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Abstract

Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra karakteristiken hos två 
invandrarföreningar med välgörenhetsprägel aktiva under decennierna vid sekelskiftet 1900; 
en svensk i Buenos Aires och en skandinavisk i Sankt Petersburg. Ur teorier om vilka faktorer 
som får invandrarföreningar att bildas och fortsätta bedriva sina aktiviteter har jag 
formulerat en hypotes: att föreningarna i fråga skulle skilja sig medlemskapsantal, få olika 
möjligheter till välgörande aktiviteter, samt att välgörenhetsarbetet skilde sig.

Undersökningens resultat visade att invandrargrupperna på respektive plats präglades av 
olika typer av migrationer, något som påverkade gruppernas sammansättning och sedermera 
deras medlemskapsantal, aktiviteter och välgörenhetsarbete.

Nyckelord: migration, invandrarförening, välgörenhet.
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Inledning

Den välbekanta och omfattande svenska utvandringen från mitten av 1800-talet till det tidiga 1900-

talet gick västöver. 1,2 miljoner svenskar beräknas ha rest över Atlanten, varav de allra flesta 

hamnade i USA. Mindre känt är att under samma tid och förlopp valde flera migranter att fortsätta 

söderut; de kom till Brasilien och Argentina, ibland färdades de till det ena landet först för att 

sedermera bege sig till det andra.1 På närmare håll pågick också migrationer, fast österut. Svenskar 

och andra nordbor hade dragit flyttlassen till de ryska östersjöområdena både innan och efter 

gränserna deklarerat platserna som just ryska. I Sankt Petersburg flyttade finländare och 

skandinaver in och ut från och med grundandet på 1700-talet till 1900-talets inbördeskrigs sista 

dagar.2

Utvandringstiden överlappade med något som kan kallas associationstiden. Under 1800-talet 

växte klubbar och föreningar upp som svampar ur marken, bland annat i syfte att motverka 

fattigdom och förbättra sjukvården.3 Föreningslivet märktes inte minst bland de stora 

invandrargrupperna som funnit nya hem i nya länder. Den väldiga mängden invandrarföreningar 

som bildades under det långa 1800-talet har beskrivits som en mani; japaner i Brasilien, tyskar och 

italienare i USA eller syrianer i Ecuador — alla grupper har beskrivits som särskilt benägna att 

bilda föreningar med anknytning till den egna etniciteten.4 

Skandinaviska och finländska invandrargrupper var inga undantag; de var också en del av manin. 

I den här uppsatsen kommer jag att undersöka och jämföra karakteristiken hos två 

invandrarföreningar, som båda var präglade av välgörenhetsarbete inom den egna etniska gruppen: 

Skandinaviska välgörenhetsföreningen i Sankt Petersburg och Svenska hjälpföreningen i Buenos 

Aires. Den förstnämnda föreningen hade ett medlemsskap bestående av både skandinaver och 

finländare, medan den sistnämnda i det stora hela bestod av svenskar. 
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1 Norman, H., ”Emigration”, Nationalencyklopedien. 

2 Engman, M., S:t Petersburg och Finland, ss. 190, 249ff.

3 Karlsson, M., Filantropi under konstruktion, s. 15.

4 Moya, J.C., ”Immigrants and Associations: A Global and Historical Perspective”, Journal of Ethnic and Migration 
Studies, Vol. 31, Nr. 5, 2005, ss. 836ff.



Teori
I undersökningen använder jag teorier om invandrarföreningar. Teorierna är inspirerade av Marlou 

Schrover och Flors Vermeulen, som har sammanfattat forskningen i ämnet och försökt generalisera 

tendenser hos invandrarföreningar i deras bildande och aktivitet. Men jag har också gjort vissa 

tillägg som kommer att presenteras. Anledningen till fokus ligger på teorier om invandrarföreningar 

istället för välgörenhetsföreningar är att både Svenska hjälpföreningen och Skandinaviska 

välgörenhetsföreningen aldrig var renodlade välgörenhetsorganisationer, de växte fram som 

sammanslutningar mellan invandrare med specifik bakgrund i specifika länder. Skandinaviska 

välgörenhetsföreningen i synnerhet var inblandad i andra aktiviteter som kännetecknar en 

invandrarföreningen av sin tid. Svenska hjälpföreningen såg aningen annorlunda ut. I sig var det en 

välgörenhetsförening, men den var en dotterorganisation till den äldre Svenska föreningen som var 

en utpräglad invandrarförening.

Schrover och Vermeulen menar, att genom skapandet av en invandrarförening markerar 

invandrarna sin etniska skillnad i relation till resterande samhälle. Föreningen intar antingen en 

defensiv ställning  (i situationer där de upplever sig exkluderade) eller en offensiv ställning (i 

situationer där invandrarna väljer att avskilja sig från resten av samhället). Det görs även en 

distinktion mellan föreningar som verkar för integration i samhället och föreningar som arbetar för 

motsatsen. Offensiva föreningar tillhör vanligtvis den senare kategorin medan defensiva tvingas att 

ta till överlevnadsstrategi över identitet, vilket kan resultera i att de antingen avskiljer sig 

fullständigt från samhället eller verkar för assimilation, beroende på situationen.5 

Med stöd av andra migrationsforskare skriver Schrover och Vermeulen, att 

invandrarföreningarnas uppkomst och fortsatta verksamhet beror på tre faktorer: (1) migration 

process eller migration pattern, som jag i fortsättningen kommer att översätta till 

migrationsmönster; (2) characteristics of the immigrant community, översätts till 

invandrargemenskapens karakteristik; (3) opportunity structure, översätts till möjlighetsstruktur.6 

Faktor ett utvecklas inte av Schrover och Vermeulen. Därför kommer jag istället utgå från 

Ravensteins uppsatser ”The Laws of Migration I–II”, där han generaliserar migrationens olika 

egenskaper. Märk väl att migranter inte måste gå över nationsgränser, utan kan också röra sig inom 

ett land. Enligt Ravensteins uppfattning reser de flesta migranter till näraliggande destinationer, 

men om migranten reser långt är det oftast mot världens stora centrum för handel och industri; det 
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5 Schrover, M. – Vermeulen, F., ”Immigrant Organisations”, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 31, Nr. 5, 
2005, ss. 824f.

6 Ibid., s. 826.



är fler som migrerar från landsbygden än från städer; migrationer förekommer i strömmar och 

kompenseras med motströmmar, vilket betyder att när en samling människor flyttar till ett område 

eller stad flyttar en annan samling människor därifrån och tvärt om.7 Kvinnor tenderar att oftare 

migrera än män, men de reser korta sträckor inom det egna rikets gränser; de ekonomiska motiven 

för att migrera är de vanligaste, även om förtryck spelar roll; teknikutveckligen bidrar till en ökad 

migration, då är det alltså utvecklingen under 1800-talet som menas.8 

Faktor två går i viss mån ihop med faktor ett. Skillnaden kan beskrivas som att faktor ett ser till 

folkförflyttningars egenskaper, medan faktor två fokuserar på bofasta befolkningars karakteristik. 

Faktor två gäller invandrargruppens storlek och omsättning, tillsammans med variabler som kön, 

religion, regional bakgrund, kompetens och deltagande på arbetsmarknaden. Om invandrargrupper 

är för små eller heterogena bildas det sällan formella föreningar. När andelen individer ur en viss 

etnicitet växer sig större inom ett område, växer också individernas identifikation till den egna 

gruppen starkare. När gruppen sedan ökar i antal och ålder ökar också föreningsaktiviteten, de 

fortsätter att växa tills det gemensamma nämnaren blir svårare att peka ut, vilket leder till att 

föreningarna splittras. Invandrarbefolkningens omsättning är också viktig. Om omsättningen är hög 

är det få personer som kan verka för stabilitet och kontinuitet inom föreningen.9 Religiös och 

regional homogenitet ser jag som stimulerande faktorer, även om de inte utvecklas närmare av 

Schrover och Vermeulen. Beträffande kompetens och deltagande på arbetsmarknaden, borde både 

låg och hög vara viktigt för att just en välgörenhetsförening ska bildas, och kanske skiljer sig 

invandrarföreningar med välgörenhetsprägel sig från kulturella invandrarföreningar i den aspekten. 

Antalet män påverkar stimulansen av bildandet av invandrarföreningar med koppling till staten i 

ursprungslandet, fler män ökar chansen till grundande, något som kommer utvecklas på nästa sida.  

Faktor tre handlar om invandrargruppens möjligheter eller tillgång till stöd i sändar- respektive 

mottagarlandet. Det kan ligga i ett mottagarlands intresse att invandrargrupper bildar föreningar, då 

det ger staten möjligheten att skapa en sammanhängande grupp som går att adressera. Men inte bara 

mottagarlandet är intresserade av enhetlighet bland invandrargrupper, utan det är något som 

invandrargruppen själva kan sträva efter. Föreningsbildande kan också ligga i sändarlandets 

intresse, som vill befrämja den nationella identiteten hos diasporan. Intresset från sändarlandet att 
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7 Ravenstein, E.G., ”The Laws of Migration I”, Journal of the Statistical Society of London, Vol. 48, Nr. 2, 1885, ss. 
198f.

8 Ravenstein, E.G., ”The Laws of Migration II”, Journal of the Statistical Society of London, Vol. 52, Nr. 2, 1889, ss. 
286f.

9 Schrover – Vermeulen, s. 830f.



hålla kontakten med sina medborgare i andra länder är en nyare företeelse som vuxit fram i takt 

med bildandet av de moderna nationalstaterna. Innan bildandet av Tyskland 1871 var de tyska 

furstendömena ofta misstänksamma mot människor som emigrerat och vanligtvis välkomnades de 

inte tillbaka igen. Sändarländernas inblandning och försök till kontroll över sina utlandsmedborgare 

genom deras föreningar är något som präglar moderna invandrarföreningar inte äldre.10 

Den äldre typen av invandrarföreningar, som undersöks i uppsatsen, var vanligtvis knutna till en 

viss generation (den första generationens invandrare). När invandrargenerationen försvann följde 

föreningen med dem i graven. Schrover och Vermeulen pekar också på den manliga dominansen i 

föreningarna, där kvinnor är oftast frånvarande i styrelserna. Kvinnor har, enligt Schrover och 

Vermeulen, överlag inte en lika stark relation till nationalstaten som män, och står därför oftast 

utanför föreningar präglade av etnisk identitet. De engagerar sig oftare i föreningar som fokuserar 

på att lösa dagliga problem11

Ur faktorernas kontenta har jag format en hypotes: att platserna och migranterna uppvisade 

olikartade migrationsmönster (i.e i hänseendena könsfördelning, strömmar och motströmmar, 

avstånd till destinationsplats, motiv för migration), annorlunda karakteristik för 

invandrargemenskaperna (befolkningens storlek, religion, regional bakgrund, könsfördelning, 

yrkesdeltagande och kompetens) och olika möjlighetsstrukturer (samröre med statsmakter). 

Olikheter skulle sedermera påverka storleken på föreningarnas medlemskap och deras möjlighet till 

välgörande aktiviteter, samt hur välgörenheten bedrevs. För att styrka eller försvaga hypotesen 

kommer det empiriska materialet att jämföras med teorierna. 

Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka och jämföra karakteristiken hos två svenska/skandinaviska 

invandrarföreningar med välgörenhetsprägel. För att uppnå syftet ska hypotesen som presenterades 

i teoridelen testas och följande frågeställningar besvaras:

● Hur såg det svensk–argentinska respektive nordisk–ryska migrationsmönstret ut?

● Hur såg invandrargemenskapernas och föreningarnas medlemskaps karakteristik i respektive 

land ut? 

● Hur såg föreningarnas syften ut? Varifrån kom intäkterna, till vad gick utgifterna samt hur 

stora var de?
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11 Ibid., s. 827f.



Avgränsningar
Undersökningens tidsavgränsning är 1877–1922. Där Skandinaviska välgörenhetsföreningen 

undersöks mellan 1877 och 1909 medan Svenska hjälpföreningen undersöks perioden 1909–1922. 

Det är inte önskvärt men har sin grund i materialets begränsningar. Det finns ingen information om 

när Skandinaviska välgörenhetsföreningen upplöstes men materialet gällande föreningen tar slut vid 

1909. Men även om aktiviteterna fortskred under 1910-talet bör de ha varit begränsade i jämförelse 

med tidigare år. Den svenska representationen verkar inte ha brytt sig om att arkivera något 

material, vilket tyder på att föreningen blev till en marginell företeelse. Svenska hjälpföreningen 

undersöks mellan åren 1909 till 1922, återigen beror det på att uppgifterna tar slut där.

Det kan vara problematiskt att en komparativ undersökning har två olika undersökningsperioder. 

Skillnaderna mellan föreningarna som kan tänkas uppstå kan vara relaterade till de tidsperioder som 

de verkade inom, snarare än effekter av de faktorer som jag undersöker. Men för att överhuvudtaget 

kunna göra en sådan här undersökning krävs det två föreningar som bedriver liknande verksamheter 

fast i olika länder. Det fanns svenska föreningar i London, Paris (material finns bevarat på 

Riksarkivet) och runt om i USA. Föreningarna i de två europeiska städerna anser jag vara mindre 

intressanta på grund av närheten till Sverige och Sankt Petersburg — ett nybyggarland långt från 

Sverige utgör en starkare konstrast. Amerikanska föreningar skulle förvisso fungera, men material 

rörande svenska föreningar i USA har jag inte kunnat få tag på, möjligtvis finns de i arkiv på plats, 

och av den anledningen har det inte gått att undersöka någon sådan. 

Även om problemet finns hindrar det mig inte att göra undersökningen. Den ena föreningen tar 

vid där den andra slutade och verksamheten hos välgörenhetsföreningar bör inte ha gjort en 

dramatisk förändring på bara några år. Skulle en sådan utveckling ha skett är det rimligt att i sådana 

fall finna spår i Skandinaviska välgörenhetsföreningens årsberättelser, räkenskaper med mera från 

de sista åren. En aktiv välgörenhetsförening borde åtminstone ha diskuterat utvecklingen inom 

deras intresseområde.  

Forskningsläge
Mycket av den tidigare forskning inom ämnet har fokuserat på hur det kulturella och politiska livet 

sett ut inom föreningarna, samt hur detta har påverkat utvecklingen. Forskare har därför mer 

noggrant undersökt föreningarnas sällskapsliv, men i det stora hela bortsett från de ekonomiska 

aktiviteterna, som välgörenhet inom den egna invandrargruppen. 

