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Abstrakt: 

 

Mellan år 1845-1930 utvandrade ca 1,3 miljoner svenskar. Hallands län tillhörde de län som 

förlorade flest invånare till följd av emigrationen. Halmstad var länets enda industrialiserade 

ort, tillika länets residensstad.  

Den svenska massemigrationen förknippas i hög grad med Nordamerika, men emigrationen 

från Halmstad gick även i stor omfattning till vårt grannland Danmark och, i någon mån till 

Tyskland.  

Syftet med denna studie är att studera kvinnornas utrikes migration, med utgångspunkt i 

Halmstad, för att se vilka kvinnor som migrerade, vart de migrerade, i vilket sällskap de 

migrerade, och i vilken utsträckning de migrerade. Resultaten kompareras även med manlig 

utrikes migration. Materialet som används är till största del primärmaterial från Halmstads 

församlings in och utflyttningslängder. 

Studier av Halmstads kyrkoböckers in- och utflyttningslängder har bland annat visat, att man i 

hög grad emigrerade till Danmark och Amerika, men inte till Tyskland, och att det främst var 

ensamstående unga kvinnor ur det sociala lägre skikten som migrerade. Komparationen med 

männens migration visade, att fler män än kvinnor remigrerade, medan de kvinnliga 

emigranterna var i majoritet. Skillnader mellan männens och kvinnornas destinationer och 

destinationsändringar över tid förekom, liksom deras delvis olika pull och push-faktorer. 
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1. Inledning 

Under 1800-talet genomgick det svenska samhället flera betydande förändringar. Sveriges 

folkmängd ökade drastiskt, vilket med Tegnérs ord tillskrevs ”freden, vaccinet och potäterna”. 

Sverige var inte längre involverat i krig, medicinska framsteg höll dödssiffrorna nere, och i 

och med potatisodlingens genombrott fanns större tillgång till mat, även för de fattigare i 

samhället. Befolkningens medellivslängd ökade.  

Sverige var länge ett agrart land, och ännu runt år 1850 levde 90 % av landets befolkning på 

landsbygden. Industrialisering i någon högre grad hade ännu inte skett. Det skedde dock 

förändringar inom jordbrukssektorn. Skiftesreformen, och följande arvsskiften, ledde till att 

allt fler blev jordlösa.1 Denna fattiga och jordlösa landsbygdsbefolkning innebar dels ett 

fattigvårdsproblem, socknarna värjde sig mot inflyttning, dels ett arbetskraftsöverskott.  

När industrialiseringen så smått tog fart såg många landsbygdsbor en möjlighet till ökad 

utkomst genom en flytt till industriella centra, men städerna kunde inte suga upp det stora 

arbetskraftöverskottet, och vid lågkonjunkturer hotade arbetslöshet. Den rörliga arbetskraften 

var vid dessa tider varken välkommen på landsbygden eller i städerna. Länder som 

Nordamerika, Danmark, Norge och Tyskland framstod som de enda ställen som med glädje 

välkomnade svensk arbetskraft.  

Emigrationen från Sverige gick i vågor, och förändrades över tid i sin sociala 

sammansättning. Före 1860 var emigrationen begränsad, och familjeutvandring samt 

grupputvandring dominerade. Pådrivande faktorer för emigrationen då var i första hand 

sökandet efter religiös och politisk frihet.2  

 Under hela perioden för massemigrationen 1850-1930, emigrerade över en miljon svenskar, 

det vill säga var femte svensk.3 Samtidigt som massemigrationen pågick, förekom även en 

motström i form av återinvandring av svenskar. Förutsättningarna för emigration och 

remigration hade med tiden förändrats. 

                                                            
1 Beijbom, U., Mot löftets land. Den Svenska utvandringen, Stockholm 1995, s 17 

2 Ljungmark, L., “Den halländska utvandringen i riksperspektiv” i Halländska emigrantöden, red Bengtsson, F. 
Halmstad 1996, s 27 
3 Beijbom och Johansson, Drömmen om Amerika. Stockholm 1971, s 8 
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De tidiga emigranterna tog med sig sin familj, och emigrerade för att bryta nytt land och slå 

sig ned för gott. Senare började folk emigrera under en planerat kortare tid, som en form av 

transatlantisk arbetskraftsvandring.4 

Halland var ett av de län i Sverige som hade störst antal emigranter. Halmstad var under tiden 

för massemigrationen länets enda industriella centra, vilket gjorde att många rörde sig till och 

från staden. Halmstad var dock för litet för att stoppa upp emigrationen vilket andra större 

städer i viss mån gjorde, och utgjorde därför en i hög utsträckning använd ”port”, både för 

emigranter och för remigranter.5  

 

2. Syfte, frågeställning och avgränsningar 

Den kvinnliga emigrationsforskningen har tidigare inte givits samma uppmärksamhet som 

den manliga. Syftet med denna studie är att komplettera tidigare forskning genom att göra en 

fallstudie av ett större fenomen, i form av en geografiskt avgränsad undersökning av den 

kvinnliga utrikes migrationen från och till Halmstad församling under tiden 1870-1894. 

Huvudperspektivet ligger på kvinnlig migration.  

De specifika frågeställningarna är vilken social ställning kvinnorna som migrerade hade, i 

vilken ålder de var samt huruvida de reste ensamma eller i sällskap.  

Studien ska även undersöka vilka destinationer kvinnorna valde som mål för sin emigration, 

om olika sociala grupper valde olika destination, samt vilka som remigrerade till Halmstad 

och i vilken mån detta skedde. Resultaten skall även kompareras med de manliga 

migranternas migration, för att se om och i så fall hur den kvinnliga och den manliga 

migrationen skiljde sig åt. 

Olika faktorer torde påverka kvinnornas migration, och studien ska även undersöka vilka 

motiv kvinnorna kan ha haft för att emigrera och remigrera. Dessa motiv utgjorde så kallade 

pull och push-faktorer. Enkelt uttryckt avser push de inhemska bortstötningsfaktorerna, 

                                                            
4 Norman, H., Från Bergslagen till Nordamerika. Studier i migrationsmönster, social rörlighet och demografisk 
struktur med utgångspunkt från Örebro län 1851‐1915. Uppsala 1974, s 49 

5 Kronborg, B & Nilsson, T.  Stadsflyttare.  Industrialisering, migration och  social mobilitet med utgångspunkt 
från Halmstad, 1870‐1910. Uppsala 1975, s 231 
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medan pull står för de utrikes krafter som lockade till sig emigranter. Båda faktorerna måste 

föreligga för att framkalla massemigration. 

Vidare koncentreras studien till migrationen mellan Halmstad och Nordamerika, Danmark 

och Tyskland. Med Amerika avses i texten norra Amerika. Anledningen till detta är att 

migration från och till andra länder än dessa var mycket knapp, endast enstaka individer valde 

andra länder som destination.6 

Tiden koncentreras till 1870-1894. Avgränsningen bakåt är gjord då det inte förelåg någon 

omfattande Halländsk emigration före 1870-talet. Avgränsningen framåt är vald, då 

Halmstads emigration ökade under 1870-talet och toppade under tiden 1880-1892. Efter det 

dalade siffrorna, och fastän emigrationen var stor även under början av 1900-talet nådde den 

aldrig tillnärmelsevis lika höga siffror igen.  

 

2.1 Metod och material  

Denna studie är en empirisk undersökning, där basmaterialet utgörs av primärkällor från in- 

och utflyttningslängderna i Halmstads församlings kyrkoböcker. Materialet speglas mot den 

stora emigrationsutredningen av Sundbärg från 1913.  

Material består av alla emigranter och immigranter från Halmstad mellan 1870-1894. In- och 

utflyttningslängderna har granskats år för år. Med hjälp av dessa har migranternas ålder, 

sociala status/yrke/beteckning, kön, tidpunkt för flytt, destination samt om de reste ensamma, 

med familj eller i grupp kunnat utläsas.  

Uppgifterna från in- och utflyttningslängderna används även för att se hur många som flyttade 

till respektive från Halmstad församling totalt sett, samt hur många av dessa som var 

emigranter och remigranter, och vart dessa emigrerade till eller remigrerade från.  

Det är dock viktigt att vara medveten om, att när det gäller emigrationsforskning alltid 

föreligger ett mörkertal. Vid emigration, eller annan utflyttning, krävdes det att man skulle få 

ut ett utflyttningsbetyg. Denna regel följdes inte till hundra procent, och det finns i 

kyrkobokföringsmaterialet marginalanteckningar om att personer förmodas ha avflyttat eller 

rymt.  

                                                            
6 Ett fåtal emigranter till Australien, England, Afrika och Norge, samt ett fåtal immigranter från Polen och Norge 
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Liknande problem med statistiken bör även beaktas när det gäller återvändarna. I studien 

betraktas immigranter som remigranter. För denna definition föreligger problemet, att det inte 

fullt ut går att fastställa att alla remigranter var återvändande svenskar. Med hjälp av namnen 

går det dock att sluta sig till, att det stora flertalet var remigranter. 

Vidare har olika personer fyllt i längderna, och de har inte använt ett med varandra 

konsekvent sätt. Detta medför, att en familj ibland bara namnförs med mannens namn, 

och/eller att födelsedatum utelämnats. Männen är generellt bättre redovisade i kyrkböckerna 

än vad kvinnorna är. Det finns i männens fall små extra anteckningar i längderna, indikationer 

på att personen avvikit, rymt, är ogift etc. Detta förekommer inte hos kvinnorna. 

Vad som däremot alltid finns med är löpnummer och hur många individer av varje kön som 

redovisas i varje löpnummer. Materialet är således inte utan brister, men dessa är inte så stora 

att materialet inte är användbart eller bra.  

Material har även hämtats ur tryckta källor i form av sammanställda och utgivna 

emigrantbrev, dagböcker och memoarer, som Brev från löftets land av H. Arnold Barton, och 

i utgåvan av Unonius Minnen från en sjuttonårig vistelse i Nordvestra Amerika. Fredrika 

Bremer beskriver i Det unga Amerika sin resa till och sina intryck från Amerika i 

dagboksform. I sådana samlingar kommer både kvinnliga och manliga emigranter till tals.  

Även andra allmänt giltiga databaser har utgjort hjälp vid inhämtanden av material, så som 

emibas och emihamn.  

Förklaringar till och definitioner av begrepp kommer att ske i samband med den empiriska 

delen av studien. För att göra informationen överskådlig presenteras viss data med hjälp av 

tabeller. 

 

2.2 Forskningsläge 

Grunden för emigrationsforskningen lade Gustav Sundbärg, som under tiden 1907-1913 

arbetade fram Emigrationsutredningen. Utredningen initierades som en reaktion mot 

massemigrationen från Sverige. Från myndigheternas håll kände man en oro för att Sverige 

vilket kan verka typiskt för den tidens anda.   
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Sundbärgs emigrationsutredning var så omfattande, att emigrationsfrågan under flera år 

ansågs färdigutredd. Grundmaterialet var så extensivt att det inte gick att göra om. 

Den moderna emigrationsforskningen introducerades under slutet av 1950-talet av Lars 

Ljungmark. Han belyser i Swedish Exodus de mer välkända delarna av emigrationen, som pull 

och push-faktorer, men ger även en översiktlig men trots det detaljrik bild av mindre välkända 

perspektiv, som hur svenskar blev amerikaner, svenskar i inbördeskriget, hur Amerika såldes 

och marknadsfördes etc.  

Även Ulf Beijboms perspektiv på emigrationsforskningen är flera. Han har i studier som Mot 

löftets land, Amerika, Amerika och Drömmen om Amerika redogjort för de övergripande 

perspektiven inom emigration, och framhåller ofta skiftesreformens betydelse för 

emigrationsbeslutet.  

