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Förord 
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pendlare, saknat mycket av det naturliga kunskapsutbytet på institutionen.  
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1 Inledning 

Utvandringen från Sverige till Nordamerika vid slutet av 1800- och början 
av 1900-talet är välkänd bland den svenska befolkningen, inte minst genom 
Jan Troells filmer Utvandrarna och Invandrarna. Utvandringen från södra 
Sverige till Danmark och Tyskland, under samma period, är däremot mindre 
känd och kallas ibland för ”Den glömda utvandringen”. Anledningarna där-
till kan vara flera: den är sämre dokumenterad i såväl arkiven som i skönlit-
teraturen, och den var av en annan, mer svårbestämbar karaktär än migrat-
ionen till Nordamerika.  

Trots att betydande forskningsbidrag kring den dansk- och tyskoriente-
rade migrationen har gjorts, är dessa fortfarande relativt få till antalet. Likväl 
vet vi att denna migration, som inledningsvis tycks ha rönt begränsad upp-
märksamhet bland svenska myndigheter, med tiden blev så omfattande att 
den väckte dessas och nyhetsmedias intresse. Politiker och högre befatt-
ningshavare oroades alltmer över den sydgående migrationens ekonomiska, 
politiska och inte minst sociala konsekvenser. Ett exempel på de sistnämnda 
är det i folkmun förekommande begreppet ”tyska sjukan”, som anspelade på 
de svenska kvinnor som återvände från Tyskland med spädbarn som fötts 
utanför äktenskapet. Den allmänna normen stämplade dessa kvinnor som 
osedliga; sökandet efter bättre levnadsvillkor utomlands slutade i många fall 
med ett liv inom fattigvården i Sverige.  

Vi vet sedan årtionden att Blekinge utmärkte sig genom att länets utvand-
ring till Europa, fram till1870-talet, var mer omfattande än den till Nordame-
rika och även åtskilliga år fortsättningsvis, om man räknar in säsongsarbets-
kraften mellan 1865-1910.1 Ekonomiska skäl tillät en biljett till Europa för 
många blekingebor, till skillnad från den mer eftertraktade amerikabiljetten. 
Därtill avskräcktes inte den obeslutsamme emigranten av det geografiska 
avståndet till Tyskland.  

Tidigare forskning har betraktats som en inledning till vidare forskning 
kring många hittills obesvarade frågor runt länets europiska migration.2 
Denna studie vidgar perspektiven runt Blekinges utvandring fram till 1914 
och uppmärksammar hur olika myndighetspersoner, emigrantagenter och 
kvinnoorganisationer påverkade migranterna i Sverige och i utlandet.  

                                                 
1 EU, bil. 45, tab. 43, 47; Wirén, 1975 
2 Wirén, 1975, s. 175, 1987 
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Emigrationen till Nordamerika ingår i studieplanen i historia i våra skolor 
medan den inomeuropeiska migrationen (liksom utvandringen till Australien 
och Latinamerika), behöver lyftas fram för att ge en rikare bild av den om-
fattande rörligheten vid industrialismens genombrott 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna licentiatuppsats är att kasta mer ljus på 
arbetsvandring och emigration till Tyskland och Danmark från Sydsverige 
under perioden 1860-1914. Studien riktas mot utvandringen från Blekinge i 
en social kontext; speciellt på omständigheterna kring de oregistrerade ar-
betsvandrarnas livsbanor. Genom att använda ett brett källmaterial och kom-
binera kvantitativa och kvalitativa metoder på olika aggregeringsnivåer, vill 
jag belysa utvandringens karaktär och dess bakomliggande orsaker. Detta 
preciseras i följande frågeställningar: 
 

1. Vilka var det som arbetsvandrade/emigrerade till Tyskland från  
Blekinge? 

2. Varifrån åkte de, hur såg deras färdvägar ut, vart åkte de och hur  
utvecklades deras liv därefter? 

3. Vilka motiv hade de till att resa? 
4. Hur betraktades emigranterna och arbetsvandrarna av överheten, 

kvinnoorganisationer och emigrationsagenter, och hur påverkade 
dessa aktörer migrationen till Tyskland och Danmark? 

Den första delen av studien, som fokuserar på frågorna 1 och 2 ovan, är så-
ledes en kvantitativ kartläggning av migranterna – vilka de var (inklusive 
kön), varifrån de kom och vart de åkte i de olika utvandrar- och mottagarom-
rådena. Denna första del, som hämtar inspiration från klassisk migrations-
teori, syftar också till att hitta förklaringar i form av geografiska pull- och 
push-faktorer, så som befolkningsstruktur, näringar och lagstiftning i desti-
nationsorterna respektive de blekingska socknarna.  

Den andra delen av studien, som baseras på frågorna 3 och 4, består av en 
kvalitativ undersökning av migrationens betydelse för individ och samhälle. 
Den är ett försök att komma åt sådant som inte direkt belyses i de källor som 
används i den kvantitativa undersökningen. Denna del söker inte i första 
hand efter förklaringar till de studerade processerna utan fokuserar på hur 
dåtidens människor tolkade migrationen och de människor som den omfat-
tade.  I den här delen av studien kommer därför inte bara migranterna själva 
till tals, utan även andra aktörer som reseagenter, kvinnoorganisationer, och 
myndighetspersoner. Människors rörlighet och rotlöshet betraktades ofta ur 
ett moralperspektiv. I detta sammanhang är det intressant att särskilt belysa 
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och skapa förståelse för den sociala kontexten angående hur män och kvin-
nor, gifta och ogifta, vuxna och barn representerades.  

Utvandringen till Danmark och Tyskland i korthet 
Migration mellan Sverige och Tyskland har förekommit åtminstone sedan 
medeltiden.3 I ett första skede var det främst handelsmän och köpmän som, 
inom ramen för Hansan och andra handelsförbund, etablerade sig i städerna 
runt Östersjön och Nordsjön. Under 1500- och 1600-hundratalet uppmunt-
rade den svenska staten inflyttning av skickliga tyska yrkesmän till Sverige, 
för att bistå med kunskap och kapital i uppbyggandet av stormakten Sverige. 
Svenska lärlingar och gäseller åkte samtidigt i motsatt riktning till kontinen-
ten för att vidareutbilda sig. Under 1800-talet ändrade dock migrationen 
karaktär. Antalet migranter och arbetsvandrare ökade markant och de domi-
nerades av människor från den svenska landsbygden. Orsakerna var flera. 
Skråtvångets avskaffande 1846 gav i princip landets medborgare rätt att för-
sörja sig så som de önskade. En bidragande faktor bakom det förändrade 
flyttningsmönstret var den utbredda fattigdomen på den svenska landsbyg-
den. Det blev bland annat enklare för de obesuttna att söka utkomstmöjlig-
heter i städerna snarare än att ta årstjänst hos någon husbonde.4 Jämfört med 
övriga Europa hade ståndssamhället visserligen gett bönderna en starkare 
ställning, med möjligheter till att göra klassresor, men i mitten av 1800-talet 
var drygt 1 miljon av 3,5 miljoner svenskar extremt fattiga.5 En växande 
befolkning i kombination med till exempel arvsregler lämnade många utan 
egen jord att disponera; de var pigor, drängar, backstugusittare och inhy-
seshjon som följaktligen helt eller delvis var beroende av lönearbete, vilket i 
de flesta fall gjorde att de rörde sig nedåt på samhällsstegen.6 Jordbrukets 
mekanisering och rationalisering, det sistnämnda inte minst genom skiftesre-
formerna, innebar ytterligare svårigheter för de obesuttna att finna en dräglig 
utkomst på den svenska landsbygden. Från att under 1700-talet varit en 
mindre grupp åldringar hade antalet backstugusittare och inhyseshjon vuxit 
dramatiskt och bestod vid mitten av 1800-talet i allmänhet av arbetsföra.7  

Skiftesreformernas betydelse för den agrara utvecklingen har föranlett 
skiftande förklaringsmodeller till Sveriges folkökning och försörjning.8 
Christer Winberg menade till exempel att folkökningen (som senare ledde 
till arbetsvandring/emigration) var en följd av proletarisering och inte tvär-
tom //… den förvandlar befolkningsutvecklingen från ett naturfenomen till 

                                                 
3 Norrlid, 1987, s. 459-472; Eppers, 1989; Haak & Rossow, 1993-94 
4 Rosén, 1987, s. 95 ff 
5 Carlsson, 1973  
6 Winberg, 1977, s. 25, 29, 175-77, 189, 268-70 
7 Martinius, 1967; Åkerman, 1971 
8 Hoppe, 1983, s. 32-33 
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ett historiskt och socialt fenomen ...// 9Gadd anslöt sig till Winbergs stånd-
punkt //… Folkökning uppstår som ett svar på arbetskraftsbehovet i det allt 
mer intensifierade jordbruket: bönderna upplåter mark till torp och backstu-
gor…// 10 Göran Hoppe menar att skiftesreformerna snarare var en följd av 
rationaliseringar som redan pågick på svensk landsbygd. 11  

Vid sidan av pauperismen och urbaniseringen ökade också migrationen 
till andra länder. I både Danmark och Tyskland var välståndet i mitten av 
1800-talet relativt högt, med en nationalinkomst som var dubbelt så hög per 
individ år 1870, i jämförelse med Sverige.12 Den fattiga befolkningen i 
Sydsverige var väl förtrogen med att det fanns möjligheter till arbete i norra 
Tyskland. Rykten spreds att båtar transporterade inte bara handelsmän och 
utbildade specialister; även fattiga och obesuttna kunde åka, främst till de 
stora jordbruken i Schleswig-Holstein och Mecklenburg-Vorpommern. Ar-
betskraften från Sverige fyllde luckorna efter den tyska lantarbetskraften, 
som tidigare än både i Danmark och Sverige flyttat till Nordamerika och till 
städer och/eller övergått till den snabbt expanderande industrin, där lönevill-
koren var bättre. 

Det dansk-tyska kriget, som blossat upp 1864, jämte något bättre skördar 
under 1860-talets början minskade utvandringen från Sverige. Efter kriget 
och i samband med missväxtåren under slutet av 1860-talet ökade dock ut-
vandringen igen. Agenternas annonsering i till exempel Blekinge blev allt 
livligare.13 Förbättrade kommunikationer, så som regelbunden ångbåtstrafik 
mellan hamnar i Östersjön, liksom utbyggandet av järnvägen i Sverige, 
Danmark och Tyskland, underlättade rörligheten och bidrog till en sänkning 
av biljettpriserna.  

Arbetsvandrare kunde göra regelbundna resor mellan Sverige och Tysk-
land. De lämnade sin hembygd på våren och kom åter sent på hösten. Andra 
arbetsvandrare satte inte sin fot i Sverige på flera år, även om de skulle 
kunna ha åkt hem under de månader som skilde mellan två kontraktspe-
rioder. Under de kontraktslösa månaderna var det viktigt att, med goda vits-
ord från den senaste arbetsgivaren, ordna ett nytt kontrakt, eftersom försörj-
ningen var avgörande för att få tyskt uppehållstillstånd (arbetslöshet var en 
anledning till utvisning). Beslutet om att flytta tillbaka för att bygga vidare 
på en tillvaro i Sverige var för vissa fjärran och en del svenskar trivdes så bra 
att de gifte sig i Tyskland och blev naturaliserade. För andra blev Tyskland 
ett transitland; i hamnar som Hamburg, Bremen eller Bremerhaven togs det 
definitiva beslutet att köpa biljett till Amerika, ett beslut som kunde ha mog-
nat under kontraktsperioden i Tyskland.14 

                                                 
9 Winberg, 1977, s. 270 
10 Gadd, 1983, 285 
11 Hoppe, 1983, s. 32-33 
12 Willerslev, 1987  
13 Carlshamns Allehanda 1854-05-01, 1854-05-02, ref i Wirén 1975, s. 44 
14 Bilaga 1- skillnad mellan begreppen arbetsvandring och emigration; EU Bil.1 s. 50 ff.   
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Figur 1.1 Vanliga fartygsrutter för Blekingeborna på väg mot Tyskland, 1870-talet 

 
                    Källa: Länsstyrelsen 

Forskningsöversikt 
Agnes Wiréns avhandling Uppbrott från Örtagård belyser emigrat-
ion/arbetsvandring från Blekinge fram till 1870. För att studera förhållandet 
mellan mobilitet och migration hade Wirén Monica Hansen till sin hjälp, 
som undersökte östra Blekinges inre migration under åren 1750-1850.15 
Hansens studie visade att korta sträckor var det vanligaste förflyttnings-
mönstret och därmed i samstämmighet med övriga Sverige och Hägerstrands 
forskning. 16 Däremot stämde inte tesen att låg mobilitet motsvarades av svag 
utvandring och att stark mobilitet motsvarades av hög utvandring, för Blek-
inges del. En förklaring till detta kan vara att länet är litet (fyra mil från norr 
till söder). Wirén analyserade också, med hjälp av en modell gjord av Sune 
Åkerman, den blekingska utvandringen som ett innovationsförlopp, där hon 
undersökte den kvantitativa omfattningen med syfte att fastställa utvandring-
ens start, höjdpunkt och avmattning fram till 1920. Wirén konstaterade en 
tidsmässig förskjutning, där tidpunkten för västra Blekinges utvandring 
skiljde sig betydligt från östra länet. Wiréns visar att utvandringsidén i Blek-
inge har spridits både från nordväst (Glimåkratrakten i Kristianstad län) från 
kuststäderna Karlshamn, Sölvesborg och Karlskrona och från norr (Krono-
bergs län). Blekinges östliga delar har berörts långt senare 17. Wirén belyser 
                                                 
15 Wirén, 1975; Hansen, 1968 
16 Hägerstrand, 1947 
17 Wirén, 1975, 151-163 
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ett brett källmaterial med bland annat religiösa, sociologiska och kulturella 
förklaringar för att styrka länets innovationsförlopp och menar att, som al-
ternativ till utvandring initialt, Kalmar har utövat dragningskraft på östble-
kingarna.18 Agnes Wirén hävdade senare att studier av Sveriges arbetsvand-
ring hittills mest fokuserat på bristfällig registrering och push- och pullfak-
torer och konstaterade att det återstod mycket forskning vad beträffar ar-
betsvandringar till Danmark och Tyskland från Sydsverige.19 

Emigrationsforskningsgruppen i Uppsala visade i en hel serie avhandling-
ar att förskjutningar från jordbruket till industrin och från landsbygd till stad 
i ett längre perspektiv innebar större förändringar än emigrationen.20  

Lars-Olof Larsson, Lars Hansson och Lars Olsson har fortsatt i Wiréns 
spår och utökat samarbetet med de länder dit emigranterna begav sig till, i 
Europa, för att där inventera och komplettera med olika former av käll-
material som hittills saknats. Hansson och Larsson har belyst den bristfälliga 
dokumentationen av kvinnor och män i både svenskt, danskt och tyskt forsk-
ningsmaterial och försökt beräkna storleken av den ”glömda utvandringen”. 
Olsson har bland annat belyst lönedumpning av sydsvensk arbetskraft i 
Tyskland.21  Max Engman har fört in de finländska kvinnorna i forskningen 
kring arbetsvandring till Danmark och Tyskland. Engman har visat att agen-
terna arbetade i stora cirklar och flyttade fokus dit där arbetskraften var bil-
ligast. Finländskorna ersatte den svenska kvinnliga arbetskraften vid danska 
och tyska lantgods, när lönerna i Sverige steg.22 

Richard Willerslev har behandlat agenternas roll vid arbetsvandring till 
Danmark. Han är också en av dem som bidragit till att dansk forskning har 
gett en mer heltäckande bild av arbetsvandring, jämfört med Sverige.23 
Claudius Riegler, Henrik Zip Sane, Saskia Sassen och Hanna Haak har be-
lyst arbetsvandring av dansk och svensk arbetskraft till och mellan lantgods-
en i Mecklenburg. De har satt fokus på dess kvinnodominans och på de 
mycket hårda villkor som rådde.24 Riegler har konstaterat att svenskarna var 
den största utländska arbetskraftsreserven i Mecklenburg/Schwerin under 
åren 1870-90 men att de hade svårt att assimileras i det tyska samhället.25 
Zip Sane och Haak har även belyst omständigheterna runt prostitution bland 
de arbetsvandrande kvinnorna. Zip Sane är kritisk mot Willerslev och menar 
att för att se betydelsen av arbetsvandringen för det danska samhället, måste 
man studera den i sin helhet och inte bara utifrån enstaka invandrargrupper, 
som den svenska.26   
                                                 
18 Wiréns studie gällde fram till år 1910 
19 Wirén, 1995 
20 Emigrationsforskningsgruppen, historiska institutionen i Uppsala, meddelande nr. 1, 1970 
21 Larsson, 1991; Hansson, Den Glömda och Globalisering underifrån, 2007; Olsson, 1996 
22 Engman, 2008 
23 Willerslev, 1983 
24 Riegler, 1985, Haak/Rossow, 1993; Zip Sane, 2000; Sassen, 2000 
25 Riegler, 1985, s. 206 
26 Zip Sane, 1998, 2000 
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Vilka arbetsvandrare var, deras motiv, varifrån de kom och hur de påver-
kades av olika former av överhet, är frågor runt migrationen 1860-1914, som 
alla nämnda studier har berört och de är därför arbeten som jag tar som ut-
gångspunkt. 

Sedlighet var kyrkans och övrig överhets sätt att få ett fungerande sam-
hälle. Osedlighet, ofta till följd av framtvingad migration, belyses både i 
Emigrationsutredningen och i enskilda landshövdingerapporter med tillhö-
rande sammanställningar för riket. Oron över tvångsmässig prostitution de-
batterades internationellt i London 1899 under namnet ”Den vita slaf-
handeln”.27 Svensk kvinnoforskning har tolkat prostitutionen och ”bristen på 
sedlighet” hos migranterna bland annat genom olika organisationers skrifter. 
Kring både arbetsvandring till Danmark och Tyskland och sedlighet kopplad 
till denna, har danska forskare presenterat fler rapporter.  I ”Kvindebe-
vaegelsen og de svenske tjenstepiger i Danmark” belyser Lisbeth Holck Jen-
sen de svenska tjänstekvinnornas förhållanden i Danmark och huruvida deras 
arbetsvandringar bidrog till moraliskt förfall. Holck Jensen har en kritisk syn 
på hur Fredrika Bremerförbundet moraliserade över vissa arbetsvandrande 
kvinnor. Den svenska, kristna sexualmoral som predikades i FBF:s kam-
panjer under 1800-talets senare del, avsåg att rädda den svenska borgerlig-
hetens livsstil, menar Holck Jensen.28 Anna Nordqvist anser likt Holck Jen-
sen att FBF:s påstående, att det skulle vara en dygd att inte skaffa barn före 
giftermål, var deras eget ideal.29 Nordqvist har fått fram att de oäkta barnen 
kunde vara välkomna och att mammorna åkte från Tyskland för att lämna 
barnen hos sina föräldrar i Sverige för att sedan återvända till Tyskland för 
arbete. Detta var varken en katastrof eller särskilt ovanligt. När bättre betalda 
arbeten fanns och pengar skickades till Sverige, var denna lösning gynnsam 
för de fattiga. 

Avhandlingens disposition 
Efter denna korta introduktion med syfte, frågeställningar och teorival ger 
kapitel två en bakgrund till arbetsvandring/emigration från Blekinge till 
Tyskland. Kapitel tre redogör för vilka metoder och vilket källmaterial som 
använts samt ger en källkritisk diskussion. Kapitel fyra innehåller en mer 
djupgående introduktion till fem blekingesocknars arbetsvandringar till 
Tyskland. Kapitel fem beskriver hur migrationsflödet gick via Danmark.  
Arbetsplatser för blekingebor i Köpenhamn och Vordingborg presenteras.  
Kapitel sex och sju kartlägger blekingebor som arbetsvandrat/emigrerat till 
Mecklenburg och Kiel. Empirin i kapitel fem till sju bygger på danskt och 

                                                 
27 Höjer, 1899.  Svenska kvinnoförbund deltog aktivt i denna kongress . 
28 Holck- Jensen, 2001 
29 Nordqvist, 2011, s. 97 
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tyskt källmaterial och problematiserar odokumenterad utvandring samt kvin-
nors situation i samband med arbetsvandring. Kapitel åtta redogör för över-
hetens syn och attityd mot utrikes arbetsvandring. Empirin bygger på 
svenska myndigheters dokumentation samt kvinnoorganisationers skrifter. 
Kapitel nio ger svar på inledande frågor och några avslutande reflektioner. 
 
Figur 1.2 Sockerbetsplockerskor från 
Falster har påbörjat höstarbetet    

Figur 1.3 Tjänstepigor hos Konsul Smith 
i Svaneke 

       
      Källa: Museum Lolland-Falster  Källa: Bornholms Museum 
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2 Teoretiska utgångpunkter  

Som framgick av inledningskapitlet bygger denna studie på såväl kvantita-
tiva som kvalitativa ansatser. I det här kapitlet redogör jag för varför denna 
kombination tillämpas. Detta görs genom att lyfta fram några av de veten-
skapsteoretiska spörsmål som diskuterats inom migrationsforskningen sedan 
slutet av 1800-talet. Dessa frågor behandlar bland annat i hur hög grad 
forskningen förmår förklara, och inte enbart beskriva, migrationsprocesser 
samt huruvida eventuella förklaringar bäst kan nås genom studier på makro- 
eller mikronivå. Det är i det här sammanhanget som relationen mellan kvan-
titativa och kvalitativa ansatser är vetenskapligt intressant. 

Förklarande ansatser: Kausala samband ur makro- och 
mikroperspektiv 
Mot bakgrund av 1800-talets stora samhällsförändringar, pådrivna inte minst 
av industrialismens inverkan på arbetsliv och människors rörlighet, ställde 
den tysk-engelske statistikern Ernst George Ravenstein upp ett antal ”migrat-
ionslagar”.30 Dessa lagar härleddes ur studier av befolkningsdata för de brit-
tiska öarna, men antogs, i positivistisk anda, kunna förklara och förutsäga 
migrationsflöden i allmänhet. Ravensteins migrationslagar säger bland annat 
att människor tenderar att främst migrera korta avstånd och framför allt till 
viktiga upptagningsområden; att människor som migrerar till upptagnings-
områden lämnar ett ”tomrum” efter sig, som fylls på av migranter från mer 
perifera områden; att varje migrationsström genererar en migrationsström i 
motsatt riktning; att långväga migranter tenderar att söka sig till stora han-
dels- och industristäder; att inhemska landsbygdsbor tenderar att vara mer 
migrationsbenägna än inhemska stadsbor; och, att kvinnor är mer migrat-
ionsbenägna än män. Ravensteins lagar tycktes beskriva migrationens möns-
ter så som de tedde sig under en tid av genomgripande ekonomisk omvand-
ling, och pekade inte minst på avståndens betydelse för migrationen. 

Kritikerna menade dock att lagarna var sämre på att förklara migrationen, 
eller mäta olika faktorers betydelse för migrationens riktning, omfattning 
och tidpunkt. På 1920-talet utvecklade därför Henry Jerome en migrations-

                                                 
30 Ravenstein, 1885 
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modell med vars hjälp sambandet mellan ekonomiska konjunkturer och mi-
grationsflöden skulle mätas. Jerome jämförde bland annat konjunkturdata för 
Nordamerika med data över immigration från Europa. Han drog slutsatsen 
att konjunkturen i Nordamerika verkade som en pull-faktor som alltså drog 
till sig arbetskraft från Europa, och vars inflytande var starkare än de push-
faktorer som verkade i migranternas hemländer. Jerome menade att han på-
visat ett kausalt samband. 31 Andra forskare var inte helt övertygade. Dorothy 
Swaine Thomas och Brinley Thomas, för att nämna två exempel, menade att 
Jerome bortsåg alltför lätt från konjunkturen i migrantens hemland och dess 
inverkan som push-faktor. Under 1950-talet påtalade de, var och en för sig, 
sambandet mellan ekonomi, sociala frågor och migration. De testade 
huruvida en högkonjunktur i hemlandet minskade utvandringen. Det gjorde 
den inte. Utan att förringa betydelsen av nordamerikanska högkonjunkturer 
för migrationens vågrörelser drog Swaine Thomas slutsatsen (bland annat 
baserat på svenska data och forskningsmaterial, som används interdiscipli-
närt) att migrantens beslut att emigrera ofta togs under en period av ekono-
misk depression i hemlandet, men att det var den efterföljande högkonjunk-
turen som skapade de resurser som behövdes för att förverkliga beslutet. 
Vidare uppmärksammade B Thomas hur konjunkturer, befolkningstillväxt 
och agrar omvandling påverkade migrationsbenägenheten inom olika delar 
av befolkningen, så som industriarbetare respektive jordbrukare. 32 
 
Detta är alltså exempel på hur migrationsforskare, framförallt under 1900-
talets första hälft, tillmätte ekonomiska faktorer en alltigenom avgörande 
betydelse som förklaring till migrationen, oavsett om det rörde sig om pull- 
eller push-faktorer. Vidare utgick de från jämförelser av makrodata (till ex-
empel konjunkturdata och migrationsdata), och antog att ett kausalt samband 
kunde påvisas om datakategorierna samvarierade. Slutligen tycktes de anta 
att det som gällde som förklaring på makronivån också kunde i allt väsentligt 
överföras till mikronivån, det vill säga förklara individens beslut att migrera. 
 
Kopplingen mellan förklaringar på makro- respektive mikronivån kom emel-
lertid att ifrågasättas i åtminstone två avseenden. För det första påpekade 
flera forskare att de stora datamaterialen som användes ofta var behäftade 
med stora fel och därför inte kunde anses tillförlitliga. Som ett exempel kan 
nämnas att Eriksson, i en källkritisk studie, jämförde prästers dokumentation 
av emigrationen till USA år 1874 från två sydsvenska län, med skeppslistor 
från utskeppningshamnarna (i sin tur baserade på migrationsagenternas in-
lämnade material till passpolisen).33 Medan prästerna hade registrerat 3500 
emigranter, återfanns inte mindre än 4900 i skeppslistorna. Den andra in-

                                                 
31 Jerome, 1926, s. 77-78, 208 ff 
32 B Thomas, 1954, s. 96-108;  D Swaine Thomas, 1941, s. 81ff, 318-321, 1952  
33 Eriksson, 1969 
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vändningen mot makrostudier, vid sidan av den källkritiska, var att makro-
studier måste kombineras med studier på mikronivå, om en mer heltäckande 
förklaring till migrationen skulle erhållas. Migranternas verklighet var helt 
enkelt mer komplex än vad makrostudierna gav sken av. I en forskningsö-
versikt från 1971 beskriver den svenska historikern Birgitta Odén hur alltfler 
forskare vid den tiden uppmärksammat betydelsen av till exempel informat-
ionsspridning (personliga framgångsberättelser från USA, rederiernas mark-
nadsföring, migrationsagenternas kampanjer) och religiös intolerans, för 
individens beslut att emigrera. 34 Odén nämner Ottar Dahl som betonade att 
det avgörande för individens beslut var, i slutändan, hur han eller hon upp-
fattade sin samtid (den ”subjektiva” snarare än ”objektiva” omvärlden). I det 
här sammanhanget kan vi nämna Torsten Hägerstrands studier från 1940- 
och 50-talen av migrationen från den svenska landsbygden; förutom skillna-
der i migrationsstrategier mellan sociala grupper jämförde Hägerstrand mi-
grationen med ett innovationsförlopp. Det innebär att idén om utvandring 
(som en möjlighet) sprider sig från bygd till bygd och, när den övergår i ett 
konkret beslut, bildar en kedja av grannskapseffekter. För Hägerstrand var 
alltså migrationen något mer än den synliga rörelsen av människor.35 Under 
1960- och 70-talet kom också flera studier som visade på ett samband mellan 
social och geografisk rörlighet, vilket ytterligare betonade vikten av att sätta 
migrationen i ett vidare socialt sammanhang.36 
 
För att återgå till Odéns forskningsöversikt drog hon slutsatsen att makro- 
likväl som mikrostudier har mycket att tillföra, men förespråkade en mer 
källkritisk ansats. Samtidigt kritiserade hon några av sina samtida historiker 
för att göra källgranskningen till ett självändamål; källkritik, menade Odén, 
måste utgå från prioriteringar, och dessa i sin tur måste utgå från ett specifikt 
forskningsproblem. För makrostudier innebar detta, enligt Odén, att tidsseri-
ernas representativitet och validitet alltid måste problematiseras. För mikro-
studier innebar detta att undersökningsområdet måste avgränsas så pass 
mycket att forskaren har ”kontakt” med individerna, för endast då kan fors-
karen uppdaga den komplexitet av faktorer som samverkade på individnivån. 
Även om föreliggande studie är redan från början avgränsad till migration 
mellan delar av Sverige, Danmark och Tyskland, vägleds studien till stor del 
av Odéns slutsats om vikten av källkritik (datamaterialets reliabilitet och 
representativitet) och av att kombinera makro- och mikroperspektiven.37  

                                                 
34 Odén, 1971 
35 Hägerstrand, 1947 
36  Goldstein, 1961; Carlsson, 1973; Åkerman, 1971; Massey, 1992    
37 Odén, 2008  
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Tolkande ansatser: Migration som uttryck för sociala 
relationer och identitet 
På grund av att den europeiska utvandringen har blivit beskylld för att ha 
haft svag validitet och reliabilitet har, åtminstone sedan 1970-talet, migration 
studerats utifrån flera olika teoretiska perspektiv, som bland annat utmynnat 
i en tillämpning av mer kvalitativa forskningsmetoder. Dessa syftar inte i 
första hand till att finna kausala samband. Snarare ligger fokus på hur olika 
aktörer, som på ett eller annat sätt kom i kontakt med migrationen, under till 
exempel industrialismen, tolkade samtiden och deras roll i den. Med detta 
som utgångspunkt har flera forskare studerat de sociala relationernas bety-
delse för människors villkor och handlande; det är i och genom de sociala 
relationerna, menar många forskare, som betydelsebärande system och nor-
mativa värderingar – kultur kort och gott - omformas, skapas och ifrågasätts. 
Med andra ord: I motsats till de tidiga migrationsforskarna, som ofta utgick 
från att individer agerade i enlighet med rationella ekonomiska kalkyler, 
studeras migration numera också som en tids- och rumsavhängig kulturell 
process. Tony Fielding uttrycker saken på följande sätt:” Migration tends to 
expose one’s personality, it expresses one’s loyalties and reveals one’s val-
ues and attachments (often previously hidden). It is a statement of an indi-
vidual’s worldview, and is, therefore, an extremely cultural event.” 38 Att 
emigrera eller inte kan i sig vara ett uttryck för en specifik grupps identitet. 
Ett exempel är finlandssvenskarna för vilka, enligt i en studie av Charlotta 
Hedberg, migrationen till (och i viss mån tillbaka från) Sverige, kan betrak-
tas som en del av deras kulturella identitet (snarare än något genererat av 
ekonomiska strukturer), en identitet som både skapas och återskapas genom 
sociala relationer inom och mellan Finland och Sverige.39 
 
Idén om de sociala relationernas betydelse, inklusive individernas ”subjek-
tiva” omvärld, för migrationens karaktär, kan givetvis brytas ner i olika ka-
tegorier, så som etnicitet, klass och kön. Så har till exempel flera forskare 
sedan 1970-talet fokuserat på kvinnors erfarenheter av migrationen under 
industrialismens epok.40 Dessa studier drar in fler aspekter än de rent ekono-
miska, och visar att (och hur) migration bör tolkas inom ramen för tidens 
sociala maktordning och idévärld. Till exempel belyses den tvångsmässiga 
prostitutionen, till följd av ofta framtvingad migration, i den statliga Emi-
grationsutredningen från 1907-1913, och i enskilda landshövdingerapporter 
med tillhörande sammanställningar för riket, liksom av olika kvinnoorgani-
sationer. Ofta betonade sådana texter ”bristen på sedlighet” och ”den vita 
slavhandeln” bland de migrerande kvinnorna. En anteckning //… lär vistas 

                                                 
38 Fielding, 1992 
39 Hedberg, 2004 
40 Willerslev, 1983, Vammen, 1999; Hallner, 2009; Zip Sane, 1998, 2000 och Holch Jensen, 2001  
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på horhus … // under ett husförhör i en blekingesocken , är ett exempel på 
hur prästen syftar på kvinnans brist på sedlighet och bortser från att en man 
varit med och skapat osedligheten. 41 Mats Isacson påpekar att genusordning 
och synen på sexualitet var segare strukturer än övriga nyordningar (t.ex. 
ekonomins industrialisering) vid denna tid och utmanade gällande normer 
och värderingar.42   
 
Vad som står klart är att migration som fenomen kan studeras i syfte att 
bättre förstå tidens värderingar och samhällsstrukturer, och hur dessa sam-
verkade för att skapa eller upprätthålla en viss – ofta diskriminerande - mak-
tordning, men också i syfte att förstå hur rådande normer kom att ifrågasät-
tas. Detta står i fokus för vad som benämns intersektionell teori. Teorin 
kopplas ofta till Kimberly Crenshaw och hennes ”black feminism”, som i 
slutet av 1980-talet kritiserade genusforskningens uppfattning om kvinnor 
som ”bara” kvinnor.43 För att klargöra diskrimineringens karaktär menade 
Crenshaw att kön inte bör betraktas som skilt från klass, ålder, generation, 
nationalitet, etnicitet och sexualitet; dessa är kopplade till varandra, på ett 
sådant sätt att de ibland förstärker varandra.44 

 
Melissa Kelly, som inspirerats av intersektionell teori i en studie av iraniers 
migration från Sverige (i modern tid), menar att studier av migranten, som 
rör sig från ett sammanhang till ett annat, kan ge inblick i hur möjligheter 
(att migrera, och för att få ett bättre liv) uppstår i en samverkan mellan olika 
maktstrukturer och mellan olika geografiska rum.45 Kelly delar in intersekt-
ionella migrationsstudier i två huvudsakliga kategorier, beroende på 
huruvida fokus ligger på migration regimes eller welfare regimes. Inom den 
första söker forskarna svar på frågan Vem har möjlighet att migrera, vart och 
med vilka rättigheter. Kelly citerar Silvey och Lawson: “Specifically, recent 
work is examining how specific power relationships constructed around 
differences of gender; race, ethnicity, sexuality, and nation intersect with 
mobility processes and migrant subjectivities and identities”.46 Vissa länder 
kan till exempel uppmuntra och underlätta arbetskraftsinvandring avsedd för 
hushållstjänster (vilket i praktiken ofta handlar om kvinnor, kanske av en 
viss etnicitet och klass), men samtidigt försvåra tillträde för flyktingar. Inom 
den andra kategorin försöker forskarna utröna hur olika strukturer i motta-
garlandet (destinationsorten) samverkar för att möjliggöra (eller hindra) mi-
grantens förutsättningar att förverkliga sina mål, eller att integreras i motta-
garlandets samhälle. Vilka sociala koder, eller regelverk, samverkar på ett 

                                                 
41 Utflyttningslängd Hällaryds socken  
42 Isacsson, 2007, s. 21 
43 Crenshaw, 1989; Nordqvist, 2011, s. 32  
44 Lundahl, 2006, s. 201-229; Eriksson-Zetterqvist, Styhre, 2007, s. 9; Massey, 1994; Gemzöe, 1992, s. 80   
45 Kelly, 2013, s. 70-72  
46 ibid 
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sådant sätt att vissa inkluderas men inte andra? Kelly menar att det är viktigt 
att studera hur migranten ser på sina möjligheter i mottagarlandet (d.v.s. 
förväntningar, uttänkta strategier), eftersom det sannolikt har betydelse för 
migrantens beslut att migrera, och vart. För att bättre förstå hur olika struk-
turer samverkar (intersektionaliteten) framhåller Kelly vikten av att spåra 
individers biografi över tid och rum.  
 
För historiska studier, som denna, kan det givetvis vara svårt att studera en-
skilda personers livsbanor och upplevelser, liksom att identifiera alla de 
strukturer som formar migranternas handlingar. Det har dock inte hindrat 
mig från att använda intersektionell teori som hjälpmedel, för att synliggöra 
hur olika maktstrukturer sammanflätas på olika nivåer, och för att ställa frå-
gor om makt och ojämlikhet i relation till den blekingska migrationen.  

Sammanfattning 
Mot bakgrund av ovanstående ser jag ett värde i att kombinera kvantitativa 
ansatser, som på ett källkritiskt sätt försöker kartlägga migrationens karaktär 
och identifiera tänkbara kausala samband (pull- och push-faktorer), med mer 
kvalitativa ansatser, som belyser den föreställningsvärld i vilken migrationen 
formades. Värt att notera är att dokument rörande arbetsvandring/migration 
inom Europa under perioden 1860-1914, bedöms ha sämre tillförlitlighet än 
de rörande resorna från Europa till Nordamerika (främst för att de sist-
nämnda bedömdes som definitiva och dokumenterades som utflyttade till 
Nordamerika samt upptogs i emigrantskeppens passagerarlistor, till skillnad 
från de europeiska säsongsarbetsvandrarna, som på grund av avståndet 
kunde åka fram och tillbaka mellan arbetsperioderna och prästerna av den 
anledningen inte alltid bokförde deras resor in och ut ur socknen). Bristfällig 
dokumentation av ut- och inflyttning inom Europa ger svag reliabilitet åt 
detta kyrkomaterial. Vidare är kvinnors arbetsvandring/migration, i ännu 
högre grad än männens, bristfälligt dokumenterad. Här menar jag att inter-
sektionell teori kan öka både forskningsmaterialets reliabilitet och validitet 
genom att, vid sidan av kyrkomaterial och statistiskt material från Sverige, 
Danmark och Tyskland, presentera flera olika slags tolkande källor, som 
exempel Kungliga Majestätets Femårsberättelser, Emigrationsutredningen, 
Konsulatsbrev, Fredrika Bremerförbundets tidskrift Dagny och danska 
obholdsbøger. Viktigt är att dessa berör olika nivåer, mikro respektive 
makro. Hur gör man då? Obholdsbøger och UD:s tvångshemsändningsären-
den är mikronivå, övrigt på makronivå. För att spåra individbiografier är 
endast mikro- eller individnivåkällor relevanta.   
  



 

3 Metod och källmaterial 

Att studera utvandringen från Blekinge till Danmark och Tyskland under 
perioden 1860-1914 innebär också att belysa det svenska, danska och tyska 
samhället under samma period. Studien fokuserar på utvandringen från Blek-
inge till Danmark och Tyskland, varför källor från Sverige, Danmark och 
Tyskland har använts. Utgångspunkten för min studie har varit fem valda 
blekingesocknars olika förhållanden: Jämshög, Asarum, Bräkne-Hoby, 
Eringsboda och Torhamn. Den tyska delen av studien fokuserar i huvudsak 
på provinsen Mecklenburg och staden Kiel och den danska aspekten fokuse-
rar på södra Själland och på köpenhamnsområdet. I kapitlet redogör jag för 
det svenska källmaterialet, i huvudsak ut- och inflyttningslängder, men också 
olika rapporter och utredningar från den berörda perioden, för att sedan 
sammanfatta det tyska respektive danska källmaterialet. Redogörelsen inklu-
derar även en källkritisk diskussion. Studiens syfte är, som tidigare nämnts, 
att beskriva migrationens pull- och pushfaktorer, liksom att tolka tidsandan 
och dess inverkan på migranterna ur ett kombinerat genus-, klass- och etnici-
tetsperspektiv. För detta ändamål har såväl kvantitativa som kvalitativa data 
och metoder tillämpats. 