Historikern Samuel L. Baily forskning kring italienska invandrares anpassning till samhället i 

Buenos Aires och New York åren 1870–1914 är till viss del ett undantag. Han lägger sitt fokus på 
8



italienarnas institutioner (där föreningar ingår) och hur väl de fungerade för att stärka och integrera 

gruppen i samhällena; e.g. tidningar, sjukhus, banker och kyrkor. De viktigaste institutionerna enligt 

Baily var ”mutual aid societies”, eller välgörenhetsföreningar, som hade fler medlemmar än alla 

andra institutionerna. Storleken och framgången för dessa föreningar ska ha påverkat 

invandrargruppernas anpassning och utveckling i de nya samhällena. I Buenos Aires fanns långt fler 

italienare i samhällets toppskikt än i New York; Baily menar att detta delvis var ett resultat av den 

starka sammanhållningen mellan invandrare från hela den italienska halvön i Argentina, vilket 

skapade skapade större och stabilare institutioner/föreningar. Deras amerikanska diton i New York 

släpade däremot efter på grund av splittring mellan italienare från olika regioner eller städer — de 

skapade små institutioner utan inflytande. De starka föreningarna i Argentina kunde tillhandahålla, 

förutom försäkringar och bidrag, även skolor, sjukhus, apotek, restauranger och 

arbetsförmedlingar.12 

Trots att Baily betonar välgörenhetsföreningarnas betydelse och gör en stor poäng av dem, 

fokuserar han inte på dessa längre än några sidor. Men genom uppsatsen bär jag med mig hans tes 

— om att öppnare etniska välgörenhetsföreningar skapar större och starkare organisationer än de 

snäva. I mina två undersökningsobjekt var den ena föreningen skandinavisk och finländsk medan 

den andra var svensk, dock med ett fåtal finska medlemmar. Mitt resultat skiljer sig något från 

Bailys, även om han fokuserar på grunderna till italienarnas anpassning i samhällena i stort, medan 

jag studerar invandrares välgörenhetsföreningar.

Historikern Marlou Schrovers forskning om invandrarföreningar är av den kulturella och 

politiska sorten. Hon har studerat etniska invandrarföreningar bestående av tyska och frisiska 

invandrargrupper i Nederländerna på 1800-talet. Hennes fokus ligger på att visa hur gruppernas 

organisationer förändrades i takt med politiska utvecklingar i sändar- respektive mottagarländerna. 

Tyska föreningar i Utrecht förändrade karaktär, de blev mer eller mindre tyska, beroende på hur 

relationen mellan sändarlandet och mottagarlandet såg ut. När anti-tyska stämningar rådde i 

Nederländerna tvingades föreningarna bli mindre tyska, men under lugna perioder kunde de bättre 

bejaka tyskheten. Schrover menar att detta var en konsekvens av det korta avståndet till 

Nederländerna, att därför fanns en större rädsla för tyskt geopolitiskt inflytande. Tyskar i USA 

kunde i mycket högre grad öppet bejaka sin tyskhet (n.b. 1800-talet), då det geografiska avståndet 

var längre.13 
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13 Schrover, M., "‘Whenever a Dozen Germans Meet…’ German Organisations in the Netherlands in the Nineteenth 
Century.”,  Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 32, Nr. 5, 2006, (passim).



Schrover har, tillsammans med Floris Vermeulen, ur sin och andras forskning utvecklat ett större 

teoretiskt sammanhang för uppkomsten av etniska invandrarföreningar.14 Men som jag har skrivit 

tidigare har välgörenhetsaktiviteterna utelämnats till förmån för de kulturella och politiska 

företeelserna. Med min uppsats vill jag se hur invandrarföreningar som präglades av 

välgörenhetsarbete bildades och hur deras aktiviteter såg ut.

Källmaterial och metod
Det mesta källmaterialet gällande skandinaverna i Sankt Petersburg är otryckt och kommer ur UD:s 

beskickningsarkiv (BASP) och arkivet för svenskspråkiga Sankta Katarina församling i Sankt 

Petersburg (SKFA), båda bevarade på Riksarkivet. Materialet kan delas upp i tre olika delar, som 

alla är nödvändiga för att besvara uppsatsens frågeställning. 

●  Sankta Katarinas inflyttnings- och utflyttningsböcker, för se hur många människor som 

flyttade in och ut ur Sankt Petersburg. 

● Skandinaviska välgörenhetsföreningens räkenskaper, för att se antalet människor som får 

understöd, samt hur mycket som delas ut och till vad.

● Skandinaviska välgörenhetsföreningens årsberättelser, stadgar och broschyrer, korrespondens 

mellan nordiska tjänstemän i Sankt Petersburg. För att utröna hur man talade om föreningen, vilka 

mål den hade och vad som hände rent allmänt runt den är den typen av skrifter intressanta; en 

almanacka utgiven av Skandinaviska välgörenhetsföreningen där medlemmar och andra nordbor i 

Sankt Petersburg förtecknas i en adresslista tillsammans med deras nationalitet och yrke.

För varje år som undersöks finns Sankta Katarina församlings in- och utflyttningsböcker 

sparade. Dokumenten ger en bra inblick i hur migrationen ökade och minskade från år till år. De 

berättar om migranten kom ensam eller med familj, om den var man eller kvinna. Men böckerna 

säger inget om vilka arbeten som församlingens inflyttade eller utflyttade hade, och inte heller 

något om deras ålder. I viss mån hade det varit nyttig information, t.ex. hade det varit bra att veta 

hur många äldre människor som fanns i församlingen då denna grupp verkar ha haft det svårast 

ekonomiskt, något som tas upp senare, men det är inte avgörande för att kunna nå slutsatser. 

Historikern Max Engmans forskning om etniska minoriteters yrkesfördelning i Sankt Petersburg 

under 1800-talet kommer att till viss del väga upp bristen på information i församlingens dokument, 

men åldersfördelningen kommer även efter detta att förbli okänd. Det är också ett problem att de 

människor som inte blev inskrivna i den svenska församlingen är osynliga i statistiken. Somliga kan 

10
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ha skrivits in i andra kyrkor, medan andra inte skrev in sig i alls. I Sankt Petersburg verkar det inte 

funnits någon norsk eller dansk kyrka, däremot en finsktalande. Norska och danska invandrare 

borde därför ha sökt sig till den svenska församlingen; finlandssvenskar var bevisligen medlemmar 

av församlingen. 

Skandinaviska välgörenhetsföreningens räkenskaper finns bevarade för de flesta åren från 1880 

till 1909. Det är i räkenskaper som uppgifter om föreningens ekonomiska liv, däribland 

välgörenhetsaktiviteterna, kommer fram. Föreningen har till skillnad från kyrkan många gånger 

antecknat åldern på människorna som erhållit understöd, samt storleken på summorna.  

Räkenskaperna för åren 1881 och 1882 är emellertid bristfälliga (enbart hur mycket understöd som 

har delats ut och till vilka) och sammanlagt tio års räkenskaper saknas helt.15 Den tredjedel av 

räkenskaperna som av okända anledningar har fallit bort kan vara ett problem, men tursamt nog är 

det inte material från hela decennier som saknas, utan från slumpmässiga år. Min förhoppning är 

därför, att om där material saknas från ett år kan det kompenseras av det som kommer innan och 

efter. Uppsatsens syfte är inte att kronologiskt kartlägga Skandinaviska välgörenhetsföreningens 

aktiviteter för varje år, utan att skapa en större bild av hur den fungerade som förening i det stora 

hela genom att mer noggrant studera tre specifika, spridda år.  

De kvalitativa källorna, där föreningens och legationstjänstemännens berättelser och åsikter lyfts 

fram, kan ge en bild av hur svenska kronans representanter och medlemmar såg på föreningens 

verksamhet. Till exempel ökade och minskade föreningens medlemskap och understödsutdelande 

om vartannat genom åren. Genom att studera de kvalitativa källorna ges en bild av hur de olika 

aktörerna såg på varför utvecklingen gick åt de olika hållen. Adresslistan i almanackan som 

föreningen gav ut förtäljer som bekant om fördelningen av yrken och nationalitet bland den 

nordiska befolkningen. Ett problem är emellertid att den fattigare befolkning i stor utsträckning är 

exkluderade från adresslistan, då understödsmottagarna som är förtecknade i Skandinaviska 

välgörenhetsföreningens dokument inte kan återfinnas där. Det skapar en snedvriden bild av 

nordbornas spridning bland samhällsklasserna. 

Kyrkoherden i Sankta Katarina församling, Herman Kajanus, skrev St Katarina svenska 

församling i St Petersburg historie, en bok som redogör för händelser i den nordisk–skandinaviska 

gemenskapen i staden. Skandinaviska välgörenhetsföreningen, där han var medlem, behandlas 

också i boken. Boken fungerar som stöd genom uppsatsen, i.e. litteratur.16
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Materialet rörande Buenos Aires är likt det från Sankt Petersburg otryckta källor hämtade ur det 

svenska beskickningsarkivet från staden (BABA), och finns bevarat på Riksarkivet. De har 

emellertid lagt mindre krut på räkenskaperna men desto mer på årsberättelser och korrespondens, 

där enklare varianter av räkenskaper ofta ingår, som lämpar sig utmärkt i den här undersökningen. 

Materialet började inte samlas förrän 1909, alltså kan vi enbart få veta någonting om Svenska 

föreningens första tio år genom sådant som skrivits i efterhand. Men eftersom det är Svenska 

föreningens dotterorganisation Svenska hjälpföreningen som är uppsatsen huvudsakliga ämne vid 

sidan av Skandinaviska välgörenhetsföreningen är det inte ett större problem. Materialet som rör 

Svenska föreningen fyller ingen annan funktion än att det kan svara på frågor gällande Svenska 

hjälpföreningen, på samma sätt som kyrkoherden Kajanus anteckningar kan svara på frågor om 

Skandinaviska välgörenhetsföreningen. 

Materialet som berättar om Svenska hjälpföreningen börjar vid etableringsåret 1909 och tar slut 

1922, vilket omöjliggör insynen i föreningens senare aktiviter och vilket år föreningen upplöstes, 

om den ens gjorde det. 

Som tidigare nämnt ligger troligtvis uppskattningen av antalet migranter från Norden till Sankt 

Petersburg under den egentliga nivån. Uppskattningen av antalet migranter till Buenos Aires lider 

av ett motsatt problem. Då det inte finns några in- och utflyttningsböcker från en svensk eller 

skandinavisk församling i staden är det vanskligt att avgöra hur befolkningsomsättningen såg ut. 

Svensk statistik från BiSOS berättar inte om hur många som flyttade till Buenos Aires, inte ens om 

hur många som emigrerade till Argentina under de flesta åren mellan 1880 och 1922. Som regel står 

det ”Sydamerika” eller ”Brasilien och övriga Sydamerika”, men även andra varianter förekommer. 

Därför kommer statistiken som presenteras i uppsatsen innefatta all in- och utflyttning i hela 

Sydamerika. Det viktiga för uppsatsen är att försöka upptäcka ett migrationsmönster, inte att ange 

ett exakt antal in- och utflyttade. I hamnstaden Buenos Aires landsteg många sjömän genom åren 

som inte heller nödvändigtvis är inräknade, men det är något som jag får förhålla mig till. 

Emigrationsutredningens uppskattning, som baseras på argentinsk statistik, av antalet svenskar som 

invandrat till Argentina mellan 1881 och 1908 uppgår till 1 365 personer.17 Förhoppningsvis kan 

värderingen balansera det grovhuggna antalet som tagits fram ur BiSOS folkberäkningar. 

Då det är migrationsmönster som studeras är det också viktigt för uppsatsen att veta hur många 

svenskar som flyttade tillbaka till Sverige från Sydamerika. Långt ifrån alla som migrerade dit 

stannade för alltid. Statistiken över den svenska återinvandringen från Sydamerika är emellertid mer 

inexakt än statistiken över migrationen till Sydamerika. Förlagan är BiSOS beräkningar över hur 
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många människor som invandrat till Sverige från Sydamerika mellan åren 1888 och 1922. Personer 

som flyttat från Sydamerika till e.g. USA är osynliga i statistiken. Icke-svenska invandrare från 

Sydamerika räknas också med i statistiken, men dessa torde ha utgjort en mycket marginell grupp. 

Så som Kajanus bok hjälper mig i arbetet att utforska den nordisk–skandinaviska gemenskapen i 

Sankt Petersburg, är Axel Paulins Svenska öden i Sydamerika tänkt att hjälpa mig att utforska den 

svenska gemenskapen i Buenos Aires. Paulin var handelsattaché i Argentina under perioden som 

undersöks, och var viss grad involverad i Svenska hjälpföreningen, något som kommer behandlas 

senare.18

För att uppnå mitt syfte kommer jag dels att försöka fastställa migrationsmönster i fallen Norden–

Sankt Petersburg och Sverige–Buenos Aires och jämföra med Ravensteins teori. Men jag kommer 

också att undersöka karakteristiken för platsernas invandrargemenskaper, samt föreningarnas 

struktur och medlemsskap med hjälp av Schrover och Vermeulen. Med deras teori om 

möjlighetsstruktur ska jag försöka utröna föreningarnas styrelseformer och kopplingar till mottagar- 

och sändarland. 

Vidare kommer jag att jämföra välgörenhetsföreningarnas intäkter och utgifter, då dessa visar 

hur arbetat fungerade i praktiken. Jämförelsen kan till viss del knytas till faktorn möjlighetsstruktur, 

då intäktsredovisningarna kan visa om till exempel stater stöttade föreningarnas aktiviteter. 

Redovisningarna av intäkter och utgifter kan också visa hur stora föreningarna var, och hur deras 

välgörenhet kan värdesättas i pengar.

Som bekant verkade föreningarna i olika tider och i olika länder. När de redovisade sina intäkter 

och utgifter gjorde de det i rubel och pesos, och en direkt jämförelse av dessa två valutor skulle inte 

säga någonting. Därför kommer jag att granska föreningarnas debet och kredit — vad som kommer 

in och ut ur kassorna. Sammanlagd debet är 100 % av utgifterna och sedan delar jag upp den i olika 

delar av hela utgiften (e.g. hyresbidrag, sjukvård, matbidrag eller sparade pengar). 

