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Abstract 

”Directly to America” A study of the publicity for emigration to 

America between 1866-1875.   

This essay aims to analyze the publicity for emigration to America between 

the years 1866 to 1875 that targeted potential emigrants from the region 

around Kronoberg county. The reason for this is to find out how the obstacles 

and factors that existed during the time were affected by the marketing.  

The main material used in the essay consist of ads in papers connected to 

Kronoberg county, letters sent from America to their family in Sweden and 

manuals about emigrating to America from Sweden.In addition, articles and 

other small forms of text will also be used.  

The main result show how the different forms of marketing target different 

obstacles and factors. An additional result showed that new forms of 

obstacles and factors were identified which were not anticipated beforehand.  

 

Nyckelord 

Emigration, publicitet, emigrantbrev, svensk-amerikansk migration, 

annonsering.  

Tack 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare David Örbring samt personalen vid 

Utvandrarnas Hus och Kronobergsarkivet i Växjö.   
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1 Inledning 

1.1 ”Direkte till Amerika” 

För att betrygga de passagerares utkomst, hvilka icke hafva någon slägting eller 

serskildt person att vända sig till i Amerika, har Kapt. H.A. Bürger, (en aktad och 

ansedd svensk) bolagets Skandinaviska agent i Chicago, en arbetsbyrå, för 

anskaffande af passande arbete åt de passagerare, hvilka vilja betjena sig deraf, 

och hafva alla som hittills anlitadt honom varit fullkomligt tillfredsställda och 

bekommit de högsta gångbara dagspenningar, hvilket de allmänt i sina 

tacksägelsebref tillkännagifvit..1 

Detta är ett av många argument som passagerarlinjen Anchor-Linien försökte locka kunder 

genom i sina tidningsannonser. Emigrantindustrin tog stora kliv under åren kring 1860- och 

1870-talet och Anchor-Linien var bara en i mängden av passagerarlinjer som konkurrerade 

om eventuella emigranters uppmärksamhet och intresse. I denna process försökte man i 

annonserna triumfera varandra för att kunderna skulle välja just deras företag för att ta sig till 

Amerika. Dessa annonser var en av många portar för att tillskansa sig information om 

Amerika samt resan över under denna tid och i denna studie kommer utöver annonserna även 

brev och emigranthandböcker användas. Men på vilka vis påverkade dessa typer av publicitet 

beslutsprocessen egentligen? Vad behövde en person veta för att tillslut ta beslutet att 

emigrera?  

 

1.2 Syfte 

Syftet är att analysera publiciteten Amerikaemigration fick mellan åren 1866-1875, som 

riktade sig mot eventuella emigranter från Kronobergs län med omnejd. Detta för att se hur de 

hinder och faktorer som existerade påverkades av publicitetens utformning. De typer av 

publicitet som analyseras består av tidningsannonser, emigrantbrev samt emigranthandböcker.  

 

                                                      

1 Nya Wexiö-Bladet, 1870-02-16 
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1.3 Frågeställningar  

1. Vilka argument för samt mot emigration presenteras i de olika typer av publicitet om 

Amerika som presenteras i denna studie? 

2. Vilka hinder och faktorer för utvandring påverkas främst av de olika typerna av 

publicitet? 

 

1.4 Disposition 

Dispositionen av arbetet är följande. Inledningsvis presenteras studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter följer en redogörelse av tidigare forskning på området samt det 

teoretiska ramverket som studien utgår från. Det som följer är en genomgång av metodval, 

avgränsningar, källmaterial samt etiska överväganden. Efter detta ges en bakgrund på ämnet 

för att skapa en förståelse för studiens sammanhang. I den empiriska huvudstudien 

presenteras och analyseras materialet utifrån olika kategorier. I konklusionen sammanställs 

sedan de huvudsakliga resultaten kortfattat. Avslutningsvis följer en didaktisk reflektion som 

ger exempel på hur studien kan användas i en undervisningssituation.  

 

1.4.1 Arbetsfördelning 

Eftersom vi är två som har skrivit denna uppsats så ska vi beskriva hur arbetsfördelningen och 

arbetet har gått till. Vi har gjort så mycket som möjligt ihop för att inte dela upp arbetet. I det 

första avsnittet har samtliga delar skrivits ihop då syfte och frågeställningar är väsentliga för 

resterande del av studien. Den tidigare forskningen delade vi upp och tog ett antal böcker var 

för att läsa och sedermera skriva in. En relevant teori valdes ihop och Petter skrev sedan in 

den. Under metod och källmaterial skrev Petter om metoden medan Tobias skrev om 

avgränsningar, källmaterial och etiska riktlinjer. Bakgrunden gjordes av båda två där vi skrev 

olika stycken. I huvudstudien skrev vi var sitt år i taget och när det var klart sammanställde vi 

allt och tog allt material och delade upp det i olika kategorier. Konklusionen gjordes 

tillsammans men Petter var den som skrev. Vad som skulle vara med i den didaktiska 

reflektionen diskuterades ihop och sedan skrev Tobias den delen med hjälp av Petter.   
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2 Teori och forskningsläge 

2.1 Litteratur och tidigare forskning 

Emigrationen till Amerika, från Sverige, är ett område som det har forskats kring i flera 

årtionden. Det finns gott om material om svensk emigration vilket gör det till ett tacksamt 

ämne att skriva om. Ulf Beijbom, är en svensk historiker, som varit en av de mest 

framstående i forskningen om emigrationen. Beijbom blev chef för det Svenska 

Emigrantinstitutet år 1966, ett år efter att det startade, och förblev sedan chef tills han gick i 

pension 2002.2 Det Svenska Emigrantinstitutet grundades 1965 och dess primära syfte var att 

bevara material i arkiv från den svenska emigrationen mellan åren 1846-1930, då 1,3 miljoner 

svenskar emigrerade. På Utvandrarnas hus i Växjö finns det mycket material om den svenska 

emigrationen.3 Under de åren, som Beijbom var chef, skrev han också en rad med böcker, 

bland annat hans doktorsavhandling Swedes in Chicago. A demographic and social study of 

the 1846-1880 immigration som publicerades 1971. Andra exempel på böcker som Beijbom 

skrivit är Utvandrarna och Svensk-Amerika (1986), Svenskamerikanskt (1990), Mot löftets 

land (1995) och Uppbrott från stenriket (2000).4 Beijbom har forskat på de brev som är 

skrivna av personer som emigrerat, vilket är något som också ska göras i denna uppsats för att 

sedan jämföra med annonseringen av Amerika. 