Emigrationen från Sverige till Nordamerika har studerats flitigt, särskilt från 1960-talet och 

framåt. Vad man dock kan notera är att fokus främst har legat på manlig emigration. I 

Utvandrarkvinnor övergår Beijbom till att belysa emigrationen sett ur kvinnans perspektiv. 

Den kvinnliga emigrationen har länge varit eftersatt ur forskningssynpunkt, och Beijbom 

lyfter fram flera aspekter med fokus på förändring över tid, hur kvinnans roll och 

förutsättningar förändrades under den långa emigrationsepoken. 

Ytterligare forskning kring kvinnor har Ann-Sofie Ohlander/Kälvemark gjort. Hon studerar i 

Kärlek, död och frihet huruvida man genom att undersöka svenska kvinnors emigration till 

Nordamerika kan lära sig något om kvinnans situation i Sverige under 1800-talet. Ohlander 

har vidare belyst den svenska statens reaktion mot utvandringen i studien Reaktioner mot 

utvandringen.  

En annan utgångspunkt tar Hans Norman & Harald Runblom i Amerikaemigrationen – i 

källornas belysning. De fokuserar på individuellt källmaterial, så som dagböcker, intervjuer, 

brev och skrivelser. Deras syfte är att belysa emigrationen sett med samtidens ögon. De visar 

även på de differenser inom landet emigrationen uppvisade. 

Studier geografiskt begränsade inom Sverige har utgjort stort intresse inom forskarvärlden. 

Norman genomför i Från Bergslagen till Nordamerika en strukturerad analys över hur 

emigrationen gått till från ett specifikt område i Sverige, och gör en komparation mellan dels 

olika städer inom samma område, dels mellan området i stort och Sverige.  
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En ytterligare nischning görs av Lars-Göran Tedebrand i Västernorrland och Nordamerika 

1875-1913. Emigrationen undersöks mot bakgrund av industrialiseringen, och dess direkta 

och indirekta flyttningseffekter. I Stadsflyttare av Bo Kronborg & Tomas Nilsson belyses hur 

invånarna i Halmstad under 1870-1910 rörde sig, dels över kontinenten men även runt staden 

i sig, i skenet av den tilltagande industrialiseringen. 

Även remigration till Sverige har studerats, om än i mindre omfattning. Ljungmark och 

Beijbom har fokuserat på kategoriseringar av återvändare. Tedebrand pekar i studien 

Remigration from America to Sweden på, att migrationsströmmarna fick motströmmar. 

Remigration och immigration berörs också i studien Stadsflyttare, av Kronborg & Nilsson.  

Vidare har omfattande forskning på länsnivå bedrivits, inte minst i Hallands län. Hallands 

bildningsförbund ger i boken Halländska emigrantöden en god beskrivning av länet under 

tiden för massemigrationen. I böcker som Halmstad genom tiderna av Nils Roth och Boken 

om Halmstad av Eric Hägge ges en bred skildring av hur Halmstad såg ut och utvecklades 

genom tiderna. Detta bidrar till att förklara vad som påverkade migrationsbesluten. 

Vid sidan av emigrationen till Amerika förekom en annan, ofta bortglöm arbetskraftsvandring 

till Danmark och Tyskland. Agnes Wirén tar i Uppbrott från Örtagård upp utvandringen till 

europeiska länder. Hon beskriver vidare i Den glömda utvandringen i nytt perspektiv hur 

svenska utflyttare blir sociala problemfall, som utvisades från Tyskland och skickades tillbaks 

till Sverige. Både kvinnor och män drabbades av detta.  

 

3. Hallands och Halmstads emigration 

Under slutet av 1860-talet ökade emigrationens intensitet, och man börjar tala om 

massemigration. Flera pull och push faktorer sammanföll.  

Den första toppen i massemigrationen kom 1868, till följd av flera års missväxt i de svenska 

skördarna. Denna topp höll i sig fram till 1873, då Nordamerikas konjunktur sjönk.7 Mellan 

åren 1871-80 låg medeltalet på utvandrarna på 4.19 per 1000 invånare8, med toppar 1869, 

                                                            
7 Tedebrand, L‐G., “Remigration from America to Sweden” i From Sweden to America, a history of the 
migration, red Norman H & Runblom H, Uppsala 1976, s 210 

8 Carlsson, S. “Chronology and composition of Swedish emigration to America” i  From Sweden to America, a 
history of the migration, red Runblom H, och Norman, H. Uppsala 1976, s 122 
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1871-1872.9 Mellan 1873-1879 rådde högkonjunktur i Sverige, och dessa år var emigrationen 

låg.10 

Nästa topp syns mellan 1880-1893, då järnbruken och sågverksindustrin drabbades av 

svårigheter, samtidigt som spannmålspriserna sjönk, vilket medförde ökande arbetslöshet.11 

Emigrationen var under dessa år hög, frånsett en svacka mellan 1884-1887, då det rådde 

depression i Amerika. År 1894 gick den amerikanska konjunkturen ner, och emigrationen mer 

eller mindre avstannade helt.12  

Halland var det län i Sverige som sett till befolkningsmängd hade högst emigration. Den 

dominerande arbetssektorn var jordbruket, och fortfarande vid sekelskiftet 1900 var 68 % av 

befolkningen sysselsatta i jordbruket.13 På grund av den stora jordbruksbefolkningens 

försörjningsproblem, som följde efter skiftesreformen, nödåren och spannmålskris, 

utvecklades en stark emigrationsbenägenhet och därpå en hög emigrationstradition i länet. 

Reglerna för värnplikt skärptes14 och fattigdomen och arbetslösheten var utbredd.  

Halland hade som sagt Sveriges högsta emigrationsintensitet, och detta gällde i ännu högre 

grad Halmstad.15 Detta är i och för sig inte anmärkningsvärt, då städerna genomgående hade 

högre utvandringsintensitet än landsbygden. Ofta förekom etapputvandring, migranterna 

flyttade först från sin hemsocken för att söka arbete i staden, och sedan därifrån vidare 

utomlands. Halmstad var länets enda industriella centra, och även dess residensstad. Det var 

dock ingen stor stad, vid 1870-talets början bodde endast ca 5 000 av länets närmare 130 000 

invånare i staden.16  

Industrialiseringen i Halmstad var under 1870-talet mycket begränsad.17 Den främsta 

industrin var klädesfabriken i Slottsmöllan. Tillväxten var dock på gång. En ny korkfabrik 

                                                            
9 Norman, H och Runblom, H., Amerikaemigrationen i källornas belysning, Uddevalla 1980, s 224‐225 

10 Scander, R. Känn ditt land. Södertälje 1980. S 38 
11 Barton, A. Brev från löftets land. Stockholm 1979. S 117 
12 Emigrationsutredningen, bilaga II, s 189 
13 Halländska emigrantöden, förord 
14 Emigrationsutredningen, bilaga IV, s 601 
15Kronborg, B & Nilsson, T, s 124 

16 Jämför med näst största staden Varberg, som hade 2 300 invånare. Halländska emigrantöden, s 9 
17 Kronborg och Nilsson, s 15 
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öppnades, och 1875 öppnade även Halmstads gjuteriaktiebolag, vilka sedan utökade med att 

producera mejerimaskiner och ångpannor.18 

Under 1880-talet öppnades även fler gjuterier samt en leksaksfabrik, och 1888 flyttades 

Wallbergs Hattfabrik AB från Oskarström till Halmstad. Antalet fabriker ökade, från att 1885 

ha varit 6 med 479 fabriksarbetare fanns där 1890 15 fabriker med 1 327 anställda. Dessa 

industrier medförde att invånarna i Halmstad fick ökad tillgång till arbete i sin hemtrakt. År 

1895 hade de ökat ytterligare, till 23 fabriker, med 1 591 anställda.19 Även handeln ökade. 

Denna ökning hade även andra konsekvenser för arbetaren än enbart möjligheten till arbete. 

Arbetarnas medvetenhet om sina rättigheter och möjligheter ökade, och 1887-90 var det oro 

på arbetsmarknaden, både män och kvinnor strejkade för att få högre löner.20 

Migrationen till och från Halmstad var mycket omfattande. Under tiden 1870-1894  hann över 

20 000 människor flytta från Halmstad. Genom att granska kyrkoböckernas 

utflyttningslängder har det gått att fastställa att 3111 av dessa individer var emigranter.21  

 

4. Remigration till Sverige och Halmstad 

Samtida med massemigrationen förekom även immigration till Sverige. Flertalet av dessa 

immigranter var återvändare.  

Det fanns flera skäl att remigrera. Återvandrarna kan indelas i två huvudgrupper, de som 

aldrig planerade att stanna länge utan reste för att under en tid tjäna pengar, och de som 

återvände omedelbart på grund av att något gick fel.22 Ett annat sätt att gruppera återvändarna 

är återvändande i förhållande till tidspunkt. De första återvändarna drevs av missnöje, 

utblottning etc. medan de senare drevs av möjligheten att återvända samt av från början 

planerad remigration.23 Snittiden för en svensk emigrants utlandsvistelse under de senare 

                                                            
18 Hägge, E. Boken om Halmstad. Lund 1987, s 172 
19 Nilsson, T och Öhngren, B. i Halmstads historia del III. Halmstad 1987, s 114 

20 Aremar, S. Ur folkmun och arkiv. Örkelljunga 2002, s 141 
21 Halmstads församlings kyrkoarkiv B:5 & B:6 
22 Ljungmark, L., Swedish exodus, Carbondale 1979, s 141 

23 Beijbom, U. Mot löftets land. Den Svenska utvandringen, Stockholm 1995, s 50 
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decennierna av massemigrationen var endast i 2-4 år.24 Denna snittid gäller även Halmstads 

emigranter.25 

Återvändandet möjliggjordes av flera faktorer. Biljettpriserna hade generellt gått ner under 

1880-talet, och resan mellan Nordamerika och Sverige som under 1850-talet tagit två månader 

gick trettio år senare på 12 dagar.26 Även lönerna steg, och allt eftersom dessa faktorer 

framträdde möjliggjordes även att emigranter kunde hälsa på sin släkt i Sverige. Det finns 

många exempel på individer som upprepade gånger emigrerat och återvänt. En av dessa var 

Sven Svensson från Trönninge. Han emigrerade första gången 1873, då 15 år gammal. Han 

återkom 1875, och gifte sig 10 år senare. Efter bara ett år lämnade han dock sin fru och sitt 

nyfödda barn, och reste på nytt till Amerika. Hans hustru ville inte följa med, och det tog 

Sven ytterligare 2 resor fram och tillbaka för att få med sig sin familj, som nu utökats med 

ytterligare barn.27 Dessa tillfälliga återvändare spelade en roll som emigrantvärvare, så till 

vida att de ofta tog med sig släkt och vänner över på sin nästa resa.28  

Emigrationen såväl som återvändandet följde till stor del konjunktursvängningarna. Vid 

amerikansk lågkonjunktur ökade återvändandet, samtidigt som emigrationen avstannade.29 

Trenden för återinvandring steg från 1882, och ökade under 1890-talet, med en toppnotering 

1894,då det var kris i Amerika samtidigt som Sveriges industrialisering ökade. 

1894 emigrerade endast ca 9 500 personer från Sverige, medan återvändarna var hela 7 343 

personer.30 Siffrorna från Halmstad detta år visar 61 emigranter och 61 remigranter, det gick 

jämt ut.  