Förutom procentmetoden har jag använt historiska index över kostnader för subsistence baskets, 

eller konsumtionskorgar, i Sankt Petersburg och Buenos Aires. Metoden med konsumtionskorgar är 

ett sätt att reda ut hur mycket pengar en fullvuxen man behöver intjäna på ett år för att köpa mat 

som motsvarar den kalorimängd de behöver för att överleva, som beräknats vara 1 941 kalorier för 

en vuxen man. I varje konsumtionskorg har forskaren lagt i de vanligaste matvarorna som 

konsumerades i en region under en viss tid, alltså skiljer sig innehållet i den argentinska korgen från 

den ryska. Metoden har emellertid kritiserats för att använda ett medeltida mått, och kaloriantalet 

13
18 Paulin, A., Svenska öden i Sydamerika.



beräknas varit dubbelt så stor under tiden som undersöks i uppsatsen, särskilt i rika länder som 

Argentina.19 Men för uppsatsen innebär metoden inget annat än att skapa en bild över hur mycket 

pengarna som välgörenhetsföreningarna delade ut var värda, och om människorna överhuvudtaget 

kunde överleva på bidragen; därför har jag valt att behålla den ursprungliga nivån. Den visar 

åtminstone om föreningarnas bidrag kunde hålla mottagarna över svältgränsen. 

Ett större problem är att den argentinska konsumtionskorgen är felkalkylerad. Författarna har 

endast räknat med matkostnaderna för dagarna då en person arbetar, vilket resulterat i att 115 dagar 

utelämnats ur beräkningen. Misstaget har åtgärdats av mig och kostnadsberäkningen i uppsatsen 

innehåller nu matpriset för alla 365 dagar. Vidare har forskarna fördubblat standardnivån för 

kaloriintag från 1 941 kalorier per dag till 3 882, men den har halverats tillbaka till sin standardnivå 

av mig. Det har sin orsak i att 3 882 kalorier per dag förefaller vara för mycket, samt att det 

underlättar i jämförelsen med konsumtionskorgen i Sankt Petersburg.20

Disposition och begrepp
Uppsatsen empiriska del består av tre kapitel, och är i viss mån uppdelade efter faktorerna listade i 

teorin, dock går teorin om möjlighetsstruktur in i både sista och mittenkapitlet. Dessutom är 

undersökningen i det sista kapitlet delvis fristående från teorin, och behandlar föreningarnas 

utgifter. Vid slutet för varje kapitel följer en sammanfattande diskussion av resultaten.

I det första kapitlet ger jag en bakgrund till Sankt Petersburg och Buenos Aires vid tiden som 

undersöks, vidare studerar och presenterar jag migrationsmönster i fallen Norden–Sankt Petersburg 

och Sverige–Buenos Aires. Här kommer dessa fall jämföras med Ravensteins teori om olika 

tendenser eller egenskaper som han ser i fenomenet migration.

I det andra kapitlet studerar jag Sankt Petersburgs nordisk–skandinaviska befolkning från 1800-

talets andra hälft till tidigt 1900-tal och Buenos Aires svenska befolkning vid sekelskiftet 1900. 

Med hjälp av teorin om invandrargemenskapens karakteristik av Schrover och Vermeulen ska jag 

försöka utröna karakteristiken för de olika invandrargrupperna. När de har grundlagts kommer jag 

att närmare undersöka Skandinaviska välgörenhetsföreningens och Svenska hjälpföreningens syfte 

med respektive verksamhet, samt karakterisera föreningarnas medlemskap. Här knyter jag an till 

Schrovers och Vermeulens faktorer invandrargemenskapens karakteristik och möjlighetsstruktur. 
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I det tredje kapitlet undersöker jag föreningarnas ekonomiska liv och aktiviteter. Till viss del blir 

faktorn möjlighetsstruktur relevant också här, men huvudsakligen är det storleken på utgifterna och 

var de hamnar som undersöks. Fokus ligger på hur mycket föda understödsbeloppen kunde ge 

mottagarna, och därför kommer metoden med konsumtionskorgar väl till pass. 

När det kommer till begreppen har jag fått göra vissa val. När invandrargrupperna skriver om den 

egna gruppen i respektive stad använder de ordet koloni, e.g. den skandinaviska kolonin i Sankt 

Petersburg. I uppsatsen har jag valt att istället benämna dem som gemenskaper, då kolonibegreppet 

kan ge fel associationer. De skapade inga autonoma svenska eller nordiska kolonier, utan blev 

etniska minoriteter i etablerade städer. Om det i stället hade varit de svenska 

nybyggarbosättningarna på den argentinska landsbygden som utgjort undersökningsobjektet hade 

kolonibegreppet möjligtvis kunnat vara mer aktuellt. 

Ibland benämns föreningarna som etniska föreningar men oftare som invandrarföreningar, i 

uppsatsen används de synonymt med varandra, något som naturligtvis går att invända mot. Saken är 

emellertid den att föreningarna var både invandrarföreningar och etniska föreningar, därför 

använder jag båda begreppen.

I fallet Sankt Petersburg går det inte att enbart tala om svenskar. De ingick i en större nordisk 

gemenskap med norrmän, danskar och finlandssvenskar, därav namnet Skandinaviska 

välgörenhetsföreningen. Hur begreppet skandinav ska förstås kan emellertid diskuteras, men i 

uppsatsen används det som styrelsen i Skandinaviska välgörenhetsföreningen använde det. För dem 

var en skandinav en person från Sverige, Norge eller Danmark, i.e. från skandinaviska halvön. 

Finländare (det gemensamma namnet för alla finska medborgare) räknades alltså inte in i 

gemenskapen, däremot var finlandssvenskar berättigade till medlemsskap i föreningen av 

anledningen att de talade ett skandinaviskt språk. På grund av det här väljer jag att tala om en 

nordisk–skandinavisk gemenskap, hellre än skandinavisk.

Ordet understödstagare kommer användas frekvent genom uppsatsen. Med det menar jag en 

person eller flera som mottagit någon form av stöd — ekonomiskt, med husrum, sjukvård med 

mera. Anledning är att båda föreningar använder sig av ordet när de refererar till människor till 

vilka de riktade sin välgörenhet. 
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Migrationsmönster över Östersjön och Atlanten

Destinationsplatserna, en bakgrund
I trakterna vid floden Neva fanns från 1300-talet och mer än 300 år framåt en svensk bosättning. 

Men under det stora nordiska kriget trängdes den svenska statsmakten bort från platsen av 

Ryssland. På initiativ av tsaren Peter den store byggdes där 1703 en stad — Sankt Petersburg.21 

Som nationalskalden Pusjkin diktade om dess grundande: ”Jag härifrån skall svensken hota, här 

skall en stad sin grundval få, hur stolte grannen än må knota. På denna plats, besluta Vi, skall 

fönstret till Europa bli.”22 Dikten är en bra beskrivning av den ryska centralmaktens och handelns 

förflyttning västerut, och syftet med stadens etablering. Men även om den svenska statsmakten 

försvann, levde svenskar och finländare kvar redan från början och skulle komma och gå fram till 

1920-talet.

Sankt Petersburg kom tidigt att bli tsardömets huvudstad, med förvaltning och garnison, men 

också största hamn- och handelsstad. Under 1800-talet fyrdubblades stadens befolkning och blev en 

miljonstad, samtidigt som staden genomgick en storskalig industrialisering, med först 

textiltillverkning och senare metallindustri som skulle bli den viktigaste näringsgrenen.23 

Argentina förklarades självständigt från det spanska imperiet 1816, men präglades fram till 

1860-talet av krig mot grannländer och interna konflikter. Från 1850-talet och framåt pågick 

emellertid en massiv europeisk invandring till landet; man gick från en befolkning på 800 000 1852 

till nästan åtta miljoner 1914. Under samma period industrialiserades och urbaniserades Argentina 

kraftigt, Buenos Aires hade en enorm befolkningstillväxt och 1913 hade staden mer än 1,5 miljoner 

invånare.24 Den svenska handelsattachén i Buenos Aires vid 1900-talets början, Axel Paulin, 

bekräftar att också den svenska invandringen till Argentina inleddes vid 1850-talet, vilket hade sin 

anledning i att diktatorn Juan Manuel de Rosas avsattes och landet bröt sin isolation mot 

yttervärlden. Visserligen fanns det svenskar närvarande redan innan, men det rörde sig om ett fåtal 

äventyrare, samt representanter från kronan och krigsmakten.25   
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Argentina hade vid 1900-talets början blivit ett av världens rikaste länder; 1870–1929 var tillväxt 

i BNP, export och den inhemska marknaden större än något annat latinamerikanskt land. 

Järnvägsnätet byggdes ut och var 1913 längst på den sydamerikanska kontinenten.26 Paulin uppger 

att flertalet svenskar flyttade till Argentina för att delta i upprättandet av järnvägsbanorna.27

Sankt Petersburg tur och retur
Sankt Petersburg, belägen där Nevan mynnar ut i Finska viken, en del av världen kring Östersjön. 

Med ett avstånd på cirka 75 mil, havsvägen det vill säga, tog en resa med ångfartyg från Stockholm 

till Sankt Petersburg i början på 1900-talet knappt två dygn, och från Helsingfors drygt ett dygn.28 

Mer österut, från det då finska Viborg, är vägen till staden endast runt 13 mil lång. Meningen är att 

visa på de relativt korta och tillgängliga avstånden mellan Norden och Sankt Petersburg, och hur en 

möjlighet till arbete på andra sidan Östersjön inte kan ha känts alltför avlägsen. 

Ravensteins teori som presenterades i inledningskapitlet går delvis ut på att de flesta migranter 

reser kortare sträckor inom riket, och att de flesta som gör dessa resor är kvinnor. I fallet Norden till 

Sankt Petersburg blir det något komplicerat. Migration från Sverige–Norge och Danmark var 

förvisso utrikesresor från ett rike till ett annat, och enligt Ravenstein torde dessa skandinaviska 

migranter i därför i huvudsak varit män. Finland tillhörde emellertid under tidsperioden som 

undersöks det ryska imperiet, visserligen som ett storfurstendöme med relativt omfattande inre 

autonomi, men migrationen därifrån till Ryssland skulle kunna ses som migration inom rikets 

gränser.29 Ravensteins egen undersökning behandlar migranter i England, Skottland, Wales och 

Irland, och där räknas alla fyra som egna riken. Migration från till exempel Skottland till England 

ses således därför som manligt dominerade längre resor bortom riket.30 Följaktligen finns det 

anledning till att fundera över om finländsk migration till Ryssland och Sankt Petersburg verkligen 

kan ses som utrikes migration.
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Diagram 1. Antal inflyttade i Sankta Katarina församling 1872–1909.

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

18
72

 
18

74
 
18

76
 
18

78
 
18

80
 
18

82
 
18

84
 
18

86
 
18

88
 
18

90
 
18

92
 
18

94
 
18

96
 
18

98
 
19

00
 
19

02
 
19

04
 
19

06
 
19

08
 

M
än

ni
sk

or
 

År 

Män 

Kvinnor 

Källa: S:ta Katarina svenska församling i S:t Petersburg: In- och utflyttningsböcker 1872–1909

Som diagram 1 visar var det större antalet kvinnliga migranter konstant genom åren, något som 

enligt Ravensteins teori skulle tyda på att migrationen trots allt ska ses som inrikes. Orsaken till den 

kvinnliga dominansen kan emellertid tolkas på två sätt: (1) antingen skilde sig den ryska kontexten 

från Storbritanniens, vilket gjorde att någorlunda autonoma delar av imperiet som Finland, Polen 

och Bessarabien var att betrakta som mer ryska än vad till exempel Wales var engelsk, antalet 

finlandssvenska kvinnor måste i sådana fall dominerat migrationen kraftigt för att skapa ett sådant 

stort kvinnligt överskott, (2) migrationen till Sankt Petersburg stämmer inte överens med 

Ravensteins teori. Finland borde på samma sätt som Wales eller Skottland räknas som ett eget rike 

och all migration utanför de finska gränserna var emigration till utlandet, vilket jag anser vara en 

rimligare tolkning. Naturligtvis kan andelen finlandssvenska kvinnor också varit mycket större i den 

andra tolkningen, och mycket pekar på att det var så,31 men det skulle även förklara det stora antalet 

svenska kvinnor som bodde i staden. 
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Diagram 2. Antal in- och utflyttade i Sankta Katarina församling 1872–1909.
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Källa: S:ta Katarina svenska församling i S:t Petersburg: In- och utflyttningsböcker 1872–1909

Diagram 2 visar att inflyttningen till Sankta Katarina församling nådde sin topp (så långt tillbaka i 

tiden som diagrammet går) vid 1873. Den visar också en nedåtgående linje för antalet inflyttade, 

män såväl som kvinnor. Varför migrationen minskade så kraftigt är ingenting som kommer att 

utredas i detalj. Något om kyrkoherden Kajanus uppfattning av tillbakagången kan dock nämnas. 

Han skriver om en upptrappad rysk nationalism vid 1880-talets slut, vilket föranledde kronan att 

börja ställa språkkrav i ryska på alla sina anställda. Konsekvensen blev att många utländska arbetare 

vid varven och verkstäderna ersattes av ryska. Till viss del hade det också sin orsak i den stora 

lockelsen att resa över Atlanten. Kajanus uppger, att under februari månad 1899 lämnade hela 17 

familjer församlingen för att istället bosätta sig i Minnesota.32 Frågan är om den påverkade 

befolkningsomsättningen i den grad som Kajanus låter påskina. Som diagram 2 visar började 

inflyttningen minska och utflyttningen öka redan vid 1880. Det är dock vid decenniets slut som 

inflyttningen faller under strecket 200 människor per år och aldrig rör sig över det igen, vilket 

mycket väl kan ha att göra med de minskade arbetsmöjligheterna på kronans alla arbetsplatser, men 

kan också bara vara en fortsättning på en redan pågående utveckling av ointresse för Sankt 

Petersburg som destinationsplats. 
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32 Kajanus, s. 53.



Det är intressant att antalet utflyttade höll en förhållandevis jämn nivå med de inflyttade (se 

diagram 2), med skillnaden att de utflyttade männen under vissa år var något fler än de utflyttade 

kvinnorna.33 Att antalet inflyttade och utflyttade håller en sådan jämn nivå kan tyda på att 

människorna som migrerade från Norden inte stannade i Sankt Petersburg för evigt. Det styrks 

också av det faktum, att de flesta invandrade till staden utan familj.34 Ravensteins teori om att 

migrationsströmmar kompenseras av motströmmar bekräftas här — när en skara människor flyttade 

från staden flyttade andra in och tvärtom.