Beijboms Uppbrott från stenriket är en av de böckerna som ligger nära den forskningen som 

görs i denna studie då Beijbom fokuserar just på emigrationen från Kronoberg. Boken tar upp 

fakta om emigrationen från Kronoberg, till exempel problematiken med befolkningsökningen 

och svält vilket var anledningar till utvandring för personer. Boken har också kärnfull statistik 

om utvandringen, till exempel hur många som utvandrade, varifrån personerna utvandrade, 

vart personerna utvandrade och hur många procent som återinvandrade. I ett kapitel skriver 

Beijbom om Smålandspostens syn på utvandringen. Kapitlet tar upp flera olika exempel på 

hur Smålandsposten, i Växjö, skrev om utvandring från 1866, då första numret publicerades, 

                                                      

2Smålands Akademi (u.å.). Ulf Bejibom (Stol 11). 

http://www.smalandsakademi.se/?ledamoter=ulf-beijbom-stol-11 [2019-01-02] 
3Kulturparken Småland (u.å.). Svenska emigrantinstitutet. 

http://www.kulturparkensmaland.se/1.0.1.0/696/1/ [2019-01-02] 
4Smålands Akademi (u.å.). Ulf Bejibom (Stol 11).  

http://www.smalandsakademi.se/?ledamoter=ulf-beijbom-stol-11 [2019-01-02] 

http://www.smalandsakademi.se/?ledamoter=ulf-beijbom-stol-11
http://www.kulturparkensmaland.se/1.0.1.0/696/1/
http://www.smalandsakademi.se/?ledamoter=ulf-beijbom-stol-11
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fram till sista exemplet i hans forskning som är från 1916.5 Det finns användbart material i 

boken för denna studie men inte hur bilden av Amerika framställdes på olika sätt i 

annonsering eller av privatpersoner. 

Beijboms bok Mot löftets land kan vara väsentlig för en studie som denna. I boken finns 

mycket information om bakgrunden till emigrationen och hur denna fungerade som industri. 

Detta är något som kan vara till hjälp för denna studie eftersom kapitlet tar upp hur 

emigrationen blev en industri där personer tjänade mycket pengar på att locka svenskar till 

olika ställen runt om i Amerika. Kapitlet ger en övergripande bild av emigrationsindustrin, till 

exempel hur den svenskamerikanska pressen lade ut annonser för att locka personer till olika 

ställen men inte en djupare bild av hur svenska tidningar marknadsförde Amerika.6 

Utvandrarna och Svensk-Amerika av Beijbom är en annan bok som tar upp fakta och 

skildringar av utvandringen till Amerika. Bokens fokus ligger på utvandringen till Amerika 

och inte några andra länder eller världsdelar, däremot är bokens skildringar och fakta från hela 

Sverige och inte Kronoberg som denna studie utgår ifrån. Beijbom skriver bland annat om 

Gustaf Unonius redogörelse för tiden i Amerika och de första svenskarna i Minnesota. 

Pressen i Svensk-Amerika är också något Beijbom skriver om.7  

Amerika, Amerika – En bok om utvandring är ännu en bok skriven av Beijbom som handlar 

om emigrationen till Amerika. Denna bok ger en kärnfull redogörelse av bakgrund och motiv 

för emigrationen. Beijbom ger en utförlig bakgrund om situationen i Sverige innan 

emigrationen tog fart samt varför personer valde att emigrera. Läsaren får också en inblick i 

de första emigranterna som började skriva till Sverige och på så sätt spreds orden om Amerika 

i bland annat tidningar. Ett exempel är Gustaf Unonius som utvandrade 1841 och började 

skriva amerikabrev för Aftonbladet, som på den tiden, var en emigrationsvänlig tidning. 8 På 

så sätt kunde personer i Sverige ta del av upplevelser och skildringar från Amerika, något som 

är relevant för denna studie. 

En av de första böckerna Beijbom skrev var Drömmen om Amerika som han skrev ihop med 

Rolf Johansson. Boken ger ett översiktligt perspektiv på utvandringen och tar upp bland annat 

                                                      

5 Beijbom, U. (2000). Uppbrott från stenriket. Växjö: Tryckcentralen i Växjö/Davidsons 

Tryckeri, S. 223-236. 
6 Beijbom, U. (1995). Mot löftets land. Stockholm: LTs förlag. 
7 Beijbom, U. (1986). Utvandrarna och Svensk-Amerika. Borås: Centraltryckeriet AB.  
8 Beijbom, U. (1977). Amerika, Amerika – En bok om utvandring. Stockholm: Natur och 

Kultur. 
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utvandringens början, när utvandringen kulminerade, och resan till Amerika. Det finns också 

ett svenskperspektiv i boken där Beijbom och Johansson skriver om svenskarna på 

landsbygden och svenskarna i städerna.9 

Gösta Lext är en annan författare som har skrivit en bok om emigration som kan vara relevant 

för denna studie. Boken fokuserar på emigrationen från 1850 till 1880 och tar upp bland annat 

källor till emigrantforskningen, resvägar och emigrantbiografier. Framförallt är det ett kapitel 

om propaganda som kan vara intressant för studien. Lext skriver om hur olika personer 

bedrev emigrantvärvning, som han kallar det. Det finns exempel på män som ”värvade” folk 

till Amerika genom att, på olika sätt, sprida det goda ordet om Amerika, till exempel genom 

att åka runt i Sverige och prata med folk. Vissa av dessa emigrantagenter lyckades bättre än 

andra och kunde på så sätt bli värvade av andra företag som ville ha bra emigrantagenter. Lext 

skriver också om att det förekom annonsering från enskilda emigrantagenter i tidningar, bland 

annat i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning på 1870-talet.10 

Beijbom har även skrivit boken Utvandrarkvinnor där han redogör hur kunskapen om 

amerikaemigrationen spreds genom det skrivna ordet i Sverige. Han ger exempel på en rad 

olika former av text som informationen spreds via men lägger främst fokus på dels de 

handböcker eller guider som publicerades i stor omfattning. Dessa riktade sig i första hand till 

männen men succesivt blev även kvinnorna en målgrupp. Utöver detta skriver även Beijbom 

om hur tidningarna i Sverige återberättade de amerikahistorier som tog sig över Atlanten. Här 

lyfter han fram hur även om det förekom positiva berättelser var mycket av pressen negativt 

betonat. Det mest iögonfallande exemplet är de artiklar som handlar om den så kallade ”vita 

slavhandeln”, som tidningar använde för att avskräcka kvinnliga emigranter.11 Beijbom berör 

förvisso publiciteten för och emot utvandring men isolerar det till kvinnor och inte region. 