Allt som allt uppskattade Sundbärg att drygt 46 000 hallänningar emigrerade till 

utomeuropeiska länder, 5 000 till Danmark och 1000 till Tyskland.31 Under samma tid 

återvände ca 9 000 människor till Halland, vilket blir 20 %, en i jämförelse med riket i övrigt 

                                                            
24 Tebebrand 1972, s 251 
25 Kronborg och Nilsson, s 153 
26 Lext, Gösta., Studier rörande svensk emigration till Nordamerika 1850‐1880. Göteborg 1977. S 221 
27 Ericsson, G. ”Fyra utvandrarbröder från Lindbergs socken i Halland” i Halländska emigrantöden, s 238‐239 
28 Beijbom 1995, s 83‐84 
29 Tedebrand, L‐G., Västernorrland och Nordamerika 1875‐1913. Utvandring och återinvandring. Uppsala 1972, 
s 225 

30 Tedebrand, L‐G., “Remigration from America to Sweden” i From Sweden to America, a history of the 
migration, red Norman H & Runblom H, Uppsala 1976, s 206 

31 Emigrationsutredningen, Utvandringen från Halland, s 7 
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en hög siffra.32 Även om dessa årsspann är vidare än den för denna studie aktuella period, ger 

de ändå en bild av att en hög andel av Hallands emigranter kom tillbaka, jämfört med landet i 

övrigt. Det var främst till jordbrukslänen i västra och södra Sverige man återvände, vilket kan 

ha flera förklaringar. En förklaring torde vara att familjeemigrationen var fortsatt stor från 

Norra Sverige även under emigrationsepokens senare period, och fler ensammigranter än 

familjemigranter återvände. Dessutom fanns i söder en stark tradition av kontakt mellan 

Amerika och Sverige, man behöll kontakten med hembygden i högre utsträckning.33 Till 

Halmstad inflyttade under perioden 1875-1894 totalt 17 703 personer. Av dessa var 898 

remigranter. 

 

5. Bakgrund till kvinnlig emigration 

Kvinnlig emancipation tycks ha förelegat som stark pull-faktor. Emigration betydde att den 

inbitet manliga synen på kvinnor som underlägsna byttes mot en mera öppen kvinnosyn. Man 

frigjorde sig från faders- eller husbondevälde.34 

”Vi flickor fara till Amerika därför att vår arbetstid är så ohyggligt lång och vår 

lön så knapp i förhållande till vad allting kostar och så har vi intet anseende – en 

piga är int´ exmerad för nåét.”35 

Ovanstående citat vittnar om pigans status i 1800-talets Sverige. Den allra största delen av 

Sveriges emigranter kom från de lägre samhällsskikten. Kvinnorna i 1800-talets lägre 

samhällsskikt levde under svåra förhållanden. Det rådde ett stort kvinnoöverskott.36 Detta i 

kombination med låg äktenskapsfrekvens ledde till att antalet ogifta kvinnor ökade.37  

Konkurrensen på arbetsmarknaden var hög, och kvinnornas arbetsmöjligheter var starkt 

begränsade. De jobb som erbjöds kvinnor var i stort sett arbete som piga, uppasserska eller, 

under 1890-talet, industriarbetare. För mamseller som hade önskemål om bättre sysselsättning 

fanns oftast inga arbeten att få. Prostitution blev för många en desperat utväg, och antalet 

                                                            
32 Tedebrand 1976, s 214 
33 Ibid, s 215 
34 Ohlander, Ann‐Sofie., Kärlek, död och frihet. Stockholm 1986, s 144 
35 Emigrationsutredningen VII, emigranternas egna uppgifter 
36 Beijbom 2005, s 21 
37 Emigrationsutredningen, bilaga II, s 188 
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oäkta barn ökade. För kvinnorna framstod Amerika allt mer som ett paradis.38 Möjligheterna 

till socialt avancemang framstod som goda, då ”The Swedish Maids” hade gott anseende i 

Amerika. Även om man fortfarande var hembiträde var lönen bättre, och det var fritt att 

avsluta sin anställning när man så önskade. Den sociala ställningen för ett hembiträde var 

högre än pigans och tjänsteflickans ställning i Sverige.39  

Vidare fanns emigrantvärvare, som inriktade sig direkt på kvinnor. Vissa gick så långt, att 

unga kvinnliga emigranter lovades fri resa och hög lön. Ett exempel är Charles Berglund i 

Göteborg, som redan under 1870-talet arbetade med att värva svenska kvinnor för 

hushållsarbete i Boston.40 En reaktion mot detta var dock, att farhågor för ”vit slavhandel” 

och prostitution väcktes.41  

Mellan år 1870-1894 utvandrade drygt 55 000 män och 60 000 kvinnor till länder inom 

Europa. Under samma period emigrerade nästan 320 000 män och 250 000 kvinnor till länder 

utom Europa, av vilka Amerika dominerade stort.42 Kvinnor emigrerade i större utsträckning 

än män till Europeiska länder, men skillnaden var inte så stor.  

 De manliga emigranterna dominerade i Sverige trots det stora kvinnoöverskottet.43 Att färre 

kvinnor än män, i ett land som Sverige, med kvinnoöverskott och bristande arbetsutsikter 

emigrerade, kan tyckas anmärkningsvärt. Ogifta kvinnor blev inte myndiga förrän vid 25 års 

ålder, en gräns som sänktes till 21 år 1884. Gifta kvinnor myndigförklarades inte alls förrän 

på 1920-talet, och var därmed tvungna att lyda under sin man .44  Kvinnor lämnades ofta kvar 

i Sverige, med hela ansvaret för familjen, för att senare skickas efter av sin man.45 En annan 

förklaring ligger i de ekonomiska faktorerna. En ensam piga saknade ofta möjlighet att spara 

pengar till amerikabiljetten. Vanligare var att de reste på så kallade Pre Paid Tickets, biljetter 

någon, oftast en släkting, i Amerika köpt och skickat.46  Även konjunktursvängningarna 

                                                            
38 Beijbom 2005, s 35 
39 Ohlander, s135 

40 Ibid, s 121 
41 Sahlberg, L. ”Varför utvandrade så många?” i Migranter: om världen i Sverige. Norrköping Statens 
invandrarverk 1995‐1998. Artikel 5 1996, s 36‐40 
42 Ohlander, s 109 
43 Dessa siffror är inte precisa, men kan användas för att ge en helhetsbild 
44 Beijbom 2005, s 39 
45 Ohlander, s 107 
46 Emigrationsutredningen, bilaga VII, s 102 
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påverkade möjligheten att bekosta resan, då lågkonjunktur innebar att släkten inte hade råd att 

bekosta Pre Paid Tickets.  

Även om kvinnorna hade lagliga hinder för att emigrera, var de inte ensamma om detta. När 

Sveriges regering fick klart för sig hur omfattande emigrationen var, lades restriktioner för 

utvandring, främst för de värnpliktigas utvandring, i tillkomsten av 1884-års 

utvandrarförordning. Denna skärptes 1894.47 Alltså förelåg restriktioner och hinder även för 

män. 

 

6. Kvinnlig emigration från Halmstad  

Under den för denna studie aktuella period emigrerade sammanlagt 1 821 kvinnor från 

Halmstad församling. Under samma tid emigrerade 1 290 män från Halmstad, vilket visar att 

kvinnorna var de som emigrerade mest. Halmstad visar här en skillnad gentemot Sverige i 

övrigt, där männen i snitt har högst emigrationssiffror. Varför kvinnoemigrationen så starkt 

dominerar över männens emigration från Halmstad framgår inte av materialet.1 391 av 

kvinnorna emigrerade emellertid under den senare delen av 1800-talet, 1880-1894, vilket 

stämmer med kvinnlig emigration i Sverige, kvinnornas emigration ökade under senare tid.48  

393 kvinnor utvandrade till Danmark, 59 till Tyskland och 1 353 emigrerade till Amerika.49 

De utgjorde dock ingen homogen grupp, utan här fanns ensamutvandrare, familjeutvandrare, 

hustrur, pigor, änkor, sömmerskor, barn etc. Studien ska i följande kapitel fokusera på att 

fastställa vilka kvinnor som lämnade Halmstad.  

Den sociala stratifieringen av de olika kvinnornas beteckning ändrade i vissa fall innebörd 

med tiden. Pigor och hemmadöttrar är beteckningen på ogifta kvinnor från allmogen, som 

utförde pigsysslor. Beteckningen jungfru var under 1800-talets senare hälft beteckning på 

ogift kvinna som arbetade som piga i en ståndspersonfamilj. Mamsell var en föråldrad 

beteckning på ogifta kvinnor ur de något högre stånden, och kom senare att kallas fröken.50  

                                                            
47 Kälvemark, Ann‐Sofie., Reaktioner mot utvandringen. Emigrationsfrågan i svensk debatt och politik 1901‐
1904. Uppsala 1972, s 217 

48 Ohlander, s 109 
49 6 utvandrade till Australien, 8 till England och 2 till Norge.  Halmstads församlings kyrkoböcker B:5 och B:6 
50 Carlsson, S. Fröknar, mamseller, jungfrur och pigor. Uppsala 1977 
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Generellt sett talas det i emigrationssammanhang om familjeutvandring, grupputvandring och 

ensamutvandring. I denna studie betraktas ensamutvandrarna som kvinnor över 15 år samt 

eventuellt yngre med egen yrkesbeteckning, som migrerat utan sällskap. Barn redovisas 

separat.  

Som familj betraktas endast de kvinnor som reste med både man och barn. Detta har gått att 

fastställa genom gemensamma löpnummer i utflyttningslängderna, samt i längdernas 

redovisning av kön och antal familjemedlemmar.  

Grupp utgörs av de kvinnor som rest tillsammans enbart med äkta man, mödrar som rest med 

barn samt vuxna syskon som rest tillsammans. 

 

6.1 Gruppemigration 

Under perioden 1870-1894 förekommer tre olika typer av kvinnliga emigranter och 

remigranter som rest i grupp.51  

 Gift kvinna som rest enbart tillsammans med sin make 

 Kvinna som rest med barn, utan make 

 Syskon som rest tillsammans 

333 kvinnor emigrerade i grupp. För 24 individer saknas åldersangivelse. Av dessa 24 kan 

man av beteckning fastställa att är 13 barn. Sammanlagt är 120 av de 333 kvinnorna barn. 

Från Halmstad emigrerade 119 vuxna kvinnor med barn, denna form av gruppemigration var 

vanligast. 72 av dessa kvinnor var gifta och hade beteckningen hustru. Huruvida de sänts efter 

av sina män går inte att utläsa av materialet, men då detta var en vanligt förekommande 

händelse är detta högst troligt. Ofta reste maken i förväg för att sondera terrängen och spara 

pengar till familjens resa. Att mödrar reste med barn var således vanligt.52 För barn att resa 

med bara sin far var däremot ovanligt, endast 10 flickor från Halmstad gjorde det.53  

                                                                                                                                                                                          
 
51 1 kvinna reste i sällskap med 4 män 
52 Ljungmark, L., ”Den Halländska utvandringen i riksperspektiv” i Halländska emigrantöden 1860‐1930: 
Drömmen om Amerika‐ vision och verklighet, red Bengtsson, F. Halmstad 1996. S 40 

53 Halmstads församlings kyrkoböcker B:5 och B:6 
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28 ogifta kvinnor reste med barn, av dessa var samtliga yrkesarbetande, och i 6 av fallen är 

det klart utskrivet i längderna att barnet är oäkta. Denna företeelse blev vanligare under 1880-

1890-talen, före dessa år förekom endast 2 fall.54 Vad denna ökning kan bero på framgår inte 

av materialet, men de sjunkande biljettpriserna kan ha bidragit till att möjliggöra emigration 

även för dessa kvinnor.  