För att dra några korta slutsatser om migrationen kommer jag fram till följande: Den typiska 

migranten från Norden som kom till Sankt Petersburg torde följaktligen varit: en ensamkommande 

finlandssvensk kvinna med avsikt att stanna under en begränsad tid. Möjligt rörde det sig i sådana 

fall om ett slags gästarbetarinvandring. 

En enkelbiljett till Buenos Aires 
Den svenska emigrationen till Argentina och resten av Sydamerika var en mycket liten företeelse i 

jämförelse med den enorma utvandringen till USA. Under 1800-talets senare del och 1900-talets 

första decennier rör det sig sammanslaget om 4 509 dokumenterade migranter. Men det är också 

möjligt att flera icke–registrerade migranter flyttat till Argentina under tidsperioden. Här utgjorde 

troligtvis sjömän den största gruppen. En svensk diplomat skriver om det stora antalet svenska 

sjömän som tjänstgjort på fartyg och sedermera stigit i land i Buenos Aires för att söka lyckan, runt 

150 personer. Han skriver också om det betydande men okända antalet svenska sjömän som 

tjänstgjort på tyska fartyg som befann sig i staden, de beräknades varit lika många som de varit 

anställda på de svenska.35  
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33 In- och utflyttningsböcker 1873, 1874, 1877, 1879, 1883, 1884, 1889, 1908 (SKFA).

34 In- och utflyttningsböcker 1872–1909 (SKFA).

35 Korrespondens 1909 (BABA). 



Diagram 3. Antalet svenska emigranter till Sydamerika och immigranter från Sydamerika i Sverige 
1888–1922.
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Källa: BiSOS: Befolkningsstatistik 1888–1922.

Diagram 3 visar att migrationen från Sverige till Sydamerika var förhållandevis liten under hela 

undersökningsperioden och åren innan, vilket också gäller migrationen från Sydamerika till 

Sverige. Migrationen från Sverige översteg sällan 100 personer på ett år, och endast vid ett tillfälle 

översteg antalet migranter från Sydamerika till Sverige 100 personer. Tre stora strömmar är 

undantagen och berodde på extraordinära omständigheter. Som jag har skrivit i en tidigare uppsats 

rådde vid 1890 ”brasilienfebern” bland svenska socialister och radikaler — i.e. stor lockelse i att 

emigrera till Brasilien. Upphovet var att den höga arbetslösheten i vissa delar av Sverige 

sammanföll med en stor efterfrågan på arbetsföra människor i Brasilien, vilket föranledde cirka 

tvåtusen svenskar att migrera mellan 1890 och 1891. Utvandringsagenter skönmålade landet och 

kunde dessutom erbjuda migranterna gratis resor över Atlanten, men allteftersom nya uppgifter om 

de dåliga förhållandena som rådde i landet nådde Sverige sjönk antalet migranter som en sten. Den 

andra vågen av större migration vid 1910 gick också till Brasilien. I samband med storstrejken 1909 

reste flera hundra svartlistade arbetare till landet. Deras öde var blev allt annat än lyckosamt och 

svenska staten beslutade att betala deras båtbiljetter tillbaka till Sverige, vilket förklarar vågen av 

återinvandring till Sverige vid 1912.36 
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36 Andersson, J., ”Brasilienfarare”, ss. 7–11. Se även Bernadotte, W, Röda jordens svenskar, ss. 95–109.



Av de 1 366 människorna som sedermera återvände till Sverige var 39 % kvinnor och 61 % 

män.37  En svensk brasilienmigrant uppger i sina dagboksanteckningar att resan från Stockholm till 

Pernambuco i landets norra del tog tre veckor.38 En resa till Argentina och Buenos Aires bör ha tagit 

ytterligare ett par dagar.

Även om de allra flesta emigrerade från Sverige till Brasilien, är den kunskapen emellertid långt 

ifrån oviktig för att förstå den svenska migrationen till Argentina. Som diagram 3 visar var det 

betydligt färre som reste tillbaka till Sverige än som kom till Brasilien, särskilt efter 1891. Delvis 

ligger förklaringen till detta i att de allra flesta, exakt antal är inte klarlagt, som sökt sig till 

Brasilien sedermera fortsatte västerut. De korsade floden Uruguay och begav in i Argentina där de 

sedan bosatte sig.39 

För att koppla till Ravenstein, kan migrationen till Sydamerika ha varit lika mycket politiskt som 

ekonomiskt motiverad i de två fallen. Åtminstone bland de socialistiska och radikala ledargestalter 

som agiterade för flytten var de politiska motiven tydliga, men möjligtvis var de ekonomiska 

faktorerna viktigast för den stora massan. Det var också den tekniska utvecklingen gjorde 

folkförflyttningarna möjliga, nämligen ångfartygets utveckling. En viktig faktor och lockelse för 

emigranterna var att båtresorna över Atlanten betalades av den brasilianska staten. Det betydde att 

även de mest fattiga människorna hade möjligheten att migrera långt. Däremot reste de inte till 

någon av världens stora centrum för handel eller industri, utan till brasilianska småstäder och 

djungler. De flesta var från Stockholm och Sundsvall som flyttade till mindre orter och landsbygd 

vilket går emot Ravensteins generalisering om att de flesta flyttar från landsbygd till städer.40 
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37 A. Befolkning 1888–1910 (BiSOS). Se även In- och utvandring (1911–1922) (BiSOS).

38 Eriksson, L.J., ss. 5,11.

39 Bernadotte, ss. 112ff. 

40 Stenbeck, (passim). 



Diagram 4. Antal svenska emigranter till Sydamerika 1888–1922.41
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Källa: BiSOS. Befolkningsstatistik 1888–1922.

Diagram 4 visar, att under åren som har undersökts utvandrade fler män än kvinnor till Sydamerika. 

Männen och kvinnorna rörde sig emellertid mot kontinenten i samma strömmar. Det skedde inte 

någon väldig manlig migration utan att kvinnor var närvarande och nivåerna var oftast någorlunda 

lika, med undandag för 1891 där den manliga dominansen är tydlig. Fel vore ändå att påstå, att det 

var en rätt igenom manlig migration. Av de 4 509 migranterna var 58 % män och 42 % kvinnor, 

dessutom var det av männen ännu fler som migrerade tillbaka till Sverige.42 Här kan det inte råda 

några oklarheter om det rör sig om en migration utanför eller innanför rikets gränser, men trots det 

var kvinnorna ytterst närvarande också här. 

Sammanfattande deldiskussion
Som jag skrev i bakgrundsbeskrivningen var den nordiska närvaron i Sankt Petersburg påtaglig 

redan från stadens grundande, medan svensk invandring till Argentina och Buenos Aires inleddes 

först på 1850-talet. Argentina hade inte varit ett utpräglat invandrarland överhuvudtaget förrän vid 
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41 Diagrammet visas i semi–logaritmisk skala. Som en konsekvens förefaller de manliga och kvinnliga antalen vara 
likvärdiga vid 1891. I själva verket migrerade 1137 män och 859 kvinnor det året.

42 Befolkning 1888–1910 (BiSOS). Se även In– och utvandring 1911–1922 (BiSOS). 



det decenniet. Båda destinationsorter präglades av industrialisering och upptrappade ekonomier, 

något som enligt Ravensteins tes är de vanligaste platserna att migrera till. 

Vid år 1900 var restiden till från Stockholm till Sankt Petersburg två dagar lång, i jämförelse 

med resan till Buenos Aires som tog drygt tre veckor. Många i den nordiska gemenskapen hade sitt 

ursprung i Finland och tidigare har jag diskuterat huruvida migration därifrån bör räknas till 

inrikesresor, men kom fram till att migrationen bör ses som utrikesresor. Här avviker det empiriska 

reslutatet från Ravensteins teori om att kvinnor enbart tenderar att dominera inrikes migration, då 

61 % av alla migranter var kvinnor. Tesen stämmer däremot bättre in på migrationen från Sverige 

till Sydamerika, där endast 42 % av migranterna var kvinnor. 

Migrationströmmar från Norden till Sankt Petersburg möttes kontinuerligt av motströmmar av 

nordbor som flyttade från staden, vilket gjorde att befolkningen inte kunde växa eller krympa i 

snabb takt, ett fenomen som ska ses som mycket vanligt inom migration enligt Ravensteins 

uppfattning. I fallet Sverige–Sydamerika pågick inte samma konstanta utbyte av människor, även 

om det också där går att se ett flöde av personer som flyttade in och ut. Migrationen till Sydamerika 

och Buenos Aires kännetecknas av korta men intensiva perioder av stora folkökningar, blandat med 

mindre strömmar och motströmmar. Befolkning ökade snabbt och mycket, men var också en 

konsekvens av misslyckade försök av svenskar till att etablera sig i Brasilien. En viktig observation 

är att omsättningen av den nordiska befolkningen i Sankt Petersburg dämpades och sedermera sakta 

sjönk under tidsperioden i undersökningen; lockelsen till att migrera till platsen förefaller sakta ha 

försvunnit. I båda migrationerna torde de ekonomiska motiven varit de vanligast förekommande, 

även om det onekligen också fanns politiska för emigrationen till Sydamerika.

I nästa del kommer jag att undersöka resultaten av migrationerna, nämligen egenskaperna för 

befolkningarna som stannade.  

Gemenskapernas och föreningarnas karakteristik  

Skandinaver och nordbor i Sankt Petersburg
Som tidigare visat var migrationen till Sankt Petersburg kvinnodominerad, vilket även styrks av 

kyrkoherden Kajanus uppskattning av församlingsmedlemmar i Sankta Katarina. Han uppger att 

befolkningsnivån nådde sin topp 1881 med 6 903 medlemmar, varav 2 667 var män och 4 236 var 

kvinnor. Nivån nådde sin botten 1900 med 6 010 medlemmar, varav 2 261 var män och 3 749 var 
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kvinnor,43 vi vet emellertid att antalet sjönk ytterligare senare år. I snitt bestod således församlingen 

av drygt 60 % kvinnor och knappt 40 % män. Som diagram 3 visar fortsatte befolkningen att sjunka 

efter 1900, men församlingen utrymdes inte fullständigt förrän 1922 , vid ryska inbördeskrigets 

slutskede.44 Den kvinnliga dominansen bör, för att förhålla mig till Schrover och Vermeulen, ha 

dämpat stimulansen till föreningsbildande i gemenskapen, något som jag återkommer till i 

deldiskussionen. Den höga omsättning av människor borde också hindrat föreningsbildande och 

fortsatt aktivitet.

 Historikern Max Engman har studerat den finländska invandringen till Sankt Petersburg. I hans 

forskning behandlas också det ekonomiska livet i staden för finländare och andra etniska 

minoritetsgrupper, särkilt den svenska. De danska och norska grupperna tillägnas inte mycket 

utrymme; de ska inte ha varit talrika under 1800-talets slut, tillsammans uppgick de till runt 

tvåhundra personer.45 

Sankta Katrina församling var som bekant svenskspråkig, och i Skandinaviska 

välgörenhetsföreningen talade medlemmarna svenska, norska och danska, vilket kommer att 

utvecklas mer senare. Engman kategoriserar Sankt Petersburgs folkgruppers yrkesfördelning efter 

språk istället för nationellt ursprung, vilket gör att finlandssvenskar och svenskar inordnas i samma 

folkgrupp. Det utgör inget problem för uppsatsen, då både svenskar och finlandssvenskar utgör de 

väsentliga antalen i övrig befolkningsstatistik över in- och utflyttade människor i Sankta Katarina 

församling. De tre vanligaste fälten för sysselsättning bland svensktalande män 1897 ska ha varit: 

hantverk och industri (57,1 %), kommunikationer (9,5 %), tjänstefolk (7,9 %); de tre vanligaste 

sysselsättningarna bland kvinnor uppges samma år ha varit: tjänstefolk (42,1 %), lever på ränta eller 

kapital (15, 7 %), hantverk och industri (14 %). Hantverk och industri var den vanligaste 

yrkeskategorin för hela Sankt Petersburgs manliga befolkning (36,1 %), medan de flesta kvinnorna i 

staden var verksamma som tjänstefolk (39,3 %).46 De svensktalande var alltså spridda bland olika 

samhällsklasser och yrken. Deras yrkesnischer skilde sig inte nämnvärt från resten av befolkning, 

även om de var något mer verksamma inom hantverk och industri än snittet, samt som tjänstefolk. I 

en almanacka utgiven av Skandinaviska välgörenhetsföreningen finns ett register över 

finlandssvenskar och skandinaver i staden, och där är ingenjörsyrket det vanligast förekommande 
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43 Kajanus, s. 55.

44 In- och utflyttningsböcker 1923 (SKFA).

45 Engman, s. 299.

46 Ibid., s. 303.



bland männen.47 Det är svårt att avgöra hur högt deltagandet på arbetsmarknaden var bland den 

nordisk–skandinaviska befolkningen i helhet, men det står klart att det inte rådde brist på utbildade 

människor, något som borde haft en stimulerande effekt på föreningsbildande.  

Schrover och Vermeulen uppger att den etniska gruppens religion var och är en viktig faktor för 

att föreningar ska grundas och fortleva. Skandinavernas och finlandssvenskarnas religion var 

förmodligen uteslutande lutheranism. De som eventuellt konverterat när de ingått i äktenskap med 

katoliker och ortodoxa tillhörde ändå inte Sankta Katarina församling och är därför inte medräknade 

i befolkningsstatistiken. Det finns följaktligen ingen anledning att tro, att det inte rådde religiös 

homogenitet i Sankts Petersburg nordisk–skandinaviska gemenskap. Däremot skilde sig deras 

religion från den ryska ortodoxa statskyrkan, vilket kan ses som en tydlig markering för en skillnad 

från majoritetsbefolkningen. 

Svenskarna i Buenos Aires och övriga Argentina
Att bestämma antalet svenskar som bodde i Buenos Aires under åren som undersöks är besvärligt. 

Som jag tidigare nämnt uppgav Emigrationsutredningen att 1 365 svenskar hade invandrat i 

Argentina mellan 1881–1908, baserat på argentinsk statistik. Den svenska befolkningen ökade 

emellertid under de följande åren, då hundratals familjer som emigrerat till Brasilien flyttade till 

Argentina. Därför räknar jag med att uppåt 2 000 svenskar befann sig i landet från och med 1912. 

Alla bodde inte Buenos Aires, utan också på landsbygden, e.g. i provinsen Misiones där det fanns 

en större svensk bosättning, som dessutom hade en egen svensk förening. Befolkningen i Buenos 

Aires kan därför inte uppskattas att ha varit fler än 1 000 svenskar, men säkerligen färre än så. 