Svenskt källmaterial  
I ut- och inflyttningslängder ges namn, in- och utflyttningsorter och omfatt-
ningen av den registrerade arbetsvandringen för varje socken. Det är känt att 
de svenska källorna, speciellt för resor till Europa, är bristfälliga och om 
sådana flyttningar över huvud taget dokumenterades, preciserades vanligtvis 
inte de orter man tänkte resa till. De för studier av amerikaemigrationen så 
användbara passjournalerna från olika utflyttningshamnar upprättades sällan 
för flyttning mellan Sverige och Tyskland.47 Jag har därför kompletterat med 
att studera husförhörslängder, mantalslängder och domböcker för att försöka 
få fram uppgifter om odokumenterade svenska arbetsvandrare, som eventu-
ellt vistats i Tyskland. Uppgifter från svenska folkräkningar jämförs också 
med naturaliseringsprotokoll för svenskar i Tyskland. Kvar i Tyskland fanns 
bevisligen svenska medborgare, registrerade i tysk kyrkobokföring eller i 

                                                 
47 Johansson, 1976, s. 167-192; Passagerarlistor t/r Hamburg, Malmö, Kalmar m.fl. platser, med anknyt-
ning till Tyskland, kan finnas i arkiv över polisens register och ge resultat vid utökade studier.  
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annan dokumentation, utan att det finns några ledtrådar från Sverige, mer än 
kanske en not i sammanställningar över obefintliga i olika sock-
nar/församlingar. Under passfrihetsåren 1860 – 1884 fanns det inte någon 
skyldighet för präster att bokföra arbetsvandrare inom Europa. Detta har 
gjort att ett okänt antal personer inte registrerades vid avflyttning. Samtidigt 
fanns ett stort tryck på de danska och tyska samhällena att ta emot arbets-
vandrare och emigranter från Sverige, för att fylla de luckor som uppstått när 
arbetskraften flytt till industrin. I både Tyskland och Danmark finns ändå en 
viss registrering av personer som flyttade in och ut ur länderna, till exempel 
”obholdsbøgerna”. Sammanfattningsvis kan sägas att precisionen och tillför-
litligheten i flyttningsuppgifter för arbetsvandrare mellan Sverige och 
Europa var dålig eller mycket dålig mellan åren 1860 och 1884.48  

Svenska kyrkans folkbokföring  

Utflyttningslängderna 
I utflyttningslängderna registrerades enstaka arbetsvandrare till Danmark och 
Tyskland, men även barn som var födda i Tyskland av svenska mödrar. Utö-
ver dem som finns med i utflyttningslängderna har många arbetsvandrat utan 
flyttningsbetyg och följaktligen inte registrerats här.49 Allmänt gäller också 
att prästerna skrev ut fler flyttningsbetyg till ”annan socken” eller till utlan-
det verkligen genomförda resor. Vanligtvis lämnades då dessa betyg tillbaka, 
om de inte använts, vilket antecknats i flyttnings- eller husförhörslängd. 
50Om en undersåte flyttade utomlands för gott, efter att det svenska medbor-
garskapet inte förnyats, eller uppgift om naturalisation hade nått prästen i 
den svenska socknen, avskrevs personen som svensk medborgare.51 När 
ansvariga inte visste var de svenska undersåtarna befann sig, antecknades de 
som obefintliga. Detta skedde efter att prästen under flera års husförhör för-
sökt att få uppgifter om dem. Enligt lag fick ingen dödförklaras förrän denne 
varit ”försvunnen” i minst 70 år. Kravet att registrera obefintliga gällde fram 
till 1967.52 Prästerna fick ibland felaktiga uppgifter eller misstolkade sock-

                                                 
48Gadd, 1991, s. 29-47. Gadd har visat att det goda statistiska underlaget som finns i Sverige, har, i jämfö-
relse med andra länder, fått svenskt jordbruk att framstå som värre än vad det verkligen var, men att 
statistiken tillsammans med KB:s sammanhållande texter utgör ett pålitligt jämförande material för 
Sveriges utvandring 
49 Enligt Ahlqvist, 1976, är det framförallt emigration till Danmark och Tysklands som har registrerats 
bristfälligt i kyrkböckerna. Endast de som uppgav att de tänkte bosätta sig mer varaktigt registrerades 
noggrant. I en undersökning av tre småländska socknar har Ahlqvist kommit fram till att 65 % av arbets-
vandringen inte var registrerad i Sverige; Eriksson, 1969  
50 Flyttningsbetyg har funnits sedan 1500-talet och blev obligatoriska 1812. Flyttningslängder började 
upprättas under tidigt 1800-tal. Fram till 1860 rådde passtvång för att lämna landet. 
51 Om avsikten var säsongsarbete utomlands, med återkomst några månader senare, var det inte brukligt i 
alla sydsvenska socknar med flyttningsbetyg. Dokumentationen kunde ordnas upp i efterhand om det 
skulle bli så att arbetsvandrarna inte önskade återvända till Sverige. Undersåtar (till kungen) är ett ålder-
domligt namn för alla medborgare.  
52 De obefintliga räknades inte in i den ordinarie statistiken.  



 

27 

enbornas information. Vid avskrifter i nästa led av prästernas uppgifter 
kunde fel medfölja eller nya fel uppstå. Detta kan bero på feltolkningar av 
uppgifter i de dokument som står till buds men även på svårtydd handstil 
eller slarvigt skrivna uppgifter. 

Inflyttningslängderna     
Inflyttningslängderna anger vilka som anmälde sin ankomst till en socken. 
En del av dem hade flyttningsbetyg med sig. Det framgår ibland i inflytt-
ningslängderna varifrån i Tyskland de inflyttade kom, men oftast gör det inte 
det. Den huvudsakliga informationen är den/de inflyttades namn, födelseår, 
yrke och den nya bostadsortens namn. Bland dokumenterade inflyttade till 
Blekinge återfinns barn som fötts i Tyskland av svenska mödrar. Barnen 
kunde åka mellan länderna många gånger och utgör tillsammans med sina 
föräldrar, ett material för att följa arbetsvandrarnas flyttningsmönster. 

”Obefintlighetsboken” 
De ”obefintliga”, som antecknade i ”särskild förteckning” eller som ”skrivna 
på socknen” (församlingen), kan vara svåra att spåra. Ett försök görs att be-
lysa omständigheterna runt dessa grupper samt i vilken omfattning de var 
upptagna i in- och utflyttningslängderna.53  De som inte tog ut flyttningsbe-
tyg antecknades som i ”obefintlighetsboken” som blev mer och mer omfat-
tande i slutet av 1800-talet. Man får räkna med en del av dem som emigran-
ter/arbetsvandrare, som kanske finns med i statistiken men är svåra att följa 
individuellt. För denna studie utgör dessa en intressant grupp bland såväl 
arbetsvandrare som återvändare. Den folkräkning som gjordes vart tionde år 
i Sverige, visar att mellan 1870 och 1880 hade de obefintliga ökat med 
27 502 på landsbygden och 26 830 i städerna. Böcker/listor över obefintliga 
finns i de flesta församlingar mellan 1895 och 1967, men för de fem blek-
ingesocknar denna studie granskar, bara för Torhamn. Före 1895 gjordes 
informationen i husförhörslängderna. Om den svenske prästen, i efterhand, 
fick reda på vart de sockenbor som flyttat utan utflyttningsbetyg befann sig, 
strök prästen ett streck över deras namn i husförhörslängden. Detta innebar 
att det juridiska ansvaret över försörjningen var över. Efter 1871 års fattig-
vårdförordning vilade dock inte längre ansvaret enskilt på kyrkan utan på 
kommunen.  

                                                 
53 Det var inte självklart att få ut ett flyttbetyg för dessa grupper. De kunde bero på försörjningsplikt, 
skulder, mm (se längre fram i studien ang. prästen i Backaryds motiv); På församlingen skriven och 
särskild förteckning är båda förteckningar över dem som levde eller hade levt ett kringflyttande utan 
stadigvarande adress. De kunde antingen bo på fattighuset eller vara bosatta hos någon som sockenstäm-
man hade placerat de fattiga hos, där de arbetade för att få mat och husrum. Obefintlig innebar att veder-
börande var spårlöst försvunna och Särskild förteckning stod för kringflyttande utan stadigvarande adress. 
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Husförhörslängder (hfl) 
Husförhörslängder ger en möjlighet att komplettera uppgifter ur in- och ut-
flyttningslängder för att få mer information om en person. Vid de årliga hus-
förhören i sockens olika rotar skulle prästen dokumentera de förändringar 
som skett i en sockenbos liv sedan senaste förhöret. Det var kyrkans och 
prästens ansvar att föra kontinuerliga register över socknens invånare med 
uppgifter om födslar, konfirmander, vigslar, dödsfall och flyttningar. Prästen 
försökte få fram uppgifter om de obefintliga och om säsongsvandrarnas vis-
telseorter, samt om vilka som hade avvikit. Under förhöret kunde någon veta 
något, vilket resulterade i en anteckning: ”lär befinna sig i Tyskland” eller 
”är i Tyskland sedan fyra år”.54  Svenska präster skickade också på begäran 
arbetsbetyg och andra personuppgifter till arbetsvandrare i Tyskland. Den 
som skulle gifta sig i Sverige eller utomlands var tvungen att söka hinders-
prövning och den som ville bli tysk medborgare behövde visa att den hade 
god frejd och behövde därför personbevis. Till svenska män som försökte 
avvika från militärtjänst utgavs inga dokument. Uppgifter om frejd; brottsru-
briceringar, ibland även sjukdomstillstånd och dödförklaringar, vilka kunde 
ha meddelats från utlandet, registrerades i hfl och är ett bra komplement för 
att spåra tysklandsfarare. 

Övrig folkbokföring  
Folkräkningar i Sverige inleddes med Tabellverkets tillkomst 1749. Dessa 
var från början årlig, men blev sedan först tre- och sedan femåriga. Kungl. 
Maj:ts femårsberättelser kom att kompletteras med den lokala synen på ut-
vecklingen. Sveriges Offentliga Statistik (SOS) har använts för att följa Sve-
riges och Blekinges befolkningsutveckling i äldre tid. Beträffande äldre folk-
räkningar finns det anledning att vara försiktig i tolkningen av den informat-
ion som de ger. Sociologen Paul Thompson påpekar att folkräkningar inte är 
absoluta utan bygger på samtida intervjuer och människors egna uppgifter 
och måste därför bedömas efter den sociala omgivningen och vid vilken tid 
insamlingen har skett.55 Uppgiftslämnarna skulle under den stora utvand-
ringsperioden ha kunnat anpassa sina rapporter och skicka det som de visste 
att landets regering ville höra. Utifrån förutfattade meningar, som vi idag 
inte kan veta något om, formar sedan dagens forskare sitt material efter sina 
avsikter.56 Eftersom arbetsvandringar till utlandet långt ifrån alltid dokumen-
terades, och ibland ledde till att personer aldrig återvände, var folkmängds-
redogörelserna svåra att få korrekta. Odokumenterade arbetsvandrare stan-
nade inte alltid nödvändigtvis utomlands, utan kunde återvända till Sverige 
utan att den socken de tillhört före utflyttningen meddelades. Då befolk-

                                                 
54 Detta är en vanlig anteckning I hfl, i denna studie  
55 Thompson, 1978, s. 100-101. Se även kapitel 3 Källkritisk diskussion. 
56 Ibid, s. 96-97 
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ningsuppgifterna ligger till grund för annan statistik, uppstod det fel på 
grund av de regler och anvisningar som gällde för prästerna, socknarna 
emellan, vad beträffade dokumentation vid in- och utflyttning.  

Övriga svenska källor 

Domböcker och bouppteckningar 
I domböckerna kan man återfinna domar som vunnit laga kraft, vilka kan ha 
påverkat utvandring, exempelvis värnpliktsvägran, stöld och skilsmässa. I 
bouppteckningar kan finnas värdefulla uppgifter om emigranters livslinjer 
eftersom arvingars adresser kan finnas här. Bouppteckningar blev obligato-
riska vid mitten av 1800-talet men omfattade bara invånare i Sverige, eller 
med egendom i Sverige. 

Landshövdingeberättelser 
Landshövdingeberättelserna (Kungl. Maj:ts Femårsberättelser) ger en god 
men personlig samlad bild av utvecklingen i de olika länen i landet. Dess 
innehåll är intressant ur två aspekter.  

Den ena är att det insamlade materialet, som är heltäckande för Sverige, 
är användbart rent kvantitativt. Här finns, för varje län och femårsperiod, 
statistik över ett flertal områden som idag på olika sätt placeras under be-
greppet socialvård; till exempel länsvis statistik över obesuttna, antal fattig-
hus, skuldtyngda, kringstrykande, obildade, osedliga, oäkta barn och dömda 
i de svenska länen. Femårsberättelserna tar upp agentverksamheten i sam-
band med arbetsvandringen till Danmark och Tyskland. För varje femårspe-
riod finns också ett kvalitativt kommentarsmaterial. Genom att följa flera 
olika läns rapporter över tid framstår en skiftande och mera nyanserad bild 
av Sydsveriges arbetsvandringar till Danmark och Tyskland.  

Den andra aspekten är regeringens roll som uppdragsgivare. Jag har valt 
att använda femårsberättelserna för att visa och tolka överhetens syn på ut-
vandringen till Tyskland. Regeringen begärda information om utvecklingen i 
länen från länsstyrelserna innehåller olika former av missnöje riktad mot 
befolkningens levnadssätt men visar också framsynthet och omtanke om de 
obesuttna. Överhetens förståelse rörde dock inte dem som lämnade landet 
utan dem som till följd av till exempel hemmansklyvningar fick försörj-
ningsproblem inom landet. 

Emigrationsutredningen (EU) 
Emigrationsutredningen var ett stort arbete som sökte ge en heltäckande bild 
av orsakerna till den sedan länge pågående utvandringen från Sverige, i hopp 
om att få befolkningen att stanna i landet. Till EU hämtades bland annat 
länsvis, övergripande bakgrundsstatistik från folkräkningarna. EU består av 
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tjugo bilagor samt ett betänkande.57 I ett exempel från 1881-85 (bilaga IV) 
beskrevs den nationella oron över sjunkande nativitet, hög mortalitet och få 
ingångna äktenskap. Förhållandena i de svenska länen skulle ligga till grund 
för nödvändiga samhällsförändringar i Sverige, i form av industrialisering 
och urbanisering. EU är en viktig källa för att belysa omständigheterna runt 
arbetsvandringen/emigrationen från Sydsverige till Tyskland. Men samtidigt 
som verket innehåller ett digert kvantitativt material, är statistiken över flytt-
ningsströmmarna mellan de sydsvenska länen och utlandet bristfällig. EU 
kommer istället att användas kvalitativt för att tolka hur överhetens attityd 
till och syn på utvecklingen av arbetsvandrarnas/emigranternas levnadsba-
nor. 

Utrikesdepartementets arkiv (UD) 
Utrikesdepartementets arkiv belyser delar av det diplomatiska utbytet mellan 
Sverige och Tyskland. I arkivet finns korrespondens som klargör på vilka 
juridiska grunder personer sänts från Tyskland till Sverige eller från Sverige 
till Tyskland och diskussioner, vilka föranletts av att länderna tolkar ansvaret 
för medborgarna olika. Det ekonomiska trycket var hårt; inget land var berett 
att ta på sig utgifter och socialt ansvar, om lagstiftningen gav möjlighet att 
slippa. Jag har läst brevväxling mellan svenska och tyska diplomater angå-
ende tjugo blekingebor i Tyskland, vilka av olika anledningar blivit tvångs-
hemsända under åren 1892-97. Den socken arbetsvandrarna var registrerade 
i före utlandsvistelsen skulle klarläggas före hemsändning, vilket arbetsvand-
rarna långt ifrån alltid upplyste om, vilket i sin tur fördröjde myndighetsut-
övningens verkställighet. Breven belyser allsidigt hur konsulatsärenden för-
bereddes, utvisningarna genomfördes och ärendena avslutades; de har därför 
varit till stor hjälp för att spåra arbetsvandrare som lämnade landet utan nå-
gon dokumentation.58  

Blekinge Läns Hushållningssällskap (BHH) 
Blekinge Läns Hushållningssällskap förde noggranna anteckningar om be-
folkningen. Dess främsta ansvar låg i att utveckla länets jordbruk. Det fanns 
åtskilligt inom detta att åtgärda, inte minst för länets obesuttna befolkning.59 
BHH:s rapporter har studerats för att tolka länets inställning till arbetsvand-
ring/emigration. 

Sockenprotokoll 
Sockenprotokoll innehåller redogörelser för bland annat den fattigvård, som 
kan ha tilldelats de obesuttna till följd av olika anledningar. 
 
                                                 
57 Jag har huvudsakligen använt Bilaga I och II (agentverksamheten), IV och V (statistik), XVI (folklyn-
net), XI och XII (de obesuttnas situation och jordstyckning), och XX (svenskarna i utlandet). 
58 RA, UD 1912 års dossiersystem vol. 3169 a-b, nr 1-45 och vol. 3136 
59 Losman, 1986, http://xml.ra.se/Forvaltningshistorik/18_Lantbruk.htm 
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Tidningar och tidskrifter 
För att belysa speglingen av olika aktörers inlägg i utvandrarfrågan har jag 
använt annonser och artiklar i svenska, danska och tyska tidningar och tid-
skrifter. Exempel på dags- och veckotidningar är Blekinge Läns Tidning 
(BLT), Carlshamns Allehanda (CA), Helsingborgsbladet, Smålandsposten 
och Svenska Utlandstidningen. Exempel på tidskrifter (som utkom mer säll-
an) är Fredrika Bremer Förbundets (FBF) föreningstidning Dagny och den 
socialistiska kvinnorörelsens tidning Morgonbris. Olika artiklar belyser ar-
betsvandrarnas situation i Danmark och Tyskland, som ansågs vara ett stort 
bekymmer liksom hur annonseringen för värvning av arbetskraft var utfor-
mad. Skillnaden mellan artiklarna i de olika organen var stor. I BLT var det 
oftast män som skrev artiklarna medan det var kvinnor som skrev i Dagny.60 

De artiklar i Dagny som denna studie mest utnyttjar var författade av Klara 
Wahlström, Gertrud Adelborg och Agda Montelius. 61  Medarbetarna i 
Dagny tillhörde en bildningselit med liberalt kristna värderingar. Artiklarna i 
Dagny och Morgonbris var nästan alltid undertecknade med namn till skill-
nad från i BLT och andra regionala tidningar. I dessa annonserade också 
agenter efter villig och billig arbetskraft till Tyskland. I blekingetidningarna 
citerades även annonser från dansk och tysk press där svenskt arbetsfolk 
behandlades som handelsvara.62 Svenska tidskrifter användes också för att 
sprida andra länders jämställdhetskamp. Exempelvis Lily Braun (1865-1916) 
från den tyska kvinnorörelsen spred sitt budskap genom Morgonbris i flera 
nummer 1905.63   

Utöver i tidningar och tidskrifter framkommer tankar om det utsatta fat-
tigfolket i pamfletter och årsberättelser.64  Årsberättelserna är ett rikt material 
och beskriver feminismens utveckling under slutet av 1800-talet. I det dåtida 
svenska samhället förmedlade Wahlström, Adelborg och Montelius sin syn 
på utvandringen i allmänhet och på de obesuttna arbetsvandrade kvinnorna 
(och deras eventuella familjer) i synnerhet. Men vems sida stod de på; var de 
enade och hur ville de, i sin kamp förbättra villkoren för de utvandrande 
kvinnorna? Var deras analys av landsbygdens kvinnor riktig?  Olika tidning-
ar, kvinnoföreningars tidskrifter, pamfletter och årsprotokoll belyser detta. 

Offentliga brev  
Offentliga brev är ett källmaterial som är användbart i många studier. Om 
utflyttningen till Tyskland finns det dock få vittnesmål i form av skrivna 
brev. Lunds Universitets Folklivsarkiv (LUF) har gjort stora organiserade 
                                                 
60  Nordqvist, 2011, s. 40 
61 Adelborg och Montelius var FBF:s ordförande 1884-1903 respektive 1903-20. Genom politiskt arbete, 
artiklar i olika tidningar och genom praktiskt arbete hjälpte de fattiga kvinnor och familjer på obestånd.   
62  CA 1/12 1869, 23/4 och 5/3 1870; Wirén 1975, s 52 
63 Women´s Liberal Federation och Chartisrörelsen i England , Clara Zetkin i USA och Rysslands borger-
lig kvinnorörelse var samarbetspartners,  i Kollontay, 1973, 22-25 
64 En pamflett (smädesskrift) är en kortare skrift eller broschyr som innehåller häftig eller nedlåtande 
kritik av någon person eller företeelse. 
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insamlingar av nedtecknade berättelser om utvandringen. Det finns där ett 
rikt källmaterial om emigrationen till Nordamerika och arbetsvandringar till 
Danmark, men inte mer än ytterst få om arbetsvandringar till Tyskland. LUF 
arkiverar två berättelser. En fråga som man måste ställa sig är: Varför inte 
fler? 

Personliga brev 
Personliga brev kan gå att få fram genom att ta del av olika släktforsknings-
forum. Detta har jag inte gjort. De brev som jag har använt som illustration-
er, är utlånade av personer som har hört talas om min studie och själva har 
haft otillräcklig kunskap och önskat få hjälp att placera breven i ett samman-
hang. I jämförelse med den stora brevskörd som finns runt arbetsvandring-
en/emigrationen mellan Sverige och Danmark och Sverige och Nordamerika, 
är även de sparade personliga breven mellan Sverige och Tyskland fåtaliga. 
Oroliga föräldrar och oäkta barnbarn, som blev lämnade i hemsocknarna av 
mödrar som återvände till Tyskland, var återkommande teman i breven. Bre-
ven beskrev vardagliga bekymmer och återkommande oro och saknad efter 
nära och kära och förmedlade därmed en annan syn på arbetsvandrarnas 
verklighet än den som kvinnoorganisationerna, överheten och andra kvalita-
tiva källor allmänt förmedlade. 

Sammanfattning 
• In- och utflyttningslängder och övrig folkbokföring kompletteras med ett 

flertal olika kvalitativa källor för att belysa hur dåtidens människor tol-
kade migrationen och de människor som den omfattade. 

• Tyska ortnamn förekommer i stort sett inte i in- utflyttningslängder eller 
i husförhörslängder, vilket medfört ett omfattande sökarbete, för att 
spåra arbetsvandrares flyttningsmönster. 

• EU gör ingen skillnad efter 1840 på de obesuttnas yrkesgrupper medan 
överhetens attityd avspeglas i att man särskilde utvandrade grupper.65 

• Precision och tillförlitlighet i flyttningsuppgifter för arbetsvandrare mel-
lan Sverige och Europa var dålig eller mycket dålig mellan åren 1860 
och 1884. Befolkningsuppgifter låg exempelvis till grund för olika for-
mer av statistik. Eventuella fel har sedan följt med i dessa sammanställ-
ningar. Kvinnor och barns namn kunde strykas i samband med familjers 
ut- och invandring. Dessa förändringar (brister) återkom därefter i sam-
manställt källmaterial.  

• Arbetsvandrare kan återfinnas i listor över obefintliga men förekommer 
sparsamt i de fem utvalda socknarna i Blekinge. 

                                                 
65 Historisk statistik för Sveriges befolkning, del 1 
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Tyskt källmaterial 
Migrationsforskare är överens om att det krävs en inventering av olika for-
mer av källmaterial i de länder till vilka emigranterna begav sig, för att på så 
sätt kunna komplettera med uppgifter som saknas i svenskt arkivmaterial.66 
Arbetsvandrarna från Sverige till Tyskland utgjorde en stor grupp, som kan 
uppskattas ha omfattat 200 000-300000 personer.67 Av olika skäl blev de 
flesta inte registrerade. I dag är omfattande arkiv tillgängliga via Internet. 
Digitaliseringen av tyskt källmaterial är dock inte alls lika långt kommen 
som digitaliseringen av motsvarande källor i Norden.68 Folkbokföring av 
olika slag är svåråtkomlig och svåröverskådlig om den ens är bevarad. Vi-
dare saknas enhetliga register över folkbokföring i Tyskland. Varje för-
bundsstat har ansvar för sina medborgare. I många fall är man tvungen att 
uppsöka regionala tyska arkiv för att ta del av det material som eventuellt 
finns.  

Lokala kyrkliga myndigheter svarar för sina äldre kyrkböcker. En annan 
svårighet i tyska arkiv är att det är först när man söker på individnivå, som 
eventuell sakkunnig hjälp kan erhållas och då ska skäl för intresset anges. 
Vid stadsarkivet i Lübeck och landsarkivet i Schleswig har det varit omöjligt 
att gå vidare med att hitta källmaterial över arbetsvandrade svenskar, ef-
tersom de som lämnat Blekinge utan flyttningsbetyg inte registrerades här 
heller. I Landsarchiv i Schleswig är böckerna över in- och utflyttade efter 
1909 uppställda efter namn, vilket förutsätter att man måste uppge redan 
kända namn på de man söker. Perioden 1868-1909 fördes in- och utflyttade 
med namn och ankomstår i Landesarchiv Schwerin och Stadtarchiv i 
Wismar, men inget ursprungsland är utskrivet. Det är ofta även förbjudet att 
fotografera dokument. Kopiering tillåts men är kostsam. Den metod som står 
till buds är att skriva av information i arkiven. Det finns följaktligen många 
faktorer som påverkar både validitet och reliabilitet. 

Tyska kyrkors folkbokföring 

Tyska begravningsböcker 
I den äldsta delen av Elmsenhagens kyrkogård i Kiel finns en byggnad som 
innehåller dop- och begravningsböcker från 1860-1914. Uppgifterna inne-
håller många typiska svenska namn. Även gravvårdarna vittnar om att 

                                                 
66 Historisk Statistik, redovisar mycket låga siffor för svensk emigration; Odén, 1965; 
Wirén, 1975, -87, -89; Larsson, 1978, -91,Willerslev, 1987; Riegler, 1985; Tydén & Swanberg, 
1992, Axelsson, 2009 m.fl. 
67 Hansson, 2007 
68 Reglerna för insyn i tyskt arkivmaterial har efter Andra Världskriget försvårat för migrationsforskning i 
Tyskland. Reglerna kom till som ett skydd för medborgarna p.g.a. Hitlers raspolitik och kartläggningen 
av bl. a. den judiska befolkningen. Baksidan av detta är de svårigheter det innebär att få tillgång till och 
sammanställa det migrationsmateial som finns i tyska arkiv 
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många svenskar och svenskättlingar är begravda där. Jag har sökt efter fler 
äldre begravningsböcker i arkiven i Kiel men originalen(de enda existe-
rande) är ofta kvar i andra församlingar runt den gamla stadskärnan. I närlig-
gande orter som till exempel Grevesmühlen och Eckernförde finns också 
originalhandlingar.  

Dopböcker 
Dopböckerna kan innehålla uppgifter om barn med svenska mödrar eller 
fäder. Jag har letat efter typiskt svenska namn, till exempel Pettersson eller 
Johansson. Om det är angivet varifrån i Sverige mödrar och fäder har kom-
mit, försöker jag spåra deras flyttningsmönster.   

Konfirmationsböcker 
Konfirmationsböcker är ett sätt att, genom barnen, spåra om föräldrarna hade 
svenskt ursprung. Dessa ungdomar skulle dock även kunna ha varit ättlingar 
till svenskar, som kom till Mecklenburg och Vorpommern under svenskti-
den. Därför är det viktigt att ta reda på när föräldrarna till de konfirmerade 
kom till Tyskland.69 I Kiel fanns det på uppdrag av Kungl. Maj:t en svensk 
präst från år 1876. Arkiven i Wismar, Schwerin och Greifswald visar att 
ungdomar av svenskt ursprung konfirmerades tillsammans med andra nat-
ionaliteter i den tyska konfirmationsgruppen.70  

Tysk civil folkbokföring 
Register över ansökan om uppehållstillstånd fördes och visar att många fick 
avslag flera gånger och uppmanades att återvända till Sverige. Dessa register 
är dock långt ifrån kompletta och avspeglar inte antalet sökta uppehållstill-
stånd. En ansökan kunde innebära avslag, vilket många arbetsvandrare ak-
tade sig för och de höll sig istället undan myndigheterna.71    

Naturaliseringsprotokoll 
Naturaliseringsprotokoll visar vilka som lämnade Sverige för gott. I sam-
band med erhållandet av tyskt medborgarskap dokumenterades detta men 
även register där orsaker till avslag på det begärda medborgarskapet fördes. 
Jag har funnit ett omfattande register i Kiel72 och använt mindre omfattande 
register och akter i stads- och landsarkiv i Grevesmühlen73, Wismar74, 

                                                 
69 Landsarchiv Greifswald, Rep 38 d Karlsburg, Nr.: 1026 
70 Svenska Kyrkans Utredningar 2009:1, s. 45 
71 Avtal om utvisning Sverige-Tyskland 1883-1913, Vol.nr. 3167 
72 Staatsarchiv Kiel, archiv -.Nr. 8701 
73 Staatsarchiv in Grevesmühlen, poststelle@landesarchiv-greifswald.de, archiv-Nr. Der Minister des 
Innern, IV b Jo. 42, 
74 Sterbehaupt Register 1886, Staatsarchiv Wismar, t. ex. Ausweisung von Ausländern Nr. 315, 317, 
Unterbringung in Sammellag. 
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Greifswald75, Schwerin76  och i Schleswig, för att få en överblick av svenska 
medborgare som blivit naturaliserade i Tyskland77. Här kan det diplomatiska 
utbytet mellan Sverige och Tyskland avläsas och tolkas. Det framgår till 
exempel hur många gånger svenskarna har ansökt om tyskt medborgarskap. 
Många fick upprepade avslag på den möjliga, årliga ansökan. Det framgår 
också om svenskarna att de har ansökt om att få ha kvar sitt svenska med-
borgarskap under sin vistelse i Tyskland, vilket de annars miste efter tio år 
utomlands, vilket i sin tur innebar en tillvaro som statslös.  Riksarkivet i 
Stockholm och Landsarchiv Greifswald är exempel på arkiv där dossierer 
över diplomatisk brevväxling för att avgöra medborgares statstillhörighet 
förvaras. Här framkommer vad som var avgörande för att få möjlighet att 
byta nationalitet och vad som var avgörande för hemsändning och hemorts-
rätt.78 Många arbetsvandrares öden framkommer genom anteckningar om att 
de inte haft sina identitetshandlingar i ordning, inte sökt förnyat uppehålls-
tillstånd eller av andra orsaker fått avslag. Dåliga vitsord i arbetsbetyg, utta-
landen i polisregister, arbetslöshet och bostadsproblem ledde i förlängningen 
till att svenskarna tärde på det tyska samhället. Eftersom svenska arbetsvand-
rare, som skött sig, hade rätt att bli tyska medborgare efter tio år. Naturali-
seringsprotokollen visar att många utvisningar skedde efter nio år. 79   

Verzeichnis der in Kiel, Wohnhaften Schweden   
På stadsarkivet i Kiel finns ett register från 1860 och framåt, över person-
uppgifter på 406 svenskar Boende i Kiel. Vid efterforskningar har det visat 
sig att de var värvade av agenter, att det fanns annonser för dessa arbetsresor 
och att en svenskkoloni växte fram i Kiel.80 

Övrigt tyskt källmaterial 
Att få fram material om tyska lantgods arbetskraft och verksamhet i Tysk-
land har varit ett stort problem. Namnuppgifterna på svenska kvinnliga ar-
betsvandrare, som till stor del, arbetade där, är ytterst få. Handlingar har 
också förkommit i samband med till exempel godsens upplösning, krigshän-
delser eller kollektivjordbrukens införande i DDR. De som lyckats få arbete, 
fick säsongsanställning, med kontrakt på nio månader. Bostad, mat och lön 

                                                 
75 Landesarchiv Greifswald, poststelle@landesarchiv-greifswald.de, t.ex. Rep 38 d Karlsburg, Nr.: 1026 
76 Landesarchiv Schwerin  http://www.kirche-m.de/Archi.986.0html 
77 Mecklenburg – Schwerinsches Ministerium des Innern 1028313. Naturalisation 1866- 01-01-1914 
Landesarchiv Schleswig-Holstein, Abt 309. Nr. 31761 http://www.landesarchiv.schleswig-holstein.de; 
78 Ingen fick avvisas utan att ansvarig myndighet var klarlagd. I Sverige var hemortsrätten alltid bunden 
vid kommunen (socknen).  Hemorten är den socken, där arbetsvandraren senast haft eget hemman eller 
som inhyses- eller tjänstehjon betalt skatt. Den försörjningsskyldighet, som härigenom ålades kommunen, 
var emellertid förenad med en rätt att hindra inflyttning av sådana personer, som kunde befaras inom en 
snar framtid falla fattigvården till last. Systemet var kritiserat men fanns kvar även efter 1871 
79 Register över Svenskar Boende i Kiel,  archiv- Nr. 8701 
80 Ibid; intervju med Hans- Jürgen Schmitz 2012-03-10, 2012-04-20, 2012-11-22   
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ingick men inga juridiska löpande avtal gällde. Säsongsarbetskraft registre-
rades inte hos myndigheterna. Adelsgodsen skötte istället arbetskraftens 
anställningar själva, medan det juridiska ansvaret för den svenska arbetskraf-
ten vilade på svenska myndigheter.81 Det var viktigt för de tyska myndighet-
erna, eftersom om det skulle uppstå problem kunde de skicka hem svenskar-
na via konsulaten. Om de kvinnor och män som fungerade bra i det tyska 
samhället, åkte hem till Blekinge de tre månader om året de inte var kontrak-
terade, framgår inte tydligt i tyskt källmaterial men de som önskade få nytt 
säsongskontrakt hade kravet på sig att få ett gott arbetsbetyg inför kom-
mande anställning.82 

Sammanfattning 
• Digitaliseringen av tyskt arkivmaterial är inte utvecklad. Det material 

som finns i tyska arkiv är knapphändigt och ibland svåråtkomligt.  An-
komstår och ursprungsland saknas beroende på tidsperiod och arkiv. Till 
skillnad från i Sverige och Danmark måste man till stor del besöka en-
skilda tyska församlingar för att spåra svenskar.  

• Det fanns ingen skyldighet för ägarna av de stora lantgodsen i Tyskland, 
att föra listor över utländsk säsongsarbetskraft. 83 Register över de 
danska lantgodsens utländska arbetskraft finns digitaliserade (RA i Kph) 
medan jag inte funnit något liknande i Tyskland. 

• Dokumentationen av kvinnor i tyska register är bristfällig. Orsakerna är 
flera. Vid giftermål med tysk man naturaliserades kvinnan automatiskt 
och bytte till mannens efternamn. Detta gällde även omvänt vilket inne-
bar att många tyska kvinnors efternamn försvann vid äktenskap med na-
turaliserade svenska män. En annan orsak till att kvinnor och barn blir 
osynliggjorda är att kvinnor som arbetsvandrade tillsammans med sin 
familj titulerades fru, utan förnamn, medan makens för- och efternamn 
registrerades. Det går dock att finna ogifta kvinnors förnamn i dödböck-
er på församlingsnivå. 

• Volymen Verzeichnis der in Kiel, Wohnhaften Schweden är ett undantag 
som innehåller både kvinnors för- och efternamn och deras titlar.     

Danskt källmaterial  
Till skillnad från i Tyskland är det relativt lätt att få fram danskt källmaterial. 
Folkräkningar och annan statistik är rikstäckande och tillgänglig. Rigsarkivet 
i Köpenhamn och många andra arkiv har kommit långt i sin digitalisering. 

                                                 
81 Riegler, 1985;Haak & Rossow, 1987, Zip Sane, 2000 och Hansson , 2008 
82 Återkommande ut- och inresor kan spåras i obholdsbøger och i viss svensk dokumentation 
83 Intervju med Dr Alexander Rehwalt, Grevesmühlen. 2012-12-04 
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Mer eller mindre noggranna anteckningar i register över svenskar som uppe-
håller sig i Danmark avslöjar blekingebor som inte dokumenterats ha lämnat 
de socknar de var skrivna i, men som bevisligen befunnit sig i Danmark. 
Även blekingebor som prästerna dokumenterat som obefintliga, återfinns i 
danska register. Ibland framgår ur källmaterialet ett spänt förhållande mellan 
Danmark och Sverige på central nivå. Den svenska arbetsvandringen med-
förde kostnader för dem, som inte kunde försörja sig själva i Danmark. 
Hemsändningar via konsulaten skulle bestridas. I Danmark, till skillnad från 
i Tyskland, finns även invandrardatabaser med till exempel historisk sta-
tistik, obholdsbøger och Politiprotokol att tillgå, vilka varit till nytta för 
denna studie. 

Dansk civil folkbokföring 
I Folketingets Protokol över svenskarnas situation i Danmark från 1860-talet 
till en bit in på 1900-talet kan man läsa om den danska riksdagens missnöje 
med de kostnader som svenska medborgare medförde i Danmark. Ansvars-
tagandet för svenska undersåtar i Danmark, vilka inte själva bidrog till sin 
försörjning, hade ökat mot slutet av 1800-talet. Eftersom den svenska rege-
ringens problem med dansk arbetskraft i Sverige inte alls var lika stort, me-
nade den danska riksdagen att det överenskomna regelverket var orättvist.84 
Protokollen visar att överheten i både Sverige och i Danmark var missnöjd 
med de utgifter de obesuttna medförde. Den svenska regeringen hävdade 
dock att det var ett personligt beslut att arbetsvandra till Danmark och ingen-
ting den uppmuntrade. Man var inte intresserad av att försämra ingångna 
avtal. 

Passjournaler 
Passjournaler har varit till hjälp för att se om svenska arbetsvandrare kom-
mer från Tyskland till Danmark eller vice versa. Andra passjournaler visar 
agenternas förflyttningsmönster mellan Sverige, Danmark och Tyskland. 
Dessa handlingar återfinns på Rigsarkivet i Köpenhamn.85 

Dansk invandrardatabas 
Dansk Invandardatabas är en källa som kan ge information om storleken på 
den svenska arbetsvandringen till Danmark. Den visar dess utveckling under 
andra hälften av 1800-talet och framåt. Beräkningen av resorna över sundet 
är viktig att förhålla sig till, rent källkritiskt. Svenska utvandringstal till 
Danmark är lägre än danska invandringstal från Sverige, vilket betyder att 

                                                 
84Alfabetiskt navneregister, s. 314. Rigsdagstidende B 1873/74 i Willerslev, 1983, s. 165; 
Indenrigsministeriet I. Kontor J. sag 1663/1895; S.U. nr. 19, s. 200, i Willerslev, 1983, s. 164; H. Matzen 
Den danske statsförfatningsret, I, 1895, s. 114 i Willerslev 1983, s. 164 
85 Enligt Per Clemensson (skriftlig korrespondens 2012-12-09) kan passjournaler, för trafik mellan Sve-
rige och Tyskland för  perioden 1860-1914, eventuellt finnas bevarade på enstaka stadsarkiv 
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det finns värdefulla uppgifter om svensk arbetsvandring till Danmark i 
danskt källmaterial. Dansk Invandardatabas kan lämna upplysningar och 
dessutom följa svenskarnas flyttningsmönster. Detta leder till att man kan 
spåra arbetsvandrare som återvände till Sverige eller flyttade till Nordame-
rika eller till Tyskland. Dansk Invandardatabas är också en källa för att stu-
dera omvända flyttningsströmmar av svenska arbetsvandrare som flyttade 
från Tyskland och stannade viss tid eller naturaliserades i Danmark.          

Obholdsbøgerna 
Obholdsbøgerna kom till på grund av den stora strömmen av människor som 
passerade in och ut ur Danmark. Detta föregicks av en stor mängd danska 
lantarbetare som hade emigrerat, från Lollands arbetskraftskrävande stor-
gods, till Nordamerika i mitten av 1800-talet. Dessa ersattes av, till stor del, 
unga kvinnor från Sverige.86 Det hade blivit kostsamt att försörja arbetslösa, 
gamla och barn. I dansk lag från 1875-07-01 bestämdes att om arbetsvand-
rare kom från ett annat land, skulle vederbörande registrera anställningsvill-
koren hos polisen och få ett slags inrikespass, som kallades obholdsbog, för 
en kostnad av 25 øre.87 Detta gällde, med få undantag, även dem som redan 
fanns i landet.88 Obholdsbøgerna innehöll arbetsvandrarens namn, födelseår, 
födelseort, profession, olika former av identifikationshandlingar och tidigare 
arbetsgivare. I Danmark fylldes det på med nya bostadsadresser och arbets-
givare samt sista dag på senaste arbetsplats. Obholdsbogen skulle visas upp 
och stämplas av den lokala danska polismyndigheten, när man flyttade mel-
lan danska kommuner. Även då man bytte polisdistrikt, skulle obholds-
bøgerna med det nya arbetet och boendet antecknas av arbetsgivaren och 
stämplas av polisen. År 1884 kom ny lagstiftning runt obholdsbøgerna, för 
utlänningar som ville uppehålla sig i Danmark. Året efter kom ett tillägg till 
denna lag, som innebar att arbetsvandrarna registrerades endast en gång och 
de kunde därefter göra ett obestämt antal säsongsarbetsresor. Detta gjorde att 
den återkommande skytteltrafiken, in och ut ur Danmark, inte syns i passen. 
Precis som inom Sverige gick det ändå inte att flytta hur som helst. Varken 
Sverige eller Danmark önskade ta emot medborgare som låg samhället och 
fattigvården till last. Med hjälp av obholdsbøgerna skickade Danmark hem 
så många fattiga att en diplomatisk kris uppstod mellan Sverige och Dan-
mark.  År 1888 kom länderna överens om regler för hemsändande av svens-
kar.89 

De svenskar som fanns i Danmark kunde efter fem år få danskt medbor-
garskap. Vid giftermål med en dansk man blev kvinnan fram till 1950 auto-

                                                 
86Ahlqvist, 2008, s. 196 . I Själlands landsarkiv finns 1800 varav 1760 svenska obholdsbøger bevarade 
   från 1875-85. Två tredjedelar var kvinnor och 40 procent var under 20 år. 
87  Ibid; Opholdsbogen ersatte hantverkarnas vandrebog och tjänstefolkets skuldsmålsbog. 
88 Ministerialtidende A, 1875, s. 86 i Willerslev, 1983, s. 56 
89 Martinius, 1967, s. 67 skriver  (som jämförelse till den diplomatiska krisen) att  fram till år 1900, bodde 
90 procent och därefter ännu fler, livet ut i den socken de var födda. 
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matiskt dansk medborgare. Det var dock många som aldrig tilläts bli vare sig 
tyska eller danska medborgare.90 I obholdsbøgerna kan man följa svenska 
arbetsvandrare från ett arbete i Köpenhamn till ett nytt arbete i södra Dan-
mark, vidare till Tyskland, tillbaka till Danmark och kanske också tillbaks 
till hemsocknen i Sverige. Vissa obholdsbøger fungerade som dagböcker 
över ett arbetsliv; de belyser individuella erfarenhetsperspektiv relevanta för 
hur klass, genus, etnicitet och generation uttrycks. På grund av den stora 
arbetskraftsvandringen till södra Själland, Lolland och Fyn upprättades 
Obholdsbøger som finns bevarade på Själlands landsarkiv och för Jyllands 
södra delar på Viborgs landsarkiv. Även från Bornholm och från köpen-
hamnsområdet, dit många arbetsvandrare sökte sig finns bevarade obholds-
bøger. De är lättåtkomliga genom Rigsarkivet i Köpenhamn. För övrigt är de 
flesta obholdsbøgerna, som fungerade som ett kontrollredskap, idag borta.91   

Övrigt danskt källmaterial 

Tyendeprotokol  
Tyendeprotokol över den svenska arbetskraftens in- och utflyttning mellan 
danska polisdistrikt är en form av Politiprotokol. Tyende kan översättas med 
rapportskrivning och sköttes i städerna av polisen och på landsbygden, efter 
1875, av borgmästarna. Sedlighet kopplat till arbetsvandring infördes ofta i 
Tyendeprotokoller. 