Av de 43 gifta kvinnor som reste med äkta man hade 25 beteckning hustru, medan resterande 

utgjordes av hustrur till arbetare. En kvinna benämns piga, men är antecknad i längderna som 

avrest tillsammans med sin man.55 Både äldre och yngre gifta kvinnor emigrerade med sina 

män, dock ingen över 53 år och ingen under 20 år. Vid studie av flyttlängderna märktes en 

annorlunda detalj. 2 kvinnor har beteckningen ”frånskild hustru”.56 Skilsmässor var väldigt 

ovanliga, dock var ”förlöpning” en godkänd skilsmässoorsak, dvs. när mannen lämnat hustrun 

och emigrerat till ett främmande land.57  

27 vuxna kvinnor emigrerade tillsammans med syskon. Endast 1 kvinna lämnade Halmstad 

tillsammans med övrigt sällskap, även hon vuxen.  

183 av alla vuxna kvinnor som emigrerade i grupp från Halmstad emigrerade till Amerika, 

endast 30 kvinnor emigrerade till Danmark eller Tyskland. Att så många emigrerade till 

Amerika kan till stor del bero på, att de män som rest före sina familjer nu hunnit etablera sig, 

och sänt efter dem. 

Som tabell 1 visar, var det inte var vanligt förekommande att kvinnor emigrerade i grupp från 

Halmstad. Endast år 1893 översteg antalet grupper tjugo. 1880, 1887, 1889 och 1892 låg 

gruppemigrationen över tio, men i övrigt var den mycket låg.  

 

 

 

 

 
                                                            
54 Halmstads församlings kyrkoböcker B:5 och B:6 
55 Halmstads församlings kyrkoböcker B:5 och B:6 
56 Halmstad församlings kyrkoarkiv, utflyttningslängd B:6, år 1892, löpnummer 98, år 1893, löpnummer 297 
57 Ohlander, s 142 
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Tabell 1: Antal kvinnor som emigrerat i grupp, årsvis 

 

Källa: Halmstads församlings kyrkoböcker B:5 och B:6 

Männens emigration i grupp var lika lite förekommande som kvinnornas. Av periodens 1290 

manliga emigranter reste väldigt få män med barn, och endast 408 reste med sina hustrur. 

Huruvida övriga manliga emigranter var gifta eller ogifta framgår inte i materialet, då män i 

längderna genomgående gavs yrkesbeteckning snarare än att civilstånd angavs.58 Den stora 

skillnaden som föreligger är, att männen väldigt sällan emigrerade med barn utan hustru. 

 

6.2 Familjeemigration 

Familjeutvandringen från Halmstad var under hela perioden 1870-1894 blygsam i förhållande 

till antalet kvinnliga emigranter under samma period. 365 kvinnor emigrerade tillsammans 

med sina familjer under studiens period. Antalet kvinnor vars ålder inte är antecknad är 59. 

Av dessa 59 har 32 beteckningen dotter, och räknas således till barnen. Av alla kvinnor vars 

ålder anges var 164 individer under 15 år. Detta ger 196 barn.  

165 familjer emigrerade från Halmstad under de 24 åren då emigrationen från Sverige var 

som störst. Visserligen stämmer det fåtaliga antalet med hur emigrationen generellt såg ut, 

den största familjeemigrationen förekom före 1870-talet, den tid denna studie inte fokuserat 

                                                            
58 Halmstads församlings kyrkoböcker B:5 och B:6 
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på. Vad som dock är anmärkningsvärt är att familjeemigrationen från Halmstad var som lägst 

under periodens början, för att sedan öka. Mellan 1870-79 emigrerade bara 26 familjer, och då 

främst till Amerika.  

Som tabell 2 visar, ökade familjeemigrationen markant 1880, då 23 familjer emigrerade. 

Endast två av dessa familjer valde Danmark, resterande emigrerade till Amerika. Även 1881 

var familjeemigrationen hög och även nu for nästan samtliga till Amerika. Under följande år 

var familjeemigrationen låg, med en bottennotering 1885, då endast 3 familjer emigrerade. 

Emigrationen under detta år var generellt låg, då Amerikas konjunktur var i botten i samband 

med depressionen. 1887-88 gick den upp något igen, och höll sig sen på jämnt lågt antal fram 

till 1894, då endast 2 familjer emigrerade, och då till Danmark.  

Att familjeemigrationen ökade under 1880-talet är visserligen anmärkningsvärt i beaktande av 

att familjeemigrationen generellt minskade efter 1870. Den avstannade dock aldrig helt, utan 

utgjorde under 1890-talet fortfarande ca 30 % av utvandrarna.59 Varför familjeemigrationen 

var så hög från Halmstad just1880-81 går inte att fastställa, men dessa år var några av de mest 

intensiva emigrationsåren i Halland. Högkonjunkturen i Amerika, sänkta biljettpriser och 

kortare restider kan ha bidragit till att även familjeemigrationen ökade. Som tabell 2 visar, 

förefaller familjeemigrationen ha följt konjunktursvängningarna i Amerika, med låga siffror 

vid lågkonjunkturerna 1885 samt 1894, och högre siffror vid högkonjunkturerna 1880, 1887 

och 1891.60 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
59 Ljungmark 1996, s 40 
60 Tedebrand 1976, s 210 
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Tabell 2: Antal familjeemigranter årsvis 

 

Källa: Halmstads församlings kyrkoböcker B:5 och B:6 
 

20 kvinnor familjeutvandrade till Danmark, och 3 till Tyskland. Av dessa var hälften av 

kvinnorna gifta med män med kvalificerade yrken. Under hela perioden var familjeutvandring 

främst förekommande till Amerika. Det förefaller som om familjeutvandrarna till största del 

emigrerade med syfte att slå sig ner för gott, och därför företog den längre resan till Amerika, 

framför att flytta den kortare sträckan till Danmark. Varför de föredrog Amerika kan ha flera 

anledningar, men The Homestead Act var trolig som stark pull-faktor till Amerika för 

familjeemigranterna. 

Familjeutvandring var ingen omfattande emigrationsföreteelse, vare sig för män eller för 

kvinnor. Kvinnorna som utvandrade med familjer hade i 122 fall status som hustru eller 

arbetarhustru. Endast ett fåtal övriga beteckningar användes, och när så gjordes var det 

mannens yrke som noterades, så som handlarhustru, skräddarhustru, skomakarhustru etc. Det 

förekommer i Halmstads kyrkoböcker från 1870-1894 inga familjer ur de högre sociala 

skikten, de mest välborna var de med kvalificerade yrken, och dessa utgjorde endast ett 40-tal. 

De familjer som utvandrade från Halmstad hade inte hög social status, utan utgjordes till 

största del av arbetare.  
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6.3 Ensamemigration 

[pigorna] ”De började i ladugården kl. ½ 5 på morgnarna; kl. 6 skulle 

mjölkningen vara slut och mjölken afskickad till mejeriet. Under skörden fingo 

de gå med i utearbetet till sent på kvällarna, och när de sedan kommo hem hade 

de både kvälls- och kaffediskarna för allt folket kvar. De bodde i köket 

tillsammans med 3 af barnen och kunde därför ej gå och lägga sig förrän 

husbonden kommit hem och fått mat, som han drack och förde ett mycket 

oordentligt lif, kommo de ofta ej i säng förrän sent på natten. De fingo aldrig 

arbeta åt sig själfva eller laga sina kläder, ej ens på natten vid ljus som de själfva 

köpte sig. Husbonden ansåg, att när han gaf dem lön hade han rätt till deras tid 

dygnet om”.61  

Detta är en beskrivning från en ogift kvinna, 23 år från Hallands län, nr 140 i utvandrarnas 

egna uppgifter, Emigrationsutredningen. Hon utvandrade till Amerika med hjälp av ett litet 

arv från föräldrarna. Utifrån hennes beskrivning är det inte förvånande att så många valde 

emigration framför livet i Sverige. 

Det var som ensamutvandrare det absoluta flertalet kvinnliga emigranter från Halmstad 

emigrerade. Tyvärr kan det ur materialet inte utläsas hur många som etappemigrerade. Av 

periodens 1 821 kvinnliga emigranter var hela 1 123 ensamemigranter. För 40 stycken av 

dessa saknas ålder. Ingen av dessa har dock beteckning dotter, och samtliga räknas således 

som vuxna, därför kan marginella avvikelser i siffrorna förekomma vad antalet gäller vuxna 

och barn.  

Ensamemigranterna var åldersmässigt sett mycket unga, vilket överensstämmer med hur det 

såg ut i övriga Sverige.62 Detta gällde för hela perioden. 

Gruppen mellan 15 och 20 år var i majoritet, tätt följd av dem mellan 21-25. Bara 20-

åringarna var 136 stycken. De i åldersgruppen under 15 år skall räknas som barn, så vitt de 

inte har en yrkesbeteckning. Se tabell 3, som visar att 20 personer var under 15 år. Av dessa 

var 4 stycken pigor. Att barn ensamutvandrade hörde inte till vanligheterna, men det förekom. 

                                                            
61 Emigrationsutredningen, utvandrarnas egna uppgifter, nr 140, s 19 
62 Ljungmark 1996, s 40 
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Ett exempel är en 6-åring från Öland, som emigrerade med meddelandet ”Snälla människor 

hjälp mig. Jag skall till New York där faster Anna möter.”63 

Tabell 3: Ensamemigranternas åldersfördelning 

 

Källa: Halmstads församlings kyrkoböcker B:5 och B:6 

Ensamutvandring var den klart vanligaste typen av emigration från Halmstad efter 1870. 

Detta överrensstämmer med emigrationen från Sverige i övrigt, exempelvis har studier av 

emigrationen från Örebro väldigt starkt visat denna trend.64 Ensamemigrationen från 

Halmstad ökade i intensitet under perioden. Under 1870-79 var ensamemigrationen blygsam, 

med mindre toppar bara 1871 och 1875. Ensamemigranterna var ändå i majoritet, av dessa års 

353 vuxna emigranter var 275 kvinnor ensamemigranter.65 Här syns en stor skillnad med 

männen, 465 män emigrerade under samma period. Kvinnornas emigration var relativt jämt 

fördelad till Danmark och Amerika, medan endast 37 valde Tyskland. Männen däremot valde 

nästan uteslutande Amerika.  

Den sociala kategori som dominerade 1870-talets ensamemigranter var pigor. Resterande var 

till största delen de som arbetade som jungfrur och flickor över 15 år. 9 kvinnor hade 

                                                            
63 Beijbom 1977, s 54 
64 Norman 1974, s 69 
65 Halmstads församlings kyrkoböcker B:5 och B:6 
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beteckningen hustru. Det rörde sig om yrkesarbetande ensamma ogifta unga kvinnor.66 

Flickorna som reste själva är svårare att uttala sig bestämt om, men då arbetsmarknaden i 

Danmark sökte kvinnor för både mejeriarbete och husligt arbete, är det rimligt att anta att 

flertalet flickor reste i jakt på arbete, och inte för att ansluta sig till utflyttad familj. Detta stöds 

av det låga antalet familjer som emigrerade till Danmark under mellan 1870-1879. 

Under 1880-82 ökade siffrorna. Dessa år emigrerade 215 ensamma kvinnor, med ett undantag 

samtliga vuxna. Sätter man dessa kvinnor i relation till det antal kvinnor som emigrerade 

under hela föregående decennium framstår ökningen tydligt. 

Av ensamemigranterna under 1880-1882  saknade 14 yrkesbeteckning. 179 var pigor eller 

arbetade inom andra hushållsnära tjänster. Endast 4 kvinnor hade beteckningen hustru. 