2.2 Teori 

Den teoribildning som denna text kommer utgå från är hämtad från Christer Lundhs och Rolf 

Ohlssons bok Från arbetskraftimport till flyktinginvandring. Här beskrivs den så kallade 

push-pull- teorin som de menar grundar sig i den neoklassiska mikroteorin där de beslut som 

                                                      

9 Beijbom, U. & Johansson, R. (1971). Drömmen om Amerika. Stockholm: Bokförlaget 

Forum AB. 
10 Lext, G. (1977). Studier rörande svensk emigration till Nordamerika 1850-1880. Göteborg: 

Landsarkivet, s. 69-129. 
11 Beijbom, U. (2006). Utvandrarkvinnor, Svenska kvinnoöden i Amerika. Stockholm: 

Norstedts.  
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tas bygger på de individuella övervägandena. Med detta menas att när en individ väl beslutar 

sig för att i detta fall emigrera beror detta på att individen har vägt sina alternativ och kommit 

till slutsatsen att en flytt till utlandet kommer resultera i en förbättring i dennes 

levnadsstandard. Lundh och Ohlsson trycker på det faktum att detta generellt inte innebär att 

hemlandet är absolut dåligt och destinationen absolut bra. Istället innebär det att det positiva 

överväger det negativa i vad en emigration skulle innebära.12 

Lundh och Ohlsson beskriver att inom migrationsforskning har minst 25 faktorer som driver 

individer till att emigrera och 15 faktorer som påverkar deras val av destination identifierats. 

Flera av dessa är mindre relevanta men en utveckling av vissa faktorer har ett värde för denna 

studie.13 Nedan följer utvecklingen av dessa faktorer.  

Första som skall förklaras är migrationens dynamik. Detta innebär att den svenska 

emigrationen till Amerika skedde i vågor som varierade kraftigt, exempelvis i denna studie 

ligger huvudfokus på tiden mellan åren 1867-1869 då en stor missväxt drabbade Sverige 

vilket ledde till en kraftig ökning av emigrationen. Lundh och Ohlsson nämner dock, att en 

missväxt i Sverige inte leder per automatik till ökad utvandring till Amerika. De menar att 

beslutet att emigrera sker i 3 steg.14 

 

1. Beslutet att migrera 

2. Beslutet varthän migrationen skall äga rum 

3. Beslutet när migrationen skall äga rum.15 

 

Dessa steg väcker sedermera de hinder som finns för att slutligen genomföra emigrationen till 

just Amerika. Några av dessa hinder/faktorer är politiska hinder, reskostnader, 

informationshinder, livscykelperspektivet, och psykiska kostnader. Politiska hinder innebär de 

lagstadgar som existerade i dels hemlandet och dels emigrationsdestinationen som innebar 

eventuella svårigheter eller möjligheter. Reskostnader innebär mycket riktigt kostnaden för 

resan till den destination utvandraren ämnar emigrera till. Då en biljett över Atlanten kostade 

                                                      

12 Lundh, C. & Ohlsson, R. (1999). Från arbetskraftimport till flyktinginvandring. Stockholm, 

SNS Förlag. s. 14-24. 
13 Lundh, C. & Ohlsson, R. (1999). s. 14-24. 
14 Lundh, C. & Ohlsson, R. (1999). s. 14-24. 
15 Lundh, C. & Ohlsson, R. (1999). s. 14-24.  
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en hel del uteslöt detta vissa samhällsgrupper. Informationshinder innebär helt enkelt att för 

att det ska vara möjligt för en individ att välja en specifik destination måste denne ha 

information om den, brev fungerade under denna tid som en stor pull faktor. 

Livscykelperspektivet innebär att den individ som väljer att utvandra gör detta för att 

succesivt öka sin levnadsstandard och inte tillfällig förbättring, Lundh och Ohlsson skriver att 

detta är anledningen till att majoriteten av utvandrarna var unga. Avslutningsvis ska även 

psykiska kostnader förklaras vilken kortfattat innebär beslutet att bryta med tryggheten i 

hemlandet där de flesta har familj och vänner för att söka lyckan i en annan kultur.16 

3 Metod och källmaterial 

3.1 Metod 

Utgångspunkten är att källornas ord och skildringar ska stå i centrum. Det är författarnas 

argument som ska analyseras och tolkas. Breven som används i studien kommer att granskas, 

bearbetas och analyseras noggrant med hjälp av en kvalitativ diskursanalys. Diskursanalysen 

kommer tillämpas och innehållet kommer att tolkas för att se författarens formuleringar och 

argument i breven. Texters bearbetning kan se olika ut beroende på hur den vetenskapliga 

frågan är ställd men, i denna studie, är det just upplevelsen om flytten till samt vistelsen i 

Amerika som är central i analysen av breven.17  

I motsats till den hermeneutiska ansats breven angrips med kommer de varianter av publicitet 

som denna text bygger på att tas för vad de är. Med andra ord kommer fokus här ligga på vad 

det är författaren vill framhäva och hur denne gör detta. Exempelvis vilka argument 

annonsören för kring de stora mängder land som fanns tillhanda för de anlända emigranterna. 