Observationsprotokol  
Observationsprotokol över lösaktiga eller för lössläppthet misstänkta kvin-
nor belyser de förhållanden som svenska arbetsvandrande kvinnor levde 
under. Prostitution var tillåten i Danmark till skillnad från i Sverige. Käll-
materialet visar olika aktörers engagemang för osedliga kvinnor och deras 
familjer. Protokoll finns på alla nivåer, från den lokala danska polisen till 
regeringsnivå. Dessa källor är intressanta på grund av att de speglade de 
olika socialklassernas syn på kvinnor som råkade illa ut, mer än nationella 
skillnader. Arbetsvandring till Danmark var ett omdiskuterat ämne, inte bara 
i Köpenhamn, där ”bristen på sedlighet” var störst utan även i södra Dan-
mark. Arbetslönerna lockade svenskar mot tyska gränsen och irriterade den 
danska arbetarrörelsen. Berlingske Tidende, danska Social-Demokraten och 
Dansk Kvindesamfund (som stod Fredrika Bremerförbundet politiskt nära) 

                                                 
90 Alfabetiskt navneregister, s. 314. Rigsdagstidende B 1873/74 i Willerslev, 1983, s. 165; 
Indenrigsministeriet I. Kontor J. sag 1663/1895; S.U. nr. 19, s. 200, i Willerslev, 1983, s. 164; H. Matzen 
Den danske statsförfatningsret, I, 1895, s. 114 i Willerslev 1983, s. 164; Svenska emigranter från Dan-
mark 1868-1904, kultursamarbete runt Öresund, Farum 1998; Svenska utvandrare via Danmark 1868-
1909, Malmö stadsarkiv, Malmö 1903 Partiprotokoller över offentliga fruentimmer 1902 
91 Scandia 1980:1, s. 58.  De bevarade protokollen finns på landsarkiven i Danmar ; Jörgensen, 2000, s. 
254-255 
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samt samfundsårsböcker har använts för att belysa den danska synen på ar-
betsvandring; inte bara som ett sedlighetsproblem utan också som ett fackligt 
problem. Som komplement till de källor som studien bygger på, har jag valt 
att använda tre skildringar och en film vilka inte utgör vetenskapligt käll-
material men som är goda exempel på skildringar av hur svenska arbetsvand-
rares liv kunde se ut. Den första boken (som författades som fristående re-
portage för svenska tidningar på 1880-talet) är I tjänst hos främlingar av den 
svenske riksdagsmannen och journalisten Ernst Bäckman (1885), den andra 
är Ut i våra dalar av likaledes svenske riksdagsmannen och författaren Gun-
nar Adolfsson (1970) och den tredje är Pelle Erövraren, en romanserie i fyra 
delar av den bornholmske radikale författaren Martin Andersen Nexö 
(1946). Tillsammans med filmen Pelle Erövraren, regisserad av Bille Au-
gust (1987) ger verken en belysning av de omständigheter som kunde råda i 
samband med arbetsvandringar. 92 Böckerna och filmen används för att 
skildra arbetsvandrarnas perspektiv från en annan vinkel, vid sidan av över-
hetens, kvinnoorganisationers och agenternas syn och tolkningar. 

Sammanfattning 
• Det är relativt lätt att få fram danskt källmaterial 
• Flyttningsattesten registrerades inte alltid korrekt i de annars så använd-

bara obholdsbøgerna.  Det rätta var att anteckna den senaste socknen 
som arbetsvandraren varit skriven i före utvandringen från Sverige. Istäl-
let angavs födelseorten, vilket gör det lätt att förirra sig när livsbanor ska 
utredas för svenska arbetsvandrare mellan Sverige, Danmark och Tysk-
land. 

• Tyende- och observationsprotokol speglar olika socialklassers syn på 
kvinnors sedlighet mer än nationella skillnader. 

• Anteckningar om obefintliga blekingebor i danskt källmaterial visar ett 
historiskt spänt förhållande på central nivå mellan Danmark och Sverige.  

Om tolkningen av samtidens perspektiv på migration  
Av ovanstående framgår att studien vilar på olika mer eller mindre officiella 
register och rapporter. Även om dessa ofta sammanställdes enligt givna rikt-
linjer, måste den forskare som i efterhand använder dessa dokument vara 
medveten om att deras innehåll kunde präglas av uppgiftssammanställarens 
subjektivitet. Precis som forskaren måste vara medveten om sin röst i tolk-
ningen, måste även rösterna bakom materialet tolkas. Vid en granskning av 
historiska dokument av olika slag måste man ställa sig frågan: Varför har 
detta dokument kommit till? Vem var upphovsmannen eller -kvinnan? Vil-

                                                 
92 Bäckman, 1885; Adolfsson, 1970, Andersen Nexö, 1946; August, Pelle Erövraren, 1987 
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ken roll spelade hon i samhället? Vilken slags människa var hon och i vilket 
syfte skapades detta dokument? Hur kunde hon påverka innehållet i eget 
eller andras intresse? I denna undersökning menar jag att landshövdingebe-
rättelserna, vilka bland annat bygger på prästernas rapporter redovisade det 
som överheten önskade snarare än sanningsenliga uppgifter, när det gällde 
migrationen till Danmark och Tyskland. Både präster och landshövdingar 
undvek att vara tydliga och ge en allsidig bild av den senaste femårspe-
riodens utveckling. Positiva tolkningar av Blekinges utveckling vidarebe-
fordrades till överheten i form av låga migrationstal till Danmark och Tysk-
land, medan orsaker och reell verklighet var en helt annan.       

Paul Thompsons studier av forskningsmetodik för oral history och sam-
hällsvetenskap påpekar att till exempel ambassadörer kan anpassa sina rap-
porter och skicka hem det som de vet att ländernas regeringar vill höra. 93 
Hur ska landshövdingeberättelserna och kyrkobokföringen i Sverige tolkas i 
detta sammanhang? Utformades dessa också i enlighet med vad landets rege-
ring ville höra? Thompson uppmanar till extra försiktighet vid användandet 
av äldre tidningsmaterial som historisk källa eftersom jämfört med samtida 
texter det vara svårare att göra ett urval och att kontrollera uppgifterna. Det 
är viktigt att vara medveten om ägarförhållandena och den ofta anonyme 
journalistens möjlighet att skapa partiska artiklar - en kritisk medvetenhet 
inför tolkningen av såväl tidningar, tidskrifter, landshövdingeberättelser och 
EU-rapporter är nödvändig. 

När arkivmaterial ska tolkas är det också viktigt att vara medveten om att 
myndighetspersoners syn på sitt ämbete har förändrats från mitten av 1800-
talet, genom att arbetet har utvecklats till att bli en försörjning mer än nöd-
vändigtvis en plikt. Det kvarstår dock att mycket av texterna i källor jag an-
vänt bidrog till utformandet av synen på de allra fattigaste i Sverige. Exemp-
len är många, ett är: Arbetslöshet berodde på lättja och lösaktighet.94 Gods-
herrar bestämde om ”fattighjonen”, med sin arbetsinsats, gjorde sig förtjänta 
av mat och bostad.95 År 1871 års fattigvårdsförordning innebar legitimitet 
för en mer restriktiv fattigvård, där det individuella och familjära försörjar-
ansvaret betonades 96 Först 1918 antogs en liberal reform av fattigvården, där 
de fattiga upphöjdes till människor, fattigauktioner och rotegång förbjöds 
och rätten till underhåll infördes.97 Det som år 1860 kallades nödtorftig vård 
kallas idag skälig levnadsstandard. 

Postmodern forskning tillbakavisar att det finns en singulär förståelse; att 
samhällsvetenskaplig forskning ens ska sträva efter detta. Tolkning av 
material och platser och minnen är istället betydelsefulla.98 Denna studies 

                                                 
93 Thompson, 1978, 1996 
94 Olofsson & Ohlsson, 1998, s. 13; Olofsson, 1996, s. 74 
95 Drugge, 2008, s. 204  
96 Qvarsell, 2008, s. 73 - Endast nödtorftigt understöd fr.o.m.1871 (till skillnad från 1853 års förordning) 
97 Åström, 2008, s. 81- 83 
98 Dwyer & Davies, 2008, s. 399-406    
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resultat kommer således att uppfattas olika av olika läsare. Davis & Dwyer 
menar till exempel att det tolkningsbara inte behöver vara ett bekymmer.99 I 
en uppföljande studie av samma forskare uppmärksammar de att detta gene-
rerar nya frågor, snarare än svar (vilket även är denna studies förhopp-
ning).100 Exempel på detta är kvinnors situation under utvandring/emigration 
1850-1920, som först kunnat belysas under de senaste 35 åren, då omfat-
tande kvinno- och genushistorisk forskningen har utvecklats och fått stor 
betydelse.101 

I både Sverige och Danmark finns heltäckande, och ofta digitaliserade, 
system för folkbokföring och andra uppgifter, vilket gör det lättare att under-
söka svensk-dansk arbetsvandring/emigration än i Tyskland, där det ju inte 
finns något enhetligt system för att söka efter personer i det förflutna.102 En 
kartläggning av till exempel Smålands, Hallands och Skåne läns arbetsvand-
ringar/emigration till Tyskland måste än så länge undersökas i tyska arkiv, 
även om exempelvis Egil Johansson har utvecklat den Demografiska databa-
sen i Umeå för att underlätta forskning.  

Även berättelser om svenska immigranter i Tyskland, som idag skulle 
kunna utgöra ett rikt källmaterial, är tyvärr ganska knapphändiga.103 I Ame-
rika däremot fanns en naturlig bas för en omfattande dokumentation, ef-
tersom immigranterna där, till en början var nybyggare på homestead-mark 
och senare ofta bodde i nybyggarstäder. 104 Utvandrarna till Tyskland var 
unga och splittrade på många orter, nedtryckta av existerande samhällsstruk-
turer och dessutom till stor del säsongsarbetsvandrare. Etnisk profilering 
passade inte i Kaiserns eller den nationalistiska uppmarschens Tyskland. 
Svenskarna fick smälta in i industrialisternas och lantjunkarnas konservativa 
samhälle, och därför uppmuntrades inte de svenska arbetsvandrarnas särart. 
Detta har skapat begränsningar för dokumentation av arbetsvand-
ring/emigration till Tyskland. 

Migranternas identitet formas därtill i ett samspel och måste beaktas vid 
tolkningar av olika källmaterial. Officiella handlingar rörande individer visar 
att till exempel klass, kön och identitet samverkar och att man som forskare 
måste vara medveten om detta när man tolkar officiella handlingar. 

Arbetsbetyg/flyttningsbetyg för ogifta flickor 
En präst i Backaryd, Blekinge, tog ställning för unga flickor på ett sätt som 
framkommer i följande citat: //…”Kyrkoherden i B församling säger däre-

                                                 
99 Ibid    
100 Dwyer & Davies, 2010, s. 88-97; Ogborn, 2009:37, s. 5-21; Sui & De Lyser, 2010:36 (1)  
101 Qvarsell, 2003 
102 Johansson, Hur går vi vidare? Forskning och svar, 1989, s. 33 
103 Beijbom, i Smålandsposten 1996-10-26 
104 Ibid 
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mot…// Jag lemnar i allmänhet endast arbetsbetyg, ty utflyttningsattesten har 
det svåra med sig, att om en flicka, utskrifven ur församlingen på våren  och 
åter inskrifven på hösten, senare vill ingå äktenskap, saknar hon för den tid 
hon icke varit skrifven i församlingen betyg ang. hinderslöshet för äkten-
skap, och jag vågar sålunda ej lysa för henne utan annonsering i tidningarna 
m.m. hvilket orsakar mycket bråk.…// 105 Prästen hade tidigare vädjat till 
flickorna att de skulle stanna hemma. 

 
Tidskriften Dagny kommenterade prästens ord med följande: //… Detta olika 
tillvägagående gör, att då de statistiska siffrorna för Nöbbeleds, Eringsboda 
och Karlshamns socknar åren 1886-1887 nära nog stämma med antalet ut-
vandrare för dessa år enligt Statistiska Byråns tabeller, ansåg deremot kyr-
koherden i Öljehult att i hans församling endast 5 % af de utvandrade voro å 
dessa tabeller.…// 106  
 
Hur ska ovanstående citat tolkas? Vad ligger bakom prästernas handlande i 
Öljehult och Backaryd? Vilken inställning till kvinnor och arbetsinvandring 
fanns? 107 Antingen var prästen rädd om de unga kvinnornas sedlighet och 
ville göra det lättare för dem att återvända för att snabbt kunna gifta sig utan 
bråk eftersom det, enligt församlingsprästen, skulle kunna uppstå problem 
om det behövde annonseras i tidningen inför utfärdandet av hinderslöshetsin-
tyg. Men varför skulle det bli problem? Var det möjligtvis också så att präs-
ten undvek det extraarbete som det innebar med eventuella preliminära ut- 
och inflyttningsattester? Om en utflyttningsattest utfärdades var prästen även 
skyldig att klargöra kvinnans civilstånd via en inflyttningsattest vid hem-
komsten. Det kunde då fordras att prästen blev tvungen att ta kontakt med de 
församlingar där kvinnan hade uppehållit sig, för att klarlägga att hon inte 
var gift. Sådana kontakter kunde vara tidsödande. 108 Prästerna gjorde i sin 
yrkesutövning det som svenska regeringen efterfrågade, men var regeringen 
medveten om att utvandringen från Blekinge till Danmark och Tyskland 
tidvis var lika stor och större än till Amerika? Hade landshövdingarna, vilka 
ansvarade för sammanställningar av länets utveckling, istället fått i uppgift 
av den svenska centralmakten att registrera södra Sveriges arbetsvandring till 
Danmark och Tyskland mer noggrant, om de hade vetat om de stora utvand-
ringstalen till Europa? Hade då utdelandet av arbetsbetyg ersatts med utflytt-
ningsbetyg? Berodde dokumentationsförsummelserna på centralmaktens 
okunskap om förhållandena i södra Sverige? Tidskriften Dagny hämtade 
information från femårsrapporterna och ifrågasatte att endast fem procent av 
församlingsborna som utvandrade från Öljehult hade fått utflyttningsattest, 

                                                 
105 Kungl. Maj:ts Femårsberättelse, 1886-90 över Blekinge, 2, Invånare 
106 Dagny, 1889:7, s. 235-37 
107 ibid 
108 Dagny, 1890: 1 Snabb vigsel kunde leda till att sedeslöst inte upptäcktes. 
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medan det i närliggande socknar som Eringsboda och Karlshamn, år 1886-87 
fanns en samstämmighet mellan utflyttningsattest och övriga uppgifter som 
till exempel mantalsskrivning.109 Vilka var egentligen de korrekta utvand-
ringstalen? De var helt uppenbart mer eller mindre felaktiga, bland annat på 
grund av prästernas bristande dokumentation. Flickor/kvinnor drogs till 
Danmark och Tyskland på grund av bättre arbetsförhållanden och levnads-
villkor men dessa pull- och pushfaktorer var inte allmänt accepterade som 
skäl för utvandring. Kanske är detta en förklaring till att det dröjde så länge 
innan den svenska regeringen på allvar började arbeta med de svenska miss-
förhållandena som orsak till utvandringen?  

Med utgångspunkt i de olika valda metoderna och det i hög grad bristfäl-
liga källmaterial som diskuterats i kapitel tre, redovisas i följande kapitel 
resultaten av min analys av ut- och invandringen från fem blekingesocknar 
under 1860-1914. 
 
 

 

                                                 
109 Dagny, 1890: 1, s. 2, 1893: 4 



 

45 

4 Migration in och ut ur fem blekingesocknar 

Med hjälp av data från främst ut- och inflyttningslängderna tecknar detta 
kapitel en bild av migrationen mellan fem blekingesocknar (Jämshög, 
Eringsboda, Bräkne-Hoby, Asarum och Torhamn) och Tyskland, under peri-
oden 1860-1914. Med särskild fokus på kön och socio-ekonomisk status 
(titlar och yrkesbeteckningar) ger kapitlet en uppfattning om vilka som läm-
nade socknarna, och vilka som flyttade dit. Kapitlet ger också en bild av 
näringslivet och de sociala förhållanden i de fem socknarna, och pekar där-
med på några omständigheter som kunde påverka migrationen, antingen i 
form av push- eller i pull-faktorer. 

Inledande överblick 
Innan de fem socknarna presenteras närmare, kan det vara på sin plats att ge 
en överblick av deras läge (figur 4.1). Socknarna täcker in såväl inlandsbygd 
som kustbygd. Även om samtliga socknar omfattade såväl skog som åker-
mark, fanns tydliga skillnader vad gäller de olika markslagens andel av 
socknens yta (tabell 4.1). Näringslivet uppvisade också vissa skillnader. Som 
framgår av kapitlets sockenvisa redogörelse kan skillnaderna tillskrivas den 
lokala förekomsten av naturresurser och transportledernas utbyggnad. 

 
Figur 4.1 Fem blekingesocknar 

         
                                                                        Källa: Lantmäteriet                                    
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Tabell 4.1 Markanvändning och näringsliv i Blekinge omkring år 1880 

 
Socken       Jämshög          Eringsboda     Bräkne-Hoby     Asarum         Torhamn 
 
Läge          Västra,  inland          Norra, inland        Södra, mellersta         Södra                 Östra kust 

 
Landyta     184,3 km3         119,98             172,9                    111,6              66,2 
 
Skog          75 %                  74,3 %             62 %                    60%                41%  
 
Åker          17%                   12,2 %             21 %                     27%                23% 
Andra 
Näringar    bränneri/sågverk    småbruk           bränneri                       bomullsspinneri/   fiske 
                   Holje bruk -           skogsbruk             skogsbruk/trävaror     väveri/färgeri        stenindustri 
                        socker- och                                                                               koppar-, pappers- 
                        stålpressindustri                             och stenindustri________                                        

                                                                       Källa: Sveriges bebyggelse, 1948 

Jämshögs socken 
Näringsliv och sociala förhållanden 
De blekingska skogarna var ganska medtagna vid 1800-talets början och 
landshövdingarna klagade på misshushållning i form av svedjande, bränn-
vinstillverkning, vedförsäljning till skoglösa orter i Skåne och till Danmark. 
Jämshög var en socken som i detta hänseende fick beröm.110 Socknens säkr-
aste näringskällor låg i jord- och skogsbruket. Jakt och fiske hade däremot 
spelat en mycket underordnad roll.111 Svinuppfödning med försäljning av 
fläsk till det militära i Karlskrona var en viktig del av jordbruket.  Spannmål 
till flottan inhandlades däremot från Skåne.112 Odling av matpotatis hade 
ingen framgång innan 1800-talets början även om jordmånen, precis som i 
stora delar av Blekinge, gav förutsättningar för denna mättande gröda. Pota-
tisskörden i Blekinge utgjorde istället råvara vid framställning av brännvin 
och stärkelse, en industriell verksamhet som utvecklades efter tysk före-
bild.113 I Jämshög utvecklades en stenindustri; svart granit till gravstenar, 
huggen gatsten och byggnadssten blev avsaluprodukter. 

För att främja jordbrukets utveckling grundade agronom Per Jönsson Rö-
siö en privat jordbruksskola i Jämshög (1888-92). Rösiö hade goda kontakter 
med hushållningssällskapet och med riksdagen. Han ansåg att jordbruket 
skulle utvecklas till en samhällets motpol mot industrialism och stadskultur, 
vilket i sin tur skulle minska utvandringen. Den sista berörde inte minst 
                                                 
110 Kronsjö, 1934, del 3, s. 21 
111 ibid, s. 37 
112 ibid, s. 41-42 
113 Sveriges land och folk 1901, Sundbärg; Topografiska. och Statistiska Uppgifter över Carlskrona Län, 
1849. Samtliga 135 sockennummer i Jämshög hade en brännvinsrörelse; Kronsjö, 1934, del 3, s. 48 
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kvinnorna. Enligt Rösiö, som var stark nationalist, tillhörde kvinnan ”såsom 
mor icke endast sitt kön och sin klass, utan nationen och mänskligheten.”114 
Även brukspatron Herman von Dannfelt, som var bördig från Stralsund, 
startade en skola för jordbruksutveckling i anslutning till det mönsterjord-
bruk, Lilla Holje, som han blev ägare till i början av 1800-talet.115 Dannfelt 
utvecklade parker och orangerier som sköttes av bland andra utländska träd-
gårdsmästare.116 Ständig kontakt med Tyskland och införande av ny tysk 
jordbruksteknik ledde också till att socker- och sirapsframställning utveckla-
des. År 1884 tog Gustaf de Laval 117 ansvaret över den tekniska utvecklingen 
i Lilla Holje, som år 1904 inkorporerades med Olofströms bruk.118 Arbets-
styrkan var vid 1900-talets början 450 personer.119 Jämshögs socken blev nu, 
på grund av Holje bruk och den framväxande industrialismen, starkt sam-
mankopplad med invandring istället för utvandring. 

 1800-talets Jämshög var dock inte förskonad från fattigdom. Socknens 
talrika befolkning, 5244 folkbokförda år 1869, innehöll orkeslösa, sjuka, 
sjukliga, lytta och krymplingar, de till arbete oförmögna, sinnessjuka och 
sinnesslöa, allt angivet i kolumnen för frejd i husförhörslängden.120 Dessa 
gick ofta i grupper och tiggde. Även utsocknes ifrån kom bettlare och ”alle-
handa löst och lättjefullt folk”.121 Jämshög hade, när det var som värst, 100 
lösdrivare.122 Av Blekinges båtsmän tillhörde hela 116 Jämshög och det 
fanns dessutom 113 skattlagda torpare. De allra flesta torparna var fattiga 
med stora familjer, vilka var tvungna att utnyttja den allmänna fattigvården. 
Avskedade båtsmän med barnrika familjer ökade antalet fattighjon.123 Vid 
nödår, när situationen blev riktigt allvarlig och svält stod för dörren, var det 
prästens och sockenstämmans ansvar att vidta åtgärder.124 Sammanträden om 
omsorgen för över 1500 barns fattigvård, övervakning och tillsyn i de olika 
rotarna ingick också i prästens ansvar.125 Kyrkoherde Hammar skrev 1860 att 
lösdrivare, lösdriverskor och utsocknes tiggare hade gjort kyrkan till en 
otrygg plats, då tre försök till kyrkostöld hade gjorts.126 Hammar ansåg att 
brännvinsframställningen var kopplad till brist på bildning och landshöv-
dingeämbetets sammanställningar och sockenstämmoprotokoll visar den 

                                                 
114 Rösiö, ref i Edling 1996, s. 330-331 
115 Kronsjö, 1934, del 3, s. 60-61 
116 Intervju med Jonny Karlsson, Olofström, 2013- 06-28 
117 Multiuppfinnaren de Laval rekryterades från Dalarna till Holje för sin uppfinning ångturbinen.  
118 Kronsjö 1934, del 3, s. 64 
119 ibid, s. 66 
120 Kronsjö 1928, del 2 s. 83-89; Kronsjö, 1934, del 3, s. 241. Vart tredje hushåll led nöd åren 1847 -1869. 
Inflyttade småländska pigor hade ökat antalet invånare i socknen och påverkat nödläget påtagligt. 
121 Kronsjö, 1934, del 3, s. 240. 
122 Kronsjö, 1928, del 2, s. 72 
123 ibid, s. 17 
124 ibid, s. 240 
125 Kronholm, 1928, del 2, s. 8. J Öller (1740-1811) arbetade medvetet för att förbättra fattigvård och 
skolutveckling i Jämshögs socken 
126 Sockenprotokoll, Jämshög 1860 
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organiserade kamp som fördes av prästen, tillika ordförande i både skolråd 
och sockenstämma.127 Utöver ett omfattande ansvar för ämbetes-, frejde-, 
sjukdoms- och fattigdomsbevis, som skulle skrivas, hade prästen också an-
svar för folkbildningen. 

Utflyttningar till Tyskland från Jämshögs socken 1860-1914 
Den dokumenterade utvandringen från Jämshög till Amerika inleddes år 
1854 och redan året efter hade 188 personer tagit ut flyttningsbetyg.  De 
första flyttningsbetygen till Danmark och Tyskland togs ut på 1860-talet och 
hade efter nödåren 1868-69 ökat till sammanlagt 107. Ser vi till hela peri-
oden 1860-1914 utfärdades 80 procent av flyttningsbetygen på 1860- och 
70-talen. Av dessa hade 125 daterade flyttningsbetyg. 

Tabell 4.2 Antal personer enligt kön och ålder med daterade flyttningsbetyg till 
Tyskland, från Jämshög, 1860-1914. 

  
              Källa: Utflyttningslängden, Jämshögs socken 
 
Vilka deltog i utvandringen? Först och främst kan vi konstatera att kvinnorna 
var i majoritet (80 procent av flyttningsbetygen). Deras yrkesbeteckningar 
och titlar var följande (antal i parentes): piga (26), tjänstepiga (13), inhyses 
piga (4) och torpardotter (3). Titlarna inhyses, tjänsteflicka, husmansdotter, 
husmamsell, båtsmansänka, båtsmansdotter och färgareänka förekom en 
gång vardera. Männens dito var i huvudsak kopplade till jordbruket: dräng 
(11), arbetare (9), tjänstedräng (8), sjöman (2) torparson (2), smed (2) och 
fabriksarbetare (2). Titlarna gosse, smedgesäll, inhyses dräng, inhyses son, 
torpare, bonde, grovarbetare och fattighjon förekom en gång vardera. Flera 
av de titulerade männen var dokumenterade ”med familj”, vilket innebär att 
ett stort antal medföljande kvinnor (och barn) inte finns registrerade mer än 
som ett streck för hustrun i utflyttningslängden. Ibland dokumenterades hust-
run med ett h och barnen exempelvis 2 s+1d, men inga namn. 

                                                 
127 Sockenstämmoprotokoll Jämshög 1840-06-02 samt 1848-02-10; Kronsjö 1934, del 3, s. 246- 250 
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År 1895 sammanställdes en lista över obefintliga från Jämshögs socken 
128 Den innehåller 18 personer (tolv män och sex kvinnor). De äldsta var två 
änkor i 50-årsåldern; övriga arbetsvandrare till Tyskland saknade flyttnings-
betyg. Av de 180 utflyttningsbetygen utfärdade i Jämshög (1860-1914) 
framgår att 122 personer var födda i socknen. Av de återstående 58 var 36 
födda i närliggande socknar och 22 var födda i Tyskland.   

Inflyttningar från Tyskland till Jämshögs socken 1860-1914 
Uppgifterna i inflyttningslängderna visar att 77 personer flyttade till Jäms-
hög från Tyskland under perioden 1860-1914. Av dessa var det femton som 
tidigare år hade tagit ut flyttningsbetyg ut ur socknen. Av de 77 inflyttade 
var tjugo födda i Tyskland och tretton av dem var barn. Ytterligare två barn 
var födda i Sverige men hade följt med sina mödrar till Tyskland och sedan 
återvänt till Sverige och bosatt sig i Jämshög. 

Kvinnornas yrkesbeteckningar och titlar vid inflyttningstillfället var: piga 
(7), tjänstepiga (3) och hustru (2). Titlarna torpardotter, inhyses piga och 
arbeterska förekom en gång. Bland männen förekom dräng (5), tjänstedräng 
(3) och torparson (2). Inhyses dräng, vagnmakare och ”herr” förekom en 
gång tillsammans med flera särskilda yrkestitlar för specialister som efter-
frågades av bruken i Holje och Olofström; bruksförvaltare, jordbruksarren-
dator, kontorist, maskinsmed, byggmästare, timmerman och arbetare. I de 
fall födelseorterna angavs för de tyskfödda barnen var de Kiel, Wandsbeck, 
Rotenburg och Hamburg. Några inflyttare var tyska medborgare, tillika gifta 
familjefäder, som hade fått anställning vid Holje bruk. I några fall var även 
hustrurna tyska medborgare och därmed också barnen. I en inflyttad familj 
där familjefadern, ursprungligen kom från Jämshög och hade fått anställning 
på Holje bruk kom hustrun från Kronobergs län och deras tre barn var födda 
i Tyskland. Bruksförvaltaren och byggmästaren, som var i 30- respektive 40-
årsåldern, var tyskar och kom utan familjer. Två ogifta kvinnor flyttade in 
med var sitt oäkta barn, det ena, sex månader gammalt, fött i Kyrkhult och 
det andra en ettåring född i Kronobergs län. Dessa två exempel visar hur 
kvinnor tillsammans med mycket små barn förflyttade sig mellan Sverige 
och Tyskland. En elvaårig pojke, född i Kiel och antecknad som underårig, 
kom ensam och två år senare kom en femårig pojke, även han ensam från 
Kiel. Hälften av de 77 inflyttade var i 20–30-årsåldern, 40 personer var män 
och 37 var kvinnor. Trettiosju personer var födda i Jämshögs socken. De 
övriga var, förutom i Tyskland, födda i grannsocknen Kyrkhult och i 
Tingsås, Västra Torsås och Odensjö, som ligger i Kronobergs län. De byar 
som de bosatte sig i låg i olika delar av Jämshögs socken. 

                                                 
128 Obefintlighetslistan innehåller 14 namn, av vilka ingen har kunna spårats till Tyskland 



 50 

Eringsboda socken  
Näringsliv och sociala förhållanden 
Eringsboda socken är mycket rik på sten. Med en jordmån lik den små-
ländska hade man där samma skäl att utvandra som smålänningarna. Sten-
bundenheten var ett hinder för att bruka jorden. Skogen upptog omkring 75 
procent av ytan och åkern, trots utdikning av mossar, bara omkring 12 pro-
cent. Den svårbrukade jorden var sannolikt den främsta orsaken till att be-
folkningen arbetsvandrade till Tyskland. Socknen saknade sockerbets- och 
vetejordar. Istället odlade man potatis, vilken såldes i Karlskrona och Ron-
neby. Potatisen användes också i brännvinsframställning samt för stärkelse-
framställning utanför socknen. Bäckars och åars vattenfall användes för att 
driva sågverk och kvarnar i flera av byarna.129 Pottaskeframställning, små-
bruk och skogsbruk tillhörde vardagen. Djurhållningen var utbredd eftersom 
det fanns gott om bete i skogarna. Längs huvudgatan i Eringsboda bodde 
hantverkare, varav flera före detta båtsmän i flottan.130 

Eringsboda genomkorsades av viktiga vägar mellan Småland i norr och 
kusten i söder.131 Socknen gick1897 miste om den nya järnvägssträckningen 
mellan Växjö och Karlskrona. År 1905 fick dock byn smalspårig tågförbin-
delse till Nättraby, där man kunde byta till tåg mot Malmö, med färd vidare 
mot Tyskland. Tre år senare invigdes en förlängning av linjen mellan 
Eringsboda och Älmeboda i Småland, vilket ökade såväl gods- som person-
trafiken. Med järnvägsstationernas tillkomst ändrades även postförbindelser-
na; från och med 1905 hade Eringsboda två stationer med posttjänst. 132 

Eringsboda hade avskilts från Tving socken 1871. Befolkningstalet i 
Eringsboda nådde sin höjdpunkt år 1885, med 3 060 invånare.133 Nativiteten 
var hög. År 1871 föddes 117 barn.134 Socknen uppvisade höga siffror över 
andelen direkta understödstagare och utauktionerade barn en bra bit in på 
1900-talet.135  Redan vid den första sockenstämman 1871 bestämdes att den 
som ”ej kunna föda ko och ega fyra minderåriga barn” skulle få fattigvårds-
bidrag, medan ”Enka och ogift skall kunna utan fattigvårdsbidrag försörja 
sig och ett barn”; ensamförsörjande med ett barn skulle alltså inte få fattig-
vårdsbidrag. 136 År 1880 inrättades två fattighus med plats för 14 personer 
vardera.137  Endast ytterligare en socken i Blekinge hade något fattighus 

                                                 
129 Sveriges bebyggelse, 1948, s. 377-79 
130 Håkansson, 1984, s. 8 
131 Älmebodaboken, 1979, s. 104; V-Wiberg 2003, s. 51 
132 Palmgren, 1989, s. 29. På sträckan mellan Alnaryd och Eringsboda var det tågpersonalens ansvar att 
sortera posten. Järnvägen lades ner 1939 och ersattes av buss 
133 SCB, Enheten för befolkningsstatistik 
134 Sveriges bebyggelse 1948, s. 382. En jämförelse visar att år 1945 föds 21 barn i socknen. 
135 Vernersson Wiberg, A-K, 2003, s. 53-54. Av 33 socknar kom Eringsboda på 5:e plats; S.O.S. Kom-
munernas Fattigvård och finanser XII, 1885, Fattigvård på landsbygden, Blekinge län, tab. 1:9 
136 Ronneby kommunstämmoprotokoll, 1871-01-10 
137 S.O.S. Kommunernas Fattigvård och finanser, Eringsboda 1860, 74-, 76, -79, -81 och -82 
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överhuvudtaget, vilket dock sockenstämman där beslutade att avskaffa.138 I 
källorna omnämns Eringsboda som en ort med ”speciellt svåra” förhållanden 
och ”speciellt stor utflyttning”.139 

Eringsboda utmärkte sig bland Blekinges socknar i Kungl. Maj:ts femårs-
berättelser under perioden 1860-1900. Många polisingripanden skedde på 
grund av fylleri och slagsmål. Även om Blekinge som helhet omnämns som 
ett län med stor tillverkning och konsumtion av brännvin och med sedeslöst 
liv till följd av detta, var Eringsboda socken speciellt uppmärksammad. Su-
periet sattes i samband med fattigdom och folklynne.140  Laga skiftet hade 
gjort en del av eringsbodaborna ännu fattigare eftersom sockenallmänningen 
inte längre fanns att tillgå. 

På 1870-talet skänkte en återvändare från Amerika pengar, vilket gjorde 
att den första heldagsskolan kunde öppna 1872, men inte förrän på 1920-
talet var halvdagsskolorna avvecklade överallt i socknen.141 

Utflyttning till Tyskland från Eringsboda socken 1860-1914 
Dokumenterade flyttningsbetyg från Eringsboda till Tyskland för perioden 
1860 -1914 gällde 76 personer, varav 66 hade daterade flyttningsbetyg. End-
ast ett fåtal var ortsbestämda till Lübeck, Hamburg, Kiel och ”De”( 
Deutschland/Tyskland). 

Vilka var de? Alla utom fem var födda i socknen. Av fem utsocknes 
födda var alla kvinnor; fyra unga ogifta samt en 63-årig änka. De utvandrade 
kvinnornas yrkesbeteckningar och titlar var följande: piga (13), backstu-
gudotter (13), inhyses dotter (5), torpardotter (4), inhyses piga (3), båts-
mansdotter (2) och hemmansägardotter (2); titlarna mejerska, arrendators-
dotter, frånskild dotter, änka, försvarslös, inhyses och inhyses mamsell före-
kom en gång vardera. Övriga kvinnor saknade titlar. Männens titlar var inhy-
ses arbetare (3), arbetskarl (2), dräng (2), hemmansägarson (2) och torparson 
(2); titlarna inhyses son, inhyses arbetare, marinsoldat, försvarslös, back-
stugubo, backstuguboson, yngling och järnvägsarbetare förekom en gång. 142 

Som framgår hade de flesta emigranterna/ arbetsvandrarna erfarenheter, 
främst från jordbruket. 

                                                 
138 S.O.S. Kommunernas Fattigvård och finanser, Bräkne-Hoby 1871- 90 
139 S:O:S: Kommunernas fattigvård och finanser 1877-79, Eringsboda; EU 1913, s. 318-21. 
140 Kungl. Maj:ts Femårsberättelse, 1860-1900 
141 Sveriges Bebyggelse, 1948, s. 386, 388 
142 Utflyttningslängd 1850-1920 för Eringsboda och EmiBas 2000 
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Tabell 4.3 Antal personer enligt kön och ålder med daterade flyttningsbetyg till 
Tyskland från Eringsboda, 1860-1914. 

 
           Källa: Utflyttningslängden, Eringsboda socken  
 
Sjutton (26 procent) av de 66 daterade utflyttningsattesterna var utfärdade 
för personer som var upptagna i särskild förteckning, skrivna på församling-
en eller förteckning över obefintliga. Endast fem av utvandrarna, samtliga 
kvinnor, var födda i en annan socken än Tving eller Eringsboda. En av dessa 
var född i Ronneby. Två var födda i Sillhövda (den närmsta grannsocknen) 
och två i Långasjö, som är en grannsocken i Kronobergs län. Attesterna från 
Långasjö är intressanta och berör problematiken med tillförlitligheten i 
materialet. Vid närmare granskning framgick det att dessa två kvinnor (med 
skiftande för- och efternamn på attesterna) hade samma födelsedatum och 
födelseort och alltså gällde en person143   

Inflyttning från Tyskland till Eringsboda socken 1860-1914 
Inflyttningsbetygen från Tyskland till Eringsboda omfattar totalt 28 personer 
1860-1914. Av dessa var det åtta som tidigare hade tagit ut flyttningsbetyg 
ur socknen. Av de inflyttade var tretton män och tio kvinnor. Sex personer 
var födda i Tyskland, fem av dessa var barn. Fyra av de tjugoåtta inflyttade 
återfanns i särskild förteckning, fyra andra ingick i en familj där mannen var 
tysk medborgare från Preeta, hustrun från Eringsboda och barnen födda i 
Elmshorn i Tyskland. Ytterligare tre personer var ogifta kvinnor som kom 
hem med var sitt ”oäkta” barn, födda på obestämda orter i Tyskland, varav 
en skrevs in på socknen med sitt spädbarn. Tjugotvå av tjugotre vuxna var 
födda i Eringsboda socken. Den tjugotredje immigranten var född i Torsås, 
en närliggande socken. En av kvinnorna hade dokumenterad vistelse i både 
Tyskland och i Amerika och en annan både i Tyskland och i Danmark. De 

                                                 
143 Första gången Jacqueline Matilda Johansdotter är upptagen i utflyttningslängden i Eringsboda socken 
är 1876. Hennes titel är backstugudotter, hon är knappt sexton år gammal och skriven i Skeppetånga. 
Nästa gång hon ansöker om flyttningsbetyg är år 1892. Hon är nu fyrtiotvå år, fortfarande ogift, inskriven 
i särskild förteckning och kallar sig Josefina Johansdotter. 
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vuxna var mellan 20 och 30 år gamla. Av de ogifta männen och kvinnorna 
var det bara en som inte hade en familj att flytta hem till. 

Kvinnornas yrkesbeteckningar eller titlar vid inflyttningstillfället var lära-
rinna, hustru, piga, inhyses piga, båtmansdotter och mejerska, vilka förekom 
en gång vardera. Fyra kvinnor saknade yrkesbeteckningar/titlar. Männens 
titlar var hemmansägare (3) och dräng (2); bagare, färgare, smed, skoma-
kare, husägare, jordbruksarbetare och inhyses förekom en gång vardera. En 
man saknade titel. 

Sexton personer av dem som hade flyttningsbetyg till och från Tyskland 
var skrivna i särskild förteckning och placerades på fattighuset; en av dem 
var kvinnan med det nyfödda barnet. Det ska tilläggas att arkivstudier i 
Tyskland visar att fler eringsbodabor utvandrat till Tyskland, än vad som 
framkommer i befintligt svenskt källmaterial. 