Destinationen ensamemigranterna prioriterade under dessa år var till Amerika. 65 kvinnor 

valde Danmark, och bara 3 emigrerade till Tyskland. Pigvandringen till Tyskland, som från 

andra sydliga län var stor, verkade helt ha avstannat från Halmstad.67  

Mellan 1883-1886 var ensamemmigrationen lägre, 140 kvinnor ensamemigrerade under dessa 

år. Under dessa år var emigrationen från Sverige lägre än tidigare, mycket på grund av 

amerikansk lågkonjunktur.68 Vad som förvånar är att ca 70 % av kvinnorna även vid denna tid 

främst emigrerade till Amerika. Även kvinnor påverkades av konjunktursvängningar, då dessa 

inte bara arbetade inom hushållssektorn, utan även i textilindustrin.69 Utifrån det stora antalet 

pigor, är en möjlig förklaring är att de ensamemigrerande kvinnorna från Halmstad främst 

arbetade inom hushållssektorn, och att de därför inte var lika känsliga för lågkonjunkturen.70 

1887-89, ensamemigrerade 205 kvinnor.71 Kvinnorna valde nästan enbart Amerika som 

destination, endast 22 kvinnor emigrerade till Danmark, och 5 kvinnor till Tyskland. 

Emigrationen till andra länder var nästintill obefintlig.72 Även nu dominerade pigorna och 

andra med arbete inom hushållsnära tjänster, 168 kvinnor. Av övriga kvinnliga 

                                                            
66 Carlsson 1977, s 16 
67 Schmitz, H‐J. ”Arbetsvandring och emigration från Almunryd till Tyskland” i Årsskrift/Almunryds 
hembygdsförening. Ryd 1995, passim 

68 Tedebrand 1976, s 210 
69 Ohlander 1986, s 120 
70 Endast 13 kvinnor av 158 hade andra beteckningar, Halmstads församlings kyrkoböcker B:5 och B:6 
71 Varav 2 barn 
72 2 kvinnor till Australien, 1 kvinna till England 
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ensamemigranterna hade flertalet beteckning flicka, fröken, hustrur och änkor. Endast 2 

kvinnor med egen kvalificerad yrkesbeteckning ensamemigrerade.73  

1890-1894 ensamemigrerade 266 kvinnor. 234 av kvinnorna emigrerade till Amerika, 25 

utvandrade till Danmark, och endast 2 fröknar emigrerade till Tyskland.74 

186 av kvinnorna var till lika delar hemmadöttrar och pigor, övriga beteckningar var i 

huvudsak fröknar och jungfrur, men en ökning av övriga kvalificerade yrkesbeteckning 

föreligger, exempelvis förekommer här den första sjuksköterskan att emigrera.75 Av hustrur 

förekommer endast 4. Den kvinnliga ensamemigrationen hade tagit steget fullt ut till att 

handla om ogifta yrkesarbetande kvinnor.  

 

6.4 Yrke, beteckning och social status 

Bland de kvinnliga emigranterna i Halmstad fanns ett flertal olika beteckning. Det är dock 

skillnad mellan de som benämns med sin makes yrkesbeteckning och de som har egna 

yrkesbeteckningar. Det görs därför en uppdelning av de olika kategorierna. Å ena sidan 

kvinnor som benämns som hustrur, å andra sidan kvinnor med egna yrkesroller. Döttrar och 

flickor delas efter ålder in som barn eller under eget beteckning. För 50 av kvinnorna saknas 

beteckning. Alla utom 1 av dessa är dock vuxna.  

Den absolut största gruppen av samtliga kvinnliga emigranter med egen yrkesbeteckning 

utgjordes av pigor, 725 kvinnor hade denna beteckning. Ingen grupp kommer i närheten när 

det gäller kvantitet. Denna grupp följs av hemmadöttrar. Sammantaget utgör pigorna och 

hemmadöttrarna hälften av alla de kvinnliga emigranterna. Antalet övriga beteckning varierar. 

Det är dock ont om yrkesbeteckning för kvinnorna. Sammanlagt förekommer 19 olika 

yrkesbeteckningar, inklusive pigor. Den sociala uppdelningen är framträdande. Pigor och 

hemmadöttrar stod lågt på den sociala stegen. Jämte dem kan ställas de kvinnor med 

yrkesroller inom fabrik. Strax över dem i den sociala hierarkin fanns gruppen jungfrur, samt 

kvinnor med bättre arbeten inom hushållsnära tjänster, som hushållerska. Ytterligare ett steg 

                                                            
73 1 sömmerska och 1 bagerska. Halmstads församlings kyrkoböcker B:5 och B:6 
74 2 kvinnor emigrerade till England, 2 till Australien och 1 till Norge. Halmstads församlings kyrkoböcker B:5 
och B:6 
75 Halmstads församlings kyrkoböcker B:5 och B:6, år 1891, löpnummer 111 
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upp i hierarkin fanns fröknar och mamseller.76 En grupp som helt fattas i längderna är 

hemmansägardöttrar, vilket är förvånande eftersom Halmstad omgavs av jordbruksland, och 

kvinnor ur denna klass borde ha haft ekonomiska möjligheter att emigrera. Möjligtvis hade 

dessa kvinnor mindre anledning att emigrera ekonomiskt sett, men mer välbeställda kvinnor 

emigrerade ibland för att skaffa sig en utbildning eller för att frigöra sig från männens 

dominans.77 Exempel på hemmansägardöttrar som emigrerat finns på andra håll i Halland, 

exempelvis från Gunnarp.78 

Av de drygt 1100 kvinnor som har egen beteckning tillhörde 84 gruppen jungfrur. 60 kvinnor 

hade beteckning fröken eller mamsell. 34 kvinnor var änkor. Övriga tillhörde spridda 

yrkesgrupper, som sömmerska, kokerska, tvätterska etc. Endast 1 kvinna tillhörde 

överklassen, en ensam grevinna som reste till Danmark. Av alla kvinnor med egen beteckning 

reste hälften till Danmark, och av dessa var nästan samtliga pigor.79  

De gifta kvinnorna gavs beteckning beroende på sina mäns arbete. Gruppen som endast 

benämns hustru utgör här den största gruppen, följt av arbetarhustru. Det är sedan inom 

hantverksyrkena som flest specifika hustrur återfinns, såsom skräddarhustru, skomakarhustru 

etc. Här finns även en skepparhustru. Dessa kvinnor, vars män tillhör den mer kvalificerade 

arbetskraften, är i stark minoritet gentemot de förra grupperna. Vad som även framträder är, 

att hustrurna till kvalificerade yrkesarbetare främst emigrerade under 1880-talet, endast ett 

fåtal emigrerade under de andra årtiondena.  Dessa emigrerade även nästan uteslutande 

tillsammans med sin man. De kvinnor som emigrerade som hustru for, med eller utan man, 

nästan uteslutande till Amerika. Att de kvalificerade yrkesarbetarna emigrerade främst under 

1880-talet kan ha sin förklaring både i de svenska och i de amerikanska förhållanden som 

rådde under detta decennium. Industrierna i Halmstad hade blivit något fler, och därmed 

kunde fler arbetare specialisera sig. Under 1880-talet rådde lågkonjunktur i Sverige, med 

påföljande arbetslöshet och fattigdom. Det var även oro på arbetsmarknaden när arbetarna 

krävde bättre löner.80 Samtidigt rådde, med undantag av 1884-1886, högkonjunktur i 

Amerika. 

 

                                                            
76 Carlsson 1977,  16 
77 Beijbom 2005, s 66 
78 Utflyttningslängder från Gunnarps kyrkoarkiv, bok BI:3, 
79 Halmstads församlings kyrkoböcker B:5 och B:6 
80 Aremar 2002, s 141 
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6.5 De kvinnliga emigranternas destination, förändring över tid  

Emigrationen från Halmstad gick i hög grad till Amerika, men tog sig även riktning åt mer 

närbelägna håll. Emigranternas preferenser när det gällde destinationsort varierade dock över 

tid. 

I början av 1870-talet gick den huvudsakliga ensamemigrationen till Danmark och Tyskland. 

De som emigrerade till Amerika var främst familjer. Under resten av 1870-talet var den totala 

kvinnliga emigrationen till Danmark jämbördig med den amerikanska. Danmark hade 

betydligt högre välstånd än Sverige, och kvinnor arbetade som ”reopigor” på betesfälten, och 

som mejerskor och pigor i städerna.81 Detta stämmer även in på hur emigrationen såg ut från 

Blekinge, en stor del av de svenska kvinnliga emigranterna valde Danmark.82  

År 1880 exploderade emigrationen till Amerika, både vad gäller ensamemigration, i grupp 

med syskon, man eller barn, och med familj. Även emigrationen till Danmark var detta år som 

störst, dock antalsmässigt på en lägre nivå, 30 av sammanlagt 342 vuxna emigranter mellan 

1870-1894 utvandrade till Danmark 1880, och dessa kvinnor var nästan uteslutande pigor.83 

Emigrationssiffrorna till Danmark höll sig sedan konstant runt 15-20 emigrerande kvinnor per 

år med undantag av år 1886 samt 1889-1890, då färre kvinnor emigrerade till Danmark. 

Anledningen till den minskade emigrationen till Danmark dessa år framgår inte av materialet. 

Den höga emigrationen till Amerika höll i sig fram till och med 1882, för att sedan sjunka 

under den amerikanska lågkonjunkturen. 1887-1889 inföll ny topp i emigrationen till 

Amerika, och flertalet var nu ensamemigranter. Under 1890-talet sjönk emigrationen till båda 

länderna, men främst till Danmark. 1894 avstannade den nästan helt.84 

Emigrationen till Tyskland var för hela studiens period blygsam, bara 59 kvinnor emigrerade 

dit. Den huvudsakliga emigrationen skedde i början av 1870-talet, resterande år rörde det sig i 

stort om 1-2 personer. Alla var ensamemigranter förutom 1 mor som reste med barn. Detta är 

anmärkningsvärt, särskilt i jämförelse med de relativt närliggandelänen Malmöhus och 

Blekinge, som hade stor emigration till Tyskland.85 Emigration till övriga länder framstår inte 

                                                            
81 Wirén 1987, s 463 
82 Wirén 1975, s167 
83 26 av 30 kvinnor.  
84 Halmstads församlings kyrkoböcker B:5 och B:6 
85 Wirén 1975, s 167 
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ha varit något attraktivt alternativ för kvinnorna i Halmstad, endast 17 kvinnor valde andra 

destinationer, och då lika ofta ensamma som i sällskap med make, syskon, eller med familj.  

 

6.6 Männens emigration 

De manliga emigranternas utvandring skilde sig till viss del från kvinnornas. Under hela 

undersökningsperioden emigrerade 1290 män från Halmstad, alltså betydligt färre än 

kvinnorna. Männen valde dock genomgående att till allra högsta grad emigrera till Amerika, 

med undantag för åren 1874, 75 och 77, då emigrationen till Danmark och Amerika var i snitt 

lika stor. Dessa år förekom dock ingen hög emigration, vare sig bland män eller bland 

kvinnor.  

Initialt 1870 gick den manliga emigrationen, liksom den kvinnliga, i lika hög utsträckning till 

Danmark. Dock föreligger redan 1871 en nästan uteslutande amerikansk destination för de 

manliga emigranterna.  

1872 var den manliga emigrationen mer än dubbelt så hög som den kvinnliga, för att följande 

år ligga under den kvinnliga. 1873 rådde lågkonjunktur i Amerika, vilket verkar ha påverkat 

männens emigration mer än kvinnornas.86 Den kvinnliga emigrationen låg sedan fortlöpande 

högre än den manliga, endast med undantag av åren 1879, 82, 90 och 92, och större skillnad 

förelåg bara 1879, då 20 stycken fler män än kvinnor emigrerade. Endast ett fåtal fler män än 

kvinnor emigrerade till Tyskland.  

