 

Brasilien under året 1891. Tanken var att utreda detta genom att se vilken information som 

svenskarna hade innan och efter den stora migrationen. Jag ville också undersöka hur 

Brasilien upplevdes av migranterna i förhållande till den brasilianska reklambroschyr som jag 

undersökte. 

Genom att svara på några frågor: vilka faktorer som fick migranterna att lämna Sverige för 

Brasilien, hur landet upplevdes, och hur deras uppgifter påverkade migrationsströmmarna 

hoppades jag att kunna genomföra mitt syfte. Den vanliga migrationsteorin om pull- och 

push-effekter assisterade mig i min undersökning. 

Pulleffekterna fanns i Brasilien, där migranter erbjöds stora fördelar om de reste dit. 

Pusheffekterna i Stockholm handlade troligtvis om lågkonjunktur, arbetslöshet och 

underbetalning.

Jag hittade flera likheter mellan vad som lovades i broschyren och vad som migranterna 

bekräftade, men i princip allting var kraftigt överdrivet och flera delar var rena lögnerna. 

Broschyren utelämnade dessutom flera faktorer som borde ansetts varit viktiga att nämna. 

Sjukdomar kan anses vara de viktigaste, och hur migranten borde gått tillväga i under 

situationer när dålig hälsa rådde. Jag kunde inte fastställa om det endast handlade om den nya 

information om Brasilien som bromsade migrationen, men det kan ses som mycket troligt.
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