Hamnstaden Buenos Aires hade å ena sidan många sjömän som landsteg och sedan reste vidare 

igen, vilket tyder på en hög befolkningsomsättning — en svensk diplomat i Argentina, Harald Bildt 

som kommer att behandlas senare, uppger i ett brev att det troligen befann sig runt 300 svenska 

sjömän i Buenos Aires hamn vid 1909, hälften som arbetat på svenska fartyg och hälften på 

utländska.48 Men å andra sidan säger statistiken över migrantantalen att det fanns en bofast svensk 

befolkning, vilket tyder på kontinuitet. 

Baserat på statistiken över antalet svenska migranter till Sydamerika drar jag slutsatsen att det 

fanns fler män än kvinnor som flyttade till Sydamerika, men det var också betydligt högre antal 

män som sedermera flyttade tillbaka till Sverige. Vid 1922 ska antalet svenska kvinnor ha överstigit 
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antalet svenska män med 90 personer,49 med förutsättningen att ingen människa dog under resan, 

något som inte alls stämmer — dödstalen var höga.50 Den svenske handelsattachén i  Buenos Aires, 

Axel Paulin, ger ett intryck av de svenska kvinnorna i staden var få, med undantag för stadens hamn 

där det ska ha funnits ett par sjömanskrogar och liknande som drevs av svenska kvinnor. Han 

nämner ett par misslyckade försök till att flytta kvinnlig, svensk arbetskraft till landet.  Först vid 

sekelskiftet 1900 ska antalet svenska kvinnor i staden ökat, som en konsekvens av tillskottet av 

svensk manlig, arbetskraft, vilka sedermera gifte sig med kvinnor från hemlandet. Paulin skriver att 

de svenska männen inte var beredda att gifta sig med katoliker, då de religiösa skillnaderna var för 

stora, och var därför måna om att få dit de svenska protestantiska kvinnorna.51 Med detta i åtanke 

måste religionen ha varit viktig för människorna inom invandrargemenskapen, även om Paulin 

också nämner flera svenskar av båda könen som hade relationer med katoliker. De som gjorde det 

verkar inte ha varit en del av gemenskapen, utan var personer som avvek och begav sig till andra 

platser i landet och resten av kontinenten.52 Med reservation för att det kan vara Paulins personliga 

åsikter som tar sig i uttryck här, och att svenskar som gifte sig utanför den egna religionen och 

kulturen var inkluderade i gemenskapen på samma sätt som andra. Men det talar för att Schrovers 

och Vermeulens teori om att religion spelar roll för att en invandrargrupp ska upprätta en förening 

stämmer i det här fallet. Religionen som skilde sig från majoritetens var ett skiljetecken, och istället 

för att assimileras in i det katolska samhället arbetade man aktivt för att öka den kvinnliga 

protestantiska befolkningen. 

Medlemmar ur Svenska hjälpföreningen uppger att arbetslösheten bland svenskarna var hög 

1910 och att de upplevde svårigheter att hitta sysselsättning åt dessa, därför var de angelägna om 

upplysningar om var i Argentina de kunde finna arbete.53 Men det fanns också flera svenska 

företagsledare och andra ut samhällets högre skikt varav många var medlemmar i Svenska 

föreningen och Svenska hjälpföreningen, något som kommer att utvecklas vidare längre fram. 

Paulin skriver följande: ”voro [svenskarna] på de tekniska och akademiska områdena väl 

representerade, medan (...) det kommersiella gebietet totalt lyste med vår frånvaro.”54 Ute på 
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49 Befolkning 1888–1910 (BiSOS). Se även In- och utvandring (1911–1922) (BiSOS).

50 Andersson, ss. 19ff. Se även In- och utvandring 1913, s. 11 (BiSOS).

51 Paulin, ss. 565f. 

52 Ibid., ss. 396, 565.

53 Upprop 1910 (BABA).

54 Paulin, s. 381.



landsbygden var svenskarna ofta verksamma inom odlingen av yerba mate, vars blad torkas och blir 

till en teliknande brygd, nationaldrycken i Argentina.55 På samma sätt som Baily ser 

klasskillnaderna som en bidragande orsak till uppkomsten av de italienska 

välgörenhetsföreningarna finns anledning att tro, att blandningen av olika svenska samhällsgrupper 

starkt bidrog till att Svenska hjälpföreningen skapades och fortsatte bedriva sin verksamhet.56

Svenska föreningen uppger att det långa avståndet till Sverige gjort att svensk–argentinarna 

förlorat kontakten med hemlandet. De skriver: ”Som dessutom vi svenskar här i Argentina för det 

mesta varit lämnade åt sig själfva, att själfva ta hand om oss bäst vi kunnat, så ha vi vant oss vid 

denna själfständighet och att icke framlägga räkenskap häröver till hemlandet”.57 Invandrargruppen 

sökte sig till varandra inom den egna gruppen, e.g. genom föreningsbildande, samtidigt som den 

miste relationen till ursprungslandet. Paulin skriver att de svenska intressena åsidosattes till förmån 

för det norska fram till unionsupplösning 1905, då statsmaktens representation i Argentina låg i 

händerna på en norsk släkt.58

Skandinaviska välgörenhetsföreningens syfte och medlemsskap
Material som berättar om Skandinaviska välgörenhetsförenings första år är mycket begränsat. Det 

finns ingenting bevarat från föreningens första möten. Kyrkoherden och föreningsmedlemmen 

Herbert Kajanus skriver, att den Skandinaviska välgörenhetsföreningen bildades 1877 med både 

skandinaver och svensktalande finländare som medlemmar. Tillsammans verkade de för att behålla 

det nordiska kynnet i gemenskapen och även ägnat sig åt understödsverksamhet när ekonomin 

tillåtit det.59 Föreningen förefaller då främst ha haft en kulturbevarande funktion, där välgörenheten 

var en bisyssla namnet till trots. Dessutom talar det för att föreningen inte arbetade för integrering i 

det ryska samhället, utan för att avskilja den egna gruppen och kulturen, som Schrover och 

Vermeulen skriver. Det finns ingen anledning att tro, att det berodde på intolerans från den ryska 

kronans sida, avskedandet av icke–ryskspråkiga skedde inte förrän tio år efter föreningen bildades. 

Därför ser jag Skandinaviska välgörenhetsföreningen som en offensiv förening, där man vill 

avskilja sig från resten av samhället.
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59 Kajanus, s. 74.



Stadgarna, som skrevs ner 1879, var från början skrivna på ryska för att kunna granskas av 

”Ministeriet för Inrikes angelägenheterna” och översattes senare till svenska. I § 1 klargörs det att 

Skandinaviska välgörenhetsföreningen stod under presidium av den svensk–norske ministern och 

vicepresidium av den svensk–norske generalkonsuln. Det uttalande ändamålet var att ge understöd 

åt nödställda skandinaver bosatta i Sankt Petersburg med omnejd.60 Stadgarna skrivna 1895 

förtydligar att endast undersåtar av de skandinaviska länderna bosatta i Sankt Petersburg stod under 

ekonomiskt beskydd.61 Föreningen hjälpte alltså svenskar, danskar och norrmän, inte finländare. 

Men så länge en person var skandinav eller talade något av de skandinaviska språken hade den 

möjlighet att bli medlem och därav var en stor del av medlemskapet av finlandssvensk härkomst.62 

Diskrimineringen av gruppen och vad den till slut ledde till kommer att diskuteras mer i nästa del. 

1895 års stadgar är också tydligare med vem man skulle hjälpa och på vilket sätt. Föreningen 

skulle understödja människor som inte kunde sörja för de egna behoven gällande kläder, bostad, 

livsmedel och pengar. Men även hjälpa de arbetsföra fattiga att skaffa arbetsmaterial och ge dem 

sysselsättning; vårda insjuknade fattiga och ombesörja för fattigas barns uppfostran.63

En kommitté ansvarade för föreningens angelägenheter, men resten av medlemmarna kunde 

påverka under de allmänna församlingarna. Kommittén bestod av, förutom presidenten och 

vicepresidenten, åtta ledarmöten; de valdes varje år ut av medlemmarna genom en gemensam 

röstning. Befattningarna sanktionerades sedan av den svensk–norske ministern, som också var 

föreningens president. Bland ledarmötena valdes en ordförande och viceordförande ut, samt en 

kassör och sekreterare. Vid varje redogörelseår lämnade kommittén fram uppgifter om det utdelade 

understödet och räkenskaperna. När räkenskaperna godkänts lämnades de in till ”Ministeriet för 

Inrikes angelägenheterna”. Samma ministerium hade enligt lag rätt till full insikt och skulle 

underrättas om föreningen upplöstes.64 Det skulle upprättas en tradition, då föreningen varje år 

samlades på den ryska tsarens födelsedag för att fira den.65 

Födelsedagsfirandet ser jag som ett försökt till att hitta en gemensam nämnare, utan förbindelse 

till något av de nordiska länderna. När utbrytarföreningen Svenska föreningen istället lade sin 
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högtidsdag på Gustav Adolfsdagen visar det på uppror mot detta försök till gemenskap över 

gränserna.66 Den ryske ministerns insyn var förmodligen endast en fråga om rysk lag och inte att 

föreningen handlade i ryska kronans intresse, men det visar att man ville vara en formell förening i 

Ryssland. Mer intressant är att föreningen alltid skulle stå under presidium av den svensk–norske 

ministern och generalkonsuln. Det kan kopplas till Schrovers och Vermeulens syn på föreningarnas 

utveckling och dragning mot nära förbindelser med nationalstaten i ursprungslandet i modern tid. 

Under samma decennium som de tyska furstendömena oftast vägrade migrerade undersåtar 

återinträde i landet, styrde den svenska–norska representationen i Sankt Petersburg officiellt den 

nordisk–skandinaviska invandrarföreningen. 

Skandinaviska välgörenhetsföreningen förtecknade emellanåt noggranna medlemsregister, ännu 

mer vanligt förekommande är deras listor över styrelsemedlemmar. Ett protokoll från 1882 är den 

äldsta bevarade listan över Skandinaviska välgörenhetsföreningens styrelsemedlemmar. Det är en 

samling män från samhällets övre skikt som listas upp: doktorer, ingenjörer, professorer och 

direktörer.67 Ordförande var Magnus Nyrén, en högt uppsatt astronom vid det ryska 

centralobservatoriet i Pulkova.68 Andra listade styrelsemedlemmar är Christian Johansson, lärare 

vid Kejserliga balletten;69 Emanuel Nobel, från den mäktiga industri- och oljesläkten Nobel;70 

Willgodt Ohdner, uppfinnare av den första serietillverkade räknemaskinen.71 Det övriga 

medlemskapet bestod främst av ingenjörer, tjänstemän och några affärsmän.72 Det fulla antalet 

medlemmar nämns inte förrän i ett räkenskapspapper från 1885 och då hade föreningen 38 stycken 

betalande medlemmar.73 

Enligt Schrover och Vermeulen är kvinnor mindre delaktiga i etniska föreningar. Då den 

nordisk–skandinaviska gemenskapen var kvinnodominerad borde det ha lett till mindre aktivitet och 

färre medlemmar inom föreningen än om den vore mansdominerad. Kvinnor var helt frånvarande i 
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styrelseskiktet, inte under något år är en kvinna listad, vilket stämmer överens med teorin. Däremot 

fanns det inga regler som stängde ute kvinnor från föreningen; många kvinnor är listade bland de 

vanliga medlemmarna i föreningen, trots att den är att betraktas som en formell sammanslutning 

med anknytning till nationalstaten. Officiellt hade alla medlemmar samma rättigheter oavsett kön 

— alla hade varsin röst i generalförsamlingarna. Skyldigheterna skilde sig dock och i deras stadgar 

står det, att varje ny medlem skulle betala en inträdessumma på tre rubel och sedan betala en årlig 

avgift, som för män uppgick till tio rubel men för kvinnor två rubel (höjdes till 5 rubel 1895), 

möjligtvis kan det ses som ett incitament för kvinnor att ansluta sig till föreningen.74 

Ordföranden som Magnus Nyrén och styrelsemedlemmen Emanuel Nobel är tydliga exempel på 

ledarfigurer som gav föreningen stabilitet och kontinuitet, av den typen som Schrover och 

Vermeulen anser vara mycket betydelsefulla för att en invandrarförening ska fortleva. Men 

omsättningen av människor var fortfarande hög och frågan är om de ordinära medlemmarna som 

var kvar i föreningen genom åren hela tiden var desamma, eller om de byttes ut mot nya inflyttade. 

Medlemsantalet nådde sin topp 1905 med 154 medlemmar; botten nåddes första året. Föreningen 

skriver i årsberättelsen från samma år: ”trots dödsfall, bortflyttningar från orten [har 

medlemsantalet] ej nämnvärt förändrats”75. Det leder mig till att tro, att tidigare års medlemsantal 

varit högre än 1905, emellertid inte mycket. Dessvärre saknas dokument som skulle kunna styrka 

eller avfärda det. Tvärtemot vad Schrover och Vermeulen skriver, att föreningar växer då den 

etniska gruppen växer, tills den blir så stor att de gemensamma nämnarna blir svårare att peka ut 

och föreningen splittras, fortsatte Skandinaviska välgörenhetsföreningen att växa trots att den 

nordisk–skandinaviska befolkningen minskade. Först 1909 började det gå utför när medlemsantalet 

sjönk till 66 betalande medlemmar.76 Men händelseförloppet stämmer överens med Schrover och 

Vermeulen i att Skandinaviska välgörenhetsföreningen bildades under en tid av ökad nordisk 

befolkningstillväxt i Sankt Petersburg — en växande etnisk grupp ger en stimulerande effekt för 

föreningsbildande.                             