Det föreligger ingen större skillnad vad gäller åldersfördelningen av emigranterna mellan män 

och kvinnor. Båda grupperna består främst av individer i 20-årsåldern. Båda grupperna består 

även till största delen av ensamemigranter. Kvinnorna reste dock i högre utsträckning med 

barn, vilket överrensstämmer med hur det såg ut i Sverige i övrigt. 

Vad gäller civilstånd är detta svårare att avgöra hos männen än hos kvinnorna. Då även 

kvinnor som reste utan män ges beteckningen hustru är det lätt att avgöra huruvida de är 

ogifta eller inte. När män ensamma emigrerat har de oftast givits yrkesbeteckning, bara i ett 

fåtal fall har anteckningar så som gift/ogift förekommit.  

                                                            
86 Beijbom 1995, s 63 
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För emigration till övriga länder verkar männen ha varit mer öppna än kvinnorna, 48 män 

begav sig till övriga destinationer. Det rörde sig då om England, Polen, Norge, Finland, 

Australien och Brasilien.87 

I kyrkoböckerna från Halmstad hittar man genomgående ett stort antal fler yrkesbeteckningar 

för män än kvinnorna. I längderna kan man finna beteckningar som handlare, biträde, smed, 

mästare, murarmästare, husägare, poliskommissarie, urmakare, ladufogde, kontorist, 

bokhållare etc. Detta blir än synligare under slutet av 1880-talet och början av 1890-talet. Det 

är dock beteckningar som dräng, fabriksarbetare och arbetare som dominerar. Yngre män gick 

ofta under beteckningen yngling. Männen hade i större utsträckning än kvinnorna högre 

sociala beteckning, och männens sociala status var generellt högre än kvinnornas.  

Männens emigrationsmotiv är delvis samma som kvinnornas. Brist på arbete förelåg för både 

kvinnor och män i Halmstad. De dåliga arbetsförhållanden i Sverige fungerade som push för 

båda könen. Pullfaktorer, som emigrantvärvare, annonser och amerikabrev riktade sig till 

både män och kvinnor. För männen förelåg dock även The Homestead Act som pull-faktor i 

högre utsträckning än för kvinnor, då en ensam man, men inte en ensam kvinna, kunde 

utnyttja erbjudandet. Även arbete vid järnvägsbyggen och skogsavverkning i Amerika 

lockade.88 Den skärpta värnpliktslagstiftningen var en stark push-faktor, då längden på 

värnplikt skärptes 1884. Även reglerna för värnpliktiga att få utvandringstillstånd skärptes 

detta år.89 Det var i stor utsträckning denna värnpliktsflykt myndigheterna fokuserade på när 

emigrationsutredningen gjordes. Det förekom även att män rymde från sitt ansvar vad gällde 

utomäktenskapliga barn. Dessa barn blev paradoxalt nog även en push-faktor för kvinnor, 

som stöttes ut från samhället och av släkten. 

 

7. Kvinnornas och männens remigration till Halmstad 

Samtidigt som massemigrationen pågick förekom samtidigt en ström av remigration till 

Sverige, särskilt från Amerika och Danmark. Enligt emigrationsutredningen invandrade totalt 

                                                            
87 Halmstads församlings kyrkoarkiv, B:5 och B:6 
88 Bejbom 1995, s 69‐71 
89 Ohlander, s 133 
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under emigrationsepoken till Halland ca 8 600 personer från utomeuropeiska länder, 1 800 

från Danmark och 700 från Tyskland. De flesta var återvändande svenskar.90  

Genom att studera inflyttningslängderna i Halmstads kyrkoböcker och jämföra andelen 

inflyttade från Sverige med andelen inflyttade från annat land, går det att fastställa, att det 

mellan 1870-1894 remigrerade 898 personer till Halmstad från främst Amerika, Danmark och 

Tyskland. Av dessa var 365 kvinnor.  

Mellan 1870-1894 remigrerade 533 män, 168 fler än kvinnorna. Av männen var 81 barn som 

rest i grupp eller med familj. Då ålder saknas på hälften av de kvinnliga remigranterna är det 

svårt att helt säkerställa åldersfördelningen. Det har dock gått att finna ålder på 56 barn under 

15 år. Dessa har genomgående beteckning dotter och flicka (1 fosterdotter). De övriga med 

beteckning dotter och flicka har även de räknats som barn, då dessa nästan uteslutande rest 

med förälder eller familj. Tillsammans utgör denna grupp 110 personer.  

Skillnaden i antal mellan manliga och kvinnliga remigranter är stor.  Siffrorna 

överensstämmer emellertid med hur det såg ut i Sverige, två tredjedelar av remigranterna var 

män.91  

Kvinnornas remigrationen till Halmstad var begränsad. Som tabell 4 visar förelåg det inte 

någon större remigration ens under 1885-86, när det var depression i Amerika. Här skiljer sig 

Halmstads kvinnliga remigranter från Sverige i övrigt, som uppvisade en topp i remigrationen 

under dessa år.92 De kvinnliga remigranter reagerade snarare 1887, när remigrationssiffrorna i 

Sverige sjönk. Någon förklaring till denna senare reaktion har inte gått att finna i materialet. 

Männen däremot reagerade fortare på den amerikanska lågkonjunkturen. 

Enligt tabell 4, var männens remigrationen under hela perioden ganska jämn, med toppar 

endast 1874, 1876, samt 1890-94, med högsta remigration någonsin 1894. Under 1874-1876 

var det högkonjunktur i Sverige och lågkonjunktur i Amerika.93 Männens remigration 1894 

kan även den kopplas till Amerikansk lågkonjunktur, men även till utökade arbetstillfällen i 

Halmstad i samband med att oron på den svenska arbetsmarknaden lagt sig efter strejken 

                                                            
90 Emigrationsutredningen, Utvandringen från Halland, s 7 
91 Norman och Runblom, s 182 
92 Tedebrand 1976, s 210 
93 Ljungmark, L. ”Den Halländska emigrationen i riksperspektiv” i Halländska emigrantöden. Halmstad 1996, s 
32 
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189094. Även de nyetablerade fabrikerna lockade till sig både kvinnlig och manlig arbetskraft, 

och det finns antecknat i inflyttningslängderna att remigranter inflyttat direkt till 

hattfabriken.95 Detta år har remigrationen toppnoterats även på andra håll i Halland, 

exempelvis Morup.96 Remigrationen till Halmstad hade en bottennotering år 1880, då det 

rådde högkonjunktur i Amerika samtidigt som det var jordbrukskris i Sverige. Detta 

överensstämmer med hur remigrationen såg ut i Sverige i övrigt.97 

Det var först under 1893 som någon större kvinnlig remigration från Amerika syntes i 

samband med Amerikansk lågkonjunktur. Vad som bör noteras är, att de kvinnliga 

remigranterna vid detta tillfälle reagerade snabbare på Amerikansk lågkonjunktur än Sverige i 

övrigt, som uppvisar högst remigration 1894.98 Varför Halmstads kvinnliga remigranter 

reagerade tidigare än Sveriges remigranter dessa år kan inte utläsas ur materialet. Flertalet av 

emigranterna reste i form av arbetskraftsutvandrare, och både män och kvinnor som framstår 

ha varit konjunkturkänsliga, kvinnorna dock i lägre utsträckning än männen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
94 Aremar 2002, s 141 
95 Halmstads församlings kyrkoarkiv,  B:6 
96 Bennheden, M‐B. ”Emigrationen från Morup” i Halländska emigrantöden, s 97 
97 Scander. S 38 
98 Tedebrand 1976, s 201 
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Tabell 4: Kvinnliga och manliga remigranter årsvis i absoluta tal 

 

Källa: Halmstads församlings kyrkoarkiv, B:5 och B:6 

Av de 184 kvinnliga remigranter vars ålder gått att fastställa är de i ålder 21-25 i klar 

majoritet, 116 kvinnor. Denna grupp utgörs till största delen av lika delar hustrur och pigor. 

Denna grupp följs av dem mellan 26-35. I dessa grupper dominerar hustrur följt av pigor. I 

ålder från 36 och uppåt återfinns i lika del hustrur och änkor, tätt följt av pigor. Den minsta 

gruppen utgörs av de under 20 år.  

Utifrån materialet går inte att utläsa om de vuxna kvinnliga remigranter där åldersangivelse 

saknas tillhör de äldre eller yngre åldersskikten. Vad man däremot kan se är, att många av 

dem har beteckning hustru, och att de remigrerat med barn, vilket bör indikera att de inte 

tillhör de lägsta åldersgrupperna. 

De föreligger av naturliga skäl en skillnad i ålder mellan emigranterna och återvändarna. 

Denna är dock inte speciellt stor, vilket förklaras av det faktum, att remigranternas snittid 

utomlands endast var 2-4 år. 

Få familjer remigrerade till Halmstad. Det var relativt jämna låga antal bortsett från en mindre 

topp 1887, då 24 familjeremigrerade, samt 1893 då 28 kvinnor familjeremigrerade. Flerparten 

av de familjer som återvände kom tillbaka från Danmark. Varför emigrationen ökade just 
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dessa år går inte att säkert svara på, men vid denna tid ökade antalet fabriker i Halmstad, och 

staden moderniserades, vilket kan ha varit en pull-faktor för de som remigrerade från 

Danmark.99 Hygienen beskrivs även ”hafva städse varit sällsynt gynnsamma” i Halmstad 

under 1800-talets senare del.100 1893 bör amerikansk lågkonjunktur bidragit som push-faktor, 

men för de familjer som återvände från Danmark bör den ökande arbetsmarknaden i Halmstad 

ha varit en större pull-faktor. 

Att remigrera i grupp, som mor med barn, äkta makar och syskon var lika lite förekommande, 

och även om samtliga av dessa remigranter slås ihop kommer de inte i närheten antalet 

ensamremigranter. En förklaring kan vara, att remigranterna till största delen var de som givit 

sig av i form av arbetskraftsvandring, och inte planerat att vara borta en längre tid.  

Kvinnornas remigration till Halmstad dominerades stort av ensamremigranter, och var i 

särklass vanligast bland ogifta kvinnor ur de lägre sociala skikten. Av 81 ensamremigrerande 

pigor återfinns 62 stycken av dessa i längderna som avflyttade från Danmark. Resten var 

fördelat jämt från Amerika och Tyskland men sett till den ringa emigrationen till Tyskland 

från Halmstad var det många som remigrerade därifrån, nästan 20 %. Även bland övriga 

ensamremigranter var Danmark vanligast som avreseland.  

Den manliga remigrationen kom till lika delar från Danmark och Amerika. Från övriga länder 

var den sporadiskt förekommande och mycket låg. Männen remigrerade, liksom kvinnorna, 

till största del ensamma.  

103 av de vuxna kvinnliga remigranterna hade beteckningen hustru eller hustru till man med 

kvalificerat yrke. Av de 60 remigranter med beteckningen hustru, reste alla utom 14 

tillsammans med familj eller familjemedlem. Deras sociala status anges enbart genom 

beteckning hustru, de betecknas inte med eget yrke, och då de rest med familj eller man anges 

även deras män enbart med namn vilket inte tyder på hög social status. Detta gäller även 

gruppen arbetarhustru.  