Anna Nilsson Hammar skriver i Gustavsson och Svanströms bok om diskursanalyser och 

förklarar att det centrala inom historieämnet när det kommer till diskursanalyser är att 

identifiera hur tal och texter formulerat och kommunicerat sina argument samt 

konsekvenserna av detta.18  

                                                      

16 Lundh, C. & Ohlsson, R. (1999). s. 14-24. 
17 Sjöberg, M. (2018). Textanalys. I Gustavsson, M. & Svanström, Y. (2018). Metod – Guide 

för historiska studier. Lund: Studentlitteratur AB, s. 69ff. 
18 Nilsson Hammar, A. (2018). Diskursanalys. I Gustavsson, M & Svanström, Y 

(red.), Metod: guide för historiska studier, Upplaga 1, s. 133-160. 
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Inom historieskrivningen brukar forskningen tala om att ha en kvalitativ eller kvantitativ 

metod när materialet ens text bygger på ska granskas och undersökas. Nilsson Hammar 

skriver dock att inom en diskursanalys är inte sällan en kombination mellan dem båda brukbar 

för att besvara ens frågeställningar.19 Exempelvis inriktar sig denna studie på att undersöka 

vad och hur olika former av publicitet uttrycker sig för att förmedla sitt budskap. Målet är 

således att se någon form av mönster av vad som ansågs viktigt att ha med i budskapet och för 

att detta ska kunna sammanställas krävs en form av kvantifiering.  

3.2 Avgränsningar  

I studien har flera avgränsningar gjorts för att få fram det mest betydelsefulla materialet. 

Studiens material består av flera delar i form av tidningar, brev och emigranthandböcker. För 

studiens syfte har valet gjorts att granska brev och emigranthandböcker, likt annonserna, som 

marknadsföring för emigration. De åren som kommer vara centrala är 1866 till 1875.  

Denna studie kommer ha en lokalhistorisk anknytning till Kronoberg och då har tidningarna 

valts därefter. Smålands-Posten och Nya Wexiö-Bladet har båda anknytning till Kronoberg. 

De åren av tidningarna som analyserades var 1866 fram till 1875. Anledningen till de valda 

åren berodde på att emigrationen ökade, vilket ledde till att annonseringen också ökade. De 

åren av Nya Wexiö-Bladet som analyserades var 1866 fram till 1872 och de åren av 

Smålands-Posten som analyserades var 1873 fram till 1875. Anledningen till de valda åren 

berodde på att vissa upplagor av tidningarna inte fanns kvar på Kronobergsarkivet vilket 

gjorde det omöjligt att få ut alla upplagor av tidningarna. Smålands-Posten och Nya Wexiö-

Bladet var likartade i såväl utformning som innehåll och liknande annonser förekom i båda 

tidningarna. All typ av marknadsföring och annonsering i tidningarna som rörde emigrationen 

fotades för att sedan bearbetas. Med annonsering menas alla typer av annonser som rör 

Amerika, amerikaresor eller andra argumenterade annonser som riktar sig mot personer som 

funderade på att emigrera. Det visade sig vara en rimlig mängd material och syftet blir därför 

genomförbart.  

Breven som användes i studien skulle också ha en lokalhistorisk anknytning till Kronoberg 

eller platser nära Kronoberg. Att söka brev som var skrivna från Amerika till Kronoberg var 

inte möjligt på Utvandrarnas hus. Det som gick att göra var att söka på brev från åren 1866 till 

1875 och då stod det inte alltid var mottagaren var bosatt i informationen om breven. 

                                                      

19 Nilsson Hammar, A. (2018). s. 133-160. 
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Konsekvenserna blev att cirka hundra brev analyserades för att se vart mottagaren bodde och 

ifall innehållet var relevant, vilket var tidskrävande. För att kunna använda sig av brev så 

utökades det geografiska området till närliggande områden runt Kronoberg. I vissa fall fanns 

det brevserier, med flera brev skickade till Sverige under flera år, där mottagaren får följa en 

persons resa under flera år. I dessa brevserier fanns det brev som var skrivna innan 1866 men 

eftersom det var av intresse att följa en persons resa och tankar så gjordes undantag därför 

finns det brev från 1863 med i studien.  

Emigranthandböckerna skiljer sig från annat material i studien på det sättet att de gavs ut i 

hela eller stora delar av Sverige. Trots att emigranthandböckerna gavs ut till större 

geografiska områden är det ändå ett relevant källmaterial eftersom personer som tänkte eller 

valde att emigrera kom i kontakt med dem. De emigranthandböcker som används i studien är 

tryckta 1868, 1870 och 1872, alltså under de åren som är centrala i studien. 

 

3.3 Källmaterial och källkritisk analys 

Materialet som ska användas i denna studie är främst primärkällor hämtat från två olika arkiv 

i Kronoberg. Det ena är Kronobergsakrivet, där det finns handlingar som kommer att 

användas i denna uppsats. Materialet som används i studien är gammalt och slitet men var 

ändå i skick som gick att bläddra i. Eftersom materialet var cirka 150 år gammalt krävdes 

försiktighet vid användning och det gjorde också att det tog desto längre tid att gå igenom allt 

material.  

Materialet som analyserades hämtades från Nya Wexiö-Bladet som är en tidning som 

grundades 1847.20 Nya Wexiö-Bladet finns bevarat i dess originalutgåva på 

Kronobergsarkivet vilket gör materialet till en primärkälla. De utgåvor av Nya Wexiö-Bladet 

som studien kommer utgå ifrån är samtliga upplagor från 1866 fram till 1873. Mellan åren 

1866 till 1873 publicerade tidningen två nummer i veckan. Alla tidningarna bestod av fyra 

sidor där sista sidan var till för annonser. Smålands-Posten är den andra tidningen som 

analyserades. Smålands-Posten grundades 1866 och är idag en moderat sexdagarstidning.21 

De åren av tidningen som analyseras i studien är åren 1873-1875. Under åren 1873 och 1874 

                                                      

20 Kungliga Biblioteket (u.å.). Del: 3. Post: 1424. Ort: WEXIÖ. 

http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/3/3_1424.htm [2019-01-31]. 
21 Smålandsposten (2016). En ny tidning föds. http://www.smp.se/vaxjo/1866-en-ny-tidning-

fods/ [2019-01-18]. 

http://www.kb.se/Sverigesperiodiskalitteratur/3/3_1424.htm
http://www.smp.se/vaxjo/1866-en-ny-tidning-fods/
http://www.smp.se/vaxjo/1866-en-ny-tidning-fods/
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tryckte tidningen två nummer i veckan medan 1875 tryckte tidningen tre nummer i veckan. 

Tidningen bestod, likt Nya Wexiö-Bladet, av fyra sidor men Smålands-Posten var större i 

storlek så det fanns utrymme för mer innehåll.  