Bräkne-Hoby socken 
Näringsliv och sociala förhållanden 
Jämfört med Eringsboda och Jämshög hade Bräkne-Hoby bättre tillgång till 
goda sand- och lerjordar. I samband med skiftesreformerna ökade nyodling-
en och bosättningen. Torparna i socknen var en del av denna utveckling; år 
1870 var de 430 till antalet, en tredjedel av hela Bräkne-Hobys folkmängd. 
Tidigt på 1860-talet utvidgades boskapsskötseln och mjölkproduktionen 
ökade. Det gav möjlighet till försäljning av smör, till exempel till Köpen-
hamn.144 Från småländska höglandet flyter Bräkneån, som var rik på fisk. I 
november fiskades lax och sik. Mörtfisket skapade export till Tyskland via 
tyska sumpskutor som låg och lastade vid åmynningen.145 

Skiftesreformerna frammanade nya yrken. Böndernas moderna bostäder 
med stora fönster skapade till exempel behov av glasmästare. Andra yrken 
var vagnmakare, kakelugnsmakare, bleck- och kopparslagare. År 1900 fanns 
sju sågkvarnar och elva mjölkvarnar. I Bräkne-Hoby socken ingår Järnaviks 
hamn. Många redare hade sina fartyg där. Såväl lastfartyg på väg till Kock-
ums i Malmö som passagerarbåtar trafikerade hamnen.146 Båtsmännen var ett 
specifikt inslag i socknen. I Bräkne-Hoby fanns år 1846 106 båtsmän. 

Även om full näringsfrihet infördes 1864, var brännvinsbränningen den 
enda näringen som kunde räknas som industri under det sena 1800-talet. 
Mellan 1861 och 1909 fanns dock ett pappersbruk i Tararp. Kullagertillverk-
ning från 1899 utvecklades till ett privat kraftverk.   Ett tegelbruk från 1860 

                                                 
144 Wirén, 1962, s. 226  
145 ibid, s. 425 
146 ibid, s. 448 
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utvecklades till stenindustri, i samband med upptäckten av blågrå syenit 
under 1890-talet. På 1910-talet startades en stärkelsefabrik.147 

Hemmansklyvningar i mellersta Blekinges skogsbygd, vilka ledde till 
folkomflyttningar inom socknen, hade ett sent förlopp i Bräkne-Hoby sock-
en. Tätortsbildning var sen på grund av bondesamhällets kvardröjande kon-
servatism i Bräkne-Hobys norra delar.148 Det som snabbade på Bräkne-Hoby 
tätorts utveckling var att nya näringar lokaliserades söder ut, vid järnvägen 
som kom 1889. 

Backstugusittarna och inhyseshjonen sålde sin arbetskraft till bönderna 
och ökade i antal fram till 1860 då det fanns 141 sådana ”matlag”.149 Till-
gången till arbete var dock begränsad och det fanns i socknen många fall för 
fattigvården. Fattighusen var inte uppskattade och det enda som en kort pe-
riod fanns, slogs igen trots hundratals fattiga som frös och svalt.150  Socken-
stämmornas negativa inställning berodde på att fattighus ansågs kosta för 
mycket att driva, samt att man ansåg att systemet ökade fattighjonens antal. 
Istället förordade prästen tillsammans med övriga i sockenstämman att de 
hushåll i socknen, som ansågs kunna, skulle ansvara för husrum och mat för 
de allra fattigaste. En skomakarfamilj till exempel fick ersättning för ett fat-
tighjon, som utgjorde gratis arbetskraft i skomakeriet. I konceptet ingick att 
den fattige skulle få ett yrke, ett sedesamt liv och avskrivas från fattigvår-
dens ansvar. 151   

Utflyttning till Tyskland från Bräkne-Hoby socken 1860-1914 
Dokumenterade flyttningsbetyg från Bräkne-Hoby socken till Tyskland, för 
perioden 1860-1914, gällde 95 personer, vilka var utfärdades mellan åren 
1866 och 1911. Av dessa var 73 daterade.   
 
  

                                                 
147 ibid, s. 249- 252 
148 ibid, s. 281 
149 Arbetsgivarna (bönderna) ansvarade för gemensamma måltider till ”sitt” arbetsfolk. 
150Wirén, 1962,  s. 297-301 
151 ibid, s. 301 
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Tabell 4.4 Antal personer enligt kön och ålder med daterade flyttningsbetyg till 
Tyskland från Bräkne-Hoby, 1860-1914 

 
             Källa: Utflyttningslängden, Bräkne-Hoby socken 

 
Kvinnornas yrkesbeteckning vid utflyttningstillfället var: piga (8), inhyses 
piga (7), båtsmansdotter (3), torpardotter (3) och smedsdotter (1). Kvinnorna 
åkte enligt flyttningsbetygen till Schleswig, Lübeck, Holstein, Kiel, Meck-
lenburg och ”Tyskland”. Det var inte ovanligt att kvinnorna var skrivna ”på 
socknen” (sju personer vid utflyttningen till Tyskland). Sju av de odaterade 
flyttningsbetygen gällde kvinnor.  

Männens titlar var dräng (2) och f.d. båtsman, bondson, sjöman, inhyses 
arbetare och rättare förekom en gång vardera. Männen åkte enlig flyttnings-
betygen till Tyskland, Mecklenburg, Schleswig, Kiel, Lübeck, Holstein, 
Hamburg och Itzehoe. Ingen av männen var dokumenterad ”med familj”. 
Femton bräkne-hobybor hade flyttningsbetyg till Tyskland som var odate-
rade. Enligt flyttningsbetygen var elva män födda i Tyskland, i orterna Wils-
ter, Wachau, Lüneberg, Mildstedt och Rostock. Av dessa var bara två date-
rade medan de övriga tillhörde de ”obefintliga” tysklandsfararna.  

Inflyttning från Tyskland till Bräkne-Hoby socken 1860-1914 
Inflyttningen till Bräkne-Hoby var betydligt mindre än utflyttningen, och 
den varade också under en mer begränsad tid; den sista dokumenterade in-
flyttningen från Tyskland ägde rum 1889. Inflyttningslängden visar att totalt 
nio personer kom från Tyskland, samtliga ogifta. Fyra av dessa hade flytt-
ningsbetyg; en piga, en arbetare, en gosse och en båtsmansdotter. Ytterligare 
fem personer kom ”papperslösa” (utan flyttningsbetyg); två 26-åriga 
drängar, en 23-årig båtsmansdotter tillsammans med sitt spädbarn, samt en 
bondson. 152 Alla utom bondsonen skrevs direkt ”på socknen” 
 

                                                 
152 Den ena inflyttningsattesten är skriven den sjuttonde december och den andra på nyårsafton.  Prästen 
kan ha påskyndat dokumentationen för att få bidrag från länsstyrelsen, vilka socknen hade rätt till, före 
1880 resp. 1886 års slut. 
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Asarums socken 

Näringsliv och sociala förhållanden 
På olika sätt och med olika resultat, men så gott som överallt i Sverige förde 
skiftesreformerna och hemmansklyvningarna med sig att gårdarna delades 
och ledde till betydande nyodlingar. För Asarums sockens del skedde stora 
hemmansklyvningar i den västra skogsbygden, där en mängd nya gårdar 
anlades, men i Asarums by minskade antalet gårdar från tjugo till elva på 
grund av sammanslagningar år mellan åren 1801 år 1860. 153 Här utveckla-
des det så att gårdarna arrenderades ut, medan ägarna bosatte sig i närlig-
gande Karlshamn. Överjägmästare, brukspatron, kronoinspektör, kronofogde 
och stadskassör var exempel på deras titlar. Handelsman Ekstrand ägde en-
sam tre stora gårdar i början 1800-talet, vilka på 1840-talet såldes till Hedda 
Santesson som utvecklade dem till ett storjordbruk på 400 tunnland åker och 
600 tunnland skogs- och betesmarker med tillhörande torp.154 

Av Blekinges sex båtsmanskompanier om vardera 250 man tillhörde Asa-
rum och Ringamåla det femte, där 100 båtsmän togs ut. Till varje båtsman 
hörde ett torp och en familj, vilken utgjorde en inte så ringa del av den tidens 
invånarantal.155 Vid avsked och dödsfall fanns ett otillräckligt skyddsnät för 
övriga familjen, vilken ledde till försörjningssvårigheter, eventuell utvand-
ring eller fattigstugan. Förutom att torparna odlade upp den förut värdelösa 
marken, hade de arbetsskyldighet mot bönderna, som billig arbetskraft. År 
1879 fastställdes följande kontrakt för en obesutten asarumsbo: 

På tiden, som jordägaren själv bestämmer vid varje års början, skall torpa-
ren årligen utföra 120 fullgoda mans- och 30 fullgoda qvinsdagsverken på 
egen kost samt med egna arbetsverktyg. Dagsverken börja om sommaren kl. 
4 och om vintern kl. 6 på morgonen och till solens nedgång, med nödiga 
fristunder för spisning och vila såsom varit brukligt. Skulle torparen utebliva 
från uppbudet dagsverke, skall han för varje förseelse utgöra ett straffdags-
verke, därest icke sjukdom, som ej kunnat i förväg anmälas, varit hindrets 
vållande. Torparen må såväl vid fullgörandet av sina skyldigheter som för 
övrigt ådagalägga trohet, flit och lydnad. Visar han sig olydig eller gensträ-
vig mot jordägaren, upphör detta kontrakt utan vidare uppsägning156  

 
Skogen fälldes för att säljas till städerna och för export samt svedjades för 
potatisodling. Stengärdesgårdar och stenladugårdar uppfördes efter bestäm-
melser om att motarbeta den skogsskövling som skedde.157 Torven ersatte 
veden till viss del, och brännvinspannorna eldades med denna råvara. Tjära 
var en annan viktig skogsprodukt. Det dröjde innan tre industricentra vid 

                                                 
153 Elmqvist, 1965, s. 34 
154 Efter 1827 tilläts åter torpetablering för att bönderna skulle få arbetskraft; Elmqvist, 1965, s. 38 
155 Magnusson, i Elmqvist, 1965, s. 319 
156 ibid, s. 42 
157 ibid, s. 52 
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Mieån uppkom: Vid Stampen och Strömmafallet, vid Granefors och vid 
Långasjönäs. För brukspatron Meyer och handlare Hellerström var den obe-
suttna befolkningen ett argument för att starta den första riktiga industrin i 
Blekinge - Strömma bomullsspinneri. De skriver år 1848: 

… denna fabriksanläggning i synnerhet bliver särdeles nyttig till nytta för 
medellösa föräldrar, vilkas minderåriga barn inom detta samhälle till en 
mängd kunna finna daglig sysselsättning och förtjenst och därmed undvika 
att falla fattigvården till last… 158 

 
Meyer och Hellerström ansåg också att de betalade stora bidrag till många 
fattiga familjer genom att barnen fick arbetsförtjänst i fabriken. Asarums 
församling skrev att de inte ville ta ställning till om det var nyttigt eller skad-
ligt med fabriksarbete för barn, men gav fabriksägarna avdrag på den fattig-
skatt de var ålagda att betala.159 År 1860 startade ett väveri som hade, som 
mest, 350 anställda år 1885. Ett par kilometer upp längs Mieån låg Granefors 
bruk; företaget tillverkade kopparprodukter och hade 1902 hela 110 an-
ställda.160 Långasjönäs pappersbruk låg ytterligare en bit upp längs ån. De 
stora gårdarna hade brännerier, vilka ägarna gjorde stora förtjänster på. 

Från Åsnen passerar Mörrumsån Asarums socken, på sin väg mot Öster-
sjön. År 1874 utökades transportmöjligheterna med Karlshamn-Vislanda 
järnväg, vilket blev startskottet för samhället Svängstas utveckling. Från att 
det där funnits några gårdar, båtsmanstorp, backstugor och en folkskola, 
uppfördes och igångsattes en mängd verksamheter längs med Svängsta järn-
vägsstation. De största var Halda Urfabrik och Mariebergs Yllefabrik.161 
Arbetstillfällen tillkom, vilka kunde förhindra utvandringen.  

Omkring 1880 upptäckte tyska firmor att bergen vid Asarum innehöll 
vackra och hållbara granit- och gnejsarter.162 Gatstensindustrin utvecklades 
och sysselsatte 350 man 1915.163 När efterfrågan steg spred sig stenhuggarna 
uppåt i socknens norra delar och överallt utmed järnvägsstationerna, även 
mellan stationerna, ordnades upplagsplatser för den färdiga stenen. Exporten 
till Tyskland gick lysande ända till första världskrigets utbrott. Efter 1914 
drabbades många stenarbetare av arbetslöshet.164 På Leisagården i Gungvala 
hade fabrikör Ludvig Leissner från Leipzig bosatt sig när han anställts på 
Holje bruk (som lockade tyska yrkesmän). Leissner gav många obesuttna 
asarumsbor utkomst på sin gård genom sin sidoverksamhet: sprit- punsch -
och likörframställning.165 

                                                 
158 ibid, s. 56 
159 ibid, s. 58 
160 ibid, s. 66 
161 Olsson, i Elmqvist, 1965, s. 171-172 
162 ibid, s. 353 
163 Magnusson och Olsson, i Elmqvist, 1965, s. 360 
164 Magnusson, i Elmqvist, 1965, s. 356-359 
165 Olsson, i Elmqvist, 1965 s. 190 
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De årliga födelsesiffrorna i Asarum höll sig från 1860 och framåt i snitt 
mellan 250 och 275 barn. År 1900 föddes som mest 360 barn i församling-
en.166 År 1847 färdigställdes ett nytt skolhus.167 Fram till 1891 fanns fattig-
hjon, sockenstuga och skolhus i samma byggnad i Asarum.168 

Utflyttning till Tyskland från Asarum socken 1860-1914 
Dokumenterade flyttningsbetyg från Asarums socken till Tyskland för peri-
oden gällde 294 personer, av dessa var 247 daterade, 131 män och 116 kvin-
nor. Flest utflyttare återfanns under 1870-talet (för åren 1895 och 1911 finns 
endast fem daterade attester, och inga de följande åren).  

Vilka var de? 204 av de 247 var födda i socknen. Nio var under tio år. 
Två av attesterna berörde tysklandsfödda personer (Schleswig respektive 
”Tyskland”). Bland de 47 odaterade flyttningsattesterna, som inte heller 
anger ålder eller yrke, fanns 16 utflyttade personer vars födelseorter låg i 
Tyskland. 

Kvinnornas yrkesbeteckningar eller titlar vid utflyttningstillfället var: piga 
(23), inhyses piga (16), flicka (9), bonddotter (8), torpardotter (5), båtsmans-
dotter (2) och inhyses dotter (2); titlarna inhyses flicka, försvarslös, ko-
kerska, strykerska, fabriksarbeterska, fröken, ogift tjänarinna och hustru 
(med dotter) förekom en gång vardera. De nio som benämndes ”flickor” 
sökte sig till Tyskland efter anställningar på Strömma fabriksväveri. De var 
mellan 14-20 år gamla. ”Oäkta” son respektive dotter bokfördes tillsammans 
med sina ensamstående mödrar. 

 
Tabell 4.5 Antal personer enligt kön och ålder meddaterade flyttningsbetyg till 
Tyskland från Asarum, 1860-1914. 

 
               Källa: Utflyttningslängden, Asarums socken 

                                                 
166 Ibid, s. 71 
167 Hilmer, i Elmqvist, 1965, s. 129 
168 Elmqvist, 1965, s. 48 
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Männens yrkesbeteckningar var dräng (22), inhyses (17), inhyses dräng (10), 
torparsöner (7), yngling (6), torpare (4), stenhuggare (4), sjöman (4), bond-
son (3), fabriksarbetare (3) och backstugubo (2); titlarna husman, husmans-
son, tunnbindare, mjölnardräng, arbetare, tunnbindarmästare, bagare, konto-
rist, ingenjör och handelsbiträde förekom endast en gång vardera. 

Flera ovan titulerade män är dokumenterade med ”familj”. Samtliga sten-
huggarna reste med fruar och barn men även tunnbindarmästaren, bagaren, 
en av sjömännen och fyra av de inhyses drängarna gjorde detta.  Fruarnas 
namn, barnens antal och namn antecknades inte.           

Inflyttning från Tyskland till Asarum socken 1860-1914 
Inflyttningsuppgifterna från Tyskland till Asarum visar att 109 personer 
anlände åren 1860-1914 (78 av dem mellan 1860 och1894). Inflyttningen var 
alltså mer jämnt fördelad än utflyttningen över perioden. Av de inflyttade 
var 49 män och 60 kvinnor, 15 var barn 0-10 år. 

Av de 109 inflyttade var 48 födda i Asarum. Fyra var födda i närliggande 
socknar, enstaka var födda i Kronobergs och Kalmar län, och några i Norge. 
Åtta vuxna inflyttade var födda i Tyskland, femton var antecknade i särskild 
förteckning och tolv var angivna som obefintliga. Sju av dessa var sjömän. 
En av sjömännen var ”inskrivningsskyldig” vid Kustartilleriet i Karls-
krona.169 En annan obefintlig sjöman återfanns i dödboken för Asarum.170 

Orter som var angivna som avflyttningsorter i Tyskland var Lübeck (6), 
Schleswig (12), Kiel (2) och Berlin (1). På övriga 93 betyg avgavs bara 
Tyskland. Uppgifterna i inflyttningsbetygen innehöll åtta gifta par. Två av 
dessa familjer hade var sitt barn. Sju ogifta svenska kvinnor kom till Asarum 
med sammanlagt tolv små barn födda i Tyskland. 

Det var procentuellt fler svenska kvinnor med oäkta småbarn (12) som 
flyttade in i socknen än som flyttade ut och inflyttarna var äldre än utflyttar-
na och hade fler dokumenterade utlandsvistelser i både Danmark och Tysk-
land. En del benämningar, som flicka, kokerska och strykerska, som före-
kommer i utflyttningslängden, återkommer inte i inflyttningslängderna.           
Kvinnornas yrkesbeteckningar eller titlar vid inflyttningstillfället var piga 
(8), hustru (8), inhyses piga (5), utan titel (5), fabriksarbeterska (3) och tor-
pardotter (3); titlarna barnhusbarn, fröken, änka, fristrykerska och båtmans-
dotter förekom endast en gång. 

Bland männen märks att titlarna för inflyttning var mer specialiserade än för 
utflyttare. Förutom sjöman (7), dräng (6), inhyses (2), inhyses dräng (2), tor-
pardräng och yngling (2), bondson, båtsmansson, arbetare och husägare, före-
kom yrken som fabriksarbetare, timmerman, telegrafdirektör, medicine kandi-
dat, målare, skräddare, snickare, båtsmansson, verkmästare och stenarbetare.  

                                                 
169 ibid 
170 Obefintlighetsboken över Asarum, 1901 
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Sex av inflyttningsbetygen innehöll tyska medborgare med familjer eller 
ensamstående män med speciella yrkeskunskaper. Yrken som restauratör 
(från Berlin), tråddragare och ingenjör (till Graneforsverken) var här an-
givna. Två kvinnor födda 1836 respektive 1840 i Tyskland flyttade in i 
Asarums socken sent på hösten 1871.171 En änka flyttade från Lübeck till 
Asarum med fyra barn mellan tio och två år gamla.172 En kvinna, som be-
nämndes fristrykerska i inflyttningsbetyget, blev inskriven i november 1905. 
Inflyttarna sökte husrum, för kortare eller längre tid i olika byar i Asarum. 
Asarums kyrkby, Froarp och Tostarp stod för 48 procent av inflyttningarna. 

Torhamns socken 
Näringsliv och sociala förhållanden 
Blekinge östra skärgård är djup och vidsträckt. De yttre förutsättningarna är 
helt annorlunda än i skogsbygden. Långt in ligger Karlskrona, väl skyddad 
av några stora och en mängd små öar. Öster om Karlskrona ligger Tor-
hamnslandet, fullt av öar och skär, Ytterön, Öppenskär, Inlängan, Långören, 
Mellanskär, Ungskär och Utlängan. Längst ut i havet ligger Utklippan med 
sin sjöräddningsstation. Alltsedan 1680-talet har denna del av den svenska 
skärgården varit av stort militärt intresse med förbud för utlänningar att vis-
tas fram till början av 1990-talet. Öarna utanför Torhamn saknar nästan skog 
och odlingarna är obetydliga. Här har man alltid levt på havet; på fiske, sjö-
fart, lotsning, sjöfågeljakt och smuggling. Även berget har bidragit till för-
sörjningen och utgjorde en viktig inkomstkälla.173 Skråväsendets avskaf-
fande ökade möjligheterna i skärgården till självständig försörjning via fiske 
och stenhuggeri.174 Torhamns skärgård kännetecknades länge av stark in-
flyttning och stenhuggaröarnas kraftiga befolkningsexpansion kan jämföras 
med den till Blekinges samtida industrisamhällen. Medan dessa långsamt 
växte, minskade kustbefolkningen åter mot 1800-talets mitt.175 Att fiska blev 
nödvändigt för att klara uppehället. Förutom i hushållet användes fisken som 
betalningsmedel i byteshandeln med fastlandets bönder. Bristen på skog 

                                                 
171 Ett migrationsmönster under en femtonårsperiod kunde se ut enligt följande: En pojke föddes år 1865 
och växte upp i Asarums socken Han kom att försörja sig som stenarbetare, men arbetsvandrade senare 
till Danmark där han stannade några år. Sedan arbetsvandrade han till Tyskland. Där han försörjde sig 
som stenarbetare, gifte sig med en tysk kvinna och bildade familj. Efter ytterligare några år flyttade han 
tillbaka till Blekinge, där ytterligare ett barn föddes. Familjen flyttade senare till Bornholm (Rönne), där 
ett tredje barnet föddes, varefter familjen flyttar tillbaka till Asarums socken år 1890. Uppgifterna är 
hämtade ur inflyttningslängden, Blekinge 4, Asarum 1870 – 1913; Hfl, s. 768, akt nr 1890/6 
172 ibid 
173 Björnsson, 1946:17, Frykman, 1969 och Lidström, 1938, i Åkesson, 1991, s. 130 
174 Rosén, 1987, s. 95 ff. 
175 Björnsson, 1946:17, i Åkesson 1991, s. 155; Befolkningsutvecklingen kopplad till begynnande indu-
striutveckling exemplifieras i denna studie med Holje bruks utveckling i Jämshög och Strömma bomulls-
spinneris utveckling i Asarum. 
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orsakade svår kyla vintertid i de fattigas stugor. Den drivved som flöt i land 
räckte inte långt till skärgårdens folk. Människorna på Torhamnslandet fick 
tidigt lära sig att klara sig själva men å andra sidan hade inte barn och vuxna 
någon ladugårdsfogde, rättare eller snål husbonde över sig, vilket många 
andra fattiga hade.176 Djupa konflikter kunde uppstå på grund av de talrika 
gammalpietisternas stränga allvar olika frireligiösa föreningar.177 Både fis-
kare och stenhuggare, vilka ansågs vara fria yrken, gjorde dem till ett ”fa-
rande folk”.178 

Utflyttning till Tyskland från Torhamn socken 1860-1914 
Östra Blekinge hade fram till 1880-talet låga utvandringstal till Tyskland 
vilka åter gick ner på 1890-talet. Den registrerade och daterade utflyttningen 
till Tyskland under perioden uppgick till 59 personer (varav tre födda i Tysk-
land), men ytterligare 39 personer (varav 21 födda i Tyskland) finns namn-
givna med födelseort och år men med odaterade utflyttningsbetyg. 

 

Tabell 4.6 Antal personer enligt kön och ålder som med daterade flyttningsbetyg till 
Tyskland från Torhamn1860-1914  

 
                Källa: Utflyttningsländen Torhamns socken 
 
Kvinnornas yrkesbeteckningar eller titlar vid utflyttningstillfället var: piga 
(16), inhyses piga (3), inhyses piga med oäkta dotter (2), torpardotter (2), 
flicka (2), och änka (2); lotsdotter, fiskardotter, flicka (med oäkta dotter), 
båtsmansänka, inhyses hustru och smedsdotter förekom en gång. Männen 
titulerades vid utflyttningstillfället yngling (3); dräng, torparson, inhyses, 
och inhyses arbetare en gång vardera.  

                                                 
176 Jämför Harry Martinssons skildring av sin barndom i västra Blekinge i boken Nässlorna blomma 
(1881), där  t.ex. husbönder, skollärare och föräldrar ständigt kontrollerade barnen 
177 Berglund, 1986, i Åkesson, 1991, s. 133. Den frireligiösa väckelsens genombrott i skärgården på 1870-
talet är här skildrad av riksdagsman, författare och skärgårdsbon Fabian Månsson 
178 Lidström, 1938, i Åkesson, s. 157. Se även Ella Johansson (1985) som studerat de norrländska sten-
huggarnas flyttningsmönster, vilket förknippas med hårt slit men med oberoende och frihet.  
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Inflyttning från Tyskland till Torhamn socken 1860-1914 
Inflyttningsuppgifterna från Tyskland till Torhamn visar att 27 personer 
flyttade in under åren 1860 till 1914. Av dessa var 7 kvinnor, 14 män och 7 
barn. Femton personer av de 27 inflyttade var födda i Tyskland. 

Kvinnornas yrkesbeteckningar/titlar vid inflyttningstillfället: flicka (2) 
och hustru, torparhustru, torpardotter, piga och inhyses piga en gång vardera. 
Som nämnts tidigare kunde en och samma person åka flera gånger mellan 
Blekinge och Tyskland. En tjugofemårig inhyses piga var dokumenterat 
utflyttad från Torhamn till Tyskland år 1882. Tre år senare, 1885, kom hon 
tillbaka med tre oäkta barn, en ettårig flicka och ett tvillingpar på fyra måna-
der, födda i Loitmarker i Tyskland. I maj 1887 åkte hon tillbaka till Tyskland 
med två av barnen, nu tre respektive två år gamla. En i tvillingparet var inte 
längre i livet. I slutet av oktober 1889 kom pigan tillbaka till Inlängan med 
sina barn. Syskonskaran hade nu utökats med ytterligare en dotter på tre 
månader, född i Kiel.179 En gift fyrtioårig torparhustru flyttade från Sachsen 
till Torhamn med en åttaårig dotter och en sexårig son. En ogift piga från 
Torhamn hade tagit ut flyttningsbetyg för Tyskland i september 1881, tju-
gotre år gammal och återkommit till Inlängan i början av november 1885, 
med en ettårig son och en tvåårig dotter. Pojken var född i Tilds-
feldt/Apenrade och hade sitt efternamn efter fadern medan flickan var född i 
Klipleff/Apenrade och hade moderns efternamn.  Sju år senare, 1892 tog 
pigan ut flyttningsbetyg för att åka tillbaka till Tyskland. Hon åkte, enligt 
den dokumentation som finns, utan sina barn, som nu var sex och sju år 
gamla. Denna inhyses piga hade emellertid gjort ytterligare dokumenterade 
resor mellan Torhamn och Nordtyskland under elva års tid. Det framgick 
inte direkt utan genom tyskt källmaterial, som visade att pigan hade fött yt-
terligare två barn på olika orter i Tyskland. Ett tredje barnet, en flicka, föd-
des i Loitmark, i juni 1885. Denna dotter skulle alltså varit fem månader vid 
ankomsten till Torhamn men om hon följde med sin moder till Sverige finns 
det finns ingen anteckning om, varken i Torhamns in- eller utflyttningslängd. 
Pigan återfinns i obefintlighetslängden, vilket innebär att prästen i Torhamn 
inte visste var hon befann sig. Det fjärde barnet, en flicka, var född i Gre-
vesmühlen i Mecklenburg på våren 1889. Även detta barn var ”obefintligt” i 
Torhamns dokumentation. Eftersom barnen var födda i Tyskland framgår att 
kvinnan periodvis hade vistats där åren 1885-1892, även om detta inte heller 
framgår av dokumentationen från Torhamn. 

Männens yrkesbeteckningar/ titlar vid inflyttningstillfället var gosse (4) 
styrman och arbetare (2); titlarna torparson, fiskarson, yngling, kringstry-
kande, kopparslagare, sjöman och hemmansägare förekom en gång vardera.  

Särskild förteckning och förteckningen över obefintliga omfattade många 
i Torhamn. Perioden 1860-1911 är de obefintliga upptagna årsvis, i slutet av 

                                                 
179 In- och utfl.l. 1882-92, Torhamns socken 
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varje in- och utflyttningslängd. För perioden 1912-30 är de obefintliga sam-
lade på ett ställe. I socknen hade det bott 180 personer som inte deltagit i 
husförhör eller tagit ut flyttningsbetyg. I in- och utflyttningslängden är de 
antecknade med ”vistelse okänd”. Övervägande delen var född i Torhamn 
och 160 av dessa hade följande yrkesbeteckningar: sjömän (42), arbetare 
(28), fiskare (14), stenhuggare (11), inhyses söner (11), inhyses pigor (11), 
drängar (10), torparsöner (8), jordbrukare (6), snickarsöner (5), hemmasöner 
(3), före detta dragoner (2); smed, bondson, torpardotter, lots, dragon, båts-
man, bonde, hemmansägare samt f.d. handlare förekom en gång. Utöver 
dessa finns ett tjugotal obefintliga utan angivna titlar. Av de 180, utan flytt-
ningsbetyg, hade prästen i efterhand fått reda på att 21 personer hade rymt 
till Amerika och att 13 av dessa hade dött där. En annan bekräftades drunk-
nad utanför Kina och sju personer vistades enligt uppgift i Danmark och 
Tyskland. De allra flesta obefintliga var män (164) varav 15 var gifta. Några 
äktenskap upplöstes i domstol långt senare.180 

Sammanfattning 
Samtliga fem socknar uppvisar en omfattande utvandring till Tyskland under 
den undersökta perioden.  Tyskt källmaterial visar fler migranter och en 
ökad kvinnodominans bland migranterna genom att lägga till alla kvinnor 
utan namn som döljer sig bakom immigrerade, registrerade - och oregistre-
rade gifta män ”med familj”. Det här kapitlet pekar ut några push- respektive 
pull-faktorer som kan ha påverkat beslutet att söka sig utomlands, och i så 
fall vart. Utvandringen från Jämshög och Asarum var mest omfattande och 
hade kommit igång tidigare än utvandringen från de övriga tre socknarna. 
Jämshög och Asarum hade tidigt handelsutbyte med Tyskland, och inflyttade 
tyskar med specialistkompetens bidrog starkt till dessa socknars industriella 
utveckling. De välutvecklade kontakterna med Tyskland kan ha bidragit till 
en tidig medvetenhet, bland Asarums och Jämshögs fattigare befolkning, om 
Tyskland som en potentiell arbetsmarknad, vilket i sin tur kan ha underlättat 
de individuella besluten att söka bättre utkomstmöjligheter där. Järnvägens 
tidiga utbyggnad genom Asarum och Jämshög kan ha bidragit ytterligare; 
den erbjöd enklare och billigare persontransporter, men gav också upphov 
till snabbare spridning av information. Att antalet utvandrare sedan mins-
kade från Asarum och Jämshög under perioden 1880-1914 kan möjligen 
förklaras av den lokala industrins utveckling, och av satsningarna inom ut-
bildning. 

Utvandringen till Tyskland från Eringsboda, Bräkne-Hoby och Torhamn 
var mindre omfattande, och kom igång senare. För Eringsbodas del kan detta 
till viss del förklaras med sämre utvecklade handelsförbindelser, liksom den 
sena utbyggnaden av järnvägen. Visserligen hade Bräkne-Hoby, likt Asarum 

                                                 
180 Obefintlighetsboken, Torhamns socken, 1912-1930, AII a:7 
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och Jämshög, handelsförbindelser med Tyskland (bl.a. fiskexport), som 
kunde ha påverkat en tidig utvandring dit. Denna utvandring kan emellertid 
ha bromsats under en tid, inte bara på grund av den sena utbyggnaden av 
järnvägen, utan också på grund av de relativt goda möjligheterna till nyod-
ling i Bräkne-Hoby, liksom bondesamhällets kvardröjande konservatism och 
utvecklingen av en relativt lukrativ boskapsskötsel. Torhamns relativt be-
gränsade och sent utvecklade utvandring till Tyskland kan bland annat för-
klaras av att delar av befolkningen sökte sig till Kalmar snarare än till Tysk-
land, men kanske också av att skärgårdsbefolkningen av tradition var mång-
sysslare och därmed hade lättare att ”ställa om” från den ena näringen till 
den andra. Intressant att notera är att Karlskrona, präglad av militär verk-
samhet och tillhörande specialistyrken, inte utövade någon större dragnings-
kraft på Blekinges fattiga befolkning. 

 

Tabell 4.7  Utvandringen till Tyskland, från fem blekingesocknar 
 
Utflyttade från/     Jämshög         Asarum         Bräkne-Hoby         Eringsboda         Torhamn 
Antal 
1860-1880  98 164 29 26                    4 
1881-1914  27   83 44 40                  55 
                            125                        247                       73                         66                  59 
__________________________________________________________________________ 

                       Källa: Utflyttningslängder 1860-1914 
 
 
Tabell 4.8  Jämförande migrationsstatistik 1860-1914.  
 
Socken       Jämshög         Eringsboda         Bräkne-Hoby        Asarum         Torhamn 
Invånare  
1886 /1914    5557/5631        3015/2417               5802/5565               6183/9308181    4349/3039 
 
Utflyttade     180182               76                        95183                 294184         98 
 
Födda i  Ty    22                      4                        11                           18              24 
  
Inflyttade       77                  28                    9                  109         27 
 
Födda i Ty     20                    6                    1                   20               15          
   
Obefintliga* 57                     13                        22                          57               39  
* år 1894 
________________________________________________________________________________ 

Källa: Invånare: SOS, Folkmängden och dess förändringar, 1914-12-31; 
Bearbetningar av in- och utflyttningslängder 1860-1914. 

 

                                                 
181 Ringamåla hade 1883 bildat egen församling. Asarum tappade då 2600 invånare. 
182 Efter 1897 - endast fyra utflyttningsbetyg. 
183 Sista utflyttningsbetyget 1911 
184 Efter 1894 - endast ett utflyttningsbetyg 
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Kapitel 5 visar att arkivstudier i Tyskland personer från både Jämshög, 
Eringsboda, Bräkne-Hoby, Asarum och Torhamn har emigrerat/ arbetsvand-
rat samtidigt som det inte framkommer några uppgifter om dessa i befintliga 
passjournaler eller i ut- och inflyttningslängder i Sverige.  

Ett tydligt kännetecken för utvandringen från de fem blekingesocknarna 
är att kvinnorna, till största delen i arbetsför och reproduktiv ålder, domine-
rar. Att döma av registrerade yrkesbeteckningar och titlar tycks de flesta av 
dem ha varit fattiga. De sökte sig till Tyskland för relativt okvalificerade 
arbeten, för kortare eller längre perioder. Det relativt korta avståndet mellan 
Blekinge och norra Tyskland, liksom slopandet av passtvånget mellan åren 
1860 och 1884, möjliggjorde för en och samma person att resa fram och 
tillbaka flera gånger under loppet av några år; flera utflyttade kvinnor åter-
finns nämligen senare i inflyttningslängderna, och kan därmed betraktas som 
återflyttare. Registren avslöjar också att flera av kvinnorna födde barn i 
Tyskland. I utflyttningslängderna för de fem blekingesocknarna är 751 per-
soner upptagna för resa till Tyskland, varav 79 var födda i Tyskland. De var 
så gott som alla födda av svenska mödrar, som tidigare vistats i Tyskland. 
Motsvarande siffra ur inflyttningslängden är 250 personer, varav 62 av bar-
nen var födda i Tyskland av, nästan uteslutande, svenska mödrar. Ibland 
lämnades småbarnen i Blekinge, medan modern reste till Tyskland för en ny 
arbetssäsong. Regelbundna arbetsvandringar till Tyskland, som för vissa 
slutade i en permanent emigration, innebar sannolikt att åtminstone samti-
dens fattiga befolkning betraktade migrationen som ett bekant - dock inte 
problemfritt - inslag i tillvaron. 

Kapitel fem har med hjälp av intervjuer, ut- och inflyttningslängder, brev, 
bouppteckningar, domstolsprotokoll, vigselbevis, dödsattester, husförhörs-
längder, mantalslängder, intervjuer och dokumentation från Danmark och 
Tyskland, samlat källmaterial inför fortsatta kvalitativa mikrostudier för 
tidstypiska livslinjer av arbetsvandrare i de fem blekingesocknarna. 
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5 Blekingebor i Danmark 

Det föregående kapitlet belyste Blekinge som utvandringsort, medan detta är 
det första i en serie som fokuserar på migranternas destinationsorter i Dan-
mark och Tyskland. Kapitlet utgår från Köpenhamn, för att sedan belysa 
utvandringen till Vordingborg på södra Själland. Till viss del hör utvand-
ringen till Danmark samman med den till Tyskland, eftersom många av de 
blekingebor som vistades i Danmark lockades vidare till Kiel och Mecklen-
burg. Järnvägen mellan Köpenhamn och Vordingborg på södra Själland, som 
byggdes i samband med Danmarks industrialisering, gav Vordingborg ett 
stort uppsving och då intensifierades arbetsvandringen till staden med om-
nejd. De goda kommunikationerna till Vordingborg var en del i agenters 
strategi att förmedla arbetskraft till lantgodsen i närområdet.185 Senare, när 
järnvägsbroar anlades från Själland till Falster och vidare till Lolland med 
sin färjehamn i Rødby, underlättades trafiken mellan Danmark och Tyskland 
än mer. Vid sidan av resor via Danmark, fortsatte arbetsvandrare givetvis att 
färdas direkt mellan hamnarna i Blekinge och norra Tyskland. Kapitlet söker 
svar på varför blekingeborna sökte sig till Danmark och vad de arbetade 
med. 

Köpenhamn 
Den största delen av varuproduktionen i Danmark hade hittills haft avsätt-
ning på den lokala marknaden. Med den tilltagande urbaniseringen och ut-
vecklingen av industriella produktionsmetoder, ökade behovet av en väl 
utbyggd och fungerande infrastruktur, som i sin tur kunde vidga avsätt-
ningsmöjligheterna. När detta väl kom igång lockades arbetskraft från Sve-
rige. Exakt hur många personer det rörde sig om är svårt att fastställa. Jämfö-
relser av svensk och dansk utflyttnings- respektive inflyttningsstatistik avslö-
jar att fler personer kom till Danmark än vad de svenska registren visar.  
Odokumenterad arbetsvandring fortsatte alltså att äga rum trots 1884 års 
lagstiftning.   
 
 
  

                                                 
185 Willerslev, 1883, -87 
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Tabell 5.1 Registrerad utflyttning från Sverige och inflyttning till Danmark 
 
                                    1871-80        1881-90       1891-1900                                                                                          
Från Sverige            18 911         23493         16008                    
Till  Danmark          24 148         33802         35555 
 
Källa: Historisk statistik för Sverige, Del 1. Befolkning SCB, tab. 45; Statistisk tabelvaerk 
1883, 1892 og 1904 
 
En viktig pull-faktor i sammanhanget var kombinationen av lediga arbetstill-
fällen och höga löner i Danmark. Då välståndet var högre i Danmark i jäm-
förelse med i Sverige i mitten på 1800-talet var löneförhållandena bättre än 
för den svenska arbetskraften. Möjligheten att skaffa en jordlott var till ex-
empel mycket större för en dansk lantarbetare än för en svensk.186 Då de 
svenska lönerna var låga kunde kvinnor nästan fördubbla sin lön under vis-
telse i Danmark.187 För danska arbetsgivare var samtidigt svensk arbetskraft 
billigare än dansk.188 Löneutvecklingen för lantarbetskraften i Danmark un-
der 1850–60-talen är, enligt Willerslev, dåligt belyst därför att det har varit 
svårt att generellt avgöra naturaförmånernas roll som en del av den utbeta-
lade lönen.189 Enstaka danska protokoll finns bevarade, vilka avslöjar att 
hundraprocentiga lönepåslag, i jämförelse med svenska förhållanden, utbeta-
lades till sydsvenskar på Nordsjälland.190 Även mot tyska gränsen gällde 
lönepåslagen för fysiskt starka, mestadels unga, kvinnor som fick slita 
mycket hårt under långa arbetsdagar.191 

Ett material som har använts i forskningen för att jämföra svenska och 
danska förhållanden är en redogörelse av Adelborg. Hon fick i uppdrag av 
FBF att åka till Danmark för att skildra de unga svenskornas vardag där. Hon 
redovisade att ett års säsongsarbete kunde ge 100 kronor där 70 kronor 
kunde sparas för att ta med sig hem. Detta ska jämföras med en årslön i 
Sydsverige på 30-40 kronor. Samma sak gällde för väverskor i Danmark, där 
lönespannet för en vecka varierade från 7 till 14 kronor vid ackord.192 Detta 
stämmer väl med övriga danska studier om kvinnolöner. I Sverige låg en 
genomsnittlig veckolön för en textilarbetare mellan 6,60 och 7,20 kronor i 
slutet av 1880-talet.193 Willerslev har också fått fram uppgifter om kvinnliga 

                                                 
186 Willerslev, 1983, s. 40 
187 Engman, 2008, s. 11 
188 Nordqvist, 2011, s. 13 
189 Willerslev, 1883, s. 46 
190 Faestemand J. O. Christensen. Protokol nr. 7, 1882 f (SA, Kbh.), Social-demokraten.Wages in Sweden, 
II, appendix i Willerslev, 1983, s. 46 
191 Willerslev, 1883, s. 47 
192 Resultaten publicerades i föreningens tidskrift Dagny år 1890 och 1893 
193 Om lönerna på Rubens dampväveri, se 6/8 1886. På Hellebäck fabrik var veckolönen på väveriet 10-
11 kr, på klädesfabriken 9 kr för såväl män som kvinnor (Social-Demokraten,1891-05-28). Wages in 
Sweden, I, s. 220, i Willerslev, 1983, s. 48 
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tegelarbeterskor, som tjänade 80 kronor i månaden för säsongsarbete från 
maj till oktober under 1880-talet. 