Kyrkoherden Kajanus uppger, att förlusten av medlemmar 1909 hade sin grund i att 

finlandssvenskarna, som utgjorde 1/3 av föreningens medlemmar, ansåg att deras egna medellösa 

också skulle få ta emot understöd av föreningen. Det ledde till att finländarnas rösträtt kraftigt 

begränsades, med den svenske generalkonsulns goda minne, vilket utmynnade i att många valde att 
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träda ur föreningen. Allting trappades upp när några svenskar agiterade mot såväl finnar som 

norrmän och danskar under 1908. De ville inte bara ha föreningen för sig själva, de ville också att 

hela församlingen och kyrkan skulle bli helsvensk. Skandinaviska välgörenhetsföreningen lyckades 

emellertid överleva detta, men det är oklart hur länge. De svenska chauvinisterna skapade 

småningom en egen organisation, Svenska föreningen.77 Händelseförloppet kan relateras till 

Schrover och Vermeulen, som anser att den regionala bakgrunden har betydelse för 

invandrarföreningar, men också till Bailys forskning, där italienska föreningar som var uppdelade 

efter region var mindre effektiva än de som tillät medlemmar från hela nationen. I den nordisk–

skandinaviska gemenskapen blev den en gång så stora Skandinaviska välgörenhetsföreningen till en 

mindre förening som försvann ut i den oskrivna och glömda historien, medan Svenska föreningens 

verksamhet som förvisso blivit dokumenterad inte blev mer än en marginell företeelse.78

Svenska hjälpföreningens syfte och medlemsskap
Svenska hjälpföreningen bildades 1909 på inrådan av Sveriges chargé d'affaires i Buenos Aires, 

Harald Bildt. I ett brev till Svenska föreningens ordförande föreslog diplomaten som just stod i 

begrepp avträda från sin position, att istället för att finansiera en stor avskedsfest åt honom använda 

pengarna till ett välgörenhetsändamål: ”att se verksam bland härvarande svenskar en 

hjälpföreningen för att understödja nödlidande, råda och stödja nykomna samt söka förhjälpa 

platssökande till anställningar”.79 Bildt verkar ha påverkats av den blommande danska 

gemenskapen i staden, vilken redan hade en hjälpförening. I brevet uttrycker Bildt en oro över att 

svenskar tvingas att söka sig till den argentinska fattigvården, som inte motsvarade den fattigvård 

Sverige erbjuder utlänningar.80 Det tyder på att föreningen uppkom på initiativ av sändarlandet, 

även om föreningen var en fri sammanslutning utan statlig kontroll. Men vad Bildts initiativ framför 

allt visar var att han kände ett ansvar för de svenskar som migrerat eller uppehöll sig i Argentina.

År 1910 skrev Svenska hjälpföreningen ett upprop till svenskar i Argentina. Längst upp i 

vänstermarginalen syns det nya emblemet med namnet: ASOCIACIÓN SUECA DE SOCORROS — 

Svenska hjälpföreningen. I uppropet manas alla svenskar i Argentina att efter förmåga hjälpa de 

landsmän som oförvållat hamnat i nöd. Särskilt tillbads alla de svenskar runt om i Argentina att 
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meddela föreningen om var det kunde finnas möjligheter för andra svenskar att få tag i arbete, då 

behovet var stort.81 Av namnet att tyda ville föreningen etablera sig i det nya landet och synligöras 

för argentinska staten, inte bara för svensktalande.  

Från stadgarna nedskrivna 1910 går det att läsa om ändamålen. Föreningen ville hjälpa 

behövande svenskar i Argentina (inte bara i Buenos Aires följaktligen) med understöd och de sjuka 

med vård, men också nyanlända med råd och bistånd då de sökte arbete. Kvinnor eller 

familjeförsörjare skulle vid sjukdom eller dödsfall ges företräde. Storleken på understödet eller om 

hjälp överhuvudtaget skulle ges bestämdes av styrelsen. Allt utdelat understöd var emellertid tänkt 

att vara lån som understödstagarna senare skulle betala tillbaka. Utlåningsverksamheten innefattade 

också icke–nödställda svenskar, som kunde låna större belopp mot ränta, en företeelse som kommer 

utvecklas längre fram.82  

Styrelsen bestod av en ordförande, viceordförande, sekreterare, kassör, tre styrelsemedlemmar, 

två suppleanter och en revisorssuppleant; samtliga var oavlönade. Den valdes av 

generalförsamlingen, det vill resterande medlemmar.83 Det nämns ingenting om att någon av 

positionerna skulle innehas av svenska statstjänstemän, vilket talar för att föreningen inte hade 

någon formellt band till den svenska staten, trots att diplomaten Bildt var den som tog initiativet till 

upprättandet av föreningen. Men det nämns att föreningen fått stort stöd av den svenska legationen i 

Argentina, och det ger en bild av att svenska statens representanter ändå såg positivt på föreningens 

aktiviteter.84 

Föreningen kunde endast upplösas då dess tillgångar, som skulle utgöras av medlemsbidrag och 

donation, var förbrukade samtidigt som bidragen blev så obetydliga att ingen verksamhet av värde 

kunde fortsätta. Upplösningen skulle ske inom generalförsamlingen.85

Svenska hjälpföreningen har antingen inte fört något medlemsregister, eller så har det försvunnit 

längs vägen. Däremot finns det listor över föreningens olika styrelsesammansättningar. Samtliga 

styrelsemedlemmar finns med i Svenska föreningens medlemsregister, flera på höga poster. Genom 

alla år som styrelsen medlemmar är listade är det uteslutande manliga namn som är nedtecknade, 
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något som stämmer överens med det som Schrover och Vermeulen skriver om att 

invandrarföreningars styrelseposter nästan uteslutande består av män. Som ordförare i Svenska 

hjälpföreningen syns August Lenhardtson, byggmästare och arkitekt,86 som dessutom försökt att 

upprätta ett tvätteri i Buenos Aires med 21 svenska kvinnor som skeppades från Stockholm, men 

företaget var från början misslyckat.87 Den svenske vicekonsuln Lindelöf var medlem.88 

Föreningen bytte ordförande 1914, Lenhardtson mot Jorge Broström,89 medicinare som 

sedermera blev säljare och förmedlare av svenska storföretags produkter i Argentina. Paulin skriver, 

att Broströms bolag växte till det förnämsta svenska företaget i Argentina, vid sin död ska Broström 

ha lämnat efter sig en stor förmögenhet.90 Även handelsattachén Axel Paulin var involverad i 

föreningen, men i vilken utsträckning eller om hans ens var en betalande medlem är oklart.91 Det 

talar emellertid för att föreningen hade kontakter med den svenska representationen i landet. Totalt 

hade föreningen efter ett år 50 medlemmar, varav två var finländare. Finländarnas avgifter och 

donationer till föreningen skulle med tiden ges till andra finländare i nöd, inte svenskar.92 

Medlemsantalet 1910 skulle bli det lägsta. Det högsta dokumenterade antalet ska ha varit 1922, när 

föreningen hade 104 betalande medlemmar.93  Schrover och Vermeulen menar att traditionella 

invandrarföreningar oftast är av manlig karaktär. Därför borde det svenska manliga överskottet i 

Buenos Aires gjort att Svenska hjälpföreningen hade fler medlemmar än under motsatta 

förhållanden. Det står emellertid ingenting om hur många kvinnor eller män som var medlemmar, 

utan endast manliga medlemmar nämns i dokumenten. Kvinnliga namn nämns endast i samband 

med anordnande av fester och basarer.94

Ordförande Broström gav föreningen den stabilitet och kontinuitet som krävs för hindra 

stagnation. Inte nog med att han var direktör över det som Paulin kallade det största svenska 

företaget i Argentina. Han var också under många år Svenska hjälpföreningens eldsjäl. Men den 
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bevarade korrespondensen vittnar om den stora interna stridigheter, där Broström kritiseras för att 

inte släppa in meningsfränder och konkurrenter i föreningens styrelseskikt, något som kan ha 

bromsat medlemsantalets utveckling.  

Sammanfattande deldiskussion 
Det första att poängtera är att den skandinaviska befolkningen i Sankt Petersburg var större än den 

svenska befolkningen i Buenos Aires. Visserligen levde andra skandinaviska grupper i Buenos 

Aires, men Svenska hjälpföreningen var svensk med ett fåtal finska medlemmar. I Sankt 

Petersburgs nordisk–skandinaviska församling bodde det vid tiden för Skandinaviska 

välgörenhetsföreningens grundande runt 6 900 personer, där i snitt 60 % var kvinnor och 40 % var 

män. Den etniska gruppen i Sankt Petersburg anser jag var av betydande storlek, vilket borde 

stimulerat föreningsbildande och aktivitet, men den högre andelen kvinnor och den stora 

befolkningsomsättningen bör haft en dämpande effekt. I hela Argentina bodde det vid tiden för 

Svenska hjälpföreningens grundande troligen runt 2 000 svenskar; antagligen bodde inte hälften av 

dessa i Buenos Aires, då många också levde i svenskbygderna i norr. Det är svårt att göra en 

uppskattning över hur många svenskar som bodde i Buenos Aires samt hur könsuppdelningen såg 

ut. Baserat på statistiken över migration borde könsfördelningen varit jämn, med något fler kvinnor 

än män. Paulins uppgifter tyder emellertid på att de svenska männen var betydligt fler än de svenska 

kvinnorna. Bildts brev om fattigdomen bland de svenska sjömännen tyder också på att många män 

uppehöll sig i staden, utan att ha blivit dokumenterade. Därför drar jag slutsatsen att den svenska 

befolkningen var mindre men hade en större andel män i Buenos Aires än den skandinaviska i Sankt 

Petersburg. Befolkningsomsättningen var påtaglig även i Buenos Aires, men diagram 3 tyder på att 

en större fast bosatt grupp också existerade.

Som tidigare skrivet anser Schrover och Vermeulen den regionala bakgrunden vara en viktig 

faktor för etniska föreningars bildande och aktivitet. Bailys forskning bekräftar detta, när han påstår 

att de nationella italienska föreningarna var mer lyckade än de regionala. Medlemmarnas regionala 

bakgrund var som bekant varierad i Skandinaviska välgörenhetsföreningen, något som möjligtvis 

skapade en större och starkare förening men också ledde till diskriminering och konflikt grupperna 

emellan. Redan från början accepterades finländarnas pengar, utan att någonting gavs till deras 

fattigare landsmän. När medlemmarna började ta ställning för sin egen nationalitet och avskilja sig 

från de andra ledde det till splittring och avhopp. Svenska hjälpföreningen var inte fri från 

konflikter, men regional bakgrund förefaller inte ha varit en faktor överhuvudtaget. Här fanns ett 
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fåtal finländska medlemmar som med sina avgifter och donationer bedrev välgörenhet riktat till 

andra finländare. 

I såväl Buenos Aires som Sankt Petersburg fanns det både fattiga och rika svenskar eller 

skandinaver. I Sankt Petersburg fanns det därtill en medelklass bestående av ingenjörer och 

tjänstemän. I Buenos Aires ska akademiker och de tekniska yrkena varit välrepresenterade. Svenska 

hjälpföreningen skriver klagande om alla sjömän som blivit tiggande dagdrivare. 

Sammanblandningen torde vara en förutsättning för att överhuvudtaget bedriva välgörenhet inom 

den etniska gemenskapen. Åtminstone inom föreningarnas styrelser var medlemmarna sprungna ur 

samhällets mer välbeställda grupper. Deras ofta långvariga engagemang i föreningarna och höga 

deltagande på arbetsmarknaden bör ha gett stabilitet och trygghet på det sättet som Schrover och 

Vermeulen efterfrågar. I båda föreningarna bestod styrelserna uteslutande av män, men det fanns 

kvinnliga medlemmar. Schrover och Vermeulen skriver som bekant att kvinnor oftast inte engagerar 

sig i invandrarföreningar med anknytning till nationalstaten, något som bägge föreningar 

obestridligt hade, utan väljer hellre att vara verksamma i föreningar med fokuserar på praktiska 

lösningar i det nya landet. Välgörenhetsföreningarna som undersöks här kan anses höra hemma 

någonstans i mitten, då de definitivt fokuserade på praktiska lösningar i vardagen, men också hade 

kulturbevarande funktioner, även om den uppgiften i Buenos Aires gick genom Svenska föreningen. 

De täta kontakterna, särskilt i Skandinaviska välgörenhetsförenings fall, med den svenska 

statsmakten ser jag som emellertid som ett starkt belägg för att föreningarna ska ses som mer 

manligt präglade med ursprungslandet och dess stat i fokus. Det skulle ge en möjlig förklaring till 

varför Svenska hjälpföreningen hade så många fler medlemmar (104 som mest) i förhållande till 

folkmängd, jämfört med Skandinaviska välgörenhetsföreningen (154 som mest) — den större 

andelen män i Buenos Aires stimulerade bildandet och medlemsaktiviteten i föreningen. 

I nästa del kommer jag att undersöka den välgörande verksamheten, och se hur föreningarna och 

medlemmarna bedrev välgörenheten i praktiken. 

Den välgörande verksamheten

Skandinaviska välgörenhetsföreningen. Debet och kredit: välgörenhet i 

praktiken
Föreningens intäkter utgjordes av, vid sidan av de årliga medlemsavgifterna, frivilliga bidrag och 

testamenterade gåvor. Kvinnorna i föreningen ägnade sig åt slöjdhantverk som de sålde till förmån 
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för föreningen. Teaterföreställningar, konserter och föreläsningar i föreningslokalen var också 

godkända intäktskällor. Vid upplösning skulle det kvarblivna kapitalet gå till något välgörande 

ändamål.95

Skandinaviska välgörenhetsföreningens aktiviter under de tre första åren är höljt i dunkel. 

Information om åren 1877 och 1878 existerar inte alls. Redogörelsen för 1879 är bristfällig. I ett 

dokument är det endast de utbetalningar som gjorts under årets tre sista månader som står 

nedskrivna. I ett brev till ministern över inrikes ärenden skrevs från föreningen en översiktlig 

rapport om intäkter och utgifter mellan april 1879 till april 1880. Eftersom informationen om 

utdelat understöd 1880 är mer fullständig kopplas rapporten till 1880 istället för 1879. 

Under loppet av 1880 delade föreningen ut understöd på 304 rubel till 22 personer. De flesta 

utbetalningarna var mindre summor som givits vid sporadiska tillfällen, men en person tilldelades 

ett bidrag på tre rubel varje månad.96 Historikern Ekaterina Khaustova har framställt ett historiskt 

index över priser på konsumtionskorgar i Ryssland mellan 1888–1915: ”The price of subsistence 

Moscow and St.-Petersburg”. Enligt indexet uppgick kostnaden för en vuxen man att få i sig ett 

minimum av de för överlevnad nödvändiga kalorierna (1 941/dag) i Sankt Petersburg under 1888 

till 39,7 rubel för hela året. Det går inte att avgöra om summan var lägre eller högre 1880 då 

volatiliteten var påtaglig, men den låg förmodligen i närheten.97 Understödstagaren som fick tre 

rubel varje månad hade alltså året 1880 en årsintäkt på 36 rubel, och då det bara är ett namn 

nedskrivet räknar jag med att alla 36 rubel gick till en människa. Om personen i fråga var till 

exempel en småvuxen åldring utan betungande arbetssysslor skulle summan kunna ha räckt som 

enda intäkt, och eventuellt täcka kostnaderna för hyra, kläder med mera. De resterande 268 rubel 

delades ut i mindre summor till de andra 21 understödstagarna, vilket ger ett medelvärde på 12,8 

rubel och utgör ungefär en tredjedel av summan som skulle krävas för att en vuxen mans 

överlevnad. Förmodligen gavs understöden under kortfristiga nödsituationer. 