I tidningarna, Nya Wexiö-Bladet och Smålands-Posten, förekom olika typer av annonser för 

att försöka locka över svenskar till Amerika. Som det står under tidigare forskning kunde 

privatpersoner som jobbade som så kallade emigrantvärvare, annonsera för att locka personer 

till deras verksamheter. Beijbom menar att annonseringen i tidningar var vanlig och att vissa 

företag kunde annonsera i flera olika tidningar runt om i Sverige.22  

Det andra arkivet ligger i Utvandrarnas hus i Växjö. På Utvandrarnas hus finns allt möjligt 

material bevarat som rör emigration från Sverige till alla möjliga delar av världen. Materialet 

som är centralt för denna studie är brev, skrivna från olika delar av Amerika till Sverige, samt 

emigranthandböcker. I arkivet finns stora mängder av brev och brevväxlingar sparade, som är 

skrivna av privatpersoner i Sverige och Amerika.23  

Breven som analyserades i studien var från åren 1863 fram till 1870. Samtliga brev skrevs 

från Amerika till områden nära eller i Kronoberg. Materialet bestod främst av brevsamlingar 

där en person korresponderat flera brev från Amerika till Sverige men det förekom även 

exempel där personer enbart skickade ett brev till Sverige. Vissa av breven var i dess 

originalutgåva och det innebar att materialet var i dåligt skick, så försiktighet krävdes. Andra 

brev hade blivit kopierade och då analyserades kopiorna, medan vissa av originalbreven hade 

blivit avskrivna, av personer på emigrantinstitutet, och tryckta på papper. Totalt har över 

hundra brev bearbetas. Vissa brevserier bestod av uppemot tjugo brev till Sverige och det 

finns brevserier som bestod av ett enstaka brev. Breven varierade mycket i längd och skrift då 

vissa kunde motsvara flera A4-sidor i jämförelse och vissa motsvarade en halv A4-sida. 

Samtliga brev, som var i originalutgåva eller kopierade från originalutgåva, var skrivna för 

hand vilket gjorde att vissa brev var mer svårförståeliga än andra eftersom handskriften 

varierade stort. 

De emigranthandböcker som användes var tryckta mellan 1869-1872 och fanns bevarade på 

Utvandrarnas hus i Växjö. Det fanns flertalet emigranthandböcker som användes som en typ 

av marknadsföring under hela emigranttiden. Vissa av böckerna var framtagna av 

                                                      

22 Beijbom, U. (1995), s. 81-82 
23 Kulturparken Småland (u.å.). Forskning, arkiv och bibliotek. 

http://www.kulturparkensmaland.se/1.0.1.0/750/1/ [2019-01-18]. 

http://www.kulturparkensmaland.se/1.0.1.0/750/1/
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emigrantagenter medan vissa av böckerna var tryckta med mer neutral ambition att assistera 

eventuella emigranter. Böckerna användes bland annat som information om en plats som 

emigranter skulle ta sig till, exempelvis en informationsbok om Minnesota. Andra böcker var 

utformade som ett hjälpmedel där emigranten kunde läsa hur valutan stod sig i förhållande till 

den svenska valuta, eller hur olika fraser översattes från svenska till engelska.  

3.3.1 Källkritisk reflektion 

Inget källmaterial som används i denna studie har något vetenskapligt belägg. Det som står i 

annonserna, emigranthandböckerna och breven kommer tas för vad de är och målet är inte att 

ta reda på vad som är sant eller falskt utan fokus ligger istället på själva innehållet och den 

eventuella påverkan det kan göra. För att ta reda på påverkan behöver källorna tolkas i deras 

egen kontext. Stora delar av källmaterialet har skrivits eller tryckts med målet att påverka 

läsaren och det är den påverkan som studien vill ta vara på för att urskilja och tolka olika 

mönster. Ett lämpligt källmaterial är då något som är tendensiöst.  

Då det är originalutgåvorna av tidningarna och emigranthandböckerna som används i studien 

så blir det svårt att hitta en bättre källa. De brev som blivit avskrivna är något som läsaren 

måste ställa sig kritisk till eftersom det är en person läst och tolkat originalbreven och sedan 

skrivit av dem. Det finns alltid en risk för tolkningsfel eller att personen skriver fel. Eftersom 

källmaterialet finns tillgängligt vid arkiven kan det utgås vara autentiskt men samtidigt finns 

det inga garantier för det.24  

 

3.4 Etiska riktlinjer 

När en studie utgår från personers skildringar krävs ett etiskt övervägande huruvida personen 

eller personens släktingar kan ta skada av det som skrivs. I denna studie kommer inte 

anonymisering appliceras dels på grund av att det är cirka 150 år sedan personen levde och 

dels för att det material som finns att tillgå har lämnats in till arkiv av släktingar eller bekanta 

till personen. Brevens innehåll var inte heller känsliga i den mån att det kunde skada personen 

då det var personens egna uppfattningar som stod i centrum och ingen utomstående som hade 

känslig information om personen. Breven gav inte någon vidare personlig information om 

                                                      

24 Tosh, J. (2015). Historisk teori och metod. Lund: Studentlitteratur AB. s. 132-153. 
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författaren förutom att det förekom ett namn och var personen befann sig. Med det i åtanke så 

fanns det inga skäl att inte publicera det som stod i breven eller anonymisera författaren.25  

4 Bakgrund 

Under årtionden hade utvandring till Amerika varit förunnat de mer förmedlade 

samhällsklasserna då flera lagstadgor försvårade och ökade kostnaderna för en eventuell 

emigration. En av dessa var tvånget på emigranter att ställa borgen som en form av säkerhet 

för att de skulle återvända till Sverige. När denna sedan avskaffades 1840 genom en kunglig 

förordning öppnades möjligheten för emigration även för mindre välbärgade grupper. Ett 

annat tvång som försvårade emigration var passtvånget som existerade fram tills 1860, efter 

detta var friheten att utvandra närmast total.26 

Amerika talas ofta om som det förlovade landet där emigranter hade möjligheter de inte hade i 

Sverige. En anledning till denna attraktion för Amerika kan grunda sig i 1862 års Homestead 

Act. Denna innebar att en invandrare kunde tillskansa sig 65 hektar mark från staten ifall 

denne hade bott eller brukat jorden under en 5 årsperiod samt sade vara villig att bli 

medborgare. De områden som detta gällde föll inom de områden som svenskbygderna skulle 

komma att ligga, nämligen i trakterna kring floderna Mississippi och Missouri.27 

Mellan åren 1861-1865 härjade det Amerikanska inbördeskriget mellan nord- och sydstaterna. 