Den övervägande delen av de som arbetsvandrade till Danmark var okva-
lificerade. Kvinnorna var det i synnerhet medan ett undantag bland männen 
var stenhuggarna från Blekinge. Kvinnornas rörlighet mellan olika tjänster 
och orter var stor. Kvinnornas var inte bundna till någon speciell ort utan 
kunde ta tjänst på olika håll. Även variationen i tjänsterna var stor. Allra 
vanligast var korta anställningar på en månad men även två, tre och sex må-
nader var vanliga. Kvinnornas rörlighet mellan olika arbetsplatser kan tolkas 
som att det var relativt gott om arbeten. De kände sig tillräcklig säkra på att 
kunna försörja sig och var därför inte bundna till en plats eller tjänst för nå-
gon längre tid.194 

Tabell 5.2 visar anställningstider för svenska tjänstekvinnor som sökte ar-
bete på Jacobsens Faestekontor i Köpenhamn (en slags arbetsförmedling) 
under perioden 25 april 1899 till 24 april 1900. De flesta av dem som bytte 
arbetsplats ofta var unga, vilket tyder på att de hade svårare att finna sig 
tillrätta och/eller att de var angelägna att söka förbättra sina villkor.195 

Tabell 5.2 Kvinnors anställningstid, exemplet Jacobsens faestekontor 
 
Anställningstid 
i månader 

1 
 

2 
 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 24

Antal kvinnor    0 12 12 5 
 

8 
 

11  2 6 2 2 1 6 6 1 

Källa: Jacobsens Faesteprotokoller 25/4 1899 -24/4 1900, Politiets Registerblade  
1983 – 1923, Kobenhavns Stadsarkiv, Invandrerdatabasen, Arbejdsophold.  
 
Från Lyngby polisstation i Köpenhamn finns bevarade obholdsbøger 1875-
1907, med ett kort avbrott 1896-99. Dessa visar att många kvinnor arbetade 
säsongsvis i Köpenhamn och efter några år flyttade tillbaka till hembygden i 
Sverige. Dokumentationen från Lyngby Politistation för perioden 1900-1907 
visar att det fanns en fabrik i Lyngby där nästan bara män var anställda; 
samtliga var tegelbruksarbetare. Den annars så typiska arbetsperioden för 
den säsongsarbetande lantarbetskraften i utlandet, från vår till sen höst, 
gällde inte för det årligt anställda fabriksarbetarna.   

Tabell 5.3 Arbetskraft från Blekinge i Lyngby, 1900-07 
 
År Kvinnor Män 
1900 4 12 
1901 -  -  
1902 6 27 
1907 1   6     
                               11                               45  =  66 

Källa: Kph:s amts – nordre birk – utstedsobholdsbøger ved Lyngby Politistation, 1900-1907. 

                                                 
194 Nordqvist, 2011, s. 147 
195 ibid 
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Alla var dock inte lika framgångsrika när det gällde att hitta drägliga arbeten. 
Många kvinnor hamnade i prostitution. Observationsprotokol över Köpen-
hamns ”lösagtige fruentimmere”, åren 1865-68, där 104 svenska kvinnor 
anhölls av polisen, får spegla situationen i Danmark.196 Av dessa dokumente-
rat lösaktiga kvinnor var tre fjärdedelar mellan 20 och 30 år. Tolv procent 
var yngre; den yngsta fjorton och den äldsta fyrtiosju år. Bland denna grupp 
kvinnor fanns sömmerskor, lantarbetare, fabriksarbete, värdshusvärdar, hu-
sor och arbetslösa men även sångerskor från Stockholm. Av sammanlagt 682 
registrerade prostituerade kvinnor i Köpenhamn 1882 var 117 svenskor; de 
flesta i 20-årsåldern. 197 Jag återkommer till prostitutionen och dess plats i 
samtidens diskussion om utvandringens konsekvenser. BLT skriver: Varning 
för emigranter till Danmark. Artikeln beskriver hur svenskar blivit avvisade 
från Köpenhamn. //… försvarslösa svenskar … i ett mycket utblottadt och 
eländigt tillstånd, efter att hafva blifvit vederbörligen exploiterade i Dan-
mark och Tyskland, dit de på spekulation begifvit sig för att få arbetstjenst… 
// 198  

Vordingborg med omnejd 
Agenter i Köpenhamn lockade också den svenska arbetskraften i Köpen-
hamn till industri- och jordbruksarbete i andra delar av Danmark. Den höga 
boniteten i södra Danmark gjorde sockerbetsodling lämplig. Detta krävde 
dräneringsrör av tegel för täckdikning av stora ytor. Detta krävde i sin tur 
mycket arbetskraft i tegelbruken. Kvinnliga säsongsarbetare kunde på 1870-
talet tjäna 110 kr under en sommarsäsong.199 Även om husrum, men förmod-
ligen ingen mat, ingick, var detta mer än dubbelt så mycket som arbetslönen 
under ett helt år i Blekinge.200 Danska städer söder om Köpenhamn, mot 
tyska gränsen, drog till sig svensk arbetskraft. Även för den som inte tänkt 
sig att arbeta i Tyskland, drog arbetsmöjligheter i den riktningen.201 Unga 
kvinnor från Öljehult och Eringsboda lockades till arbetsplatser i Vording-

                                                 
196 Observationsprotokol över lösaktiga eller för lösaktighet misstänkte fruentimmere 1865- 
68/LA. Köpenhamn; Danmarks statistik, 1913, s. 570 
197 Från år 1869 blev utländska kvinnor registrerade som offentligt prostituerade, vilket innebar krav på 
läkarbesök m.m. Willerslev 1983, s. 181; Danmarks statistik 19131, s. 625 ff. 
198 BLT, 1881-01-15, s. 3 
199 Boyhus Else-Marie, 1973, Sukkerroer, s. 136 
200 Willerslev, 1983, s. 47 
201 Att de svenska säsongsarbetarna var den mest mobila gruppen är 250 personer med obholdsbøger i 
Rødby, åren 1875-77, ett bevis för. Tolv dokumenterades dessutom för vidare arbetsvandring till Lübeck. 
201 Omvänt fanns åtskilliga säsongsarbetande svenskar som kom från Tyskland till Danmark. I obholds-
bogsprotokol för Kolding herred 1875-1906 finns åtskilliga exempel på svenskar, där legitimationspap-
perna anger skuldmålsbog eller gesindebuch (tysk motsvarighet) bl.a. för året 1881, nr 291, 292, 293, 
304, 508, (LA, Viborg). Skuldmålsbog fungerade som ett redskap för social kontroll. I boken skulle det 
noteras när och hur länge man var anställd. Offentlige fruentimmer var också tvungna att inneha en prosti-
tutionsskuldmålsbog, där all data rörande kvinnan skulle skrivas ner. 
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borg. Passjournaler visar upparbetade kontakter mellan Blekinge och till 
exempel Rosenfeldts gods utanför Vordingborg. Tabell 5.4 och 5.5 listar 
några av de runt hundra kvinnor från Blekinge, som mellan 1885 och 1901 
hade fått anställning hos denna arbetsgivare.202 Kvinnor från till exempel 
Öljehults socken hade tryggheten att kunna göra gemensamma resor till 
Vordingborg; trygghet både för anhöriga hemma i Blekinge och för kvin-
norna själva. Eftersom annonser i Blekinges tidningar var mycket vanliga 
fanns det med all sannolikhet agenter med i marknadsföringen för att locka 
Öljehults kvinnor till Vordingborg och dess omland.  

Tabell 5.4 Exempel på arbetskraft från Eringsboda till Vordingborg, 1885-1901 

 
Namn                Född         Titel Anställd  Arbetsplats 
A-M Gustafsson                 1868-01-16       tjänstepiga  1885-11-23  Rosenfeldt 
(Broddamåla) 
Botilda Svensson           tj.p (42 år) 1895  Rosenfeldt 
Otto Ferdinand Rosenqvist   1898  Rosenfeldt   
Alma Carlsdotter                1882-09-24 1900  Rosenfeldt             
Karl Johan Svensson              1848-                                  1900   Rosenfeldt      
Karl Johan Svensson              1848-  1901  Rosenfeldt   
Ida Vilhelmina Farm              1851-                                  1900   Rosenfeldt   
Ida Vilhelmina Farm              1851-  1901  Rosenfeldt   
Amanda Johansdr/Petersdr   (15 år)   1900  Rosenfeldt   
Amanda Johansdr/Petersdr    (16 år)   1901  Rosenfeldt   
Hilda Augusta Johansdr (Ulfsmåla)        1901                          Rosenfeldt   
Gustafva Svensson (Stångsmåla)           1901  Rosenfeldt           

                                     Källa: Obholdsbøger över Rosenfeldts gods 1885-1901 

 
År 1895 anställdes åtta tjänstekvinnor från Öljehult på Rosenfeldts gods, 
följande år ytterligare femton kvinnor i åldrarna femton till trettiotre år. År 
1897 anställdes tre kvinnor, sjutton, tjugo och tjugotvå år gamla. De följande 
åren fanns inga dokumenterade öljehultsbor, medan år 1900 sju tjänstekvin-
nor dokumenterades. Genom att utföra det jordbruksarbete den danska ar-
betskraften inte längre ville ha, bidrog Blekinges kvinnor till Danmarks 
industrialisering. Inflyttningen av arbetskraft från Blekinge till Vordingborg 
och södra Danmark var fortfarande stor år 1920. 
 
  

                                                 
202 Vordingborg byfoged Afg. G Pasjournal 1895-1918 
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Tabell 5.5 Exempel på arbeterskor från Öljehult till Vordingborg år 1900 
 
Nr  Namn  Född_____ Arbetsplats  
Olivia Birgersson  1879-10-19 Rosenfeldt 
Anna Birgersson  1874-12-21  Rosenfeldt 
Emma Birgersson   1883-09-28  Rosenfeldt 
Hilda Svensson/Jönsson 1882-09-29  Rosenfeldt 
Sofia Gustafsson  1876-07-06 Rosenfeldt 
Ida Bengtsson  1884-01-19  Rosenfeldt 
Matilda Jönson                                 1866-02 Rosenfeldt                     
Källa: Obholdsbog över Rosenfeldts gods 1900 

 
Nyfödda barn följde sina mödrar och mormödrar för att söka arbete. Enligt 
inflyttningslängden för Vordingborg år 1894 följde ett fyra dagar gammalt 
flickebarn sin moder, som anställs hos torparen Mortensen på Veilögaard, 
för arbete från och med femtonde juni. Kvinnan hade arbetat för torparen 
under juni månad året innan, och nu var hon tillbaka med en dotter och sin 
egen moder. De hade inga obholdsbøger, ingen arbetsplats dokumenterad 
och ingen egen bostad. Liknande kartläggningar för fler blekingesocknar 
skulle troligen visa att Vordingborg med omnejd drog till sig arbetskraft från 
hela Blekinge och övriga södra Sverige; till såväl stora arbetsplatser som till  
enepigepladser. 203 

I Vordingborgs järnvägsnät ingick tågförbindelser till Kalvhave färjeläge 
varifrån varor från staden och dess omgivningar exporterades. I närliggande 
staden Köng fanns det en linnefabrik stor med verksamhet under åren 1781-
1906. Köng Linnefabrik sörjde för arbetarbostäder, skola, ett sjukhus och 
olika sociala institutioner, vilka tillsammans utgjorde ett eget litet samhälle 
inom det ordinarie. Här arbetade bland annat kvinnliga arbetsvandrare från 
Blekinge.204 I passjournalerna anges många stora arbetsplatser för kvinnor 
och män, runt Vordingborg. Tjänstekarlen Bernard Karlsson, trettioett år 
gammal, från Öljehult, var till exempel anställd av tegelbruksägaren Hans B 
Nielsen i Svendsborg år 1892. Karlssons uppgift var att framställa dräne-
ringsrör. Han fortsatte året efter mot Tyskland.205 Även handelsreande skulle 
anmäla sig i passjournalerna för den tid de önskade stanna på en plats. 
Vordingborgs läge var som ett nav i Östersjön; en mötesplats för handelsmän 
från till exempel Mecklenburg, Berlin, Flensburg och Danzig där varor från 
danska städer som Odense, Köpenhamn, Roskilde och Randers bytte ägare. 
Staden med sina stora marknader utgjorde en magnet för tysk, dansk och 
svensk arbetskraft. För de arbetsvandrande svenskarna fanns där möjlighet 
att förkovra sig i tyska språket, samt införskaffa information om arbetsmark-
naden i Tyskland. 

                                                 
203 Platser där en arbetsgivare bara hade en enda kvinna anställd. 
204 Jörgensen, 2003 
205 Kphns amts – nordre birk – utstedsobholdsbøger ved Lyngby Politistation, 1900-1907. 
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En ”danmarksfarares” öde 
Hur utvandringen kunde te sig för den enskilda individen illustreras här med 
Sevia Karlsson. Genom hennes levnadsöde kan ges en inblick i hur migrat-
ionen formades av möjligheter och hinder på båda sidor om havet. Sevia 
föddes år 1905 i en stor barnaskara i Småland, strax norr om Blekinges 
gräns. Efter konfirmationen tog hon tjänst på stora närliggande gårdar i 
gränstrakten mellan landskapen, efter samma mönster som flertalet av hen-
nes sex syskon. År 1922 valde Sevia dock en annan väg i livet än sina för-
äldrar och syskon. Hon ansökte om flyttningsbetyg för att bli ”danmarksfa-
rare” och vinkade adjö till sin hembygd samma år. Järnvägslinjerna var väl 
utbyggda och Sevia åkte först till Köpenhamn. Hon valde medvetet bort 
jordbruksarbete. Hon försökte istället att få någon annan form av lönearbete, 
som inte var lika slitsamt och där hon inte var bunden att bo hos sin arbets-
givare. Sevias föräldrar hade ordnat ett möjligt boende för sin dotter, ef-
tersom en faster till Sevia tidigare under 1880-talet hade arbetsvandrat till 
Köpenhamn, gift sig och bosatt sig på ön Amager.206 Sevia lyckades dock 
skaffa både arbete och boende i Köpenhamn. Under sin tid i huvudstaden såg 
och hörde hon talas om svenska kvinnor som hamnat i prostitution. Sevia 
sökte sig, som så många andra, bort från Köpenhamn.207 Hon fick jobb i 
Nestved på Själland och senare i Nakskov på västra sidan av Lolland där hon 
fick tjänst i en matservering, även där med lön för att betala eget boende. 

Sevia träffade danske medborgaren Einar Hansen under sin tid i Köpen-
hamn. De blev ett par. Möjligen hade de träffats redan i Blekinge, då Einar 
varit och hälsat på släktingar. Einar uppmuntrades att gå i sin fars fotspår 
och fick tjänst som lokförare på den danska statsägda järnvägen (DSB). Pa-
ret kunde då gifta sig. Året var 1925. De skaffade ett stort hus i Næstved, 
nära tyska gränsen, med stor trädgård, full av fruktträd och olika sorters 
grönsaker och blommor. Paret fick tre flickor i äktenskapet, vilket var ett 
resultat av att Sevia själv bestämde över sin kropp och inte ständigt var gra-
vid, vilket hennes mor varit. Paret höll god kontakt med Sverige livet ut, 
även om det mest var brevledes. Många svenska tegelbruksarbetare hade 
bosatt sig i staden, vilket föranlett att Sevia blev ägare till en frokostbutik, 
där hon tillhandahöll arbetarnas lunchlådor. Arbetet tillät inte några längre 
ledigheter men parets barn var på besök hos mormor och morfar och hos 
kusinerna i Blekinge. Det dansk-svenska släktskapet är fortfarande idag ak-
tivt.208 

 
 
 

                                                 
206 Kph:s amts – nordre birk – utstedsholdsbøger ved Lyngby Polisstation 1875-79, 1879-90, 
1890-95 
207 Kph:s amts –nordre birk. Afd 6. Protokol over logerande i Klampenborg, 1910-18 
208 Intervju med Siv Svensson, 2013- 02-07 och Verner Svensson, 2013-07-24 
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Figur 5.1 Vid styret Sevias dotter Tove på besök i Blekinge. 

 
                                                               Källa: Foto Verner Svensson (privat samling) 
 
Sevia höll sina innersta känslor angående emigrationen för sig själv. Hon 
ville aldrig tala med sina barn och barnbarn om det val hon gjorde när hon 
flyttade från Sverige.209 Hennes nu levande släktingar menar dock att det inte 
råder några tvivel om att hon fick ett mycket bra liv i Danmark och att hon 
aldrig ångrade att hon lämnade sin hembygd i Sverige. Hon var dock med-
veten om att det gick sämre för andra danmarksfarare.210 

För många svenska kvinnor i Vordingborg, på omkringliggande lantgods 
och i städerna, övergick således arbetsvandringen till emigration. Exemplet 
Sevia visar hur en fattig piga kunde, genom migrationen, bryta samhällets 
förväntningar och bli en självständig kvinna. Hon var dock inte någon själv-
klar förebild för den svenska borgerligheten. I tidskriften Dagny skrevs det 
om både de negativa konsekvenser emigrationen fick för Sverige och de 
konsekvenser den fick för de arbetsvandrande kvinnorna.211 Uppgifter från 
till exempel polisregister, FBF, KB och UD visar däremot att svenskarna 
ansågs flitiga men att de dumpade lönerna i både Tyskland och Danmark. 
Fattigdomen bland dem skapade ibland bekymmer i form av osedlighet, med 
inkomster som genererades av lösaktighet och tillåten prostitution. För att 
hjälpa de utsatta svenska kvinnorna skapades engagemang på olika nivåer i 
Sverige. Problemet var inte bara moraliskt utan också ekonomiskt, eftersom 
mödrar med småbarn i utlandet blev hemsända, och dyrbara för de svenska 

                                                 
209 Intervjuer med Siv Svensson, Verner Svensson, Margrete Hansen 2013-02-22 och  Else 
Andersen 2013-02-28. 
210 Ibid 
211 Dagny, 1890, s. 1, 11 
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hemsocknarna.  FBF:s inställning var klar i frågan, dansk lag, där otukt utan-
för äktenskapet var tillåtet för prostituerade men inte för andra, var förkastlig 
och cynisk och därtill ett problem för föreningen, när den skulle försöka 
hjälpa kvinnorna. Förbundets kamp för sedlighet förenade istället Danmarks 
och Sveriges borgerlighet. Sevia är på sätt och vis ett exempel på en enskild 
kvinna som belyser något nytt och viktigt för kvinnorna runt 1900-talets 
början. För henne och många andra var klassresan viktigare än national-
iteten.  Det är viktigt att förstå innebörden av det val Sevia gjorde när hon 
stannade i Danmark, eftersom det inte var självklart för alla att applådera 
hennes beslut då. Medan nationen var viktig för FBF och svenska myndig-
heter (se även kapitel 8), ansågs Sevia vara en fara som förebild för andra 
kvinnor men också för att ha svikit sitt hemland. 

Dansk syn på arbetsvandring från Sverige 
Även om de danska arbetarna såg ned på svenskarna, då deras närvaro i lan-
det höll nere lönerna, var det egentligen mot arbetsgivarna som de danska 
arbetarna riktade sin kritik. Danske inrikesministern däremot var mycket 
sträng med naturaliseringen av svenskar. Endast 504 personer fick danskt 
medborgarskap mellan åren 1850 och 1890, i medeltal fjorton personer per 
år.212 För att bli naturaliserad skulle man som vuxen ha befunnit sig i Dan-
mark i minst tolv år.213 Ett barn som var fött av svensk mor i Danmark blev 
dansk medborgare först vid myndighetsåldern.214 Barn födda i blandäkten-
skap fick faderns nationalitet, medan barn som föddes utanför äktenskapet 
fick moderns medborgarskap.215 Samma princip gällde i Tyskland. I Dan-
mark ändrades reglerna 1898, då ett giftermål med en dansk medborgare 
medförde att barn tillkomna både före och efter ingånget giftermål blev 
danska medborgare. Synen på arbetsvandringen till Danmark var olika i 
olika samhällsklasser och förknippades bland annat med ekonomi och moral. 
De få naturaliseringarna hade ekonomiska skäl. Danska staten ville undvika 
försörjningsbördan för arbetsföra svenskar, som inte skaffade inkomst på 
egen hand, samt för barn och gamla. Naturaliseringar av danskar och tyskar i 
Sverige var också få, av samma skäl, men eftersom lönerna i Sverige inte 
lockade, var det inget problem för den svenska regeringen. 

Osedligheten var en annan sida som påverkade danskarnas syn på svens-
karna. Här fanns en samsyn mellan borgerskapets svenska och danska kvin-
nor, vilka varken ville se oäkta barn eller osedligt leverne. Dansk forskning 
har kommit fram till att det snarare var de danska myndigheterna som ond-

                                                 
212 Alfabetiskt navneregister, s. 314. Rigsdagstidende B 1873/74 i Willerslev, 1983, s. 165 
213 Indenrigsministeriet I. Kontor J. Sag 1663/1895 
214 S.U. nr. 19, s. 200, i Willerslev, 1983, s. 164 
215 H. Matzen Den danske statsförfatningsret, I, 1895, s. 114 i Willerslev 1983, s. 164 
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gjorde sig över osedliga svenska kvinnor, medan det danska folkets inställ-
ning till arbetsvandrare från Sverige gällde hur mycket pengar de själva 
skulle få i plånboken efter veckans slit. Danskarna föredrog tyskar som ar-
betskamrater framför svenskar, av den anledningen att svenskarna drog ner 
lönerna, medan tysk arbetskraft inte sålde sig så billigt. Den danske ekono-
men V Falbe Hansen skrev redan 1869 att den stora invandringen av svens-
kar bidrog till lönedumpning.216 Fackföreningshistorikern H Bruun menade 
att danskarnas rätt till fackföreningar, som kom först 1899, hade fördröjts 25 
år på grund av att danska arbetsgivare använde (eller som danskarna såg det: 
utnyttjade) svensk och tysk arbetskraft.217 Socialdemokraten August Palm 
skrev på 1880-talet, när han uppehöll sig i Danmark: ”I Danmark havde 
arbejderne nemlig på den tid så sturt obehag af svenskerne, thi så såre en 
strejke obstod, sendtes strejkebryderagenter til vort land for at skaffe 
strejkebrydere, hvilket også lykkedes”.218 Kanske var den antisvenska stäm-
ningen som störst där svenskarna var som flest. Sockerbetsarbeterskorna i 
södra Danmark beskyllde de svenska kvinnorna för att de måste passas som 
barn och menade att detta hade med den svenska nationalkaraktären att 
göra.219 I andra sammanhang betraktades svenska kvinnor och män som sla-
var och svenskfientligheten var särskilt utbredd i jordbrukskretsar.220 Tid-
ningarnas karakteristik av svenskarnas dåliga inflytande genom sin påstådda 
falskhet, sina kriminella handlingar, sitt spritmissbruk och sin lössläppthet 
överfördes till nästa generation och förstärkte fördomarna mot svenskarna.221 
Arbetsgivarna däremot uppskattade de svenska arbetarnas styrka och flit.222 
Svenska tidningar och även EU citerade de danska arbetsgivarna, vilka orätt-
färdigt spred en negativ bild av svenskarna. Enstaka fall kunde bli principfall 
som drevs stenhårt från svenska konsulatet i Köpenhamn223 Svenska UD var 
stränga när det skulle avgöras om tvångshemsändningar av svenskar från 
Danmark var berättigade. Ibland blev det felaktiga beslut, vilket ledde till 
förvecklingar. I samband med den nationella vågen runt sekelskiftet 1900 
reagerade den svenska pressen på detta.  

                                                 
216 V Falbe Hansen: Forandringer i priser 1869, s. 215, 220 f; Nyrop, 1876, s. 266, V; Munck, 1868, s. 38. 
217 Bruun, 1938, s. 534; Glasmagernes fagbevaegelse i Danmark 1883/1908, s. 12; Arbejdsmaendenes 
fagblad 15/3 1898. 
218 Meddelanden från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek nr. 7-8, s. 4, 7   
219 Sukkerroedyrkeren, 1885, s. 66 
220 Helsingborgsposten, 1907-06-04 
221 Ugeskrift for landmaend 17. Bd., 1889, s. 231, 265; Nexö, 1946, s.168 
222 EU, bil. XX, s. 85 
223 Protesterna från dansk sida mot en enskild full svensks framfart omskrevs i Berlingske 
Tidende 1907-05-14 
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Svenska ”lösagtige fruentimmere” och prostituerade i 
Danmark 
Olika samhällsklassers och länders syn på prostitution var av stor betydelse 
för de svenska kvinnorna i samband med deras arbetsvandringar till Dan-
mark och Tyskland. Ländernas lagstiftning skilde sig åt, vilket gjorde det 
lättare för kvinnor att fastna i Köpenhamn med hela eller delar av sitt uppe-
hälle intjänat som prostituerade. Det borgerliga kvinnoidealet vid sekelskiftet 
1900 var att vara icke sexuell och att all sexuell kontakt borde ske inom äkt-
enskapet. 224

  Eftersom mannens sexualdrift ansågs starkare än kvinnans, 
krävdes det att det fanns tillgänglig sexuell arbetskraft till det ogifta borger-
skapets män och till dem som ville söka sig utanför äktenskapet.225 Kvin-
norna som drevs till prostitution tillskrevs omoral.226 Utomäktenskapligt sex 
blev en nationell fråga, som belyste dubbelmoralen i att män fick tillgång till 
kvinnor från en särskild klass, medan samma kvinnor straffades för att de 
gav männen tillträde.227

 Tinne Vammen visar att det var borgerlighetens mo-
raliska ståndpunkter som var norm. Kvinnorna som drevs till prostitution 
tillskrevs omoral i en tidsperiod då kvinnorna hörde hemma i hemmets sfär. 
Danska såväl som tyska myndigheter skickade regelbundet hem svenska 
arbetsvandrare som inte var ”sedliga” eller inte kunde försörja sig. 

Från svenska myndigheters håll sågs alla unga kvinnors utvandring som 
ett svek mot hemlandet. För den fattiga blekingebon gällde dock en annan 
verklighet. Enskilda arbetsvandrares livsbanor blottlägger en problematisk 
sida av de konsekvenser som civil- och kyrkolagstiftning medförde. Att till 
exempel en ogift kvinna, som blev gravid, borde känna skam och skuld 
splittrade kvinnorörelsen enligt FBF. För Ottilia Adelborg var de ogifta 
kvinnornas öde arbetsvandringens värsta konsekvenser. Följande citat visar 
hur hon lade ansvaret på kvinnornas föräldrar i Sverige: 

//… ”Förunderligt är och huru litet många föräldrar anse sedlighetsbrott som synd och skam.                             
Jag hörde mången gång uttryck såsom: Det kommer inte fler barn till världen än Gud vill” och 
”Ja, det har gått vår flicka riktigt bra i Danmark. Visst har hon fått ett barn därifrån, men det 
betalar hon för oss, så att det är ingenting att säga på”…// 228 

 
Citatet gäller Danmark, men situationen var ju densamma i Tyskland. Det 
finns forskare som menar att det behövdes en uppdelning i ett ”vi” och ett 
”dom” för att kvinnoföreningarna skulle kunna få ut sitt varnande budskap, 
där de själva ansåg sig stå för moralen. De ensamstående kvinnorna stod för 
lättsinnet och den för samhället farliga omoralen.229 FBF var mycket aktivt 
                                                 
224 Vammen, 1986, s. 198-210 
225 Vammen, 1986, s. 198-210; Hallner, 2009, s. 235 
226 Vammen, 1986, s.191; Possing, 1979, s. 46-57 
227 Pedersen Bøge, 2007, s. 140–144 
228 Vammen, 1986, s. 47 
229 Nordström, 2011, s. 97 
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och intervjuade och förde statistik över sydsvenska kvinnor som arbetsvand-
rat till Danmark och hade fött oäkta barn med danska män. I de sju svenska 
socknar som FBF undersökte år 1890, hade 182 oäkta barn fötts och av dem 
hade 49 förmodade danska fäder. Willerslev har studerat de svenska födelse-
böckerna och konstaterat att dessa siffor är rimliga, men att lokala skillnader 
finns. I en av socknarna, som gränsar till Blekinge, hade till exempel hälften 
av de oäkta barnen danska fäder medan endast en i grannsocken hade det.230 
Samlag utanför äktenskapet (otukt) var förbjudet i Sverige fram till 1906, 
men tilläts för den som var inskriven i bordellernas regelverk för prostitue-
rade i Danmark.231 Drygt hundra svenska kvinnor verksamma som prostitue-
rade i Köpenhamn vid 1800-talets slut. Några av dem skrevs in som offent-
liga prostituerade efter att de upptäcktes som lösaktiga. Sjutton sändes till-
baka till Sverige som oönskade i Danmark. De hade blivit hemsända förut 
men återvänt och de förväntades också försöka upprepa samma beteende.232 
Mellan 1883 och 1892 hade 112 kvinnor fängslats i Köpenhamn och av 
dessa var nio procent svenskor. Trettiosju av de fängslade hade dömts för 
barnamord. I en artikel redogörs för rädslan att kvinnorna efter en tid i Dan-
mark skulle bli bortskämda och få vanor som gjorde att de inte ville flytta 
hem igen.233 Anna Höjer menade 1899 att ”den unga flickan, oerfaren, lättro-
gen och mån om att förbättra sin ställning” var prostitutionens offer.234 

I BLT diskuterades även hur Sveriges politik måste ändras för så att sä-
songsarbetarna inte valde att stanna i Danmark och bli fast i osedligt le-
verne.235 Landshövding Gunnar Wennerberg i Växjö, som verkade från slutet 
av 1870- och vid början av 1880-talet, menade att det som hände de svenska 
lösaktiga kvinnorna i Danmark, påverkade även de hemmavarande kvin-
norna till att leva osedligt.236 Wennerberg kritiserades dock redan av sin sam-
tid för att den tidsanda han skildrar inte stämde med verkligheten. Danmark 
får här stå som exempel på de mönster som prostitutionen i samband med 
utvandringen även till Tyskland var förknippad med.  

Sammanfattning 

Arbete i Danmark och Tyskland lockade fler och fler fattiga från Blekinges 
landsbygd under 1800-talets andra hälft. Köpenhamn var Sydsveriges ar-
betsvandringscenter och det var ingen ovanlighet att Blekinges kvinnor och 
män arbetsvandrade till och från Danmark två gånger om året. Många åkte 

                                                 
230 Willerslev, 1983, s. 178-179 
231 Warming: Danmarks Statistik, 1913, s. 570; Vammen, 1986, s.191; Hallner, 2009, s. 235 
232 ibid 
233 Dagny, 1890, s. 46 
234 Höjer, 1899, s. 182-183, i Hallner 2009, s. 440; SR, P1 Släktband, Tvingad till ett liv på bordell, 2012-
11-05, Ann Hallner; Flytt varje år, slaktband@sverigesradio.se 
235 BLT, 16/2 1881 s. 2 
236 Fataburen 1953, s. 161 
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utan flyttningsbetyg men danska obholdsbøger hjälper till att synliggöra 
arbetsvandrare som inte finns med i svensk dokumentation. Vordingborg 
med omnejd blev ett område dit tyskt, danskt och svenskt arbetsfolk åter-
kom. Området och sockerbetsfälten tas upp som exempel på hur kommuni-
kationernas utbyggnad möjliggjorde arbeten, med bättre inkomst och hopp 
om bättre arbetsförhållanden för blekingeborna. Arbetsvandringar av svensk, 
tysk och dansk arbetskraft kan spåras i tyska och danska arkiv. Vordingborgs 
marknad gav den fattigaste tjänstekvinnan möjligheter att se bortom horison-
ten, även om hon samtidigt, mot bakgrund av prostitutionsdebatten, kunde 
utmålas som ett hot mot den svenska borgerlighetens syn på moral och loja-
litet gentemot fosterlandet. Samtidigt bidrog Blekinges kvinnliga arbets-
vandrare till Danmarks urbanisering, på samma sätt som danska kvinnor 
tidigare hade bidragit till Tysklands. Liksom dansk lantarbetskraft hade fyllt 
de luckor som uppstått när den tyska arbetskraften lämnade godsen i Meck-
lenburg och Schleswig för bättre villkor inom Tysklands industri, påskyn-
dade nu svensk lantarbetskraft Danmarks industrialisering. 
 
Figur 5.2 Svenska betplockerskor under överhetens överinseende 

  
                                                           Källa: Dansk Folkemuseums Bildsamling 
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6 Blekingebor i Mecklenburg med omnejd 

I likhet med i Danmark fanns det i norra Tyskland lediga arbeten efter det att 
den tyska lantbefolkningen successivt lämnade dåligt betalda jordbruksar-
beten. De lockades till den framväxande industrin, där allmänt bättre arbets-
villkor och högre lön väntade.237 Det fanns också luckor efter de många tys-
kar som emigrerat till Nordamerika. Framförallt från södra Sverige lockades 
arbetskraft till Mecklenburgs jordbruksområden, som räknades som Tysk-
lands kornbod. Sedan länge har ägandeförhållandena mellan de västra och de 
östra delarna av nuvarande Tyskland sett olika ut. Väster om Elbe var jord-
fördelningen lik förhållandena i Sydsverige, medan det öster om Elbe var 
vanligt att egendomarna drevs som storgods, inom ramen för så kallat 
Gutsherrschaft.238 Då industriutvecklingen i städerna lockade lantarbetarna 
från storgodsen, måste de ersättas med ny arbetskraft. 

Kontaktytor 
Den för storgodsen nödvändiga arbetskraften lockades från grannländerna, 
förmedlade bland annat av svenska, danska och tyska agenter som en  //... 
handelsvara.. // 239Agenterna använde utresehamnar i Blekinge eller Skåne, 
varifrån man färdades direkt till Stralsund i Tyskland.240 Resan kunde också 
gå genom Danmark, till exempel via Vordingborg. Framme i Mecklenburg 
och Pommern färdades en del av arbetskraften till olika uppsamlingsplatser, 
där godsherrar kunde kontraktera arbetsvandrarna. I blekingepressen söktes 
//… driftiga commissionärer …// som utlovades god provision för att locka 
svensk arbetskraft till Mecklenburg.241 

Långt ifrån alla arbetsvandrare lämnade Sydsverige organiserat. Arbets-
vandrarna kunde själva köpa sina biljetter i Sverige eller få dem brevledes av 
blivande arbetskamrater i Tyskland. De åkte sedan direkt till de gods i Meck-

                                                 
237 T.ex. Martinius, 1967 
238 Gutsherrschaft avser att arbetskraften gjorde dagsverken på gods med en stor egen jordbruksprodukt-
ion. Deras besittningsrätt var oftast osäker och deras personliga ställning var mer ofri än väster om Elbe.  
239 CA 1870-05-03 
240 Stads- och landsarkivhandlingar från arkiv i Greifswald, Wismar och Schwerin innehåller uppgifter 
om att arbetskraften valde hamnen i Stralsund för dit- och hemfärd från Sverige. Även tvångshemsänd-
ningar av undersåtar till Ystad och Malmö gick över Stralsund. 
241 CA 1870-02-26 
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lenburg där anhöriga eller vänner ordnat arbete för dem. Upparbetade kon-
takter, arbetstagarnas brevväxling med anhöriga och vänner i Sydsverige och 
kontakter mellan tyska gods spred information om arbetsmöjligheter mellan 
alla inblandade. Det fanns även tyskägda och tyskarrenderande gods i Blek-
inge. Ett exempel är Spetsamåla gård i Sillhövda, köpt 1870 av lantbrukare 
C F M Witte, född i Stralsund.242 År 1880 sålde Witte egendomen och åter-
vände med sin familj till Tyskland, för att året efter köpa tillbaka den i form 
av ett konkursbo. 243 Witte hade både dansk och tysk arbetskraft, utöver an-
ställda från Blekinge och övriga Sydsverige på sin gård. Denna och andra 
tyskägda gårdar underlättade för att ta steget att lämna Blekinge, med hopp 
om bättre arbetsförhållanden, under kortare eller längre tid i exempelvis 
Mecklenburg. 

Kontraktsarbete på godsen i Mecklenburg 
För att godsägarna skulle undvika långvarigt försörjningsansvar för den ut-
ländska arbetskraften anställdes den på kontrakt för nio månader. För varje 
nytt arbetsår krävdes en ny ansökan om arbetstillstånd i Tyskland. Arbets-
kraften förblev utlandsregistrerad och tillfällig, enligt tysk lag. En del av 
dessa arbetsvandrare hade emellertid inte satt sin fot i Sverige på många år, 
även om möjligheten fanns att åka hem till Sverige under de tre månaderna 
mellan kontraktsperioderna. 

För några adelsgods på landsbygden i Mecklenburg finns viss doku-
mentation om unga svenska kvinnor som arbetade som till exempel mjölker-
skor och pigor.244 I Sverige och Danmark är de som var anställda på gods, 
gårdar och andra arbetsplatser dokumenterade i centrala arkiv, till skillnad 
från i Tyskland. Självklart behövdes det en stor arbetsstyrka för att sköta 
jordbruket och få fram avsaluprodukter från godsen i Mecklenburg. Det är 
emellertid svårt att finna några personuppgifter för de kontrakterade arbets-
vandrarna, däribland svensk arbetskraft, på något av de gods där de förmo-
das ha arbetat.245 Anledning till detta kan vara flera. En är att man inte var 
skyldig att spara denna typ av dokumentation. Liksom i dag har man sanno-
likt kastat bort den primära bokföringen efter några år och bara behållit hu-
vudböckerna. Listor över tillfälliga anställda tillhör det som slängts eller 

                                                 
242 Kungl. Maj:t femårsberättelse 1871-75, 2. Inv. 
243 BP, 1881-10-25, s. 2 
244 Trots att många nordtyska lantgods och deras dokumentation är borta p.g.a. andra världskriget bekräf-
tar Claudius Riegler att på Oberhofs- Beckendorf och Klockow gods finns arkiv bevarade, varvid visst 
källmaterial om svensk arbetskraft i Nordtyskland kan finnas.  
245 Intervju med Riegler 2013-04-15. En utställning av 109 lantgods på Landesmuseum i Greifswald våren 
2013 visade enstaka gruppfoton av godsens samlade arbetskraft (utan namn).  
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bränts. Krigen kan givetvis också ha förstört en del. Det kan dock finnas 
familjearkiv på enskilda gods, med intressanta källor.246 

Riegler skriver i sin studie att huvuddelen av de svenskar som uppehöll 
sig i västra Mecklenburg mestadels arbetade inom jordbruket på de stora 
adelsgodsen. Det material jag har fått fram från arkiven visar samma sak.247 
De stora godsen hade en arbetskraftsintensiv verksamhet såväl inom- som 
utomhus, före jordbruksmaskinernas tid. Ett av godsen var Oberhof, nära 
kusten, mellan Lübeck och Travemünde. Personallistor finns inte bevarade 
på Oberhof, men övrig dokumentation bekräftar att skandinavisk arbetskraft 
har verkat på Oberhof.248 

Sökandet efter blekingebor i olika källor från landsarkivet i Schwerin vi-
sade att två kvinnor och trettio män i Mecklenburg var upptagna i de register 
som finns över personer som sökt naturalisering1866–1914.249 Tack vare 
dessa kan vi föreställa oss att en större grupp av säsongsarbetskraft har ver-
kat i området. Bristen på kvinnor i registren har en mängd orsaker, varav jag 
här redogör för tre. Den första är att vid giftermål med en tysk man naturali-
serades kvinnan automatiskt och bytte till mannens efternamn. Den andra är 
att en kvinna som arbetsvandrade tillsammans med sin familj titulerades fru, 
utan förnamn, medan makens för- och efternamn registrerades. Den tredje är 
att de som lyckats få arbete, fick säsongsanställning, med kontrakt på nio 
månader och registrerades inte hos myndigheterna. Bostad, mat och lön 
ingick, men löpande avtal för den svenska arbetskraften vilade på svenska 
myndigheter.250 Hemorterna för de naturaliserade arbetsvandrarna fanns över 
hela Blekinge. 