  I rapporten till ministern uppges det, att föreningens kapital innan utgifter uppgick till 1677,33 

rubel, varav 561,95 blivit kvar sedan föregående år, 323 från medlemsavgifter, 739,80 från gåvor 

och tillfälliga intäkter och 52,58 från räntor. 209 rubel gick sedan till understöd (vilket betyder att 

föreningen ökade sin ekonomiska aktivitet under 1880 års andra halvår), 15 rubel och 45 kopek till 
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lokalhyra och resten sparades.98 Det innebär att 12 % av utgifterna gick till välgörenhet under 

räkneåret, 0,9 % till hyra och 87,1 % sparades. De sammanlagda välgörenhetsutgifterna motsvarade 

priset för drygt sju konsumtionskorgar det året.

Räkenskaperna från mellanåret 1895 finns bevarat, men det är inte tillräckligt rik på information 

för att kunna bidra till en meningsfull jämförelse med tidigare och senare år. Men det går att 

konstatera, att antalet understödstagare var nästan tre gånger så många som 1880 och 

bidragssumman var nästan fyra gånger så hög.99 Den mer informativa men också bristfälliga 

årsberättelsen från 1899 får istället ta platsen som mellanår. Varför den kan kallas bristfällig handlar 

om att räkenskaperna för årets tre första månader saknas. 

Utgifterna uppgick under de nio månaderna till 1876,83 rubel. 41 personer fick under året 

understöd, inklusive en familj på fem personer som tilldelades pengar för att resa hem (till vilket 

land nämns inte) och understödssumman uppgick till 507,35 rubel (27 %) varav 25 gick till Svenska 

skolan. Till skillnad från 1880 års understödsutdelning, där bara en person fick regelbundet 

ekonomiskt stöd, fanns det 1895 ett mera kontinuerligt månatligt stöd. 15 personer fick erhålla 

understöd fyra gånger eller mer under året.100 För att få i sig de 1 941 kalorierna per dag krävdes det 

1899 en årlig intäkt på 41 rubel.101 Emellertid var det bara en person som mottog ett årligt belopp 

som översteg detta, kvinnan i fråga fick 45 rubel. Men då det saknas information från de första 

månaderna på året kan fler ha hamnat över nivån, två som säkerligen gjorde det och fyra som 

åtminstone kom i närheten. De flesta understödsmottagarna var äldre människor, från 60 och uppåt, 

men åtminstone två stycken var i femtioårsåldern, vilket går att se i en lista över människorna som 

erhöll detta 1895.102 Namnen som figurerar i listan återfinns också i 1899 års årsberättelse, men där 

är inte deras födelsedatum nedtecknade. Föreningen hade vid 1899 eller tidigare börjat göra större 

betalningar till en restaurang, där summan uppgick till 13 % av utgifterna eller 235,75 rubel. 

Diverse mindre utgifter som lokal, tidskrifter med mera uppgick till 159,39 rubel eller 8 %. 524,34 

rubel sparades till följande år, vilket utgjorde 28 % av utgifterna. 
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År 1896 eller något tidigare hade föreningen upprättat ett hem eller asyl för elva ålderstigna 

skandinaviska kvinnor.103 1899 betalade man in 450 rubel till detta hem, vilket skulle räcka för att 

driva det i nio månader.104 De 450 rubel eller 24 % av intäkterna som man gav till de elva kvinnorna 

betyder 41 rubel per person under nio månader, något som alltså skulle ge mer än de 1 941 kalorier 

en arbetande vuxen man behövde för att överleva om asylen även fick lika mycket pengar under 

årets tre sista månader. Men förmodligen ingår saker som hyra, persedlar och annat i bidraget. För 

en äldre kvinna som inte anstränger sig hårt fysiskt borde det oavsett varit tillräckligt. Intäkterna 

utgjordes i det stora hela av medlemsavgifter som vid året ifråga uppgick till 1 136,33 rubel, men 

också av bidrag från svensk–norska legationen.105 De sammanlagda välgörenhetsutgifterna 

motsvarade 23 konsumtionskorgar det året.

Det sista året innehåller en felräkning: debet överstiger kredit med 1 %, som blir tydligt när 

utgifterna adderas ihop, men det är inget stort problem. Som tidigare visat led föreningen år 1909 av 

stora medlemsförluster. Bortfallet till trots fortsatte föreningens aktiviteter i samma utsträckning 

som tidigare. 41 personer tilldelades också det året understöd och summan ökade till 641,25 rubel, 

eller 14 % av utgifterna, där 25 rubel gick till Svenska skolan. Men till skillnad från tidigare år var 

det endast nio personer som fick ta emot understöd vid minst fyra tillfällen, där de flesta summorna 

uppgick till 23–24 rubel. Bara en person fick ett årligt belopp som översteg summan som krävdes 

för att kunna få i sig 1 941 kalorier, hon fick 60 rubel.106 1909 ökade livsmedelskostnaderna per år 

till 48 rubel.107 Alltså kunde de flesta understöden inte förse en vuxen människa med den 

kalorimängd som är nödvändig för överlevnad. Restaurangen finansierades 1909 tillsammans med 

en annan förening, Nordiska föreningen, varav Skandinaviska välgörenhetsföreningens bidrag var 

det största — 115 rubel, som utgjorde 2 % av utgifterna. En insats i en ny lokal bekostades med 

50,5 rubel eller 1 % av utgifterna. Ålderdomshemmet för kvinnor fick mottaga en större summa 

pengar, 1 576 rubel eller 34 % av utgifterna. Om hemmet fortfarande 1909 beboddes av endast elva 

personer, skulle det betyda att var och en fick 143 rubel under årets gång. Men till vad pengarna 

skulle gå till i hemmet förtydligas inte, och det kan ha rört sig om renoveringar, ett ökat antal 

boende, sjukvårdsavgifter med mera. 254,9 rubel eller 6 % gick till diverse mindre utgifter, 1 
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997,56 eller 44 % sparades till efterkommande år. Anledningen till de höga summorna som 

föreningen rörde sig med 1909 var att deras fastighet såldes för 1 302,8 rubel samt de 2 114,92 

rubel som hade sparats från årets innan.108 I kyrkoherden Kajanus anteckningar kan man läsa att 

föreningen fick behålla sina tillgångar efter den stora konflikten och medlemsförlusten som följde, 

då man inte kunde fördela pengarna mellan avhoppare och förening.109 Där finns förklaringen till att 

man kunde fortsätta verksamheten i samma stora utsträckning fast med ett betydligt lägre antal 

medlemmar, och med endast de 660 rubel man fick in i avgifter. Dessutom fick föreningen fortsatt 

stöd från den svenska legationen och Emanuel Nobel gjorde en betalning på 300 rubel. De 

sammanlagda välgörenhetsutgifterna motsvarade 46 konsumtionskorgar det året.       

En intressant aspekt av Skandinaviska välgörenhetsföreningens ekonomiska hjälparbete, är de 

många bidragen de gav till människor som ville resa tillbaka till Skandinavien. Genom åren 

betalade föreningen för biljetter till hemresor till minst 52 personer.110 Föreningen ansökte i början 

av dess verksamhet om en nedsättning av priset för biljetter på de finska tågvagnarna för de 

passagerare som skulle få sin hemresa betalad av föreningen, något som inte fick samtycke av den 

finska senaten.111 Det säger ändå något om hur vanligt förekommande hemresorna var för 

nordborna i Sankt Petersburg, redan från föreningens första tid, som också går att se i diagram 2. 

Säkerligen var anledning att resan mellan Norden och Sankt Petersburg endast var två dagar lång. 

Därför var det inget större problem att betala hembiljetten, samtidigt som fattigare skandinaver 

flyttade därifrån och därför inte behövde mer understöd från Skandinaviska välgörenhetsföreningen.

Svenska hjälpföreningen. Debet och kredit: välgörenhet i praktiken
Föreningens intäkter utgjordes av fasta bidrag från medlemmarna, samt frivilliga gåvor. Bidraget 

låg på minst 1 $ per månad (peso inte dollar). Alla pengar som delades ut till behövande människor 

var att betrakta som lån, som skulle betalas tillbaka när låntagaren har möjlighet till att försörja sig 

igen. Men föreningen åtog sig också att låna ut större summor pengar till medlemmar som gett 

bidrag under minst ett års tid. Mot en säkerhet och bestämd ränta fick medlemmen låna upp till 

500 $ per månad.112 Summan höjdes sedermera, vilket kommer att visas senare i kapitlet. 
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Pengarna som föreningen fick in användes dels till den löpande verksamheten men också till att 

öka grundfonden genom placeringar. Styrelsen ansvarade över detta. Grundfonden fick inte röras så 

länge föreningens medel var otillräckliga för att utöva verksamheten. Då krävdes det ett beslut från 

församlingen. Ordföranden hade rättigheten att disponera över mindre belopp som fanns i kassörens 

kassa.113

1910, ett år efter grundandet, skrevs den första årsberättelsen över förenings verksamhet, som 

sträckte sig från juni 1909 till juni 1910. Intäkterna uppgick till 3 341,10 $ och utgjordes av 

donationer och räntan från medlemmar, svenska företag och andra. Under årets lopp ska 37 

svenskar ha fått hjälp. Fyra personer kunde med föreningens hjälp läggas in på tyska hospitalet till 

en kostnad av 580,50 $. På samma sätt som Bildts inspirationskälla Danska hjälpföreningen hade 

Svenska hjälpföreningen fått reducerat pris för sjukhusvistelser på tyska hospitalet med 25 %. En 

åldrad svensk man som legat på sjukhuset placerade man på stadens fattighus. Föreningen gav även 

polletter till Frälsningsarmén till 18 personer för en kostnad på 174,80 $, och 294,90 $ i 

kontanter.114 I senare årsberättelser står det att Frälsningsarmén tillhandahöll ett härbärge med kost 

och hushåll; det får mig att tro att detta gällde redan från första året. Sammanfattningsvis gick 17 % 

av föreningens utgifter till sjukhusutgifter, 5 % till Frälsningsarméns polletter, 9 % till kontanta 

betalningar och 69 % sparades. De skriver inte om hur mycket varje person fick, eller om någon 

som till exempel fick sjukvårdshjälp också fick kontantbetalningar eller annat. Därför utgår jag från 

att varje person bara fick ett form av stöd. Det skulle betyda att 18 personer fick polletter till 

Frälsningsarmén, fyra personer sjukvård och 15 personer kontantbetalningar. Om alla 15 fick 

samma belopp i kontanter skulle det betyda att de fick knappt 20 $ på ett år vardera. I ekonomisk–

historikerna Bértolas och Románs index över argentinska konsumtionskorgar år 1914 står det, att 

för att en människa skulle få i sig 1 941 kalorier på en dag, eller 708 465 per år, behövde personen 

ifråga ha en dagsintäkt på 0,27 $, eller en årlig intäkt på 97 $.115 Som vi kan se räcker en summa på 

20 $ inte till uppehället för alla dagar under året, utan enbart i dryga två månader, och därför tror jag 

att det rörde sig om särskild hjälp när nöden var som värst. De sammanlagda välgörenhetsutgifterna 

motsvarade priset för tio konsumtionskorgar.

Årsberättelsen från 1917 får utgöra mittenåret i Svenska hjälpföreningens verksamhet; den 

förtäljer om aktiviter från juni 1916 till juni 1917. Dessvärre har inte antalet mottagare av understöd 
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dokumenterats det året, vilket gör informationen i årsberättelsen mindre lämpad som 

undersökningsmaterial, men det finns heller inget material från tidigare år och därför finns det inget  

annat alternativ. Under årets lopp hade 1 210,8 $ delats ut i kontanter, vilket motsvarar 67 % av 

utgifterna. Den mängden pengar skulle ha räckt för att ge föda åt fler än tolv personer under hela 

året, men det finns ingen anledning att tro att antalet understödstagare minskat sedan 1910 och 

därför är det föga troligt att så få mottog kontanter. Vidare fortsatte föreningen sin utdelning av 

polletter till Frälsningsarmén med ett värde av 425 $ eller 23 % av utgifterna. Diverse mindre 

utgifter (4,4 $) och sparade pengar (172,43 $) uppgick till 10 %.116 De sammanlagda 

välgörenhetsutgifterna motsvarade priset för nästan 17 konsumtionskorgar det året.

Den planerade utlåningen mot en sexprocentig ränta hade påbörjats och 1917 hade föreningen 

gett två lån på 1 000 $ vardera, men de förefaller ha lånats från sparkapitalet eller inte från de årliga 

intäkterna, då de inte redovisas där. Intäkterna i sin tur utgjordes främst av medlemsavgifter (885 $ 

eller 49 %), men också donationer av bland annat svenska konsuler i Argentina och uppgick till 420 

$ eller 23 %. Räntor och återbetalningar av tidigare utlånade summor uppgick till 536,63 eller 30 %. 