I kategorin hustrur till män med kvalificerade yrken varierar männens status, från 

snickargesäll till kapten. De som överväger är dock snickarhustrur, skräddarhustrur etc. Dock 

föreligger inte någon omfattande inflyttning av dessa förrän slutet av 1880-talet och fram till 

1894, då bland andra ett dussin skräddarhustrur med familjer remigrerade. Detta kan ses i 

                                                            
99 Aremar 2002, s139 
100 Emigrationsutredningen, bilagor 1‐20, s 28 
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ljuset av den nyöppnade Hattfabriken i Halmstad, och det finns i längderna flera anteckningar 

om att remigranter inflyttat till Hattfabriken.101 Som tabell 5 visar, kom största delen av de 

remigrerande hustrurna från Danmark, följt av de från Amerika. Ett fåtal återvände från 

Tyskland, och då nästan alltid i grupp eller med familj.  

Tabell 5: Gifta kvinnors remigration, socialt indelade, årsvis och avreseland 

Årtal  Hustru  Hustrur till 
män med 
kvalificerade 
yrken 

Arbetarhustru
 

Summa 
alla 

Från 
D 

Från 
A 

Från 
T 

Från 
övriga 

1870  1  1    2  1  1     

1871  3      3  2  1     

1872  5      5  3  2     

1873  2    2  4  1  3     

1874  3  1  1  5    3    2 

1875      1  1    1     

1876  2    1  3  1  1  1   

1877  3    1  4  2  2     

1878  2    2  4  1  2  1   

1879  1      1      1   

1880      2  2  2       

1881  2    1  3  3       

1882  4    1  5  2  1  2   

1883  1  2    3  2  1     

1884  1      1  1       

1885  3  1    4    4     

1886  2    1  3  1  1    1 

1887  3  1    4  3  1     

1888  3  3    6  4  1  1   

1889  5  2  1  7  6  1     

1890  1  1    2  2  1     

1891  3  1  2  6  4  1  1   

1892  5  2  1  8  4    3  1 

1893  2  6  1  9  3  4  1  1 

1894  3  3  1  7  1  6     

  60  24  19  103  49  38  11  5 

Källa: Halmstads församlings kyrkoarkiv, B:5 och B:6 

Den sociala statusen hos kvinnor med egen beteckning var följande. 138 av de remigrerande 

kvinnorna innehade någon form av eget yrkesbeteckning. Det var dock pigorna, med låg 

social status, som dominerade gruppen helt, 92 stycken. Ingen annan yrkesgrupp kommer i 

                                                            
101 Halmstads församlings kyrkoarkiv, B:5 och B:6 
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närheten av dem, men de med näst högst remigration var jungfrur, följt av hemmadöttrar och 

fröknar.  

Jungfrur besatt en något högre status, men tillhör de inte de höga klasserna. Högst status av 

återvändarna hade fröknar och mamseller, fru i mening av arbetsledande hushållerska, 

hushållerska och sömmerska, och av dessa återfinns tillsammans endast 10 personer.  

De flesta av Halmstads kvinnliga remigranter arbetade som pigor och därmed befann sig lågt 

på den sociala skalan. De kan, trots detta, ha avancerat socialt och ekonomiskt. Pigan i både 

Amerika och i Danmark levde under bättre förhållanden än vad hon gjorde i Sverige. Vilken 

statusförändring de remigrerande kvinnorna i Halmstad genomgått går inte att fastställa. Den 

korta snittid de var borta talar emellertid emot detta.102  

Den övervägande delen av männen var arbetare. Fabriksarbetare och olika gesäller var i klar 

majoritet. Männen representerades således liksom kvinnorna främst av de ur de lägre sociala 

skikten. Det föreligger dock en stor skillnad mellan männens och kvinnornas beteckning. 

Kvinnorna hade endast ett fåtal egna yrkesbeteckningar. När man letar igenom de manliga 

remigranterna i utflyttningslängderna finner man ett stort antal yrkesbeteckningar. Männen 

har även i större utsträckning högre befattningar. Männens olika yrkesbeteckningar blir vidare 

allt fler med åren, medan kvinnorna har samma fåtaliga yrkesbeteckningar hela tiden.  

Anledningarna till att återvända kunde vara flera. Som nämnts fanns de som endast planerat 

att vara borta en begränsad tid, varför det inte fanns tid att avancera socialt. Vid sidan av 

dessa fanns de, som av skilda anledningar lämnat sitt destinationsland nästan omedelbart efter 

ankomst. Personer ur denna kategori skiljer sig väsentlig från föregående. De lyckades inte 

acklimatisera sig till språket och det nya landet, och valde att återvända så fort som möjligt.103 

Även hemlängtan var en faktor. Exempelvis skriver Ester Blenda Nordström om Amerika, att 

”Man reser dit och lär sig längta hem”.104 I litteraturen finns vidare exempel på både män och 

kvinnor som skickats hem av mottagarlandet. Ett exempel är pigan Mathilda Olsson från 

Ronneby, som skickades hem från Tyskland på grund av havandeskap.105 Denna företeelse 

                                                            
102 Kronborg och Nilsson, s 158 
103 Ljungmark, s 142 
104 Nordström, E. Amerikanskt. Stockholm 1926. S 267 
105 Wirén 1987, s 470 
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var vanlig, och benämndes som ”Tyska sjukan”.106 I Halmstads inflyttningslängder finns 12 

ogifta yrkesarbetande kvinnor med barn, varav 1 remigrerande piga från Tyskland 1892.107  

 

7.1 Återvändandet och relationer 

Till diskussionen om remigration hör givetvis de direkta världsliga faktorer som kan ha 

fungerat som pull och push-faktorer för remigrationsbeslutet, som konjunkturer, ekonomi, 

lagändringar i form av passtvång och myndighetsrätt etc. Det är dock även relevant att se till 

de relationsfaktorer som kan ha hindrat, alternativt föranlett, remigrationen. Återvände man 

frivilligt, kunde och ville man acklimatisera sig till Sverige, och fanns det faktorer som 

omöjliggjorde remigration? 

Många emigranter återvände hem, för gott eller temporärt. Det var självklart inte alltid ett 

med fäderneslandet trevligt återseende, och hur emigranternas återkomst blev varierade 

stort.108 Vissa återvände förvisso välbärgade, men det stora flertalet hade marginellt högre 

status än när de emigrerade. Man återvände hem av olika skäl, vilket även det gav 

återvändandet skiftande känslor.  

En familj som emigrerat från Morup till Danmark återsändes 1893, efter att ha fallit den 

danska fattigvården till last. Deras hemkomst kan inte ha känts som en triumf. Liknande 

vittnesmål finns från Tyskland, varifrån inte mindre än 352 svenskar, både kvinnor och män, 

skickades hem från Lübeck bara mellan åren 1883-93. Anledningarna var att man låg landet 

till last, genom havandeskap eller utblottning.109 Andra vittnar om liknande omständigheter i 

Amerika, att ”få arbete är lika omöjligt som att gå till månen. I de stora städerna är 

arbetslösheten förfärlig”.110  

Relationerna mellan emigrationsländerna och invandrarländerna var spänd vad gäller 

fattigvård och vem som skulle sörja för de som låg samhället till last. Ett exempel på detta är 

Johanna Maria, som föddes på barnbördshuset i Kiel omkring 1879. Hennes far var antecknad 

                                                            
106 Wirén 1987, s 462 
107 Halmstads församlings kyrkoarkiv, B:6, 1892, löpnummer 243 
108 Beijbom 1995, s 50‐51 
109 Wirén, A. 1987, S 470 

110 Bennheden, M‐B. ”Emigrationen från Morup” i Halländska emigrantöden, Halmstad 1996, s 100 
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som avliden. Hennes mor, en svensk emigrant, dog vid förlossningen. Modern hade senast 

varit skriven i den lilla byn Eckernförde, men eftersom barnet inte fötts där och aldrig varit 

skriven där, och dessutom var svensk, ville inte byn ta emot henne. Samtidigt kunde man inte 

skicka henne till Sverige, för moderns skrivelseort fanns inte noterad, antagligen hade hon rest 

utan betyg. Efter omfattande brevväxling mellan tyska och svenska myndigheter, gick 

slutligen svenska utrikesdepartementet med på att ge underhåll till barnet om hon kunde tas 

om hand i Eckernförde.111 

Ett annat exempel är en ung svensk kvinna i Tyskland som hamnade ”i olycka”. Hennes 

fästman rymde, varpå hon var tvungen att återvända till Sverige. Där möttes hon av sin far, 

som genast frågade var hennes fästman var. Flickan svarade att han var kvar i Tyskland, och 

att han hade rymt. Fadern svarade ”Jaså, det är på det viset. Ut med dig! Ut med dig, säger 

jag. Tror du att jag vill ha en h-a till dotter. Hit in kommer du aldrig utan att du har fästman 

med dig”.112 

Andra problem kunde uppstå för emigranter och återvändare. Det var vanligt att män reste 

före sina familjer, för att senare skicka efter dem. Detta blev dock inte alltid fallet, och 

övergivna kvinnor fick skäl för skilsmässa. De förrymda männen kunde därmed inte 

återvända till sin hembygd efter sådant beteende. Även andra ekonomiska tvister förekom. En 

kronolänsman i Laholm begärdes 1869 i konkurs av en gästgivare. Kronolänsmannen rymde 

till sedan till Amerika, och skulden kunde aldrig inhämtas.113 Dylika händelser ledde till en 

misstro mot emigranters betalningsförmåga. Tvister gick även åt andra hållet. I ett exempel 

från Höks härad krävde en emigrerad bror sin hemmavarande bror på pengar han lånat ut för 

att andra bönder i socknen skulle kunna emigrera. Han krävde även sin bror på återstoden av 

sin arvslott.114 

Ett annat intressant exempel på ekonomiska problem handlar om en fästman som lämnat sin 

fästmö i Höks härad år 1888. Fem år senare hörde han av sig med en fordring på 321 kronor. 

Han hade skickat henne pengar till biljett men hon ville inte resa. Nu ville han inte längre ha 

                                                            
111 Beckman, s 1‐3 
112 Ibid, s 56 
113 Hägge, E. I lagens namn, Hallands södra domsaga 1645‐1970. Halmstad 1970, s 282‐283 
114 Ibid, s 283 
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henne, men han ville ha sina pengar. Hon svarade emellertid emot, och påstod att han i 

Amerika fått 2 barn med en annan kvinna, vilket släckt fästmöns kärlek effektivt.115  

Det finns även fall som vittnar om fattiga emigranter som återvände med betydligt högre 

social status, som Robert Olsson från Askome. Han var en fattig torparson, som med hjälp av 

lån emigrerade till Amerika på 1890-talet. 1910 återvände han med tillräckligt med pengar på 

fickan för att kunna köpa delar av den gård han som yngling arbetade på.116 

 Svensk-amerikaner var inget ovanligt inslag i Sverige, och redan 1869 finns anteckningar i 

ett polisprotokoll från Laholm, om att den ”amerikanske mannen” Sven Persson från 

Plingshult gästade marknaden.117 Det var även vanligt att svensk-amerikaner arbetade som 

emigrantvärvare, och rörde sig bland bygdens folk.118 

 

8. Sammanfattning och slutdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att komplettera tidigare forskning, och belysa hur den 

kvinnliga utrikes migrationen från Halmstad såg ut. Genom att studera Halmstads 

kyrkoböckers ut- och inflyttningslängder har studien kunnat finna både gemensamma drag 

mellan männens och kvinnornas migration, såväl som skillnader i migrationsmönstret.  

Halmstad hade under de inledande åren i studien ingen hög emigration. Det var först under 

1880-talet emigrationen tog fart på allvar, detta gäller både kvinnor och män. I jämförelse 

med Sverige i övrigt följer Halmstad emigrationssiffrorna, med högst emigration 1880-82 

samt 1886-1893. Mellan 1870-1894 är över 20 000 bokförda som avflyttade från Halmstad. 