Utöver 32 naturaliserade från Blekinge, finns 268(från Sydsverige) plus 
ytterligare sju från övriga Sverige i källorna, vilket totalt ger 307 naturali-
serade tyska medborgare.251 I figur 6.5 visas var de 307, bosatte sig.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  

                                                 
246 Intervju med Riegler 2013-07-28 
247Arkiv i Lübz, Grevesmühlen, Gadebusch, Friedland och Büzow bör undersökas enligt Riegler, 1985. 
Runt dessa orter har många svenskar arbetat och kan möjligen ha lämnat spår. 
248 Intervju med Dr. H-J Nölck 2013-12-05 
249Landsarkivet i Schwerin - Naturaliseringsregister, Mecklenburg– Schwerinsches Ministerium des 
Innern 1028313; 1866 – 1914 
250 Riegler, 1985; Haak & Rossow, 1987; Zip Sane, 2000 och Lars Hansson, 2008 
251 Mecklenburg – Schwerinsches Ministerium des Innern 1028313. Naturalisation 1866-1914 
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Figur 6.1 Naturaliserade blekingebors bostadsadresser i Mecklenburg  

 
                      Källa: STA Schwerin, Mdl 1028313; 1866 –1914: Egen sammanställning   
 
Riegler har jämfört förhållandet mellan kvinnors och mäns antal och ålder 
för den dokumenterade svenska arbetsstyrkan vid ankomsten till 
Mecklenburg. Den visade att de flesta var i tjugoårsåldern, männen utgjorde 
två tredjedelar, medan i 25-30-årsåldern endast sju procent var kvinnor. I 30-
40-årsåldern var åter en tredjedel kvinnor. Sammantaget fann Riegler 1070 
svenska medborgare  registrerade i Staatsarchiv (STA) i Schwerin (se tabell 
6.1). Liknande uppgifter för tiden efter 1875 har inte gått att finna. 
 

Tabell 6.1 Svenska invandraresålder i Mecklenburg, år 1875 

 
Kön 20-25 år 25-30               30-40 
Män  399 206  164 
Kvinnor  208   16      77 
Summa  607  222  241   = 1070 personer 
 
Källa: STA Schwerin, Mdl 13698, i Riegler, 1985, s. 174 
 

Riegler ger också uppgifter om hemskickade svenskar som inte längre var 
välkomna i Mecklenburg; de skickades hem från Lübeck till Malmö via de 
svenska konsulaten. En av dessa skickades till Blekinge, en till Hallands, två 
till Kalmar, fyra till Kristianstads, tre till Malmöhus och åtta till Kronobergs 
län. Sjukdom och ekonomiska orsaker, som ogifta kvinnors bristande för-
sörjning av sina småbarn, var de vanligaste skälen för tvångshemsändning. 

Statistiska sammanställningar över svenska medborgare i Mecklenburg–
Schwerin visar att från mitten av 1870-talet ökade intresset markant för att 
arbeta i provinsen. För svensk del märks en mycket stor ökning från 97 till 
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2266 personer mellan år 1867 och 1871 (se tabell 6.2). Sedan vidtog en nära 
femtioprocentig nedgång mellan under perioden 1871-75, samt ett markant 
avmattat intresse efter 1890. Man kan också följa hur intresset från andra 
nationaliteter steg för att utföra de arbeten svenskarna gjorde fram till 1890. 
År 1910 hade 12 974 personer från Finland, Galizien, Polen och Ryssland 
övertagit de svenska arbetsvandrarnas roll på Mecklenburgs jordbruksgods, 
till lägre löner. 
 

Tabell 6.2 Olika nationaliteter i Mecklenburg 1867 – 1910 

_____________________________________________________________  
Bokföringsdag  År               Svenska medborgare Andra länders folk 
____________________________________________________________________________________ 
 
3.12  1867       97           525 
1.12  1871                           2266         2753 
1.12  1875   1075         1744 
1.12  1880     930         1440 
1.12  1885   1690         2760 
1.12  1890   1541         2628 
1.12  1910     170                            12974 
___________________________________________________________________________________ 
Källa: Lindig, 1892, 285 ff; STA Schwerin, Mdl 10240; STA Schwerin, Mdl 13681; STA 
Schwerin, Mdl Schwerin, 13698, i Riegler, 1985, s. 206 

Spår av svenskar i Vorpommern 

Det finns enligt föreståndaren för Landsarkivet i Greifswald, inte något re-
gister över svenskar som arbetat i Pommern, men däremot konfirmationslis-
tor och UD-skrivelser angående hemsändning av undersåtar mellan Sverige 
och Tyskland.252 Det finns inte heller någon rikstäckande översiktlig sam-
manställning av personer som kommit till Tyskland eller till olika provinser, 
i detta fall Pommern. På individnivå hänvisar man till de kyrkliga försam-
lingarna. Gamla adelsgods, som ibland fortfarande existerar men ofta har 
annan verksamhet idag, kan ge en uppfattning om var det kan finnas svenska 
arbetsvandrares namn i äldre begravningsböcker. För den här studien har 
undersökningar gjorts i några orter, som forskare tidigare har omskrivit och 
dit många svenskar anlände under åren 1860-1914. 

På det historiska arkivet i Greifswald har man låtit studenter inventera 
kyrkböcker för fyra centrala orter på Rügen för att söka uppskatta den ut-
ländska inflyttningen vid slutet av 1800-talet.253 Resultatet gav inga inflyt-
tade personer från Sverige men väl från Polen, Ryssland och andra länder. 
Pommern verkar inte ha haft någon arbetsvandring av svenskar vid denna 

                                                 
252 Landsarchiv Greifswald: Rep 38 d Karlsburg, Nr: 1026 och Rep. 65 c, nr. 315, nr. 317, samt nr. 320 
253 Intervju med Dirk Alvermann 2013-07-29 
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tid.254 Vid landsarkivet i Greifswald återfanns förteckningar över konfirme-
rade skolbarn, med svenska namn, från tre olika skolor i Karlsburg, Stein-
forth och Gross Fasedow. Dessutom fanns akter över fler skolbarn med 
svenska namn i Steinforth och Niederdorf.255 Arkivet innehåller även akter 
över svenska arbetare, med arbetsböcker, där fruars och barns namn var ut-
skrivna.256 Ytterligare akter över fyra män och en kvinna från Sverige åter-
fanns som inflyttade under åren 1870-75.  De var skrivna i respektive 
Stralsund, Grimmen, Greifswald, Stralsund och Rügen.257 Det gick inte att se 
varifrån i Sverige dessa kom men skolbarnen borde ha haft med sig åt-
minstone sin mor, kanske båda föräldrarna, varav den ena föräldern varit 
svensk. Källorna i Greifswald visade alltså att det fanns svenskar även på 
Rügen. En del av dessa kan ha haft rötter från den tid då Pommern var 
svenskt, men de män, kvinnor och barn som identifierats i föreliggande stu-
die var registrerade och inflyttade från Sverige till ovanstående orter under 
perioden 1860-1914.  258 

Spår av svenskar i Wismar 
Stadsarkivet i Wismar innehåller Radsakte 1880-1921 Einbürgerungen spe-
zialia, vilket motsvarar en specialsamling av dokument med namn på perso-
ner som kommit till provinsen Mecklenburg för att arbeta. Av sammanlagt 
886 genomgångna personakter behandlar tio akter män med från Blekinge 
och dess nordliga gränsområde, vilka sökt tillstånd för att arbeta i Wismart-
rakten. Två av männen hade fruar och barn med sig.259 

Registret över utländsk arbetskrafts nationalitet, födelsedatum och födel-
seorter, var ett sätt från de tyska myndigheternas sida att kunna följa upp 
dem som hade stannat kvar i Tyskland efter säsongsarbetet. Registret upprät-
tades vid ansökan om tyskt uppehållstillstånd. Utöver de tio med härkomst 
från Blekinge och dess grannskap, kom mångdubbelt fler från, framför allt, 
andra sydsvenska län, medan övriga av de 886 akterna till största delen gäl-
ler danskar, norrmän, finnar och polacker. Stadsarkivet i Wismar innehåller 
inga kända naturaliseringshandlingar avseende svenska arbetsvandrare för 
perioden 1860-1920. 

Tabell 6.3 ger uppgifter från Wismars stadsarkiv, på personer som har 
dött i Wismar med omnejd år 1893, och som jag bedömer har svenska för- 
                                                 
254 Alvermann menar att efter 1806 stod fransmännen för invandringen till Greifswald; Register över 
utländsk arbetskraft, Bd  nr 14, 1854-63, och Bd  nr 16, 1864-88 
255 Landsarchiv Greifswald, Rep 38 d Karlsburg nr 1026 
256 Arbetsbok var ett dokument som skulle kunna visas upp för polis, för att bevisa sin rättighet att vara i 
landet, Landsarchiv Greifswald, Rep 65c – nr 2129, 10028, 10514 (Jämför obholdsbog i Danmark) 
257 Rep 65 c - nr 162 
258 Både Alvermann och Ivo Asmus framhöll att brist på uppgifter och svårigheter att finna relevant 
källmaterial vid sökandet efter svenskar i Mecklenburg-Vorpommern, absolut också är ett resultat. 
259 Av de övriga akterna fanns nationaliteter som t.ex. danskar, norrmän, finnar och polacker 
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och efternamn. Tabellen visar att barndödligheten var stor. Av 447 anmälda 
dödfall var 165 barn (37 procent) under fem år. De var söner och döttrar, 
dels till svenska arbetsvandrare med tyskt uppehållstillstånd, dels till natura-
liserade svenskar som återfinns i tyska begravningsböcker. 
 

Tabell 6.3 Antal döda svenskar och deras ålder i Wismar år 1893 

 
Ålder       1-12 mån   1-5 år    6-10   11-20    21-30    31-40    41-50    51-60   61-70   71-80    81-90 
Antal         103            62         12        18         17           18         16          34        41        62         29 =  447   

Källa: Wismars begravningsböcker för åren 1860-1914. Sterbehaupt Register 1886, Wismar  

Sammanfattning  
Detta kapitel har belyst kvinnors och mäns arbetsvandringar från Blekinge 
till Mecklenburg och Vorpommern 1860-1914. I arkiven i Wismar, Eckern-
förde, Schwerin och Greifswald återfinns uppgifter om personer, vilka inte 
helt lätt kunnat spåras från Sverige. Greifswald och Stralsund är dock områ-
den som var bekanta för svenskarna genom sedan länge upparbetade kontak-
ter, sedan svensktiden. Fartygstrafiken hade etablerade rutter till Mecklen-
burg, avståndet var gripbart och några större gårdar i Blekinge hade tyska 
ägare med såväl tysk, dansk som svensk arbetskraft. Huvuddelen av källorna 
i kapitlet utgörs av svenska och tyska födelse- och dödböcker, konfirmat-
ionsböcker, arbetsböcker, obefintlighetslistor, register över sökta (beviljade 
och avslagna) uppehållstillstånd och naturaliseringar, samt dokumentation 
över utvisningsärenden. Arbetsvandrarna registrerades med familjefädernas 
för- och efternamn. Resten av familjerna kan ej identifieras; det står exem-
pelvis Nils Pettersson, fru och barn. Vid giftermål med tyska män blev de 
svenska kvinnorna automatiskt tyska medborgare och i samband med detta 
bytte de även efternamn, vilket försvårar att följa deras livsbanor. Det kan 
följaktligen dölja sig många svenskar i dokumentationen på grund av dåtida 
myndigheters dokumentationsordning. Källmaterial över svenska arbets-
vandrande kvinnor, är alltså ett problem medan båda könen dokumenterades 
vid naturalisation och därför har sådana källor varit till stor hjälp för möjlig-
heten att spåra 32 naturaliserade blekingebor och 307 personer från andra län 
(mestadels Sydsverige) i arkivet i Schwerin.260 Av dessa siffror kan man utgå 
från ett långt högre utvandringstal, eftersom den stora skara som säsongsar-
betade på lantgodsen inte naturaliserades och därför inte lämnat några av-
tryck i källmaterialet. 

En studie av begravningsböcker ger som resultat 447 dödsfall bland 
svenskar endast under året 1893. Det visar att det går att finna svenskar i 
tyskt källmaterial och att tyska begravningsböcker är ett sätt att visa att de 

                                                 
260 Stadtarchiv Schwerin, Ministerien des Innern 1028313 
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blygsamma officiella svenska utvandringstalen korrelerar mycket dåligt med 
det faktiska antalet svenskar som arbetade och levde i Tyskland. 

Rieglers forskning visar att det inte förekom någon större urbanisering av 
den lantarbetande befolkningen, vilket också denna studie av arbetsvandrar-
nas bosättningar fram till 1914 visar.261 Många blekingebor sökte sig vidare 
till andra arbeten i Tyskland: till bättre förhållanden jämfört med slitet på 
godsen runt Schwerin, men också jämfört med den låga lön de fått i Blek-
inge. De använda källorna i detta kapitel visar i princip inget om den som, 
enstaka eller upprepade gånger, arbetsvandrade in och ut ur Tyskland, i sam-
band med de kontrakterade arbetsperioderna. Däremot visar antalet avslag 
för sökta uppehållstillstånd och naturaliseringar att intresset att få stanna i 
Tyskland var stort. Sammanfattningsvis visar kapitlet att i arkiven finns upp-
gifter om många män och ännu fler kvinnor och barn, som aldrig blev regi-
strerade för ut- och invandring men kan återfinnas i tyska naturaliserings-
handlingar och kyrkböcker (dopböcker, vigsellängder och begravningsböck-
er). 

                                                 
261 Edling, 1996, s. 328; Kälvemark, i Edling, 1996, s. 201; Carlsson 1968, s.109, tab.1 
och s. 112; EU, Bil. V tab. 51 
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7 Blekingebor i Kiel 

Preussens seger i kriget över Danmark 1864 och över Österrike-Ungern 
1866 minskade utvandringen från Sverige.262 I slutet av 1860-talet blev om-
ständigheterna annorlunda. Missväxten i Sverige åren 1867-69 sammanföll 
med följderna av krigen, bland annat en militär upprustning i Tyskland, så 
att push- och pullkrafter verkade samtidigt, med utvandring som följd. För 
att erhålla billig arbetskraft blickade tyska arbetsgivare mot Sverige, vars 
urbanisering och industrialisering ännu inte hade kommit igång på allvar.263 
Till skillnad mot den svenska arbetsvandringen till Mecklenburg och Dan-
mark, som till stor del berörde landsbygdsbor och arbete inom lantbruk, be-
lyser detta kapitel hur Kiel lockade svenskar, inte minst från Karlskrona, 
med arbeten inom industri och byggnation. 

Rekrytering av arbetskraft 
Annonser i Blekinges tidningar visar att speciell arbetskraft efterfrågades för 
att bygga Kielkanalen och den inre hamnanläggningen i Kiel. Arbetskraft 
behövdes också för att rusta upp fästningen Friedrichsort vid infarten till 
hamnen i Kiel, liksom till utbyggnaden av stadskärnan. I samband med 
värnpliktens införande i Preussen hade många yngre invånare i Schleswig-
Holstein tagit möjligheten att utvandra till USA. Därför blev behovet av 
arbetskraft ännu större i detta område. 

Arbetskraften hämtades från Polen och Sverige, inte minst från Blekinge. 
Agenter fanns på ett flertal ställen i Blekinge och de annonserade i tidningar 
om gratis resor till bland annat Kiel. Från Karlskrona utvandrade under åren 
1871-74 delar av den framväxande industriarbetarklassen, till exempel sme-
der, gjutare och andra typer av metallarbetare, framför allt från flottans 
skeppsvarv. De till synes förmånliga biljetterna till Tyskland fick resenärer-
na, på olika sätt, betala av när de kom fram. Den effektiva restiden kunde 
vara allt från några dagar till flera veckor. 

Tyska annonser beskrev den svenska arbetskraften som handelsvara.264 
Konsul Rooth i Kiel uppmärksammade kommerskollegium på de falska löf-

                                                 
262 Carlsson, 1973; Kälvemark, 1972; Martinius 1967, -77 
263 ibid 
264 CA, 1870-03-05 
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tena och den dåliga behandling som det svenska arbetsfolket utsattes för. 265 
År 1871 strejkade varvsarbetarna i Kiel för högre lön. Varvsledningen vid 
Norddeutsche Werft skickade då fartyget Horatio till Karlskrona i Blekinge 
för att locka arbetskraft till Kiel, vilken skulle fungera som strejkbrytare. 
Den elfte november detta år åkte 250 avskedade marinsoldater med eller 
utan familjer från östra Blekinge efter att ha sökt arbetsbetyg, till Kiel.266 
Under stenkastning vid ankomsten skadades flera svenskar och preussisk 
militär fick tillkallas. De tyska arbetarnas strejk misslyckades och de svenska 
arbetarna fick sysselsättning vid Norddeutsche Werft. 267 I april 1872 käm-
pade emellertid svenska och tyska arbetare tillsammans mot arbetsgivaren 
för bättre arbetsvillkor. Endast 200 man var då kvar vid varvet. Varvs-
ledningen försökte hindra svenskarna att flytta hem och den svenske konsuln 
fick ingripa då svenskarna inte fick tillbaka sina identitetshandlingar av 
varvsledningen.268 

Svenskkolonin i Kiel Gaarden 
Svenskarna inhystes i baracker som utgjorde deras enkla bostäder, i stadsde-
len Kiel Gaarden invid Kielkanalen. Här bildades så småningom en svensk 
minikoloni, med skola och kyrka, den sistnämnda med en svensk präst, som 
skulle sköta den utlandsförsamling där svenskar av skiftande slag ingick.269 
Lönerna var bättre här än på varvet i Karlskrona, men den svenska kolonin 
levde ändå till en början ett hårt liv. Vid en svår storm 1872 dränkte kanalens 
vattenmassor deras baracker och de blev hemlösa. Vid slutet av 1870-talet 
inträffade en ekonomisk tillbakagång i Tyskland och många av svenskarna 
sades upp från Norddeutsche Werft. Vintern 1888-89 blev flertalet av de 
kvarvarande svenskarna i Schleswig-Holstein helt utblottade på grund av 
arbetsbrist. 270  Det enda de kunde förlita sig på var hjälp genom svenska 
konsulatet. Varningar mot utflyttning till Tyskland utfärdades i Post och 
Inrikes Tidningar. Svenskkolonin fanns dock kvar till 1940-talet. 

Radio Kronoberg sände under juni-juli 1980 en programserie i fyra av-
snitt, där tyskar med släktskap till arbetsvandrare till Kiel i slutet av 1800-
talet intervjuades. De gjordes både i Tyskland och i Sverige. Intervjuerna 
beskriver hur svenskarna hade bosatt sig i stadsdelen Kiel Gaarden, hur den 

                                                 
265 CW, 1870-04-13 
266 De flyttade från Karlskrona amiralitetsförsamling till K:a stadsförsamling men de finns inte anteck-
nade i utfl.längden som brukligt utan i hfl med texten ”Till Kiel 1871”. 
267 Wirén, 1987, s. 466-67 
268 ibid s. 467 
269 Ur svenska konsulatberättelser nämns 2500 svenskar i Kiel under 1870-talet och i Johann Grönhoffs 
bok Kirche und Schule in Kiel (1959) framgår att läraren Lundin år 1874 undervisade 50 svenska skol-
pliktiga barn som inte kunde tyska i Kiel Gaarden; Wirén, 1987, 459-72 
270 Wirén, 1987, s. 468 
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svenska kolonin hade vuxit och hur fler och fler naturaliserats.271 Intervju-
personerna var i 80-årsåldern och det var deras mor- och farföräldrar som 
hade begett sig till Tyskland. Kopplingar till Karlskrona, Karlshamn och 
andra delar av Blekinge gjordes, men även småländska orter omnämndes, 
varifrån arbetsvandringar kunde hade skett till Kiel med omnejd och med 
vilka kontakter fortfarande upprätthölls. Det framkom i programserien att 
Amerika ansågs, i slutet av 1800-talet, ligga för långt borta för en del arbets-
vandrare, och att steget till Tyskland därför var mer naturligt. Svenskättling-
arna berättade om hur deras anhöriga hamnat i Kiel på grund av att smeder 
och järnarbetare behövdes till järnförädlingsindustrin där. Varvet i Kiel och 
Kielkanalen var stora arbetsplatser och arbetskraften från Blekinge ansågs 
kvalificerad. 

Spår av svenskar i arkiven i Kiel 
På Stadsarkivet i Kiel finns källmaterialet Verzeichnis der in Kiel, Wohnhaf-
ten Schweden.272 Registret innehåller personuppgifter för 406 arbetsvandrare 
med svenskt ursprung under åren 1870-97.  Det finns ingen uppgift om vem 
som har sammanställt registret, men liknande dokument sköttes av polisen 
vid denna tid.273 Registret är i alfabetisk ordning och sammaställt löpande när 
svenskarna, i enlighet med tyska bestämmelser, sökte och förnyade uppe-
hållstillstånd för att få vistas i Kiel. Av de 406 registrerade svenskarna var 
det bara 281 som hade daterade uppehållstillstånd. Av dessa gällde de allra 
flesta 1890-talet. Femtioen av dessa hade medgivits naturalisering. Fler ut-
vandrade och naturaliserades under 1800-talets senare del från Blekinge till 
Kiel jämfört med de totala utvandringstalen.274 Registret ger också upplys-
ningar om en del personer som skulle utvisas av olika orsaker och att många 
inte kunde flytta tillbaka till Sverige därför att det hade gått för lång tid se-
dan de senast ansökte om förlängning av sitt svenska medborgarskap. 

Åtskilliga svenskar ligger begravda på Elmschenhagens kyrkogård i Kiel, 
vilket gravstenarna visar än idag. Ännu fler är registrerade i dödböcker. 
Kyrkböckerna i Kiel visar att svenskar som bosatte sig i staden oftast inte 
återfinns som utflyttade varifrån de kom i Sverige.275 I Elmschenhagens kyr-
koarkiv har åttiosex begravda svenskar registrerats.276 Många av dessa var 
barn. Särskilda böcker med uppgifter över begravda spädbarn finns, även om 
inte alla begravda barn registrerats i dessa. I begravningsboken över späd-

                                                 
271  ibid; SR Växjö – samtal med tysklandsemigranter, SR, P1 Släktband  
272  Stadsarkivet i Kiel, arkivnr.8701 
273 Intervju med dr Jutta Bried, Stadtarchiv, Kiel 2012-05-03, 2013-01-17, 2014-05-03 
274 Jämförelse med de tal som framkommer i Norman & Runblom, Nordisk Emigrationsatlas, 1980 
275 Intervju kyrkogårdsföreståndare Kirchenkreis Altholstein, Kiel 
276 Uppgifterna gäller tillgängliga begravningsböcker från 1880- 1914 förutom en bok som är svårläst och 
tillhör det gamla distriktet Kiel Gaarden. Ytterligare ett femtontal är här registrerade. 
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barn 1883–1897 återfinns elva barn med svenska mödrar. Tio av barnen dog 
åren 1883-84, där två hade lämnats döda utanför fattighuset i Kiel. Begrav-
ningsbokens anteckning lyder //… födelse- och dödsdag och anhörig 
okänd... // Övriga begravningsböcker innehåller ytterligare sex svenska 
barn.277 

En sammanställning från tillgängliga ordinarie begravningsböcker visar 
att antalet begravningar från 1900 och framåt var flera än tidigare. Det be-
rodde på att Kiels nya kyrkogård Elmschenhagen togs i bruk och att registre-
ringen av de begravda blev bättre. Åldern på de åttiosex begravda svenskar-
na var i medeltal 52,8 år (borträknat de sjutton döda barnen).278 En begrav-
ningsbok är från Kiel Gaarden, där inte gravarna flyttats till den nyare kyr-
kogården.279 

En jämförelse av samtliga tusentals flyttningsattester från Blekinge till 
Tyskland, med Verzeichnis der in Kiel, Wohnhaften Schweden, i Kiel 
Gaardens eller Elmschenhagens begravningsböcker gav inget resultat.280  
Åttiosex personer födda i Kiel (företrädesvis av mammor från Blekinge) 
hade visserligen flyttat till någon av Blekinges socknar och sökt attest för att 
återvända till Tyskland – men ingen av dessa återfanns i Verzeichnis der in 
Kiel, Wohnhaften Schweden. Det är således svårt att få fram det exakta anta-
let svenskar, eller blekingebor, som utvandrade till Kiel; att använda uppgif-
ter från olika arkiv ger oss trots allt en bild av en utvandring vars omfattning 
var sådan att den gav avtryck i Kiel. 

Den rumsliga sammanflätningen av klass, kön och 
nationalitet 
Av alla svenskar som av olika anledningar registrerats som försvunna, obe-
fintliga eller flyttade till okänd ort, återfinns några i registren i Kiel. Åtskil-
liga barn har döpts och konfirmerats av svenska präster i Kiel.281 Att bo ihop 
utan att vara gifta var inte sedligt och i prästens ansvar ingick att förrätta 
vigslar mellan svenskar och personer av annan nationalitet. Även svenskun-
dervisning av icke svensktalande ingifta ingick i prästens uppgifter. Medan 
svenska kvinnor automatiskt blev tyska medborgare vid giftermål, fick tyska 
män som gifte sig med svenska kvinnor det svårare.  Dessa kunde hänvisas 
till Sverige med sina fruar. Möjligheterna till borgerlig vigsel fanns inte i 
Sverige vid 1800-talets slut, men i Tyskland var det lätt att gifta sig borger-
ligt, vilket flitigt utnyttjades av svenskarna i Kiel.282 För den fattiga kvinnan 
                                                 
277 Begravningsböcker över spädbarn, Elmschenhagens församling, 1883-01-01 - 1897-12-30 
278 Begravningsböcker, Elmschenhagens församling, Kiel under åren 1880-1937 
279 Samlingsbok över begravningsbok från Kiel Gaarden (1841 – 1925) 
280 Utflyttningslängder för Blekinges 39 socknar, Utvandrarnas Hus i Växjö 
281 Intervju med pastor Sybille Kaak, Kiel Gaarden, 2012-10-13 
282 ibid 
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eller mannen var en borgerlig vigsel ett sätt att bli bemött med respekt i den 
svenska hemförsamlingen, vilket de inte var vana vid. När den svenske med-
borgaren blev sjuk, gravid, arbetslös eller på annat sätt behövde samhällets 
stöd i Tyskland, riskerades denne att utvisas. Vitsen med den svenska ko-
lonins kyrka, skola, och den omsorg som fanns här, var att den kunde bistå 
med hjälp till svenskarna. När inte den hjälpen fanns att få, uppstod problem. 
Kontakterna med Sverige bröts, när arbetsvandrarna  

bildade familj och/eller inte berättade för sina tyskfödda barn om fattig-
domen, skammen och misslyckandena de själva hade upplevt i Sverige och i 
Tyskland. Många barn till ensamstående svenska kvinnor i Kiel lämnades till 
morföräldrar i Sverige, varpå kvinnorna återvände till Tyskland för fortsatt 
arbete.283 Det var inte ovanligt att flera halvsyskon efter kort tid lämnades 
hos anhöriga i Sverige och att kvinnorna återigen återvände till Tyskland. 
Det var extra svårt för kvinnor som blev gravida och var ensamstående i 
Tyskland och det var svårt för barnen som tvingades växa upp som foster-
barn eller ”på socknen” i Sverige. Dödligheten bland dessa barn var hög.284 

Privata brev mellan arbetsvandrare i Tyskland och anhöriga i Blekinge är 
få, likaså personer som kan berätta om sina släktingars livsbanor (denna 
studie har haft tillgång till sex brev och åtta intervjupersoner). I dessa finns 
inte emigranterna/arbetsvandrarna med i ut- eller inflyttningslängder. Däre-
mot finns viss information i husförhörslängder. Breven visar att avståndet 
mellan Tyskland och Sverige inte var något hinder för kontakt. Ett exempel 
från 1881 är när en dotter, som befann sig i Kiel, frågade sina föräldrar om 
de behövde pengar, svarade föräldrarna att de klarade sig bra. Samtidigt 
varnade de sin dotter för andra svenska bekanta i Kiel, som hon inte skulle 
låna ut pengar till och ombads istället att skicka hem pengar så att föräldrar-
na kunde sätta in dem på Sparbanken.285 I ett annat brev bad föräldrarna sin 
dotter att skriva oftare, eftersom de annars kunde tro att hon var död. Modern 
visade sin förtvivlan över att barnen hade flytt hemtrakten och över att hon 
började bli gammal. Hon skrev 1881 //… We mig min arma Moder om jag är 
orsak till eder förtappelse. Jag har trott att jag skulle få muntetligen tala till 
eder. Älskade barn men nu tror jag att allt är förgäves…// 286  

En intervjuperson berättade att hennes släktingar utvandrade till Danmark 
och Tyskland, att de brevledes lockade till sig fler och fler nära anhöriga från 
Blekinge i slutet av 1800-talet och att detta pågick under många år. Agenter 
betalade deras resor, vilka sedan fick arbetas in via löneavdrag. Inte heller 
någon av denna intervjupersons äldre släktingar finns med i in- eller utflytt-
ningslängderna.287 En annan intervjupersons mormor arbetsvandrade till 
Danmark under 1880-talet, blev gravid och lämnade barnet hos morföräld-

                                                 
283 Odén, 1964, -65, -66, -71; Wirén, 1987, -89; Intervju med Riegler 2012-08-02 
284 Historisk resumé av Fattigsverige, Socialstyrelsen, 2013 
285 Privat brev tillhörande Britta Wingerup, daterat 1871-03-13 
286 Ibid, daterat 1871-11-24 
287 Intervju med Madeleine Nordström Reiz 2012-08-28 
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rarna i Blekinge, för att återvända till Danmark, där hon så småningom bil-
dade familj och blev naturaliserad. In- och utflyttningsbetyg saknas. Inter-
vjupersonen berättar att kontakten mellan sin mor och mormor var bruten 
och att hon aldrig lyckades få sin mor att berätta omständigheterna till sin 
mormors öde. Intervjupersonen menar att tystnaden, och därmed okunskap-
en, runt sin mormors öde skapat stora sår både i henne och i hennes mor 288 
En tredje intervjuperson berättar om fyra syskon från Blekinge, varav tre 
efter konfirmationen tilläts ta arbete som tjänstepigor i nordöstra Skåne, 
medan den fjärde tvingades stanna hemma på gården. Hon flyttade så små-
ningom, mot sina föräldrars vilja och prästens vetskap, till Hamburg. Under 
en kortare tid klarade hon delar av sitt uppehälle genom prostitution men 
träffade snart sin make, med vilken hon flyttade tillbaka till Skåne och bil-
dade familj. Detta fjärde syskon vägrade besöka sina föräldrar, trots sin mans 
försök, medan hon uppmuntrade sina barn till god kontakt med dem.289 

Många av dem som har sökt flyttningsattest till Kiel, har en släkthistoria 
lik Hedvig Daniella Pagels, som var född 1900-09-11 i Kiel. Hedvig hade 
svensk mor, som arbetsvandrat till Tyskland, där blivit gravid och fött Hed-
vig, som fått efternamnet Pagels efter fadern. Hedvig lämnade Kiel, 21 år 
gammal, åkte till Danmark och skrev, i april 1921, in sig hos polismyndig-
heten, för att få en obholdsbog, i Köpenhamn. 290 Hon uppgav för danska 
polisen att hon kom från Kiel och att hon skulle arbeta som tjänstepiga i 
Danmark. Fröken Pagels uppgav också, som hon var skyldig enligt dansk 
lag, adressen Reyvalds Malmunasevej 2 i stadsdelen Klampenborg, i Köpen-
hamn.291 Hon var en av de unga kvinnor med svensk moder i Tyskland och 
som hade arbetsvandrat från till Danmark och återfunnits i danskt arkiv-
material.  

Förhållandena i Tyskland efter första världskriget var svåra och ännu svå-
rare för invånare utan tyskt medborgarskap.  I september 1918 registrerades 
en annan svensk kvinna på polisstationen i Klampenborg - tjugofyraåriga 
tjänstepigan Marie Johanne Caroline Berg, född i Lübeck 1894.292 Kvinnorna 
Berg och Pagels sökte sig efter första världskriget från Tyskland till bättre 
förhållanden i Danmark. 

Sammanfattning 
Detta kapitel har belyst utvandringen från Blekinge till Kiel. Jämför vi denna 
utvandring med den till Danmark och Mecklenburg-Vorpommern, står det 
klart att Kiel lockade med industri- och byggnadsarbeten, snarare än med 
uppgifter inom lantbruket. Detta gäller i första hand männen, som aktivt 

                                                 
288 Intervju med Jytte Christiansson, Mön, Danmark, 2013-03-19 
289 Intervju med Ulla Johansson 2012-12-27 
290 Medlingsprotokol för Sölleröd sögn, vedrörende anmaelde over logerande i Klampenborg 1914-1926 
291 Ibid; Rapport nr 173: 1921-04-06 
292 Kph. Amts. Nrd. Birk. Afd. 6. Protokol för over logerende i Klampenborg 1910-18. 
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rekryterades – inte minst bland varvsarbetare och avdankade matroser i 
Karlskrona – av arbetsgivare i Kiel. Även om det är svårt att fastställa det 
exakta antalet blekingebor som utvandrat till Kiel för en kortare eller längre 
period, visar en jämförelse av olika arkiv i såväl Sverige som Tyskland, men 
också i Danmark, att antalet var så pass ansenligt att svenskarna lämnade ett 
tydligt avtryck i Kiel. Stadsdelen Kiel Gaarden, liksom de närbelägna be-
gravningsplatserna, vittnar än idag om svenskarnas närvaro. Kapitlet har 
också visat hur den enskilda individens migrationshistoria till viss del kan 
förklaras av relationen mellan migration regimes och welfare regimes; i Ble-
kinge hade vid 1800-talets andra hälft migration till Tyskland kommit att 
uppfattas som ”normalt”, vilket tillsammans med det i jämförelse med Ame-
rika korta avståndet, sannolikt bidrog till individens beslut att migrera. För 
kvinnornas del vittnar inte minst samtida brevväxling och de minnen som nu 
levande ättlingar delat med sig av, om hur de olika ländernas lagstiftning och 
moraluppfattningar kunde såväl hindra kvinnornas strävan efter att förbättra 
sina livsvillkor, som utnyttjas av kvinnorna för att stärka sina sociala och 
ekonomiska positioner. I likhet med vad som förespråkas inom intersektion-
ell teori, kan vi således genom detta kapitel få en uppfattning om hur kön, 
klass, och nationalitet samverkar för att skapa strategiska möjligheter, men 
också förhinder, för individens socio-ekonomiskt och politiskt betingade 
livsvillkor.  
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8  Överhetens syn på och attityd till utrikes 
arbetsvandring  

I föregående kapitel har migrationen från, och i viss mån till, Blekinge stude-
rats med fokus på ekonomiska pull- och push-faktorer. Samtidigt framkom 
det – inte minst genom att följa enskilda individers livsöden - att migranterna 
inte enbart agerade utifrån ekonomiska mål och förutsättningar; deras öden 
formades uppenbarligen också av andra faktorer. Till dessa hör de relevanta 
ländernas lagstiftning (kring till exempel medborgarskap, äktenskap, och 
prostitution) och moraluppfattningar i såväl det svenska samhället som i 
mottagarlandet. Att ekonomi, lagstiftning, och moraluppfattningar påverkar 
migrationen och migranterna, tycks särskilt påtagligt i relation till utvand-
rande kvinnor, vars identitet och status kunde förändras genom förflyttningar 
mellan olika platser eller rumsliga sammanhang. Denna insikt, som också 
finner stöd i den migrationsforskning som vilar på intersektionell teori (se 
kapitel 2), har föranlett en närmare granskning av myndigheternas agerande 
gentemot migranterna. Det här kapitlet belyser således uttalanden i Kungl. 
Maj:ts femårsberättelser, i Emigrationsutredningen, och av det svenska Utri-
kesdepartementet. Syftet är att identifiera överhetens syn på migrationen och 
deras attityd gentemot migranterna. Dokumenten avslöjar även tyska och 
danska myndigheters inställning till migrationen och migranterna. Mot bak-
grund av ovan sagda, kan vi förvänta oss att dessa attityder påverkade ut-
vandrarnas ”rumsliga” valmöjligheter. Svensk-norska konsulatet i Schlesvig-
Holstein besvärades till exempel av nödställda svenskar som bad om eko-
nomiskt bistånd för biljett hem till Blekinge. Konsulatet upplyste dem som 
tänkte  //… företaga dylika utflygder … att inga pengar fanns tillgängliga … 
att för så beskaffade hjelpsökande användas…//. 293 Ett annat exempel på det 
besvärliga läget var en tjänsteflicka från Blekinge som mördade sitt barn för 
att hon saknade respengar för att besöka barnafadern i Tyskland.294 
 
 

                                                 
293 CV, 1870-04-10 
294 CA, 1870-11-16 
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Utrikesdepartementet och tvångshemsändningar  

Brevväxlingen mellan Sveriges och Tysklands diplomater speglar svenska 
arbetsvandrares situation i Tyskland, vilka tvångshemskickades via Malmö 
till andra delar av Sverige. Denna studie har fokus på Blekinge, men för att 
belysa tvångshemsändningarna ordentligt har jag valt att även använda 
material för Malmöhus, Kristianstads, Kalmar, Hallands, Östergötlands och 
Göteborgs och Bohus län.295 Korrespondensen speglar synsätt och attityder 
som de inblandade länderna försökte enas om, för att diplomatin dem emel-
lan skulle underlättas och hållas vänskaplig. Det framkommer att så inte 
alltid var fallet.  Efter tio års vistelse i Tyskland skulle de svenska utvand-
rarna kunna bli naturaliserade, vilket tyska myndigheter inte var positiva till. 
De försökte istället att tvångshemsända arbetsvandrarna till Sverige.296 Orsa-
kerna var bland annat ekonomiska. Tärde man på det tyska samhället genom 
att bli dömd för otukt, slagsmål eller tiggeri, genom att bli arbetslös, vara 
vanartig eller ha problem med barnuppfostran, var man inte önskvärd och 
fick räkna med tvångshemsändning. 

Inte heller svenska myndigheter var intresserade av att få hem dessa per-
soner, eftersom de ofta blev en ekonomisk börda för hemorterna. Det var 
dessutom svårt för landshövdingar och präster att identifiera dem. Ibland 
hade de bytt namn och hemort för att slippa bli tvångshemsända till Sverige. 
I samband med föreliggande studie gjordes ett försök att spåra tjugo blek-
ingebor som tvångshemsänts från Tyskland under åren 1892-97 (bilaga 3), 
genom analyser av husförhörs-, mantals-, in- och utflyttningslängder samt 
passagerarlistor. Deras personuppgifter återfanns tack vare konsulatens 
brevväxling, där för- och efternamn samt den socken där arbetsvandrarna var 
hemortsberättigade närmast före utlandsvistelsen registrerats. Tyska myn-
digheter ville till exempel tvångshemsända Carl Peterson. Konsulat och 
myndigheter försökte övertyga varandra i tolkningen av vem som bar ansva-
ret för fortsatt försörjning. Följande utdrag mellan det svenska konsulatet i 
Lübeck och tyska myndigheter 1896, belyser detta: 

Carl Peterson är född: Malmö d. 11 nov 1861. Reste till Köpenhamn 1883 i 
maj. Vintern 1883-84 i Malmö. Återvände på våren till Köpenhamn där han 
qvarstannade, till dess han i juli 1886 anlände till Tyskland, där han sedan 
oafbrutet uppehållit sig. Peterson torde följaktligen böro fortfarande såsom 
svensk undersåte anses… 297                       

 
Tyska myndigheter ville bli av med Carl Peterson därför att han önskade 
åtnjuta fattigvård, samtidigt som han hade dömts för tiggeri. Korresponden-

                                                 
295 UD:s dos. vol. nr 3136, 3132, 3133, 3258 
296 Konsulatbrev från Greifswalds lands- och stadsarkiv – Rep 65c -318, 319; UD:s dos. vol. 3140- 
3145, 3167, 3169, 3122, 3133 
297 UD, 1912 års dos. vol. 3169 a-b, nr 34 
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sen avslöjar de olika tolkningar som tyska respektive svenska myndigheter 
gjorde av den gemensamma ”10-årsregeln”: 

//… Av dessa rättsregler lärer icke den slutsats kunna dragas som finnes ut-
tryckt i Eders Excellens skrifvelse i följande ord: ”men om hvar och en som 
behöfver fattigvård kan dömas för tiggeri, synes som om bestämmelsen, att 

fattiga ej sändas efter 10 år, aldrig skulle komma att tillämpas” Den som är i 
behof af fattigvård anmäler sig hos vederbörande myndighet udstäld blifver 
icke utvisad utan sedan hemortsfrågan nådig…//298 

 
Svenska myndigheter menade att det inte var ansvarsfullt att kringgå lagtex-
ten och tvångshemsända de missanpassade. Tio år i Tyskland skulle innebära 
att något mer ansvar från svensk sida inte kunde påräknas. Den diplomatiska 
ordningen föreskrev att försörjningen skulle tryggas i förväg för dem som 
skickades hem. Om det inte fanns någon präst i en svensk socken, som 
kunde intyga var utvisade Peterson varit skriven vid tiden för sin senaste 
arbetsvandring, kunde de tyska myndigheterna inte sända honom till Sverige. 
Från tysk sida undrade man därför vart man skulle skicka honom liksom 
andra människor då inte någon, eller felaktig adress fanns registrerad, vid 
utvandringen från Sverige? Dessa diplomatiska ärenden utgör tydliga exem-
pel på hur svårt det kunde vara för länsstyrelserna att via prästerna fastställa 
rätt hemort vid hemsändning av icke önskvärda, efter det att UD skött sina 
åtaganden. Här blir flera exempel på bristfälligheter i källmaterialet tydliga. 
299 
 
Figur 8.1 Exempel på inledning av korrespondens mellan konsulat och myndigheter 

                                
                                                                      Källa: UD, 1912 års dos. 3169 A-B 
     
I december 1890 svarade svensk-norske konsuln i Lübeck på ett tyskt försök 
att klarlägga hemorten inför tvångshemsändning av en kvinna som var gift 
med en tysk undersåte och tillsammans med honom hade minderåriga barn. 
Svensk-norska konsulatet hade //… äran att meddela att underåriga oäkta 
barn till svensk moder som genom ingånget giftermål med utlänning förlorat 
svensk medborgarrätt anses förlora den genom födseln från modern förfo-

                                                 
298 UD, 1912 års dos. vol. 3169 a-b, nr 34 
299  Utöver att arbetsvandrarens dokumentation kunde innehålla födelseförsamling istället för senast 
lämnade församling, före utlandsvistelsen, blir källmaterialet osäkert i de fallen felaktiga personuppgifter 
medvetet var uppgivna av arbetsvandraren själv. 
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gade svenska nationaliteten…//.300 Svensk-norske konsuln lät meddela att 
Sverige inte hade ansvar att ta emot kvinnan och barnen.   