Föreningen hade vid det laget ett kapital på 5 373,78 $, en summa som skulle räcka för att ge föda 

åt fler än 55 människor under ett helt år.117 I en brevinsändare till tidningen Allsvensk samling 1917 

skriver Svenska föreningen att det under krigsåren främst varit sjömän och hamnarbetare som 

gynnats av Svenska hjälpföreningens arbete. Brevskrivaren uttrycker en önskan om mer hjälp från 

svenskt håll, då det var svenska medborgare som föreningen hjälpte.118 

1922 års räkenskaper är det sista materialet som finns bevarat och blir därför det sista 

verksamhetsåret som undersöks. Föreningen skriver, att verksamheten bestod i understöd, 

låneutgivning och arbetsförmedling. Den mesta hjälpen räknades som understöd, som sjukvård, 

hyresbidrag, matförsörjning och även mindre lån. Vid 1922 ville inte längre föreningen ge ifrån sig 

kontanter i större utsträckning. Under årets lopp utlånades 1 209,3 $, motsvarande 19 % av 

utgifterna, till 104 personer, vilket skulle ge 11,6 $ per person och motsvarade drygt en månads 

matförsörjning; det utgjorde nästan hälften av det belopp per person som delades ut under 1910, 

emellertid en större andel och högre sammanlagt belopp än det året. Föreningen skriver: ”Understöd 

i form av kontanta belopp har i möjligaste mån undvikits, och i all synnerhet till den klass svenskar 
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— mestadels sjömän — som uppehålla sig i Buenos Aires, och vilka föredragit att tigga eller skaffa 

sig sitt uppehälle på andras bekostnad i stället för att arbeta”.119  

De mindre lånen, som gavs till 49 personer, var den största utgiften för föreningen och uppgick 

till 2 020 $ eller 32 % av de sammanlagda utgifterna. Om lånen var lika stora skulle det innebära att 

varje person fick låna 41 $, en summa som skulle kunna mätta en människa i fem månader. 575,95 

$ gick till mat och husrum hos Frälsningsarmén och på hotell av den billigare sorten, vilket utgjorde 

9 % av utgifterna. Förutom hotell hjälpte föreningen även med hyresbidrag på sammanlagt 440 $ 

till 19 personer, en procentandel på 7 %. 398 $ eller 6 % gick till sjukvård och mediciner, som 

innefattar både längre sjukhusvistelser och läkarbesök. Föreningen hade vid 1922 börjat bekosta 

resor inom landet för svenskar som hittat arbete på andra orter. Under året uppgick kostnaderna för 

dessa resor till 517,55 $, eller 8 % av utgifterna. I årsberättelsen uttrycks en önskan om att utöka 

arbetsförmedlingstjänsten, men att de trots det lyckats med att få många i arbete. 8 % av utgifterna 

gick till diverse avgifter och 11 % sparades. De sammanlagda välgörenhetsutgifterna motsvarade 

priset för 53 konsumtionskorgar det året. Intäkterna utgjordes till största delen av medlemsavgifter, 

men även lite donationer och ränta på kapital. Den vinstdrivande utlåningen av större summor var 

vid denna tidpunkt utbredd, men räknas inte med i utgifterna; under året beviljades lån för det 

sammanlagda värdet på 6 050 $, ett nästan lika högt belopp som de övriga utgifterna sammanlagt 

som låg på 6 360,65 $.120  

Sammanfattande deldiskussion
Det finns distinkta skillnader mellan de båda föreningarnas ekonomiska förehavanden. Svenska 

hjälpföreningen understödsverksamhet bestod i låneutgivning och karakteriserades i viss mån av ett 

vinstdrivande intresse, emellertid fungerade den inte som ett företag med avlönad person utan var 

en ideell verksamhet; Skandinaviska välgörenhetsföreningens understödsverksamhet bestod inte i 

lån, men pengarna gick inte uteslutande till välgörenhet. Förstnämnda förening gjorde emellertid 

skillnad på mindre lån som gavs till behövande utan krav på ränta och större lån till icke–nödställda 

människor mot ränta. Som jag har visat var låneutgivningen mot ränta en mycket stor och 

betydande del av verksamheten, vid 1922 uppgick den sortens utlåning nästan till samma summa 

som den sammanlagda utgiften för all välgörenhet. Skandinaviska välgörenhetsföreningen gav 

regelbundna bidrag till andra skandinaviska institutioner i Sankt Petersburg som en svensk skola 
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och ett skandinavisk ålderdomshem, samt en restaurang. De var benägna att betala biljetter för 

skandinaver som ville resa hem från Sankt Petersburg, något bekvämt med tanke på närhet i avstånd 

och avlägsnande av stadens mindre bemedlade; Svenska hjälpföreningen å sin sida var snarare 

benägna att sätta nyanlända svenskar i arbete och därför betala biljetter för de som reste till arbete 

på olika platser i Argentina, vilket också troligtvis hade sin orsak i avståndet. Även Svenska 

hjälpföreningen hade samarbeten med andra institutioner, Frälsningsarmén och Tyska hospitalet, 

men dessa hade andra anknytningar än svenska och var inte finansierade av föreningen. Istället gav 

man lån till behövande som själva kunde besöka institutionerna.

Vid föreningarnas början gick en förhållandevis liten del av utgifterna till välgörande ändamål. 

Förmodligen var det inte något de strävade efter, utan en konsekvens av de inte nått ut till 

allmänheten med information om verksamheterna. Skandinaviska välgörenhetsförening gav en 

betydligt mindre andel av sina utgifter till välgörande ändamål, 12 %, än Svenska hjälpföreningen 

som gav 31 %. Sistnämnda föreningen hade visserligen möjligheten att vara mera frikostig, då 

pengarna i regel skulle återbetalas. Föreningarnas välgörenhetsutgifters värde i konsumtionskorgar 

uppgick till följande: sju för Skandinaviska välgörenhetsföreningen och tio för Svenska 

hjälpföreningen

Under Svenska hjälpföreningens mittenår 1917 ökade välgörenheten, och utgjorde 90 % av 

utgifterna, som en följd av alla svenska sjömän som fastnat i Buenos Aires i samband första 

världskriget, något som motsvarade ett års matkostnader för 17 personer. Samma år var de utlånade 

beloppen mot ränta högre än den sammanlagda understödssumman, och skulle räcka till ett års 

matkostnader för 20 personer. Under Skandinaviska välgörenhetsföreningens mittenår 1899 

användes inte en lika stor andel som Svenska hjälpföreningen. Av utgifterna gick 41 % till 

välgörenhet, vilket motsvarade konsumtionskorgar för 23 personer under ett år. 

Det sista året som undersöktes i Svenska hjälpföreningens verksamhet var 1922, då 81 % gick 

till understöd och motsvarade priset för konsumtionskorgar till 53 människor på ett år. 

Skandinaviska välgörenhetsföreningen la sin tur 48 % av utgifterna på understöd under det sista 

undersökningsåret 1909. Den sammanlagda summan skulle räckt till konsumtionskorgar för ett år 

till 46 personer.

Intäkterna liknade på många sätt varandra. Även om Skandinaviska välgörenhetsföreningen 

åtminstone till en början hade tankar om att försäljning av arbeten skulle ge intäkter vid sidan av 

donationer och medlemsavgifter, blev det i praktiken de sistnämnda som som gav föreningen en 

fungerande ekonomi. Det går att skilja mellan Skandinaviska välgörenhetsföreningens formella 

förbindelse med den svensk–norska legationen i Sankt Petersburg och Svenska hjälpföreningens 
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mer informella band. Båda mottog emellertid bidrag från representanterna och måste därför ha setts 

som positiva institutioner av svenska staten. Mer än den svenska representationen var föreningarna 

knutna till de svenska företagarna på plats. Främst genom de stora donationerna de fick, men också 

i Svenska hjälpföreningens fall med arbetsanskaffning.

Sammanfattande diskussion

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och jämföra karakteristiken hos två svenska/

skandinaviska invandrarföreningar präglade av välgörenhetsarbete. För att uppnå syftet utformade 

jag en hypotes. Den gick ut på att platserna där välgörenhetsföreningarna som undersöktes verkade,  

och migranterna som rörde sig där uppvisade olikartade migrationsmönster, något som ledde till 

annorlunda karakteristik för invandrargemenskaperna samt gav dem olika möjlighetsstrukturer. 

Olikheterna skulle sedermera påverka deras välgörenhetsarbeten.

Först går det att fastställa, att både Sankt Petersburg och Buenos Aires präglades av 

industrialisering och befolkningstillväxt, samtidigt som de var nav för storskalig kommers. 

Platserna uppvisade mycket riktigt olika migrationsmönster. Den uppenbara skillnaden var 

avstånden från ursprungsorterna till destinationsorterna, där en resa från Stockholm till Sankt 

Petersburg tog två dagar medan resa från Stockholm till Buenos Aires tog drygt tre veckor. Det var 

således enklare att ta sig till och från Sankt Petersburg, vilket också visar sig i den stora 

omsättningen av in- och utflyttade i Sankta Katarina församling. Sydamerika och Buenos Aires 

präglades främst av en kort men intensiv svensk migration vid 1890, där nästan alla stannade kvar 

på kontinenten, och följdes sedan mindre strömmar och motströmmar. Men stora grupper svenskar, 

främst sjömän, reste till Buenos Aires på fartyg där de tjänstgjorde för att sedan stanna i Argentina 

utan att de blivit dokumenterade i officiell svensk statistik. Vidare var migrationen till Sankt 

Petersburg övervägande kvinnlig (61 %), medan det motsatta gällde för migrationen till Sydamerika 

och Buenos Aires (41 %). 

Åren vid 1880 där undersökningen av Skandinaviska välgörenhetsföreningen tar vid skulle 

utgöra tiden där den nordisk-skandinaviska befolkningen i Sankt Petersburg var som störst. 

Bildandet av Skandinaviska välgörenhetsföreningen inträffade under en period av en växande 

befolkning, något som ses som stimulerande för invandrarföreningar enligt Schrover och 

Vermeulen. Svårare har det varit att bestämma hur den svenska befolkningstillväxten såg ut i 

Buenos Aires vid tiden för Svenska hjälpföreningens grundande. Den var hög i Sydamerika 

generellt, men de flesta reste till Brasilien. Först något år efter Svenska hjälpföreningen bildats reste 
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brasilienmigranterna vidare till Argentina. Däremot har jag kunnat skönja en större 

befolkningsomsättning i Sankt Petersburg än i Sydamerika och Buenos Aires, även om det fanns en 

omsättning också där. 

Beträffande det svenska och skandinaviska deltagandet på respektive arbetsmarknad och deras 

kompetens går det att definitivt säga att många var verksamma inom yrkeskategorier med krav på 

utbildning så som ingenjörer, tjänstemän och akademiker. Somliga kan till och med räknas in i den 

ekonomiska eliten, e.g. familjen Nobel eller Broström. Vad som står klart är att många svenskar i 

Buenos Aires stod utan arbete, och om Svenska hjälpföreningens uppgifter om att många livnärde 

sig på tiggeri och kontantunderstöd från förening bör deras deltagande på arbetsmarknaden varit 

lågt. Information om de sämre bemedlade skandinaverna i Sankt Petersburg saknas till stor del, men 

yrkesfördelningen visar att nästan hälften av alla kvinnor arbetade som tjänstefolk och nästan 8 % 

av alla män. De deltog visserligen på arbetsmarknaden, men var säkerligen inte särskilt välbetalda. 

Denna blandning av klasser anser jag vara en förutsättning för att överhuvudtaget initiera 

välgörenhetsverksamhet. 

Båda föreningar hade redan från början anknytningar till den svenska statsmakten, och hade i 

viss mån kulturbevarande funktioner. Regelbundna donationer gavs till föreningarna av legationerna 

i respektive städer. Skandinaviska välgörenhetsförening hade inte bara täta förbindelser med den 

svensk-norska representationen i Sankt Petersburg, utan stod till och med under presidium av den. 

Kontakterna och samarbetena med svenska staten övertygar mig om att föreningarna ska ses som 

manligt präglade, snarare än kvinnligt där ursprungsnationen inte spelar lika stor roll. Då borde en 

övervägande manlig befolkning vara ett incitament för föreningsbildande och aktivitet. Efter vissa 

överväganden kom jag slutligen fram till att antalet män översteg antalet kvinnor i den svenska 

gemenskapen i Buenos Aires, något som kan ha haft en stimulerande effekt på föreningsbildande 

och aktivitet. Det skulle i alla fall förklara varför Svenska hjälpföreningen hade så många fler 

medlemmar i förhållande till befolkning som Skandinaviska välgörenhetsföreningen hade, och i 

förlängningen välgörenheten i sig. 

Intäktskällorna till föreningarnas välgörenhetsarbeten var snarlika. Det handlade mycket om 

medlemsavgifter och donationer från medlemmar och svenska legationen. Svenska hjälpföreningen 

gjorde emellertid vinster på att låna ut större summor pengar mot ränta.  Storleken på föreningarnas 

välgörenhet skilde sig inte mycket, omfattningen förefaller varit någorlunda likvärdig. Däremot är 

det återigen viktigt att påpeka den svenska befolkningen i Buenos Aires var betydligt mycket 

mindre än den skandinaviska i Sankt Petersburg, en sjättedel eller femtedel så stor. Under 

Skandinaviska välgörenhetsföreningens första-, mitten- och slutår gav man välgörenhet till ett värde 
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av 7, 23 och 46 konsumtionskorgar. I jämförelse kan vi se på Svenska hjälpföreningen som under 

sitt första-, mitten- och slutår gav välgörenhet till ett värde av 10, 17 och 53 konsumtionskorgar.    

Den stora skillnaden ligger i föreningarnas sätt att bedriva välgörenhet. Skandinaviska 

välgörenhetsföreningen gav understöd direkt till nödställda personer, men också bidrag till 

skandinaviska institutioner i Sankt Petersburg, så som ett ålderdomshem för skandinaviska kvinnor, 

Svenska skolan och en restaurang. Många gånger bekostade föreningen hemresor för skandinaver 

som ville resa tillbaka från Sankt Petersburg, något jag kopplar till de korta avstånden. 

Hembiljetterna ser jag också som en bra metod för att flytta fattiga från staden, som sedan inte 

behövde annat understöd. Svenska hjälpföreningens välgörenhetsarbete å sin sida handlade enbart 

om lån, räntefria visserligen. Föreningen finansierade inga institutioner, men lånade ut pengar till 

svenskar som tvingades uppsöka dem, e.g. sjukhus. Istället för hembiljetter var föreningen måna om 

att ge biljetter till de som reste till arbete runt om i Argentina. Säkerligen handlade det om att 

föreningen inte kunde bekosta biljetter till Sverige för alla fattiga och arbetslösa, utan var mer 

angelägna om att sätta dem i arbete. Förmodligen var det låneverksamheten som gjorde Svenska 

hjälpföreningen mer effektiv än Skandinaviska välgörenhetsföreningen, som inte kunde kosta på sig 

lika stora understödssummor. 

Mina resultat visar olika migrationsmönster i fallen Norden–Sankt Petersburg och Sverige–

Sydamerika/Buenos Aires. De kom till viss del att påverka invandrargemenskapernas karakteristik 

och möjlighetsstrukturer, vilka också skilde sig på vissa plan men liknade varandra på andra. 

Föreningarnas välgörenhetsaktivitet skilde sig också från varandra, som till stor del hade sin orsak i 

Schrovers och Vermeulens faktorer. Resultaten anser jag styrka hypotesen som jag ställde upp.
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