För den svenska utvandringen hade detta självklart påverkan men kanske inte i den väntade 

bemärkelsen. Bland de redan etablerade svenskamerikanerna var det många som valde att 

delta i kriget och anmärkningsvärt var att även hemma i Sverige valde hundratals att emigrera 

till Amerika för att delta i kriget. Svenska staten gick till och med ut med en varning till de 

som ämnade emigrera om att tänka om. Utvandringen under kriget var dock fortsatt marginell 

i förhållande till den våg som skulle komma.28 

Efter att inbördeskriget i Amerika var slut ökade emigrationen från Sverige. Det var dock inte 

bara krigets slut som påverkade utvandring utan också de så kallade nödåren i som härjade i 

                                                      

25 Linnéuniversitetet (2014). Etiska riktlinjer för självständiga arbeten i utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora. 

https://lnu.se/contentassets/b5e0959533f74b22a6893ecbcd8e415d/fst_etiska_riktlinjer_studen

tarbeten_med_foetiska_principer.pdf [2019-02-01]. 
26 Beijbom, U. (1977), s. 41-46 
27 Beijbom, U. (1977), s. 74 
28 Beijbom, U. (1977), s. 234  

https://lnu.se/contentassets/b5e0959533f74b22a6893ecbcd8e415d/fst_etiska_riktlinjer_studentarbeten_med_foetiska_principer.pdf
https://lnu.se/contentassets/b5e0959533f74b22a6893ecbcd8e415d/fst_etiska_riktlinjer_studentarbeten_med_foetiska_principer.pdf
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Sverige mellan 1868 till 1873. Under åren 1867 och 1868 var det en riksomfattande missväxt 

i Sverige och det blev starten för den stora utvandringen. Bara under åren 1868 och 1869 

utvandrade över 50 000 svenskar till Amerika. Utvandringen var störst i södra, västra och 

mellersta Sverige under de åren men folk utvandrade även från andra delar av Sverige. Det 

var inte bara svenskar på landsbygden som valde att emigrerade, utvandring från städerna var 

också vanligt. 1873 var ännu ett krisår för Sverige som påverkade utvandringen till Amerika. 

Så många som 50 000 svenskar emigrerade troligtvis det året och många av dem var anhöriga 

till personer som emigrerat under tidigare nödår.29  

Det informations- och annonsflödet, om Amerika, som fanns under den tiden som är central 

för studien påverkade emigrationen. Informations- och annonsflödet grundar sig i en ökad 

läskunnighet som förmedlades med hjälp av statskyrkans ledning. 1842 klubbades 

folkskolestadgan igenom i Sverige och resultatet blev en ökad läskunnighet hos svenska 

folket.30 Läskunnigheten och emigrationen påverkade varandra. Det fanns ett samband mellan 

läskunnighet och utvandring vilket gjorde att fler emigrerade då läskunnigheten spred sig till 

stora delar av befolkningen.31 Bland svenskarna, i Amerika, var läs- och skrivkunnigheten 

god och endast några procent var analfabeter. Under 1800-talet började dessutom 

nyhetstidningar och annan press bli vanligare på svensk landsbygd. Pressen och tidningar 

fanns nu inte bara i städerna, vilket gjorde att stora delar av befolkningen kunde ta del av 

nyheter och information på ett annat sätt än tidigare.32 

1838 tog sig den första helt ångdrivna båten från England till Amerika på 15 dagar. 

Ångbåtens genombrott var ett viktigt steg för den ökade emigrationen. Samuel Cunard 

grundade den första passagerarlinjen 1839 och fick namnet den Cunard-Linien. Under de 

följande åren gick utveckling av propellerdrift och högtrycksmaskiner framåt och det var 

under de åren som Liverpool blev en viktig centralpunkt för amerikaemigrationen. Glasgow 

var en annan plats där flera stora passagerarlinjer hade sina huvudkontor och majoriteten av 

emigranterna åkte då via Storbritannien under 1800-talet. Efter Cunard-linien grundande så 

följde en utveckling där flera andra stora passagerarlinjer grundades, bland annat Inman-

Linien, Allan-linjen och Anchor-Linien. I och med att flera nya passagerarlinjer grundades så 

                                                      

29 Beijbom, U. (1995), s. 42-43 
30 Beijbom, U. (1986), s. 164 
31 Beijbom, U. (1995), s. 59-60 
32 Beijbom, U. (1986), s. 164 
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ökade också konkurrensen mellan linjerna vilket resulterade i en snabbare utveckling av mer 

moderna båtar.33 

De stora passagerarlinjerna hade generalagenter till sitt förfogande som i sin tur hade en stor 

mängd underagenter som gjorde arbetet ute i landet. Dessa underagenter fungerade som en 

kontaktperson och informationskälla som potentiella emigranter kunde kontakta för att bredda 

sin kunskap om ämnet innan ett beslut skulle tas. Inte sällan var dessa underagenter en 

betrodd lokal personlighet, exempelvis en välkänd handelsman. Lokalagenten fungerade mest 

som en mellanhand mellan kunden och passagerarlinjens generalagent.34 

 

5 Empirisk huvudstudie 

Huvudstudien kommer vara uppdelad i 4 kapitel som kategoriseras baserat på materialets 

ursprung. Första kapitlet behandlar annonser som trycktes i tidningarna Nya Wexiö-Bladet 

och Smålands-Posten. Andra kapitlet består av emigranthandböcker och tredje kapitlet är det 

brev skrivna av svenska emigranter i Amerika som är huvudmaterialet. I fjärde och sista 

kapitlet är det övrigt material som behandlas, detta består av artiklar och tidningspublicerade 

brev.  

5.1 Tidningsannonser  

5.1.1 Före nödåren 

1866-1867 

När kriget var över i Amerika år 1865 skulle det inte dröja många år innan den första stora 

vågen av emigranter från Sverige skulle ta sig till den nya världen. 1867 skulle en stor ökning 

ske på grund av den missväxt som skulle drabba nationen vilket även skulle resultera i en 

kraftig ökning av informationsflöde och marknadsföring i dels tidningar men även i form av 

emigrantagenter och emigranthandböcker. Dessa förekommer dock i vis mån även under åren 

1865-1866.  