Uppgifter från brevväxlingen mellan tyska myndigheter och svenska kon-
sulat i Tyskland visar att av de tjugo hemskickade blekingeborna hade fem 
kvinnor dömts för yrkesmässigt utövande av otukt.301 Kvinnorna hade fött 
oäkta barn i Tyskland, dömts till fängelse och stod under polisuppsikt. Tyska 
myndigheter meddelade att kvinnorna var hemortsberättigade 302 och att det 
län och den socken i Sverige, som var ansvarig för kvinnorna, också var 
ansvarig för mottagande till försörjning. Kvinnorna skickades med båt till 
Malmö mot sin vilja. Att det svenska konsulatet i Lübeck kunde intyga att en 
kvinna hade hemortsadressen Köpenhamn, hindrade inte de tyska myndig-
heterna att skicka kvinnan till Malmö. Detta irriterade svenska UD. I ett an-
nat fall anklagades en kvinna för oanständigt leverne, för att hon inte ville 
gifta sig med den tyske man som hon hade barn med och även sammanlevde 
med. Kvinnans frejd från Sverige var mycket god: bifogat husförhörsutdrag 
visade A i kristendomskunskap.303 Efter påtryckningar, med omfattande 
diplomatisk brevväxling, ångrade sig kvinnan och gifte sig med den tyske 
mannen. Därmed avskrevs ärendet.  

En kvinna, med flera oäkta barn, uppgav falskeligen att hon kom från 
Sockenby och vid vidare korrespondens uppgav hon Faderbol som sin 
hemsocken. Svenska konsulatet lyckades inte få fram några sådana ortnamn 
och returnerade ärendet till tyska konsulatet. Korrespondensen fortsatte för 
att till slut utmynna i att kvinnan skickades till Malmö mot sin och svenska 
myndigheters vilja.304 I ett annat fall, där diplomatin gick smidigt, konstate-
rade KB i Blekinge län, efter brevväxling med tyska konsulatet i Stockholm, 
att en kvinna varit skriven i Ronneby socken inför sin tysklandsresa. 
Svenska UD skrev då och gav klartecken för tyska myndigheter att skicka 
kvinnan och hennes två oäkta barn med båten till Malmö, för vidare trans-
port till Ronneby. Ärendet var då klarlagt.305 

Männen jag funnit i de tjugo UD-handlingarna skickades hem till Blek-
inge på grund av tiggeri, misshandel och ärekränkning, vilket kunde leda till 
allt mellan två och tjugo veckors fängelse plus utvisning. En urmakare med 
tyskt namn, men svenskt medborgarskap, tvångsutvisades även han till Sve-
rige, men i detta fall ville det tyska konsulatet lösa situationen, visserligen på 

                                                 
300 UD, 1912 års dos. vol. 3169, nr 43. 
301 RA, UD 1912 års dos. vol. 3169 a-b, nr 1-45, vol. 3136 nr 16-26 och vol. 3140-45 
302 Hemortberättigad innebar att arbetsvandraren var berättigad att bli omhändetagen i den socken som 
hen varit kyrkobokförd i när hen lämnade Sverige.  
303 Frejd = uppgift i husförhörslängden, där positiva och negativa omdömen fanns angivna om de registre-
rade sockenborna. Om brott som, skulder, slagsmål, och intelligens (idiot) fanns angivit, medförde det att 
man inte alltid ville visa upp ett dåligt frejdebetyg därför att det gav sämre förutsättningar för arbete. I 
detta fall har kvinna ett gott frejdebetyg. 
304 RA, UD 1912 års dos. vol. 3169 a-b, nr 1-45 
305 UD 1912 års dos. vol. 3258 
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diplomatisk väg, men utanför regelverket.306 En annan utvisad man hade 
ansvar för fru och tre barn. Det äldsta barnet, en flicka, hade tysk mamma 
och skulle enligt tysk lag stanna i Tyskland trots att hon uppfostrats och levt 
med sin pappa och hans nuvarande svenskfödda fru och deras gemensamma 
två barn. Denne man vägrade uppge sin svenska härkomst och ljög sedan i 
omgångar om densamma ända tills han skickades med sin fru och med end-
ast två av sina tre barn till Malmö, då någon hemsocken inte hade uppgivits. 
Samtliga undersökta UD-brev var offentliga handlingar. En del av dem som 
tvångshemsändes, avvek på vägen och kom aldrig tillbaka till de hemsocknar 
som myndigheterna bestämt var ansvariga. Jag har inte kunnat spåra någon 
av personerna i de tjugo UD-fallen i någon utflyttningslängd från Blekinge. 
De tjugo akterna visar, utöver sina speciella rumsliga mönster (i form av 
tvångsförflyttningar), ett klass- och genusperspektiv, som speglar de sam-
hällsstrukturer som gällde 1860-1914.307 Av alla de som inte fick stanna i 
Tyskland, var det endast en ringa del som kom till UD:s kännedom.308  

Arbetsvandring i landshövdingeberättelserna 

Studien använder Blekinges och dess grannläns femårsberättelser från star-
ten 1820 till dess de upphörde runt sekelskiftet 1900. De speglar bland annat 
hur man såg på befolkningen i allmänhet och de obesuttna i synnerhet och på 
vilket sätt man i de olika länen såg på utvandringen och utvandrarna i ett 
längre tidsperspektiv. Utvandringstalen från Sverige skulle hållas ner. Redo-
görelser för ut- och invandringstalen kunde dock bara sammanställas i tio år 
eftersom Tabellverkets underlag för statistiken var passjournalerna, vilka 
upphörde att föras1860. Här presenterades i stället en allmänt hållen text 
över hela rikets förhållanden för varje period. 

Eftersom svensk forskning har klargjort att utvandringen vid 1800-talets 
slut inte betraktades positivt, utan tvärtom som ett bekymmer görs i detta 
kapitel en jämförelse av om och hur de olika landshövdingarna i södra Sve-
rige utredde orsak och verkan beträffande utrikes arbetsvandringar. Blekinge 
(K) jämförs med Kronoberg (G), Kalmar (H), Kristianstad (L) och Malmö 
hus län (M). Att utrikes arbetsvandring till och från Sydsverige hade pågått 
länge var inte samma sak som att den hade uppmärksammats i myndighets-
rapporter till Stockholm. Här görs därför ett försök att klarlägga ett historiskt 
perspektiv beträffande synen på och attityderna till de obesuttna, speglat  i 
femårsplanerna. 

                                                 
306 RA, UD 1912 års dos. vol. 3169 a-b, nr 1-45 
307 En utökad studie av flyttningsmönster och livslinjer byggda på UD:s brevskrivning över tvångshem-
sända svenskar är välkommet i framtida undersökningar. Utöver Blekinges resterande akter, väntar övriga 
i kapitlet nämnda svenska landskap på sin belysning. 
308 På Stadsarkivet i Greifswald och Wismar finns också brev om tvångsutvisningar av tyska medborgare 
ut ur Sverige.   
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Blekinge läns femårsberättelser 1821-1900 
I Blekinge tog under initialskedet inflytelserika opinionsgrupper avstånd från 
utvandringen.309 Det framgår ur femårsberättelserna att det var betydligt mer 
opportunt att beskylla arbetsvandrare och emigranter för att vara oansvariga 
svenska invånare, än att vilja se att arbetsvandring och emigration orsakades 
av dåliga villkor i Sverige.310 Arbetsvandrarna ansågs acceptera lättvunna 
arbetsvillkor i Tyskland, vilka snabbt kunde förbytas i arbetsvandrarnas egen 
olycka, genom ekonomisk oaktsamhet och därtill osedligt leverne, med oäkta 
barn och hemskickning via konsulaten. Femårsberättelserna ger tydliga ex-
empel på myndigheternas inställning. Flykten från Sverige berodde på 
skuldsättning vid hemmansklyvning och olika former av utbredd osedlig-
het.311 Arbetsvandring och emigration till Tyskland kostade mer än den sma-
kade; både för de omoraliska svenskarna, vilka räknades som svikare när de i 
tjugo- till fyrtioårsåldern lämnade Sverige, och för svenska myndigheter, 
som upplevde arbetsvandrarna som //…tärande… när de kom hem utfattiga 
och dessutom med oäkta barn, vilket uttrycktes … tjenstehjon och öfrigt 
tjenstefolk, särdeles qvinnor, från rikets södra landskap eger rum till Dan-
mark och Tyskland, har äfven under denna period fortgått, om än lyckligtvis 
öfver hufvud till minskad omfattning. De öden dessa utvandrare gått till 
mötes i våra grannländer torde i ett stort antal vara öfverväldigande sorger-
liga… //312       

Blekinges femårsberättelser är inte något bra källmaterial för att mäta 
storleken på arbetsvandringen till Tyskland. Däremot belyser de överhetens 
syn på den omfattande fattiga befolkningen. Femårsberättelserna var en väl 
upparbetad kanal för förmedling av uppgifter till regeringen, men den full-
ständiga rapporteringen angående den utrikes arbetsvandringen fördes inte 
vidare till regeringen. Blekinge Hushållssällskaps (BHH) sekreterare konsta-
terade till exempel att ingen hade sökt pass för utrikes resa år 1863 //… Emi-
grationen, som under en  lång följd af år varit i oafbrutet avtagande , har 
således helt upphört…. Bevis på förbättrad ställning och större belåtenhet 
hos den arbetande klassen….// 313 Säsongsarbetsvandrarna avfördes inte ur 
kyrkböckerna och därmed framgick inte omfånget av flyttningsströmmarna 
mellan länderna i rapporterna. Istället skrevs frejdebetyg ut, som ett makt-
medel både för präster och för arbetsgivare inom Europa under perioden 
1860-1884.314 Det förefaller inte sannolikt att inte BHH kände till detta. Ut-
vandringen till Danmark och Tyskland nämns för första gången år 1870, då 

                                                 
309 Diskussion mellan liberaler och konservativa i Wirén, 1975, s. 164 
310 Denna inställning avspeglas under hela perioden, se t.ex. 1886-90, både som följd av hemmansklyv-
ning och utvandring 
311 Kungl. Maj:ts femårsberättelse, 1886-90, 6 Politi 
312 Kungl. Maj:ts femårsberättelse, K län, 1886-90 
313 BHH, 1863 I, s. 15, i Wirén s. 48 
314 Inger, 2001, Brist på god frejd - ”förlust av medborgerligt förtroende” - togs bort som juridiskt be-
grepp 1918 i Sverige. 
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landshövdingen skrev att det var omöjligt att fastställa omfattningen av 
denna på grund av 1860 års passfrihet. Det framgår också att resorna oftast 
inte påbörjades direkt från Blekinges hamnar och på grund av detta gick det 
inte att kontrollera omfattningen. 

Landshövdingarna i Blekinge utfärdade hård kritik mot sin befolkning 
under hela1800-talet. Den stora fattiga befolkningen ansågs vara vanartig, 
lättsinnig, moraldekadent och kostnaderna för fattighjonen ansågs vara 
”motbjudande”. Landshövdingen skrev att blekingebon var född retlig, och 
våldsam, speciellt vid spritförtäring och att mark fanns att odla upp. Proble-
met till fattigdomen var alltså att den arbetande klassen saknade //… om-
tanke för framtiden…och inte var… idog och ordentlig … 315 Trots alla nega-
tiva omdömen gjorde landshövdingen 1847 analysen att affärer runt hem-
mansklyvningar lätt kunde bli omoraliska och orättvisa. De redan rika blev 
ännu rikare och de fattiga ännu fattigare. Orimliga pålagor, utöver att sköta 
det med lån nyköpta lilla hemmanet, omöjliggjorde försöken att uppnå för-
bättrade levnadsvillkor för de nybildade familjerna. Utöver bönder, som 
cyniskt sålde jordlotter till de obesuttna, anklagade landshövdingen även 
privatbanker, vilka lånade ut pengar mot ockerräntor till de obesuttna som 
inte kunde betala tillbaka.  Hemmansklyvningarna, vilka i förlängningen 
ledde till utvandring (även om rapporterna inte skrev mycket om detta) sågs 
genomgående som en orsak till fattigdom. 

Blekinges båtsmän hade en speciellt svår situation. Försörjningen var 
tryggad så länge de hade arbete. Vid dödsfall eller avsked väntade fattigdom. 

Trots att språkbruket avslöjar en fördömande syn på den fattiga befolk-
ningen kan man ur femårsberättelserna utläsa en viss förståelse för de 
bakomliggande orsakerna hos landshövdingarna. Goda skördeår gav fler 
arbetstillfällen, vilket i förlängningen gav färre brottmål och billigare social-
vård. Under åren 1843-1847 kunde landshövdingen i Blekinge stolt meddela 
att utmätningarna hos den fattiga befolkningen hade gått ner kraftigt. För-
bättrad statistik; färre misshandelsfall, dråp, stölder och rån kunde direkt 
kopplas till förbättrade arbetsmöjligheter och därmed ordnad ekonomi.  

Trots att den problematiska utvandringen i alla fall nämndes 1870, fort-
satte man att beskriva utflyttningen till Danmark och Tyskland 1871-75 som 
obetydlig och rapporterade att emigrationen hade avtagit. Femårsberättelsen 
för 1876-80 fortsätter på samma sätt: utvandringen till Danmark och Tysk-
land anges med orden ”inget anmärkningsvärt”. Utvandringsstatistik förmed-
lades inte. Frågan verkade dock inte vara helt ointressant eftersom diskuss-
ioner fördes om huruvida utvandringen skulle börja dokumenteras statistiskt.  
Att utvandringen skulle bero på Sveriges rådande sociala och politiska för-
hållanden ansågs fortfarande felaktigt. Istället utpekades agenter, vilka lock-
ade blekingeborna utrikes och tjänade pengar på dem genom omoraliska 
resevillkor. Under samma period förde regeringen samtal angående de 

                                                 
315 Kungl. Maj:ts femårsberättelse 1843-47, K län, 2 Inv. s. 5 
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kvinnliga arbetsvandrare, vilka ansågs vara omoraliska, lössläppta mödrar 
med oäkta barn. En översyn av osedligheten vid utvandring skulle göras men 
frågan var hur registreringen skulle ske – genom antalet oäkta barn eller 
antalet ”lössläppta” mödrar? När Sveriges landshövdingar ombads att yttra 
sig i denna fråga menade Blekinge att frågeställningen var ointressant.316 
Ointressant för vem? Kommentaren ”inget anmärkningsvärt” är intressant 
och kan vara inte helt sanningsenlig ens ur överhetens perspektiv. Varför 
sammanställdes rapporter över hemkomna, förtappade, osedliga kvinnor och 
oäkta barn, som på olika sätt återvände från Danmark och Tyskland till 
svensk fattigvård, om inte situationen var just anmärkningsvärd? Samtidigt 
som utvandringen knappt hade omnämnts fram till 1880, diskuterades ju 
reseagenters omoral, regionalt förda agentregister men även nytt regelverk 
för dokumentationen av in- och utresor ur socknen och landet.  

Efter införandet av1884 års förordning, då länsstyrelserna skulle ansvara 
för agenternas yrkesutövning och förbudet att utvandra utan pass infördes, 
kunde källmaterialet förväntas bli rikare.317 I den nationella övergripande 
inledningstexten i kommande femårsberättelse (1886-90) diskuterades de 
lägre samhällsklassernas ställning.  Dess ordförande skrev att Sveriges be-
folknings levnadssätt hade förändrats och missförhållande fanns som måste 
fram i ljuset //…Anspråken stegras hos oss alla samhällsklasser, gammal-
dags enkelhet offras för nyskapande behof, hvilka hvarken kunna anses nöd-
vändiga ej heller öfverensstämmande med en sund ekonomi; men å andra 
sidan måste man rättvisligen erkänna att tidens humanare riktning borttagit 
råhet i sederna … nivellerande arbete bidra till utbildandet af en god me-
ning demokratisk anda genom samhällsklassernas närmande till och rikti-
gare uppfattning av varandra…// 318  Överheten visade att ett demokratiskt 
arbete för samhällsklassernas närmande var nödvändigt, vilket skulle kunna 
tolkas som att överheten nu hade fått en viss insikt om de pushfaktorer som 
drivit och fortfarande, i slutet av 1800-talet, drev de fattiga i Sverige att söka 
lyckan i Danmark och Tyskland.  

I Blekinges rapporter uttrycktes istället att utvandringen hade planat ut 
Sveriges befolkningstillväxt. I en delperiod 1881-83 uppgavs att 1660 blek-
ingebor registrerats för arbetsvandring till Danmark och Tyskland. Samma 
treårsperiod tvångshemskickades 66 kvinnor på grund av graviditeter och 
ytterligare 58 undersåtar av andra orsaker. Detta var första gången statistiska 
utvandringstal presenterats. Perioden 1886-90 uppgavs att tjänstehjon och 
annat tjänstefolk hade fortsatt att utvandra, men enligt landshövdingen hade 
flödet minskat något. Trots 1884 års förordning var lägesrapporterna framåt-
syftande. För varje gång utvandringen till Tyskland och Danmark nämndes 
hade den, enligt skribenten, knappt förekommit, snarast hade den minskat. 

                                                 
316 Inledande i för riket gemensam text i 1876-80 års femårsberättelse 
317 1884-11-28 tillsatte länsstyrelserna kommissionärer för att förhindra agenternas oseriösa kontrakt. 
318 Elias Sidenblad, inledande text, s. 20, levnadssätt, Kungl. Maj:t 1886-90, K-län 
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Skrivelserna kan tolkas som att Blekinge skulle framstå som ett län som var 
på rätt väg i sina försök att få folk att stanna i Sverige.  

Landshövdingen tycktes, med andra ord, undvika att ge en realistisk bild 
av resorna till Tyskland. Rapporterna gällde lössläppthet, som skulle ha sin 
orsak i den // …tjänande klassens rörlighet… //319 Dit hörde arbetsvandrarna 
som beskylldes för att förvrida den allmänna moralen. Även den tidens mo-
derna litteratur, vilken lästes av en bredare krets, ansågs farlig för sedlighet-
en. I femårsberättelsen 1886-90 omtalades visserligen att den ”bästa arbets-
kraften” hade flyttat till Tyskland, men att den kommit hem igen, överrepre-
senterad av utslitna kvinnor med småbarn, som skulle försörjas av det all-
männa. Självmord, barnamord och skilsmässor som följde i dess spår ansågs 
osedliga. Detta uttrycktes som att //…den bästa arbetskraften… förbyttes till 
… en tärande skara … En av arbete utsliten kropp eller hemsändas ofta 
alldeles utarmade och många av qvinnorna med fler eller färre uti utlandet 
förvärfvade oäkta barn, nästan alla då kommande fattigförsörjningen till 
last...//320 Nästkommande femårsperiod oroades man över att utvandrarna är 
20-50 år och att det var svårt att få arbetskraft till Blekinges landsbygd, vil-
ket inverkade på fattigvården //… och att de oäkta barn, som framfödda af 
till Danmark eller Tyskland utflyttade qvinnor, med eller utan mödrar, hem-
sändas, äfven förorsaka en ej obetydlig tunga för fattigvården i åtskilliga 
kommuner i Blekinge…//321 

Från 1880-talet växte filantropin i Blekinge. Vid 1890-talets slut fanns 
203 stiftelser för fattiga i länet. Många var barn som behövde skolgång, och 
kläder. Även änkor fick stöd och begravningshjälp betalades ut. 322 Fattigdo-
men uppmärksammades genom att länet hade procentuellt sett flest kring-
strykande och försvarslösa i riket. Självmorden ökade. Unga kvinnor dog av 
fosfor som intagits för fosterfördrivning. 323År 1900 var Blekinges pensions-
kassa störst i landet, med fyra gånger fler understödstagare än något annat 
län och med en tio gånger så stor pensionskassa som något annat län i Sve-
rige! Tyskar hade blivit naturaliserade i Sverige och tillsammans med andra 
välbärgade blekingebor fortsatte de att starta fonder för fattiga i filantropisk 
anda; för dem som levde sedesamt. Utvandringen till Danmark och Tyskland 
fortsatte dock att tystas ner i femårsberättelserna. 

Övriga sydsvenska läns femårsberättelser 1821-1900 
Olika länsstyrelsers femårsberättelser skilde sig åt. Det verkar som att dessa, 
precis som för Blekinge, inte skulle redovisa några större problem, annat än i 

                                                 
319 Kungl. Maj:t 1886-90, K län 
320 Kungl. Maj:t 1886-90, K län, Fattigvården E, tabell 7  
321 Kungl. Maj:t 1990 – 95, K län 
322 En del stiftares namn hade klar anknytning till Tyskland t.ex. skeppsklarerare J A Steinorts, Stads-
komminister R Schultz, Grosshandlare C J H Schmidts, V Schmidts och Postmästare Heydrick 
323 Kungl. Maj:t 1891-95, Allm. i riket, In- och Utvandring 
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efterhand. Ett exempel på detta är att i samtliga sydsvenska femårsberättelser 
meddelades att utvandringen hade minskat märkbart 1871-75, men inte att 
den ökat kraftigt 1866-70! 324 Vid tillbakablickar till föregående femårspe-
rioder finns ingen återkoppling till den stora utvandringen. Språkbruket 
speglar överhetens syn på och förhållningssätt till de fattigas och utvandrar-
nas situation. Det framgår av de fem länens berättelser att landshövdingarna 
hade en ganska växlande syn på befolkningen. Flickors uppfostran till tjäna-
rinnor 325 är en av flera stiftelser som startats och omskrevs 1866-85, i försök 
att få kvinnor att förstå varför de ska tjäna sitt eget land istället för att ut-
vandra. Den mest negativa synen tycks man ha haft i Blekinge, även om 
landshövdingarna i de andra länen också framhåller den fattiga befolkningen 
som ett bekymmer. De sydsvenska länens berättelser skiljer sig åt beträf-
fande hur utvandringen tas upp, men även när den tas upp initialt.  
 

Tabell 8.1  Tidpunkt när utvandringen till Tyskland nämns första gången   
 
Län      Första gången utvandringen till Tyskland nämns  
 
Blekinge 1866-70 
Malmöhus 1866-70  
Kalmar 1876-80  
Kronoberg 1876-80 
Kristianstad 1881-85 
______________________________________________________________________ 

                            Källa: Egen sammanställning ur Kungl. Maj:ts femårsberättelser 
 
Även om utvandringen till Danmark och Tyskland omnämns, framgår det 
inte att den medförde några problem förrän i 1881-85 års femårsberättelse 
och under perioden 1886-90 anses utvandringen redan ha avtagit. En tolk-
ning är att landshövdingarna i Blekinges grannlän visade en större förståelse 
för de situationer som fattigdom och utvandring hade sin grund i.   

Utöver jordbrukets utveckling och folkförsörjningen strävade myndighet-
erna efter att få en homogen befolkning i Sverige och kartlade därför bland 
annat religiös tillhörighet och ras i femårsberättelserna 1821-1900. Även 
begreppet stam användes för att indela Sveriges befolkning i en 
//…kärnstam … vilket syftade på fastighetsägare … Däri har …inympats en 
annan stam som dels under  namn som hemmansegare och jordegeare utan 
hemmanstal, dels som torpare, så kallat statarfolk, backstugusittare och 
inhyseshjon… som förökar sig att dess mängd måste fästa uppmärksamhet 
och förtjena ett allvarligt begrundande…// . 326 I detta sammanhang konstate-
rades att år 1900 hade emigrationen avtagit medan immigrationen hade ökat. 
Den svenska rasen konstaterades fortsatt homogen.  
                                                 
324 Kungl. Maj:t, femårsberättelse M, L, H, G och K län 1871-75, 2 Inv. 
325 Kungl. Maj:t 1886-90, G län 
326 Kungl. Maj:ts femårsberättelse i L län, 1834-38; Religionsfrihet i Sverige infördes 1951 
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För femårsberättelserna begärdes också in uppgifter angående antalet 
barnmorskor, självmord, barnamord, skolgång, lärare, fattighus, yrkestillhö-
righet och utvecklingen mellan landsbygd och stad, för det skulle gå att jäm-
föra landets olika delar. 

De olika femårsberättelserna är samstämmiga i synen på agenternas nega-
tiva roll. Det fanns inte någon landshövding i de fem berörda länen som inte 
ansåg att de fattiga sockenborna var lätta att lura och att agenterna var be-
drägliga och skurkaktiga. Den syn som fortfarande förmedlades i femårsbe-
rättelserna var att det ekonomiska och sociala läget var gott. Dåliga skördeår 
rådde man inte på och att bättre arbetsförhållanden lockade i Tyskland var 
inget som hade med svensk socialpolitik att göra. Femårsberättelserna säger 
med andra ord att det inte var push- utan pullfaktorer som drog den fattiga 
sydsvenska befolkningen till Tyskland. De fem länens femårberättelser med-
delade emellertid mer eller mindre samstämmigt att arbetsvandrarna till 
Tyskland borde skämmas när de utblottade kom tillbaka till Sverige med 
oäkta barn och kanske hamnade på fattighusen.  

Medan man i Blekinge hade föga förståelse för orsakerna till befolkning-
ens vandel, beskriver berättelserna från de andra länen ibland den miljö, i 
vilken den fattiga befolkningen tvingades leva. Ett exempel är när landshöv-
dingen i Kristianstads län tyckte att de bönder som lät avstycka och sälja 
mark till unga människor med drömmar om livet, själva borde ha betalt alla 
de extra pålagor som en hemmansklyvning medförde. Landshövdingen ställ-
de sig frågan hur denna utmaning skulle kunna klaras av? Den stackars 
nystartande småbrukaren hade det varmare hos kreaturen och knappt råd 
med ett människovärdigt boningshus. Jordbrukets avkastning räckte inte till 
både mat och avbetalningar. Landshövdingen menade att det var ren cynism 
från den spekulerande bondens sida.327 En annan landshövding, i 1836-40 års 
berättelse för Kronobergs län, ansåg samma sak vara ”falsk liberalism”. 
Landshövding Nerman i Kalmar län rapporterade för samma period att nära 
sextio procent av länets befolkning var obesuttna, statare, torpare, tjänste- 
och inhyseshjon, med kroppen som arbetsredskap, vilka aldrig fick ta del av 
eventuella fördelar med folkbildning. Det var då, enligt honom, inte rätt att 
göra de obesuttna till syndabockar för all osedlighet i länet.328 Kopplingen 
mellan uppgifterna i femårsberättelserna angående skolgång, fattighus, yr-
kestillhörighet och försörjningsproblem till arbetsvandring och emigration är 
stark.  

Sextio år senare rapporterar samma län följande: //… den på hösten till 
hemorten hemändvande arbetaren ofta nog inte gjort någon besparing utan 
är mera utblottad, än när han reste bort. Den goda arbetsförtjensten har till 
största delen åtgott till de på arbetsplatsen vanligen rådande dyra levnads-
omkostnaderna och resten bortslösas på rusdrycker, spel och andra nöjen. 

                                                 
327 Kungl. Maj:ts femårsberättelse i L län, 1831-40, 2 Inv 
328 Kungl. Maj:ts femårsberättelse i H län, 1831-40, 2 Inv 
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Härtill kommer, att arbetare af nämnda slag under vistelsen i hemorten ej 
äro benägna för något arbete därstedes och ofta dit medföra skadliga varor, 
som verka menligt på hemortens öfriga befolkning… // 329 

Utvandringen i Emigrationsutredningen 
Gustav Sundbärgs betydelse för Emigrationsutredningens var stor. EU:s 
kartläggning av förhållandena i de svenska länen skulle ligga till grund för 
nödvändiga samhällsförändringar i Sverige, i form av industrialisering och 
urbanisering. Sundbärg utryckte 1911 att det funnits brister i Sverige, vilka 
lett till utvandring.  //…Orsakerna till en samhällsskadlig företeelse kunna 
naturligtvis inte vara andra än brister hos samhället i fråga, ock under såd-
ana förhållanden har och för Emigrationsutredningen väsentligen förelegat 
den mindre angenäma plikten att så mycket som möjligt lysa upp i fråga om 
skuggsidorna i det svenska samhället... // 330 Han skrev vidare att det fanns 
en instinktiv känsla av politisk, social och kulturell vantrevnad i Sverige, 
jämfört med många i andra länder och att den måste förklaras. 

Förklaringen var, enligt honom, inte det svenska samhällets inrättningar 
och tillstånd, utan vissa egenskaper i det svenska folklynnet. Sundbärg syf-
tande på en strävhet och tyngd över svensken men även på en brist på nat-
ionalkänsla, vilken han påstod bidrog till vantrevnad.331 Som statistiker hade 
Sundbärg deltagit i olika utredningar åt regeringen redan under 1880-talet 
och han var väl bekant med KB:s femårsberättelser. I EU meddelades att 
Blekinge var ett underligt län med en befolkning som var lågt begåvad och 
som inte hade någon vilja att utvecklas. Framtidstro saknades, spriten flö-
dade och nationalkänslan var svag. 332 Både obefintlighetstal, antalet skrivna 
på församlingar och antecknade i särskilda förteckningar var höga för Blek-
inge i stort och för vissa socknar i synnerhet. I det krafttag efter andra olika 
försök att stoppa utvandringen innebar EU, som skrevs av Sundbärg att det 
var bristen på moral och sed som fick blekingeborna att hellre ta den lätta 
vägen och åka till Amerika, Danmark och Tyskland, i stället för att arbeta 
och sköta sig i sitt moderland. 

Mellan åren 1881 och 85 utgjorde utvandringstalen från Sverige till Tysk-
land 1,7 procent av den totala emigrationen, men immigrationen till Tysk-
land var 9,8 procent av den uppgivna totala emigrationen från Sverige.333  
Detta samband aktualiserades under EU:s framväxt. De länsvisa femårsbe-
rättelserna 1881-85 sammanfattade läget //… Folkstockens höjning inom de 

                                                 
329 Kungl. Maj:ts femårsberättelse i H län, 1891-95, Inv 
330 Sundbärg, 1911, Lättillgänglig upplaga av EU Bilaga XVI - Det svenska folklynnet, s. 7 
331 Ibid, s. 27 
332 EU, Betänkande s. 319 ff, s. 326, bil. V, s. 87 
333 Samtliga registrerade för utvandring var 174 828 personer.  Kungl. Maj:ts femårsberättelse 1881-85, s. 
8-9. Två tusen obefintliga var inte medtagna i den av prästerna inskickade statistiken. 



 106 

arbetskraftliga åldersklasserna befordrar arbetsprisernas sänkning och på 
samma gång äfven utvandrarnas tillväxt, samt tvärtom….// 334 Citatet, som 
beskriver sambandet mellan nativitet och befolkningsrörelser, är hämtat från 
en av Sundbärgs egna utredningar.335 Sundbärg var även inblandad i till-
komsten av den kungliga förordningen med krav på att utflyttningsbetygen 
skulle visas för polis eller tullmyndighet, för att förhindra agenternas verk-
samhet och en speciell utredning (tillsatt 1885) för att undersöka migrationen 
mellan Sverige och utlandet. Den senare visade att det i Tyskland förekom 
att man, för att bevara lugnet, gick arbetarnas krav till mötes genom social-
politiska åtgärder.336  Några större reformer genomfördes dock inte i Sverige 
efter 1885. I riksdagens andra kammare dominerade bönderna, som visade 
föga intresse för ett industriellt samhälle och i första kammaren dominerade 
arbetsgivarintresset. Ålders- och invalidpensionen, som infördes 1913, var 
inte så stor att den gick att leva på. I den av Sundbärg utgivna bilaga XVI i 
EU beskrevs också sammanhanget mellan det svenska folklynnet och ut-
vandringen. Sundbärg menade att i det svenska lynnet ingick //… intresse 
för allt främmande och, till följd av detta, en underskattning av det egna, 
vilket, enligt honom, varit ödesdigert för vårt land, vilket …hindrat full ut-
veckling av den svenska folkindividualiteten…// 337 Sundbärg var även starkt 
kritisk till alla vetenskapsmän, som inte var nationalistiskt sinnade. Han 
skrev att det var de fattiga blekingebornas relativa närhet till bättre arbets-
förhållanden som lockade i grannländerna.  

De liberala kvinnoföreningarna utvecklade samarbetspartners till Sveriges 
regering. Riksdagsman Hugo Tamm var exempelvis utredare åt EU samti-
digt som han var ordförande i föreningen Vaksamhet. Liksom KFUK var 
Vaksamhets syfte att hjälpa och stötta arbetsvandrande fattiga kvinnor med, 
informationsmaterial om lämpliga arbeten, klädkoder, och uppförandekoder, 
vid utrikes järnvägsstationer.  Direkt vid ankomsten till Köpenhamn varna-
des till exempel unga nyanlända kvinnor, för oseriösa arbetsgivare, vilka 
företrädde förklädda bordeller. Kvinnorna erbjöds istället trygga boenden, 
genom ett samarbete mellan svenska och danska myndigheter och kvinno-
föreningar, delvis finansierade genom obholdsbøgerna. 338 

Sammanfattning 

Överhetens attityd och syn på medborgarna (undersåtarna) påverkade ar-
betsvandrarnas rumsliga valmöjligheter. För den fattige svensken gavs möj-
lighet till bättre arbete utanför landet men varken utvandringen eller dess 
orsaker var opportuna för svensk överhet och tystades därför ner. Danska 

                                                 
334 ibid 
335 Sundbärg, Bidrag till utvandringsfrågan från befolkningsstatistisk ståndpunkt 1885-1886, vol. 2. 
336 Nilsson, 2011, s. 15 
337 Sundbärg, 1911 Det svenska folklynnet, s. 6. Lättillgänglig upplaga av EU Bilaga XVI 
338 Warming: Danmarks Statistik, 1913, s. 570; Vammen, 1986, s.191; Hallner, 2009, s. 235 
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och tyska arbetsgivare och dess överhet välkomnade däremot svenska arbe-
tares styrka och flit så länge de fyllde tomrummen efter dansk och tyskt emi-
gration till Nordamerika. Perioden1856-60 underströk Blekinges landshöv-
ding att inga problem rådde i länet eftersom inflyttningen till Sverige över-
vägde utflyttningen. Även om utvandringen ägnas något mer utrymme i de 
senare femårsberättelserna, som ingår i undersökningen, nämns utvandringen 
sällan som ett problem i nutid, utan snarare, och återkommande, som ett 
övergående problem. Att landshövdingarna bara tillhandahöll de uppgifter 
som regeringen specifikt bad om kan vara en möjlig förklaring till dess ringa 
intresse för att uppmärksamma den sydsvenska utvandringen till Europa. De 
var helt enkelt inte medvetna om dess omfattning. Om landshövdingarna 
misslyckades i sin ambition att få befolkningen att stanna inom landet kunde 
de bli ifrågasatta av regeringen.   Därför kan en förklaring vara att det var 
mer opportunt att anklaga de fattiga blekingeborna för moraliska tillkorta-
kommanden och för att orsaka sin egen arbetsbrist. Utvandringen fortsatte 
dock öka okontrollerbart och först i mitten av 1880-talet tillsatte statsmakten 
olika former av transparanta utredningar som ledde fram till ett erkännande 
av sambandet mellan de obesuttnas fattigdom och utvandringen och därmed 
försöka få stopp på densamma.  

Femårsberättelserna var fortsatt den viktiga informationskanalen mellan 
Sveriges län och regeringen. De gav under hela 1800-talet en inblick i högst 
påtagliga sociala och ekonomiska problem, och hur dessa drabbade olika 
delar av befolkningen på olika sätt. Det kan till exempel konstateras, vid en 
jämförelse mellan de svenska länen, att fattigdomen bland kvinnor var två 
till tre gånger så stor som bland män och att änkor hade längre livslängd än 
män.339 Tystnaden från överheten fortsatte istället för att erkänna sambandet 
mellan fattigdom och utvandring.   

Kapitel 8 visar samtidigt att det fanns olika kvinnoförbund som var väl 
bekanta med konsekvenserna av svensk utandring till Danmark och Tysk-
land och genom kanaler till Sveriges regering bidrog positivt i utvandrarfrå-
gan. Kvinnorörelsen, trots att var splittrad i moralfrågor (och  inte gillade 
utvandringen) hjälpte ogifta kvinnor att få en möjlighet till drägliga villkor i 
utlandet.  

Ogifta, fattiga kvinnors rumsliga situation påverkades av den situation 
som uppstod vid till exempel ofrivilliga graviditeter. Otukt, som var ett sed-
lighetsbrott kunde innebära utvisning från arbetet i Danmark eller Tyskland, 
med förvisning till ett skuldtyngt fattighus i Sydsverige. För medelklassens 
kvinnor, som inte behövde arbetsvandra utomlands, kunde otukt få en annan 
lösning (inom landet), jämfört med den skam och skuld som drabbade den 
fattiga kvinnan och hennes barn. Vid en analys av K, G, L, M och H läns 
femårsberättelser framkommer att Blekinges landshövdingars syn och attityd 
till sin befolkning framställs mer negativt jämfört med de andra fyra under-

                                                 
339 ibid 
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sökta länen, även om samtliga läns arbetsvandrare till Tyskland uttrycks 
vara: ”omoraliska, sedeslösa, medfött retliga, våldsamma, stöldbenägna, 
lössläppta, tärande, svikare mot fosterlandet, oekonomiska, lata, ouppfost-
rade och smittbärare av tyska sjukan”. Alla fem länens femårsberättelser 
uttryckte att arbetsvandrarna borde ha skämts när de kom hem och låg myn-
digheterna till last. Landshövdingarna uppmärksammade och lovordade 
istället den svenska homogena rasen som stannade i landet och inte såg eller 
inte ville se sambandet mellan fattigdom, arbetsbrist och utvandring. 
Svenska myndigheter ansåg sig inte råda över dåliga skördeår i motsats till 
tysklandsfararna. Inflytelserika opinionsgrupper tog avstånd från utvand-
ringen, inte bara av ekononomiska skäl utan även av moraliska. Agenter sågs 
som bedrägliga och skurkaktiga. Överhetens attityd mot migranterna fick 
också till följd att konsulaten slog ifrån sig: ingen ville ha dem; de sågs som 
tärande, med tvångshemsändningar som följd. 

text exemplifierarOvanstående  hur unga och gamla personer av båda kö-
med barn, utgjorde ett moraliskt och ekono-nen, fattiga och ogifta kvinnor 

miskt problem för både Sverige och Tyskland. Denna syn – ambivalent i den 
bemärkelsen att utvandringen ansågs pådriven av omoraliska svikare samti-
digt som den skulle förhindras för den svenska nationens bästa - förstärktes 
senare i Emigrationsutredningens olika volymer, i synnerhet hos ordförande 
Gustav Sundbärg, som gick så långt att han menade att migrationen påver-
kade den svenska ”folkindividualiteten”. 
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9 Studiens slutsatser 

Syftet med denna licentiatuppsats har varit att kasta mer ljus på arbetsvand-
ring och emigration till Tyskland och Danmark från främst Blekinge under 
perioden 1860-1914. Studien vilar på ett brett källmaterial och kombinerar 
kvantitativa och kvalitativa metoder i ett försök att utröna utvandringens 
karaktär och dess bakomliggande orsaker. I inledningskapitlet ställdes fem 
övergripande frågor, med vars hjälp syftet ska uppfyllas. I detta avslutande 
kapitel sammanfattas studiens slutsatser genom att frågorna besvaras en efter 
en. 