Endast 3 000 var emigranter, vilket är en låg siffra, med tanke på hur många som emigrerade 

från Halland.  

Under tiden 1870-1894 emigrerade ca 1 800 kvinnor från Halmstad församling. Under samma 

period emigrerade ungefär 1 300 män. Den kvinnliga emigrationen var således betydligt högre 

än männens, även om man bortser från barn. Halmstad uppvisar här siffror som skiljer sig från 

Sverige i övrigt, där männens emigration uppvisat högst siffror. Varför fler kvinnor än män 

                                                            
115 Hägge 1970, s 282‐283 
116 Larsson, S. ”Emigranten som kom tillbaka” i Halländska emigrantöden, s 244‐254 
117 Hägge 1970, s 283   
118 Beijbom 1977, s 97 
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emigrerade går inte att svara på. Sett tidsmässigt följer Halmstads emigration emellertid 

Sveriges, kvinnornas emigration ökade med tiden. 

Omkring 200 kvinnor emigrerade tillsammans med man och barn. Vad som föreligger som en 

stor skillnad mellan kvinnor och män är benägenheten att migrera med barn. Medan det under 

hela perioden emigrerade över 100 kvinnor i sällskap med barn var det bara ett fåtal fall där 

en ensam far reste med barn. Detta kan förklaras med att männen reste i förväg till Amerika, 

för att bryta nytt land. Sett tidsmässigt till hur Halmstads emigration gått till är detta 

plausibelt. Männen reste tidigare, och då genast till Amerika. Under 1880-talet blev det dags 

för familjen att följa efter. Denna typ av grupp, mödrar och barn som reste utan man, var den 

gruppkonstellation som var vanligast förekommande. 

Dessa kvinnor utgör dock en försvinnande liten del av helheten, och över 1000 av de 

kvinnliga emigranterna var vuxna ensamresande med eget yrkesbeteckning.  

I Sverige ändrades emigrationens sociala sammansättning från att mest ha bestått av familjer 

till att från 1880-talet och framåt ersättas av ökad ensamutvandring. Denna fick ju längre tiden 

gick allt mer karaktär av arbetskraftsvandring. Detta i kombination med sänkta biljettpriser 

och kortare restid medförde, att unga ensamma emigranter fortsatte emigrera.  

I Halmstad förelåg inte någon omfattande familjeutvandring under de tidigare åren. Det var 

snarare i början av 1880-talet och början av 1890-talet som familjer flyttade i något högre 

utsträckning, vilket närmast liknar mönstret för den norrländska emigrationen.  

Familjeutvandrarna reste främst med syfte att slå sig ner för gott, och företog därför den 

längre resan till Amerika, framför att flytta den kortare sträckan till Danmark. Danmark, som 

tidigare erbjudit fler arbetstillfällen än Sverige, tappade delvis sin attraktionskraft när 

Halmstad började utvecklas industriellt, och därmed skapade nya arbetstillfällen. De familjer 

som ändå emigrerade var till allra högsta del ur de låga sociala skikten, och valde nästan 

uteslutande Amerika. 

Under 1880-talet ökade ensamutvandringen bland kvinnor. Kvinnornas förutsättningar 

förändrades, de reste ofta på Pre Paid Tickets, och efterfrågades på arbetsmarknaden i 

Amerika. Biljettpriserna sjönk, och ”The Swedish Maid” var en eftertraktad arbetare. 

Amerika utgjorde nu huvuddestinationen även för Halmstads kvinnor. Till Danmark 

emigrerade endast ett hundratal kvinnor, och då främst pigor. Endast ett fåtal emigrerade till 

Tyskland, vilket är förvånande, då detta land både ligger nära, och hade arbete att erbjuda. 
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Dessutom var Tyskland ett vanligt emigrationsmål för andra län, som exempelvis Blekinge. 

Man kan dock räkna med, att mörkertal i statistiken föreligger.  

En intressant aspekt är anteckningarna om oäkta barn, i flera fall finns detta klart noterat i 

utflyttningslängderna. Samtliga fall är mellan 1888-1893, och majoriteten av mödrarna är 

pigor. Detta kan peka på att möjligheten att emigrera ökat, även för de minst bemedlade i 

samhället, men det kan även indikera, att kvinnor med oäkta barn inte hade något val, att de, 

som i fallet med flickan i Tyskland som gravid kom hem utan fästman, blev bortstötta av både 

samhället och familjen. 

Emigranternas ålder följer samma mönster som Sverige generellt, både vad gäller män och 

kvinnor, det är de mellan 15-20 år som dominerar bland utvandrarna. 

De sociala beteckningarna för män och kvinnor uppvisar däremot väsentliga skillnader i 

mängd och noggrannhet i längderna. Kvinnorna uppvisar ett smalt spektra av olika 

beteckning, och även om några exempel finns på kvinnor med hög social status, är de ett fåtal.  

Männen har både fler och högre yrkestitlar, exempelvis handlare, biträde, smed, mästare, 

murarmästare, husägare, poliskommissarie, urmakare, ladufogde, kontorist, bokhållare etc. 

Männen får dessutom allt fler olika yrken med tiden, medan kvinnorna konstant har samma 

fåtal. Kvinnorna framstår ha varit oviktiga att dokumentera i längderna, medan uppgifterna 

om männen är noggrant antecknade 

Man kan dock se, att det generellt är ur de lägre klasserna emigranterna i första hand kommer, 

både vad gäller män och kvinnor. Något som är intressant att notera, är att det bland männen 

inte återfinns många jordbrukare, hemmansägare eller hemmansägarsöner, de flesta benämns 

arbetare. Samma saknad förekommer bland kvinnorna, där det inte gått att finna en enda 

hemmansägardotter. Dessa hade förvisso inte samma ekonomiska anledningar att emigrera, 

men det förekom att kvinnor reste av andra anledningar, som emancipation och utbildning. 

Således hade man kunnat förvänta sig, att emigrerande hemmansägardöttrar skulle 

förekomma även från Halmstad, som omgärdades av jordbruksland.   

Såväl kvinnornas som männens emigration följde konjunktursvängningarna i Sverige och 

Amerika. Tidsmässigt hade männen en topp i emigrationen 1871-72, och dessa år var även 

den kvinnliga emigrationen hög, dock inte lika hög som männens. Här föreligger en 

anmärkningsvärd avvikelse i kvinnornas emigrationsmönster, då de under dessa år prioriterar 
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Amerika framför Danmark. Det var högkonjunktur i Amerika, missväxt i Sverige, och 

Halmstads industrialisering låg i sin vagga. Året därpå sjönk Amerikas konjunktur, vilket 

visade sig med fallande utvandringstal både för båda könen. Männen verkar emellertid ha 

varit mer konjunkturkänsliga, vilket exemplifieras år 1873, då mer än dubbelt så många 

kvinnor än män emigrerade till Amerika, trots lågkonjunktur. 

1880-82 inföll nästa topp, och de kvinnliga emigranterna är nu fler än männen. Det var 

spannmålskris i Sverige och högkonjunktur i Amerika. Två tredjedelar av de kvinnliga 

emigranterna reste till Amerika, det var endast pigorna som fortfarande emigrerade till 

Danmark. Här finns en påfallande skillnad mellan könen, då männen nästan uteslutande 

emigrerade till Amerika. De drevs av pull-faktorer som The Homestead Act, skogsarbete och 

järnvägsbygge. Dessa pull-faktorer förelåg inte för kvinnorna.  

Remigrationen pågick parallellt med den stora emigrationen. Till Halmstad var dock 

remigrationen begränsad under undersökta period. Under de 24 år denna studie undersökt 

remigrerade endast 365 kvinnor, varav ett 100-tal barn. Familje- och gruppremigration 

förekom, men det var ensamremigranterna som var i majoritet, och bland dessa utgjorde 

pigorna i huvuddelen. Detta pekar på att remigranterna inte i stor utsträckning förflyttat sig 

uppåt på den sociala skalan. 

Till Halmstad remigrerade männen i mycket högre utsträckning än kvinnorna. Detta 

överensstämmer med hur det såg ut i övriga landet, vilket är intressant, då andelen kvinnliga 

emigranter med tiden ökat.  

Kvinnorna emigrerade och remigrerade i högre utsträckning än männen till och från Danmark. 

En förklaring torde vara att kvinnorna under hela periodens början hade enklare att finna 

arbete i Danmark än i Amerika, då det oftast var för att bryta ny jord män emigrerade till 

Amerika. Pigor hade även svårt att betala biljettpriset för överresan. Det var först under 1880-

talet och framåt kvinnor i högre utsträckning emigrerade till Amerika, till följd av bland annat 

Pre Paid Tickets, emigrantvärvare som inriktade sig på kvinnor, nya lagstiftningar och 

billigare resor.  

Antalet remigranter från Tyskland till Halmstad var få, men i förhållande till antalet 

emigranter dit var det många som återvände. Nästan samtliga emigranter till Tyskland var 

ensamemigranter, medan remigranterna därifrån utgjordes av lika delar ensamremigranter 
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som remigranter med barn eller familj. Av dessa var flera pigor med barn, vilket kan indikera 

att de hemkom med oäkta barn. 

Vad kan ha utlöst remigrationsbeslutet? Halmstadsemigrationens vågor följde i stort upp och 

nedgångar i den amerikanska och den svenska konjunkturen. Emellertid kom remigranterna 

1876-77 till stor del från Danmark, varför det måste förelegat andra skäl till remigration. I 

Halmstad gick konjunkturerna upp under 1876-77. En ny korkfabrik öppnades, och 1875 hade 

Halmstads gjuteriaktiebolag öppnat, vilken sedan utökade med att producera mejerimaskiner 

och ångpannor. Detta gav tillfälle till ökad sysselsättning, både för män och för kvinnor.  

1885-86 var remigrationen trots amerikansk lågkonjunktur var låg. Varför remigranterna 

uteblev vid denna tidpunkt går inte att fastställa, men det faktum att det var oro på Halmstads 

arbetsmarknad kan ha hindrat remigrationsimpulsen. 

Mellan 1892-94 återvände över 70 kvinnor till Halmstad. Antalet vuxna kvinnor var jämt 

fördelat mellan remigranter från Amerika och Danmark. Mängden fabriker i staden hade ökat 

betydligt. 1895 var antalet uppe i 23 stycken. Detta tyder på en enorm ökning av 

arbetstillfällen, då antalet anställda i fabriker gått från att 1870 ha varit mindre än 500 till att 

1894 vara nästan 1 600. I längderna syns nu flera återvändande kvinnor med beteckning 

sömmerska. Även ett dussin hustrur till skräddare förekommer, och i inflyttningslängderna är 

antecknat flera som inflyttade till hattfabriken, även pigor. Denna nya industri lockade till sig 

både män och kvinnor. Samtidigt rådde i Amerika djupt konjunkturfall.  

1894 var det exakt lika hög emigration från som remigration till Halmstad. 61 personer 

lämnade och 61 andra återvände. Detta i sig är inte uppseendeväckande. Vad som däremot är 

värt att notera är att bland emigranterna var kvinnorna nästan dubbelt så många som männen, 

och av remigranterna var männen dubbelt så många som kvinnorna. Vad detta beror på går 

inte att säkerställa, men det kan indikera, att det ökade antalet fabriker spelade större roll för 

männens remigrationsbeslut och benägenhet att stanna i Halmstad än vad det gjorde för 

kvinnorna. 

Den kvinnliga migrationen till och från Halmstad har visat sig vara en rörelse till och från 

Danmark i lika hög grad som till och från Amerika. Den följde konjunkturerna och gick till 

ställen där arbetstillfällen skapats.  
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