                                                      

33 Beijbom, U. (1995), s. 75 
34 Beijbom, U. (1995), s. 79-80 
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Den 17/1 1866 trycks i Nya Wexiö-Bladet den första annonsen för året för en stor 

passagerarlinje, denna återkommer sedan under våren. Bolaget heter Hamburg Amerikanska 

Ångbåtsbolaget i Hamburg och i den lilla annonsen presenterar annonsen att linjen har utökat 

antalet skepp och att emigranten reser till New York och Quebec varje lördag. Dessutom 

hänvisar bolaget för ytterligare information till J.G. Rothman i Kalmar.35 Utifrån de 

faktorer/hinder som nämnts ovan öppnar denna annons upp för det som benämns som 

informationshinder då läsaren av annonsen ges möjlighet att minska detta hinder vid intresse. 

Den intresserade kan då kontakta J.G. Rothman för att ta del av mer utförlig information 

gällande det bolaget erbjuder.  

Under 1867 utvecklas informationen i annonserna och fler passagerarlinjer börjar dyka upp. 

Ett exempel på detta är ”det välkända Amerikanska Emigrant-Kompaniet”, som annonsen 

lyder. Kompaniet utlovar den billigaste och bekvämaste överfarten mellan Göteborg och New 

York, via Hull eller Liverpool. Annonsen nämner även andra fördelar som att det finns 

skickliga tolkar ombord som hjälper emigranterna kostnadsfritt vid ankomsten till England. 

Den kände kaptenen Jeanson tar emot emigranterna och ger dem råd samt vägledning vid 

ankomst till New York. Ångfartygen, som ägs av Inman-Linien, avgår från Göteborg varje 

fredag och från Liverpool varje onsdag och lördag då havet inte är isbelagt. Den som ska 

emigrera ska skicka en handpenning på 20 rdr tre veckor innan avfärd. 36 Denna annons 

innehåller faktorer om resekostnader då den utlovar den billigaste övergången till Amerika. 

Det finns också komponenter, i annonsen, som egna tolkar och rådgivare, på båten vilket inte 

passar in i de faktorer som Lundh och Ohlsson nämner. De komponenterna kan ses som en 

bekvämlighetsfaktor då det underlättar för emigranterna under resan men också efter resan då 

de kan få vägledning.  

En annan faktor som identifierats som Lundh och Ohlsson inte behandlat är den gällande 

säkerhet och trygghet. Exempelvis trycks den 9 mars en liten annons som utlovar ett billigt, 

bekvämt och säkert alternativ över till Amerika. Minst åtta dagar innan ska emigranten 

kontakta undertecknad agent för att köpa en biljett samt få mer information.37 Ett annat 

exempel är en annons som skriver om sina praktfulla, solida, stora och bekväma ångfartyg 

som gick mellan Hamburg och New York.38 Annonsen använder värdeord där bekvämlighets- 

                                                      

35 Nya Wexiö-Bladet, 1866-01-17 
36 Nya Wexiö-Bladet, 1867-02-20 
37 Nya Wexiö-Bladet, 1867-03-09 
38 Nya Wexiö-Bladet, 1867-06-22 
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och säkerhetsfaktorer är centrala. Ett säkerhetshinder som då minskar då de utlovar ett säkert 

alternativ till Amerika. Beijbom skriver att resorna blev bättre och säkrare i och med 

införandet av fartygen med de stora passagerarlinjerna, men det finns också skräckexempel 

från de stora fartygen.39 Säkerheten kan antas varit viktigt för emigranter då det också 

förekommer skräckexempel från resan i vissa brev som analyserats i denna studie. 

5.1.2 Nödåren 

1868-1870 

1868 var början på nödårsemigrationen i Sverige. Att det var nödår märks i antalet 

publicerade annonser, i och med att emigrationen ökade så ökade också antalet annonser i 

tidningarna. Annonserna varierade i utformning då vissa annonser var små med lite 

information men det var också 1868 som de stora passagerarlinjerna började publicera sina 

annonser som var mer informativa och tog stor plats i tidningen. Eftersom det förekom mer 

och mer annonser under 1868 så analyseras inte varje annons i sig utan de, till storlek, större 

annonserna kommer jämföras och de mindre, i storlek, annonserna kommer att jämföras 

eftersom annonserna har liknande utformning samt argument. 

Den första annonsen, 1868, var en liten annons där det bara står att den som ska emigrera ska 

kontakta M. Sjöholm för upplysningar och råd samt inskriva sig 14 dagar innan avresa.40 

Under 1869 presenteras en liknande annons där A. Fahlbeck i Växjö beskriver sig allena 

befordra emigranter för Allan-Linien i regionen.41 Sådana annonser lägger ingen vikt på att 

upplysa läsaren om hur bekväm en resa över skulle vara utan lägger fokus på att informera om 

att en kontaktperson finns i regionen som kan erbjuda information vid intresse. Här finns 

resonemang för att de istället för att bryta bekvämlighetshindret försöker bryta 

informationshindret genom att erbjuda personlig kontakt med en lokal person.  

En annan mindre annons med rubriken ”Till Amerika” består inte av mycket text men det 

annonsen trycker på är att de har billigaste överfartpriser.42 I en annons är företaget okänt men 

det som utlovas var: alltid rymligt ombord, billigt pris där bagageutrymme och läkarvård är 

inkluderat.43 Liknande argument förekommer även i en annan annons som trycker på 

                                                      

39 Beijbom, U. (1995), s. 81 
40 Nya Wexiö-Bladet, 1868-01-15 
41 Nya Wexiö-Bladet, 1869-05-15 
42 Nya Wexiö-Bladet, 1868-06-10 
43 Nya Wexiö-Bladet, 1868-02-08 
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emigranterna kan räkna med en snabb och billig resa om de väljer det bolaget, som kallades 

B.B. Peterson.44 De mindre annonserna tillhörde, i vissa fall, inte de stora passagerarlinjerna 

utan det var ofta mindre företag eller lokalagenter som annonserade kan det tolkas som. 

Vanligt bland de mindre annonserna var att de betonar en billig resa vilket gör att faktorer 

som reskostnad kan påverka i emigrationsbeslutet. Andra faktorer som förekommer i 

annonserna är en snabb resa, gott om utrymme samt läkarvård ombord. 