Vilka var det som arbetsvandrade/emigrerade till 
Tyskland från Blekinge?   
Till övervägande del var det unga, ogifta obesuttna jordbrukare som utvand-
rade och fortsatte med samma sysselsättning som de haft i Blekinge – olika 
typer av jordbrukssysslor - till exempel i Schleswig/Holstein och i Mecklen-
burg. Källmaterialet visar även att en viss arbetsvandring var direkt yrkesan-
knuten. Exempel på grupper som var eftertraktade i Tyskland var järnvägs-
arbetare, varvsarbetare och stenarbetare. En fjärde grupp var de som ville 
vidareutbilda sig, bland annat ingenjörer från Jämshög och Asarum, vilka 
arbetsvandrade för att inspireras av tysk teknik vid tillverkning av socker, 
potatismjöl och andra industriella produkter i Blekinge. Tillsammans med 
varvsarbetare som värvades till Kiel från Karlskrona på 1870-talet, fanns 
tjugosju olika titlar för manlig och femton för kvinnlig arbetskraft, bland 406 
registrerade i Verzeichnis der in Kiel, Wohnhaften Schweden. Flera av dessa 
yrkestitlar kan säkert spåras till meriter från Sverige (bil. 4). Källmaterialet 
visar att grupperna obefintliga, skriven på församlingen och i särskild för-
teckning finns bland dem som for till Tyskland, där sjömän och fiskare från 
Torhamn utgjorde en stor grupp. Kvinnorna övervägde i de fem undersökta 
socknarnas utflyttningslängder, utom i Asarum. Slutligen skilde sig Blekinge 
från flertalet andra län i fråga om den stora andelen ogifta kvinnor bland 
emigranterna till Europas länder.340  
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Vilka motiv hade de till att resa? 

Huvudmotivet för den omfattande arbetsvandringen/emigrationen var be-
folkningsökningen och försörjningsproblemen för både män och kvinnor på 
landsbygden under 1800-talet. De lockades av bättre arbetsvillkor inom 
bland annat jordbrukssektorn i Danmark, Schleswig-Holstein och Mecklen-
burg-Vorpommern. Den starka tillströmningen av sydsvensk arbetskraft 
förklaras av betydligt högre välstånd i Danmark och Tyskland och närheten 
dit. Arbetsvandrarna blev genom agenter och tidningsannonser utlovade 
kortare arbetstid, högre lön, bättre och rikligare kost men även mindre slit-
samma arbetsförhållanden och eget boende. Lockelsen låg i den språngbräda 
som arbetsvandringen utgjorde, för dem som hade det sämre än genomsnit-
tet. Framförallt var kvinnolönerna låga i Sverige. Svårigheten att säkra leve-
bröd och hem för att sedan bli satt på fattighuset, efter ett slitsamt liv som 
statare eller hunsad småarrendator, var en tydlig push-faktor för utvand-
ring.341 Möjligheten till eget boende var en lockelse som utgjorde en pull-
faktor.342  

Varifrån åkte de, hur såg deras färdvägar ut, vart åkte de 
och hur utvecklades deras liv därefter? 
Arbetsvandringen från Blekinge var ett landsbygdsfenomen, med undantag 
för varvsarbetarna från Karlskrona som rekryterades direkt till Kiel. Resorna 
intensifierades i linje med utvecklingen av järnvägs- och ångbåtstrafiken. 
Hamnarna var många på grund av Blekinges läge inom det handelsutbyte 
som funnits sedan lång tid tillbaka. Näringsfrihet 1846 och passfrihet 1860 
underlättade resandet, men för länets arbetsvandrare skulle den sociala mobi-
liteten i Tyskland bli svag. Även om prästerna i Blekinge inte dokumente-
rade säsongsarbetsvandringen, finns det i vissa fall andra sätt att spåra de 
utflyttade. Polis och tull i Danmark registrerade blekingebornas förflytt-
ningsmönster; i obholdsbøger och agentregister är blekingeborna dokumen-
terade via resor mellan Helsingborg och Helsingör och Malmö-Köpenhamn.  
Dessa källor berättar att arbetsvandrarna spreds genom Själland och till 
Tyskland. Staden Vordingborg med omgivningar nära tyska gränsen är ex-
empel på en plats där blekingeborna stannade, mestadels som säsongsarbets-
kraft. Från Blekinges städer fanns sjövägar mot Tyskland men mest frekvent 
var sjötrafiken mellan Trelleborg och Travemünde, Trelleborg och Sassnitz 
och Ystad och Sassnitz. Ett gemensamt mönster var att de följde handelsvä-
garna. 
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Agenter från Sverige, Danmark och Tyskland organiserade resor till 
Nordtyskland, där den förhoppningsfulla arbetskraften i huvudsak auktion-
erades ut till jordbruksgodsen för en kontrakterad period. För den som mot-
svarade den tyske godsägarens krav, fanns det möjlighet att få komma till-
baka för nytt säsongsarbete, vilket det relativt korta avståndet mellan Blek-
inge, Schleswig-Holstein och Mecklenburg-Vorpommern möjliggjorde. 

Många ville stanna, men ansökte om naturalisation förgäves och åter-
vände hem besvikna över de tuffa förhållanden som rådde. Giftermål var 
emellertid vanliga mellan ländernas folk, eftersom det automatiskt gav 
svenska kvinnor medborgarskap i Tyskland, medan svenska män som gifte 
sig med tyska kvinnor inte gynnades av denna regel. Detta är ett exempel på 
hur olika strukturer i mottagarlandet (s.k. welfare regimes, se kapitel 2) sam-
verkar på ett sådant sätt att vissa inkluderas men inte andra. Ett annat exem-
pel, som illustrerar detta, är de svårigheter som ogifta kvinnor med (oäkta) 
barn kom att möta i Tyskland; den allmänna normen krävde att barnen skulle 
födas inom äktenskapet. Detta blev ett, bland många, skäl för tvångsutvis-
ning från Tyskland. 

De svenska arbetsvandrarna, vilka bland annat ersatte Tysklands jord-
bruksbefolkning (som emigrerat till Nordamerika eller sökt industriarbete i 
hemlandet) placerades icke sällan på gårdar tillsammans med arbetskraft från 
andra nationer och kunde inte göra sig förstådda på svenska. De tvingades på 
så sätt till en snabb språklig anpassning och inlemmades i ett existerande 
system.343 Denna tyska assimilering har i förlängningen gjort att de 
”tysklandsfarare” som naturaliserades, glömde sitt forna modersmål och 
kontakten med Sverige dog ut. Ett undantag var en ”koloni” av svenskar som 
under årtionden bildade en församling i stadsdelen Gaarden i Kiel.344 

I studiens fem undersökta socknar skedde den största dokumenterade ut- 
och inflyttningen under 1880-talet. Utvandringen startade tidigare i västra 
jämfört med östra länet. Runt sjuttio procent av utvandrarna var födda i den 
socken de utvandrade ifrån, och utflyttningen var större än inflyttningen. 
Bland inflyttarna var de flesta ”återvändare.345 Många av blekingekvinnorna 
födde barn i Tyskland, som i späd ålder följde sina mödrar mellan länderna. 
Ibland lämnade ensamstående mödrar sina barn hos anhöriga i Blekinge, för 
att kunna inleda ett nytt arbetsår i Tyskland. Även om mödrarna sannolikt 
kände sig tvingade till sådana lösningar, visar detta hur arbetsvandrarna 
kunde utveckla ”rumsliga strategier” genom vilka de utnyttjade de olika 

                                                 
343 I Nordamerika var det annorlunda. Fram till 1868 uppmuntrades emigranterna med Homestead Act 
och senare med olika former av industriarbeten, järnvägsbygge etc. 
344 Dokumentation av livet i Kiel Gaarden samlad av Herta Schröder 1880-1940 
345 Med återvändare åsyftas de som arbetsvandrat och kommer tillbaka 345 I Nordamerika var det an-
norlunda. Fram till 1868 uppmuntrades emigranterna med Homestead Act och senare med olika former av 
industriarbeten, järnvägsbygge etc. 
345 Privat dokumentation samlad av Herta Schröder 
345 Med återvändare åsyftas ka till samma socken. 
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fördelar som fanns på avrese- som destinationsorten. Källorna visar emeller-
tid att i samtliga fem socknar omhändertogs kvinnor (med eller utan små 
barn) och män av fattigvården, efter hemkomsten från Tyskland. Bräkne-
Hoby utmärkte sig med mycket låg registrerad in- och återvandring från 
Tyskland. Att låg mobilitet motsvaras av svag utvandring och att stark mobi-
litet motsvaras av hög utvandring, stämmer för Blekinge som helhet men 
inte överallt. 346 En trolig orsak kan vara det relativt korta avståndet till Dan-
mark och Tyskland, inte minst från västra länet, vilket bidrog till att arbets-
resorna kunde bli åtskilliga utan att de ledde till ett definitivt beslut att lämna 
Blekinge. En svårighet att kontrollera sambandet mellan mobilitet och ut-
vandring till Danmark och Tyskland är att flyttningar inom landet bara regi-
strerades vid byte av socken och storleken på socknen därmed avgjorde om 
flyttningsbetyg skrevs. Även om utvandringen till Europa spelade en betyd-
ligt större roll i Blekinge än för övriga landet, på grund av starkare befolk-
ningstryck och en kärvare arbetsmarknad, såg den olika ut och skedde inte 
samtidigt överallt i länet. Blekinge hade en nord-sydlig kulturgräns som 
delade landskapet i en västlig och en östlig halva. Västra länet och länets 
städer tog tidigare till sig innovationer och utvecklades ekonomiskt.  Reli-
giös väckelse och socialism bröt här gamla normer och attityder och bidrog 
till variationer i länets mobilitet. Utvandringen startade tidigare i väst. Intres-
set för utvandring spreds så småningom öster ut och under 1880-talet ökade 
migrantströmmarna härifrån stadigt till Europa, för att längre fram avmattas 
samtidigt som i västra Blekinge. Kommunikationsutvecklingen från västra 
till östra länet hade då tillsammans med utkomstmöjligheterna utjämnats. 

Hur påverkade överhet, kvinnoorganisationer och 
emigrationsagenter arbetsvandring och emigration till 
Tyskland och Danmark? 
Den diskrepans som rådde mellan låga utflyttningstal från Sverige och högre 
inflyttningstal i Danmark, samt exemplet från de 406 inflyttade svenskarna 
till Kiel (som inte återfunnits i svenska utflyttningslängder) kan tolkas som 
svenska myndigheters ringa intresse för problemen runt den sydsvenska 
utvandringen. Men bortagandet av passtvånget mellan 1860 och 1884 (för att 
underlätta handeln) bidrog till ökad odokumenterad utrikes arbetskraftsvand-
ring. Prästerna, som vidarebefordrade informationen till landshövdingarna, 
kunde helt lagligt avstå från att förmedla en korrekt bild av Blekinges ut-
vandring, till regeringen. Trots underlättandet av utrikes arbetsvandringar för 
de obesuttna ansåg svensk överhet dessa resor omoraliska. Det svenska jord-
bruket innehöll under industrialismens inledningsskede en lågavlönad ar-

                                                 
346 Wirén, 1975, s 226- 229, tab. 16 a-d 
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betskraftsreserv, där arbete i Danmark och Tyskland kunde dubbla lönen. 
Denna situation utgjorde samtidigt en kassako för agenterna, som mer än 
gärna hjälpte Blekinges arbetsvandrare att ordna kontrakt och resa. 

1800-talets svenska klassamhälle utgjordes av flera skikt, vilka stod långt 
ifrån varandra. Jämställdhet existerade knappast. Männen hade högre löner 
av det skälet att de skulle försörja en familj men betydligt fler män än kvin-
nor emigrerade generellt, vilket innebar att det helt enkelt inte fanns så 
många män kvar att gifta sig med. Alltså tvingades många kvinnor att leva 
ensamma och försörja sig på en låg kvinnolön. För Blekinges obesuttna, 
unga, ogifta kvinnor, var ett alternativ att arbetsvandra till Danmark och 
Tyskland och bli mjölkerskor, betplockerskor eller prostituerade som nöd-
lösning, medan borgarklassens kvinnor togs om hand av familjen.347 

Strukturella mönster gav den enskilda individen ansvar vid arbetslöshet, 
graviditet och utvandring. De obesuttna anklagades av överheten för att vara 
slarviga, lata och att svika sitt fosterland. Oäkta barn kunde lätt bli den en-
skilda kvinnans bekymmer. De borgerliga och aristokratiska kvinnorna an-
såg däremot att kärlekslivet hörde hemma inom äktenskapet och i syfte att 
avla barn. Såväl prostitution som prostituerade ansågs därför nödvändiga för 
att tillfredsställa mannens påstådda starkare sexualdrift. Katolska och prote-
stantiska länders olika syn på sexualiteten, som fortfarande rådde runt 1900-
talets början, medförde höjda röster för att den reglementerade prostitutionen 
borde bekämpas.348 Den kristna liberala pressen såg industrialismens sam-
hällsomvälvande effekt, dåliga kvinnolöner, enformiga arbeten, bristande 
moraliska uppfostran och kvinnans underordnade samhällsställning som 
push-faktorer för prostitutionen, medan förtjänstmöjligheterna, männens 
omoral och efterfrågan på ”färsk vara”, vilket krävde personalomsättning, 
utgjorde en pullfaktor för kvinnor till bordellerna.349 

En gift kvinna var en ärbar kvinna. En gift man som försörjde sin hustru 
var en ärbar man. Nya lagar under 1800-talets första årtionden reglerade 
prostitutionen, vilket gjorde att kvinnorna kunde arresteras enligt lösdrivar-
lagen, medan männen som besökte kvinnorna inte ansågs kriminella. Det var 
främst arbetarklassens kvinnor som drabbades. Dubbelmoralen kring prosti-
tutionen var uppenbar. Legalisering måste i högsta grad ifrågasättas, då den 
inte tillkom för kvinnornas skull. År 1910 togs ett principbeslut att tillåten 
prostitution och bordeller utgjorde den främsta orsaken till den ”vita slav-
handeln” och att prostitutionen borde bekämpas.350 Denna studie har visat på 
källmaterial som bekräftar kvinnoorganisationers försök att informera, varna 
och avråda kvinnor i Blekinge från att söka lyckan i Danmark och Tyskland 

                                                 
347 Vammen, 1999 
348 Årsredovisning, 1913, KFUKs arkiv, RA, s. 13 
349 Hallner, 2009, s. 436,  
350 International Convention for the Suppression of the White Slave Traffic, 1910, artikel 1- 2; 
Årsredovisning, 1913, KFUK:s arkiv, RA, s. 13 
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och har även gett exempel på fattiga kvinnor som hamnat i prostitution i 
Danmark och i Tyskland.  

Agenter hade möjlighet att tjäna stora pengar på att locka, ofta fattiga, 
unga och ogifta utomlands, vilket rimmade illa med den svenska borgerlig-
hetens inställning i slutet av 1800-talet. I Dagny och Svenska Utlandstid-
ningen valde skribenterna att kalla denna arbetskraft för ”slavar”.351 Lika fel 
som det är att tro att agenterna bara hjälpte de fattiga till bättre liv i Tysk-
land, är det att tro att kvinnoorganisationerna bara ville de fattiga kvinnorna 
väl. Precis som inte alla kvinnor idag sympatiserar med Feministiskt Initiativ 
(FI), så uppskattade långt ifrån alla Fredrika Bremer och hennes liberala 
medsystrars välvilja inför ”de stackars” ogifta kvinnorna med barn. FBF:s 
ideal var äktenskapets upphöjda roll, som en motvikt till socialismen, vilken 
låtit höra tala om sig i Paris och London och skrämde liberala och konserva-
tiva krafter även i Sverige. Kvinnoförbunden stod till stor del på de besuttna 
kvinnornas sida. Den liberala kristna kvinnosynen i både Sverige och Tysk-
land stod i kontrast till klassamhället där de fattiga ofta inte hade något val. 
Borgerskapet fruktade att de arbetsvandrande kvinnorna skulle lockas till 
socialism. Deras kamp bestod av ”vi och dom”, där de obesuttna var motpo-
len vilket innebar att FBF hade mer gemensamt med männen inom sin soci-
ala klass, än med kvinnorna i underklassen. FBF:s hjälp innebar anpassning 
till borgerlighetens ideal. På samma sätt hävdade föreningstidningen Vak-
samhet att låga löner och bristfällig utbildning var orsaken till kvinnans un-
derordning, men istället för att arbeta med dessa push-faktorer, gick deras 
verksamhet mest ut på att förändra saker kopplade till moral och lagstiftning. 
De helt olika samhällsklasserna som hade vuxit fram gjorde att de obesuttna 
själva hade mer gemensamt, inom sin klass, än med de besuttna, oavsett om 
de kom från Sverige, Danmark, eller Tyskland. Dagny ansåg att agenterna 
lockade de svenska kvinnorna till ett osedligt liv.352 Graviditet var visserligen 
inte alltid en tragedi för en ogift fattig kvinna, men väldigt ofta fick det all-
varliga konsekvenser för kvinnans fortsatta liv.  

Därför anser jag inte att man kan ta ifrån kvinnoorganisationerna deras 
ambitioner och praktiska arbete vid järnvägsstationer i storstäder som 
Lübeck, Hamburg och Köpenhamn, där de hjälpte unga kvinnor med trygga 
boenden och varnade för agenter, vilka kunde leda nytillkomna arbetsvand-
rare in i prostitution. Särskilt var man rädd om dem som kom från Sveriges 
landsbygd, där omedvetenheten ansågs större.353  

Tvångshemsändning av kvinnor och barn till de blekingska hemsocknarna 
skapade ekonomisk otrygghet. Denna studies källmaterial ger flera exempel 
där kvinnor reser tillbaka till Tyskland, utan sitt/sina barn och blir gravida på 
nytt. Källmaterialet visar också att det ofta fanns släktingar som kunde ställa 

                                                 
351 Dagny, 1899:14 
352 Dagny, 1890: 1, s. 9 
353 Wahlström, ”Den vita slafhandeln i Sverige”, i Dagny 1907:2, s. 37-38; Wahlström, 1913, s. 237-238 
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upp och som inte gjorde någon skillnad på äkta och oäkta barn, men ibland 
skiljdes moder och barn åt.  

EU, Kungl. Maj:ts femårsberättelser 1820-1900 samt publikationer från 
kvinnoorganisationer som arbetat med utvandring kopplat till sedlighetsfrå-
gor runt sekelskiftet 1900, är dokument som ger besked om överhetens syn 
på den fattiga befolkningen. Deras hållning mot de fattiga lockade snarare 
dem till utrikes arbetsvandring, än uppmuntrade dem att stanna kvar innanför 
landets gränser. Det språk som användes var nedlåtande. Uttryck som omo-
ralisk, sedeslös, medfött retlig, stöldbenägen, lössläppt, tärande, lat och 
smittbärare av ”tyska sjukan” är exempel på begrepp i femårsberättelserna 
och i EU, för att beskriva dem som arbetsvandrade till Danmark och Tysk-
land. Konsulatbreven, vilka rör tvångshemsändning av svenskar från Tysk-
land, är däremot avskalade från detta språkbruk. 

Först efter det att EU hade presenterats, kunde strukturella orsaker till fat-
tigdom få någon följd i lagförslag. År 1913 tog riksdagen ett beslut som 
skulle få principiell betydelse för hela samhället, nämligen allmän pensions-
försäkring. Även om den inte var så stor så att någon kunde klara sig eko-
nomiskt, var den ett nytt sätt att se på fattigdomen. Arbetsvandringarna hade 
gjort många kvinnor självständiga. De blev efterhand, i viss mån, förebilder i 
svenska kvinnoföreningarnas fortsatta diskussioner, angående jämställdhet, i 
rösträttsfrågan och i familjerättsliga frågor. 

På vilket sätt kan empiriska källstudier i Sverige, 
Danmark och Tyskland utreda om oregistrerade 
Blekingebor arbetsvandrat/emigrerat till Tyskland?  
Denna studie bekräftar att empiriska källstudier möjliggör att återfinna ore-
gistrerade blekingebor som arbetsvandrat/ emigrerat till Danmark och Tysk-
land. Namn på svenskar, vilka inte är upptagna som utflyttade från Sverige 
har funnits i alla de arkiv som jag besökt. ”Verzeichnis der in Kiel Wohnhaf-
ten Schweden” noterar 406 svenska kvinnor och män som flyttat till Kiel. 
Här finns både kvinnors och mäns namn, titlar, yrken, olika adresser, uppgif-
ter om uppehållstillstånd och eller om de blivit statslösa. Registret visar även 
vilka som blivit naturaliserade, och intresset för att söka naturalisation (de 
flesta sökte bara en gång) samt deras flyttningsmönster, efter att de lämnat 
staden. De naturaliseringshandlingar som finns i tyska arkiv ger god doku-
mentation medan det i övriga källor som kan indikera arbetsvandring i till 
exempel Greifswald, Schwerin, Wismar, Lübeck och Grevesmühlen enbart 
ger mäns namn. De, till övervägande delen kvinnor, som säsongsarbetade på 
niomånaderskontrakt som mjölkerskor och betplockerskor på godsen har jag 
däremot inte funnit någon dokumentation av de anställda; bara enstaka sam-
lingsfoton med hundratals kvinnor.   
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I de enskilda tyska församlingarnas födelse- och begravningsböcker finns 
upplysningar om blekingebors förehavanden även om de sällan dokumente-
rades med sitt ursprung. Det står klart att många av de blekingebor som regi-
strerades i det tyska källmaterialet, och som kunnat spåras, inte återfinns i ut- 
och inflyttningslängderna i Blekinge. Denna studie visar att blekingebor 
återfanns både i Danmark och i Tyskland, samtidigt som de på pappret 
bodde kvar i sina hemsocknar i Blekinge. Prästerna dokumenterade inte de-
ras arbetsvandring/emigration. Rigsarkivet i Köpenhamn, innehåller ett fler-
tal källor som belyser immigration till Danmark och där är det möjligt att 
finna oregistrerade blekingebor.354 Det motsvarande arkivet i Tyskland, Bun-
desarchiv Koblenz (BK), innehåller inte något samlat källmaterial av denna 
typ. Sökandet efter oregistrerade svenska sockenbor i Tyskland går istället 
via lokala och regionala arkiv och kyrkoförsamlingar. I de fem undersökta 
socknarna i Blekinge är 744 upptagna i utflyttningslängden till Tyskland och 
85 av dessa hade fötts i Tyskland av svenska mödrar. Av 421 som finns med 
i inflyttningslängder från Tyskland till de fem undersökta socknarna i Blek-
inge hade 65 barn fötts i Tyskland, nästan uteslutande av svenska mödrar. En 
jämförelse mellan svenskt, danskt och tyskt källmaterial visar att de personer 
som är registrerade inte är de jag har funnit i tysk och svensk dokumentation; 
däremot personer som åkt utan utflyttningsbevis. 

Avslutande kommentar 

Min studie har, genom sitt metod- och teorival, satt fokus på utvandringen 
från Blekinge åren 1860-1914. Genom tre av Ravensteins ”migrationslagar”, 
pull- och push-teorier, samt med inspiration från intersektionell teori, belyser 
studien nationens, den sociala klassens, ålderns, könets, och sexualitetens 
betydelser för arbetsvandringen. Studien tillför ny kunskap om såväl den 
dokumenterade som den odokumenterade arbetsvandringen/emigrationen 
mellan Blekinge, Tyskland och Danmark. Utmaningen har också varit att 
presentera nytt källmaterial för att synliggöra och tolka kvinnoorganisation-
ers, agenters, svensk överhets och den fattiga befolkningens förhållande till 
migrationen. Resultaten visar en föraktfull syn på de s.k. danmarks- och 
tysklandsfararna i det källmaterial som belyser makthavarnas perspektiv. 
Emigrationsutredningens starke man Sundbärg hade sina perspektiv klara. 
Han utmålade nationella särdrag som de inte nödvändigtvis upplevdes inför 
de utländska arbetsgivarna: ”//… danskarna har en instinktiv modvilje mod 
fremmende, specielt mot svenskerne”…// 355 

                                                 
354 Willerslev har visat att de danska inflyttningstalen från Sverige är betydligt högre än utflyttningstalen 
till Danmark från Sverige, under samma period (samma sak gäller för emigrationen till Amerika). 
355 EU, bil XIV, s. 94 
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10 Litteratur- och källförteckning 

Otryckta källor 
Svenska arkiv 
Utvandrarnas Hus i Växjö, EMIBAS 

- In- och utflyttningslängder 1850-1920 Almundsryd, Eringsboda, Tving, 
Bräkne-Hoby, Asarum, Jämshög, Torhamn och Öljehult  

- Husförhörslängder för Almundsryd, Eringsboda, Tving, Bräkne-Hoby, Asa-
rum, Jämshög, Torhamn och Öljehult 

- Obefintlighetsbok över Torhamn 1912-30 och Asarum 1901 

Malmö stadsarkiv 
Malmö poliskammares, utf. l B2, emigrantlistor 1869 – 1920 
Dnr.941/2012-2439, 2014-423-1 

Lunds Landsarkiv (LLA) 
Blekinges kyrkoarkiv (in- och utflyttningslängder 1860-1932, husförhörs-
längder 1830-1920) 

- Tvings socken, utfl.l. 1895-1932, husförhörslängder 1895-1911 
- Sockenstämmoprotokoll, Jämshög 1840-06-02, 1848-02-10  
- Sockenstämmoprotokoll, Ronneby, 1871-01-10 
- Ystad sjömanshus 1801-1961 
- Sjömansrullor 1862-1961 

Arbetarrörelsens arkiv i Norrköping 
- Meddelanden från arkiv och bibliotek  

 
Folklivsarkivet i Lund (LUF)   

- Brev från emigrerade svenskar i Tyskland  
Riksarkivet i Stockholm (RA)  
            Utrikesdepartementet (UD:s arkiv, 1912 års dossiersystem) 

- Avtal om utvisning Sverige-Tyskland 1883-1913 vol.nr. 3167 dos.sign. 13   
- Hemsändande av tyskar från Sverige, Avd. 58, grupp H, Vol. 3169 a-b, nr 

1-45, Vol.nr 3154, 3155 
- Efterspaningar, extraditioner och åtal för utomlands begångna brott, Vol.nr. 

3258 
- Allmänt om fattigvård och hemsändande av fattiga 1872-1919, vol.nr 3132, 

3133  
- Avtal om fattigvård och hemsändande av fattiga svenskar från Tyskland, 

vol.nr. 3136, dos. 16-26, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145 
KFUK:s arkiv 
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- Årsredovisningar 1903-1905, 1910, 1913, 1917, 1921 
- Ellen K S Key, http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11453, Svenskt biogra-

fiskt lexikon, s. 90 (art. av Ulf Wittrock), hämtad 2014-03-07.  
 
Privatbrev (Original och fotokopior) 
Britta Wingerup, Fallebotorp, 570 91 Kristdala britta.wingerup@telia.com 

Tyska arkiv 
Mecklenburg/Vorpommern 
Archiv der Wismar Hansestadt Wismar 

- Arbetssökande i Mecklenburg – Radsakte 1880-192, Einbürgerungen spe-
zialia   

- Utvisning av utländska medborgare nr. 315, 317 
- Dödbok, Sterbehaupt Register 1886, Staatsarchiv Wismar 

Landesarchiv Greifswald  poststelle@landesarchiv-greifswald.de  
- Hemsändning av undersåtar mellan Sverige och Tyskland (UD) – Rep 65 c 

- 318, 319, 320 
- Utvisningsärenden av tyskar i Sverige – Rep 65 c - 317 
- Svenskar med arbetsböcker, fruar och barn – Rep 65 c – Nr: A 2129, 

10028, 10514 
- Konfimationsböcker - Rep 38 d Karlsburg, Nr: 1026  
- Register över utländsk arbetskraft: Greifswald, St. Nikolai, Bd. 14, 1854- 

63; Bd. 16 1864- 88 
  

Landeshauptarchiv (Stadtarchiv) Schwerin, Mecklenburg-Schwerinsches Ministe-
rium des Innern 1028313 poststelle@landeshauparchiv-schwerin.de 

Sökta uppehållstillstånd och beviljade naturaliseringar 
- Abt. 309, Nr. 31761 
- Naturalisation 1866-01-01-1914,     
- Tvångshemsändning av svenskar i Tyskland (IV b Jo. 42) 
- Immigranter till Rügen, Stralsund, Greifswald, Bergen och Grimmen, Rep 

65 c 162   
Stadtarchiv i Kiel 

- Register över svenskar bosatta i Kiel, arkiv nr: 8701 
(Verzeichnis der in Kiel Wohnhaften Schweden) 

Landesarchiv Schleswig-Holstein 
poststelle@landesarchiv-schleswig-holstein.de 
 
Kyrkoarkiv 

- Evangeliska – Lutherska kyrkan i Kiel, Elmschenhagens kyrkogård:   
- Begravningsbok 1880-01-02 - 1882-12-31 
- Begravningsbok 1883-01-02 - 1897-12-30 
- Begravningsbok 1898-01-02 - 1909-02-14 
- Begravningsbok 1917-03-24 - 1929-04-08 
- Begravningsbok 1929 -01-02- 1937-12-31 
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- Begravningsbok för åren 1883-1889 – Frigravar – Elmschenhagens kyrko-
gård 

- Samlingsbok över begravda från Kiel Gaardens begravningsplats1841-1925 
Evangeliska – Luterska kyrkan i Greifswald, Kiel 
  

Landesarchiv Schwerin http://www.kirche-m.de/Archi.986.Ohtml  
    
Danska arkiv 
Rigsarkivet i København 
København politiregister: Obholdsbøger och Medlingsprotokol  

- Københavs amt – nordre birk- utsteds(ob)holdsbøger ved Lyngby 
Poltitistation 1875-79, 1879-90, 1890-95, 1900-07 

- Københavs amt -nordre birk - Afd 6, Protokol over logerande i 
Klampenborg, 1910-18  

- Vordingborg byfoged Afd G – passjournaler, 1895-1918 
- Medlingsprotokol för Søllerdød søgn, vedrørende anmaelde over logerande 

i Klampenborg, 1914-1926 
- Anmeldelseprotokol, Helsingør Byfoged Afd G 150 
- Pasprotokoler över resande Helsingborg/Helsingør1888-1903 

Landsarkiv 
Viborg 

- Kolding obholdsbogsprotokol 1875-1906 
 

 København 
- Rødby obholdsbogsprotokol 1875-85  
- Observationsprotokol över løsaktiga eller för løsaktighet misstänkte fruen-

timmere 1865-68/LA. København 
- København politi II, Beretning fra en faestemand 1875-06-30  
- København politi – Korrespondancesager vedrørande bortfaestning av 

tyende 1872-1917 
 
Köpenhamns stadsarkiv 

- Københavns Politiets registerblade, för utländska medborgare som arbetade 
i Danmark  

- Over Øresund før Broen. Svenskere på Københavnsegnen i 300 år. 
Lokalhistoriske Arkiver i Storkøbenhavn, (LASK) 2000. 

Danskt dataarkiv  
- Invandrerdatabasen, Furesø Museer, dda.dda.@dk  

 
Tryckta källor 
 
Tidningar: 

- Karlskrona Weckoblad (CW), 1868-05-08, 1868-08-01, 1869-07-24, 
1869-10-30, 1869-11-09,1870-03-09, 1870-04-13, 1871-10-14 (LLA) 

- Carlshamns Allehanda (CA)1854-05-01, 1854-05-02, 1869-12-01, 
1869-04-23, 1870-03-05 (LLA)    
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- Blekinge Läns Tidning, Karlskrona (BLT), 1854-05-01, 1854-05-02, 
1881-01-15, 1881-06-16, 1883-05-17, 1891-08-13, 1918-04-13 (LLA) 

- Blekingeposten (BP) 1871-75, (KB) 
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Bilaga 1. Generella och centrala begrepp för denna studies 
migrationsstudier. 

• Urbaniseringen till danska och tyska städer var stor under perioden 1860 – 
1914 och ställde krav på myndigheterna att registrera alla inflyttade. Vid 
1900-talets början startar en förskjutning av folkmängdsökningen till större 
tätorter och återspeglar urbaniseringsprocessens orsaker, det vill säga en 
allt större del av befolkningen bosätter sig i städer och stadslika samhällen. 
356 Hamburg, Lübeck och Köpenhamn var tre städer med stor inflyttning. 

• Emigration och arbetsvandring har följande betydelsebärande skillnad en-
ligt Emigrationsutredningen. Båda är mer eller mindre frivilliga. Den som 
emigrerar lämnar sitt land för att finna utkomst och boningsort, medan den 
som arbetsvandrar stannar borta under en viss tid men återvänder. 357 Myn-
digheternas i Sverige och andra inblandade länders knapphändiga doku-
mentation av arbetsvandrare mellan länder har påverkat migrationsforsk-
ningen genom att olika källmaterial blivit bristfälliga. 

• Intern migration och extern migration innebär att passera administrativa 
gränser inom landet alternativt nationsgränser. 

• Mikro- och makronivå innebär individnivå alternativt gruppnivå  
• Överhet syftar i denna studie på regeringen och på läns- och sockennivå, 

länsstyrelse och kyrka 
• Särskild förteckning upprättades för kringflyttande och fattiga undersåtar 

utan stadigvarande adress. 
• Boken över obefintliga är register över de som var skrivna i socknarna (för-

samlingarna) och inte hade tagit ut flyttningsbetyg men som prästerna inte 
visste var de vistades.   

• Obholdsbog var ett registreringssystem i Danmark från 1875. Denna bog 
skulle följa med arbetssökande från andra länder och skulle visas upp vid 
in- och utresa ur landet. Här antecknades personuppgifter, arbetsgivare och 
adress i Danmark.  

  

                                                 
356 Tisdales definition diskuteras och problematiseras av Jan de Vries på sid. 197 -202 i en 
artikel av Sven Lilja från 2008 med titeln Urbanisering i långtidsperspektiv. Några teorier 
och ett empiriskt exempel. Lilja ger i sin artikel, på sid 221, även en egen sammanfattning av 
definitionen urbanisering 
357 EU Bil. 1 s. 50 ff 
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Bilaga 2  Verzeichnis der in Kiel Wohnhaften Schweden/Register över 
boende svenskar i Kiel under åren 1860-1914 och deras 
flyttningsmönster   
 
Detta register som finns i stadsarkivet i Kiel innehåller totalt uppgifter om 406 till 
staden utvandrade svenskar. De har registrerats av myndigheterna i Tyskland. För en 
stor del av dessa människor finns uppgifter om vart de flyttade vidare i framförallt 
Tyskland, om de inte återvände till Sverige. Uppgifter saknas om vad som hände 
281 av de som utvandrade från Sverige. Registret visar att fyra personer har avlidet 
och att 10 personer har tagits in på sjukhus. Under åren i Kiel föddes 46 barn. De 
övrigas flyttningsmönster redovisas i tabellen 
nedan: 
 
Flyttade till ort/land Antal   Kommentarer/belägenhet  
Sverige 21   
Hamburg  6  
Wellendorf  1 Hilter am Teutoburger Wald, Sachsen 
Braunstedt  1  
Bredenmoor  1 Söder om Kiel vid Westensee 
Preetz  2 Söder om Kiel i distriktet Plön 
Stettin  1 Nuvarande Polen 
Rostock  1  
Neumünster  1 30 km söder om Kiel 
Hassee  1 Stadsdel i södra Kiel 
Schleswig  1  
Königsförde  1 Stadsdel i Kiel 
Flensburg  1  
Harburg  1 Förort till Hamburg 
Lübeck  2  
Schwarzenbeck  1 Stadsdel i Hamburg 
Wesselburen  2 Ort nära Atlantkusten väster om Kiel 
Honigsee  1 Ort söder om Kiel 
Wilhelmshaven  1 Ort vid Jadebukten väst Bremerhaven 
Ploewen  1 Idag Plön 32 km sydost Kiel 
Köpenhamn  3 Danmark 
Westerland  1 Ort på ön Sylt 
Neustadt  1 Stad söder om Oldenburg i Holstein 
Raustorpf  2 Område nära Flensburg 
Wiesbaden  1 Stad 39 km väster om Frankfurt am Main 
Gaarden/Kiel  3 Stadsdel i Kiel 
Altona  2 Hamburg 
Berlin  1  
Schopke  1 Ort sydost Bielefeld 
Grünthal  1 Ort norr Regensburg/München 
Ahrensbök  1 Ort väster om Scharbeutz i Holstein 
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Bilaga 3 Tvångshemsändning av tjugo blekingebor med familjer 
 
Nr  Kön    Yrke         Orsak          Hemsocken           Anmärkning 
10    Man      Daglönare     Lösdriveri           Tving                        Föräldrarna vägrar betala hemresan vid 
.         förfrågan av konsulatet     
       Hustru  Daglönare      Lösdriveri           Tving                        Uppgav Göteborg för att undvika  
                                           hemortsberättigande           
 
 8.   Övergiven kvinna       Barnens far              Ytterligare ett barn föds utan att 
        med barn                     flytt till USA                                         kvinnan gift sig. Ty myndigheter 
            + otukt          ifrågasätter hennes leverne 
 
16.   Kvinna                         Försörjnings-       Augerum                  Uppger Blekinge i Sthlm som hemort, 
                                             problem           vilken fastställs efter lång brevväxling 
                                                                                                           Kvinnan landsattes i Karlskrona 
 
45.   Man        Bryggare      Tiggeri                                          Två veckors fängelse ger utvisning 
 
44.   Man        Urmakare     Tiggeri/lösdriveri 
 
43.   Man                              Försörjningsproblem          Vägrar uppge adress.   
43.   Hustru              Försörjningsproblem                            Ett av tre barn förvägras att lämna 
                                                                                                           Ty, då det är fött av tysk moder.   
40.  Man                               Misshandel         Karlskrona                          
 
39. Man                                Misshandel         Karlskrona                 Fyra månaders  fängelse 
 
38. Kvinna     Otukt                                         Jämshög           Fyra veckors fängelse /polisuppsikt 
 
36. Kvinna     Otukt              Yrkesmässig      Ingen adress               Dömd för sedlighetsbrott.  
               utövning            Skickas till Malmö 
                                                                                                            
34. Man                                 hot, tiggeri,        Ingen adress             Tjugo veckors fängelse  
                                              ärekränkning   
                                             
32. Man                                Tjuveri/Tiggeri   Dädesjö           Bott i Ty. i 24 år men tvångshemsänds 
 
28. Man                                                            Karlskrona 
 
26. Kvinna                           Otukt som yrke   Ingen hemortsadress  Undgått fängelsestraff 
                                                                              
30. Kvinna             Oanständigt        Aspö                           Vill inte gifta sig  
                                             leverne                med den tyske fadern till barnet. 
 
20. Kvinna                         Försörjnings-     ”Blekinge”                     Ingen socken visar intresse för att         
                      problem                                                     ta emot denna 
flerbarnsmor 
 
24. Man                             Två v barnen     Karlskrona                      Skickas från Schleswig till Malmö 
      Hustru                         snattar, bettlar    Torhamn                         när barnen släpps ut från   
      Tre barn                      och stjäler                                                  korrigeringsanstalt, vilket tysk press 
                                                                                                            meddelar som allmän information. 
                                                                                                       
25. Kvinna                                                    Ronneby                       ”Ligger tyska riket till last”  
      två oäkta barn  
_________________________________________________________________________________ 
                                                                                  Källa RA, UD:s dossierer 3169 nr 1-45 
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Bilaga 4 Svenska män och kvinnors yrkestitlar i Kiel/Verzeichnis der in  
Kiel Wohnhaften Schweden  

  
Yrkestitlar - kvinnor 
      Magd  Piga       
      Dienstmagd                    Tjänstepiga 
      Köchin  Kokerska 
      Dienstmädchen  Tjänstepiga 
      Mamsell  Mamsell 
     Kellnerin  Servitris 
      Kontrollmädchen Kontrollflicka 
      Haushälterin                         Hushållerska 
      Näherin  Sömmerska 
      Plätterin  Strykerska 
      Kindermädchen  Barnflicka  
      Mädchen   Kammarjungfru  
      Kinderhaus Matrone  Barnstugeföreståndarinna   
      Wäscherin   Tvätterska 
      Arbeiterin   Arbeterska 
 
Yrkestitlar - män      
      Arbeiter  Arbetare 
      Goldschmiedgehilfe Guldsmedshjälpare 
      Hufschmied  Hovsmed 
      Cigarrenarbeiter  Cigarrarbetare 
      Schiffsbauer                         Skeppsbyggare 
      Schneidergeselle Skräddargesäll 
      Kohlenhändler  Kolleverantör 
      Schülerin  Elev 
      Zimmergeselle  Snickargesäll 
      Fabriksarbeiter  Fabriksarbetare 
      Schiffszimmergeselle Skeppsbyggaregesäll 
      Knecht  Dräng 
      Kellner  Kypare 
      Schumachergeselle Skomakargesäll 
      Kanalarbeiter                         Kanalarbetare 
      Händler  Handlare 
      Maurergeselle    Murargesäll 
      Erzieherin  Pedagog 
      Korbwarenhändlerin Korgsäljare 
      Zimmerlehrling  Snickarelärling 
      Gelegenheitsarbeiter Diversearbetare 
      Volontair  Volontär 
      Posthilfsbote                                 Postbiträde 
      Schlossergeselle  Klensmed 
      Handlungslehrling Kontorsanställd 
      Kutscher  Kusk 
      Holzpantoffelmacher Ingenjör 
      Volontair  Volontär 
      Posthilfsbote                                 Postbiträde 
      Schlossergeselle  Klensmed 
      Handlungslehrling Kontorsanställd 
      Kutscher  Kusk 
      Holzpantoffelmacher Ingenjör 
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