De större annonserna var oftast mer innehållsrika än de till storlek mindre annonserna. Ett 

exempel är en annons från Inman-Linien, som lockade med hur de tog emigranter från 

Göteborg till New York på billigaste och bekvämaste sättet. Varje fredag går båten från 

Göteborg till Hull för att sedan åka tåg till Liverpool. I Liverpool tar de stora bekväma och 

snabba båtarna emigranterna till New York på nio till tolv dagar. Inman-Linien lovar 

dessutom reseledare och tolkar under hela resan, som tar hand om att lasta in emigrantens 

bagage. All logi och förplägning är kostnadsfri ombord. Annonsen avslutas med att 

ångbåtarna är lämpade för svenska sedvanor och bruk.45 Många faktorer nämns i annonsen, 

dels att det är den billigaste resan samt att båtarna går frekvent från Göteborg. Reskostnader 

som hinder blir då mindre. Utöver dessa bekvämligheter annonserar Svensk-Amerikanska 

Emigrant-bolaget i Liverpool om deras stora bekväma och luxuöst inredda fartyg.46 På 

liknande vis beskriver annonsen från emigrantagent Charles Hartvig resan med Guion Line 

där båtarna beskrivs vara inredda på bästa vis.47 De bekvämslighetsfaktorerna som nämns i 

annonserna är många och tolkningen går att göra att annonserna lägger stort fokus på att 

emigranten ska ha en bekväm och smidig resa över Atlanten. Om emigranten har 

uppfattningen om att resan blir jobbig kan det hindret minska efter faktorerna i annonserna. 

Att båtarna också är gjorda för svenska sedvanor kan ses som en bekvämlighetsfaktor. 

Rädslan över att resa till en ny världsdel kan vara skrämmande men känslan av Sverige under 

resan bidrar kanske på något sätt eftersom annonsören valt att ha med det annonsen. 

Utöver dessa argument som främst behandlar de villkor en resenär skulle erbjudas på själva 

båtresan erbjuder vissa annonser dessutom fortsatta tågbiljetter när de väl anlänt till Amerika. 

Exempelvis erbjuder Svensk-Amerikanska Emigrant-bolaget sådana biljetter.48 Svenska och 

                                                      

44 Nya Wexiö-Bladet, 1868-09-05 
45 Nya Wexiö-Bladet, 1868-04-11 
46 Nya Wexiö-Bladet, 1869-02-03 
47 Nya Wexiö-Bladet, 1869-02-03 
48 Nya Wexiö-Bladet, 1869-02-03 
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Amerikanska emigrantbolaget i Liverpool har, likt Inman-Linien, en informationsrik annons 

angående emigrationen. Bolaget erbjuder en flexibilitet då migranten kan ta sig till samtliga 

städer i Amerika som har ett bra järnvägsnätverk. Avgångarna sker främst från Köpenhamn 

eller Hamburg men det finns möjlighet att åka från Göteborg. Bolaget erbjuder fri mat, fri logi 

och läkarvård fram till landstigningen i Amerika. Det finns också agenter på båten som 

erbjuder fria råd och upplysningar för den som önskar det. Annonsen visar också olika 

prisförslag vilket är ovanligt, till exempel kostar en resa från Göteborg till Chicago 172 

svenska rdr. I och med prisförslagen skriver inte bolaget att det är det billigaste alternativet 

utan det får läsaren själv ta reda på.49 Annonsen riktar sig främst mot de olika 

bekvämlighetsfaktorerna för att locka resenärer. Faktorer som fri mat och logi verkar vara 

viktiga delar hos kommande resenärer samtidigt som läkarvård också marknadsförs ofta. 

Detta kan bero på att det inte var ovanligt med sjukdomar och tragedier under 1800-talets 

amerikaresor. Orden om sjukdomar och tragedier ombord spreds50 och på så vis vill bolaget 

som annonserar motverka det genom olika bekvämlighet- och säkerhetsfaktorer. 

Andra exempel var en annons som fokuserade på att företagets ångfartyg åker Köpenhamn till 

Amerika tre dagar i veckan. Vilket företag som det gäller står inte i annonsen, men agenten i 

Växjö hette Rob Stein. Annonsen utlovar också den billigaste övergången där kost och allt är 

fritt från Köpenhamn. Visste personen, som skulle emigrera, vart han eller hon skulle ta vägen 

i Amerika så fanns möjlighet att köpa tågbiljett hela vägen dit redan i Sverige.51 När annonsen 

utlovar tre avgångar i veckan så blir antagligen beslutet, när emigrationen ska ske, lättare att 

ta. Att det är det billigaste alternativet över till Amerika är också annonsens löfte, ett löfte 

som förekommer i flera annonser men detta påverkar ändå hindret om reskostnader. Att det 

står utskrivet att kost och att allt ingår i priset på resan kan tolkas som en bekvämlighetsfaktor 

som annonsen lockar med. 

Med åren började de stora företagen succesivt helt ta över annonsering. Totalt var det sex 

stycken olika annonser som var återkommande i Nya Wexiö-Bladet under 1870. De som 

annonserade var Anchor-Linien, Amerikanska Emigrant-Companiet, Inman-Linien, National-

Linien och Allan-Linien. Samtliga var stora på marknaden och annonserna liknar varandra till 

utseendet.  

                                                      

49 Nya Wexiö-Bladet, 1868-09-12 
50 Beijbom, U. (2000), s. 80-81 
51 Nya Wexiö-Bladet, 1868-01-29 
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Anchor-Liniens annons innehåller argument som funnits innan, bland annat läkarvård, varm 

mat hela resan, egen soffplats och avgång en gång i veckan. De bekvämligheter som Anchor-

Linien använder sig av har kunnat urskiljas i tidigare annonser. Det som är nytt för denna 

annons är hur de riktar sig mot personer som inte har någon släkting eller vän att vända sig till 

i Amerika. Kapten H. A. Bürger, som är en skandinavisk agent, har en arbetsbyrå i Chicago 

som skaffar passande arbetare till passagerarna. De passagerare som väljer att anlita honom 

kommer bli tillfredsställda och få en god handpenning med hjälp av nya jobb. Emigranter som 

tagit hjälp av Bürger har varit nöjda och tacksamma vilket visar sig i flera tackbrev.52 

Annonsen marknadsför inte bara båtresan utan nu blir annonsen också en slags 

arbetsgivarannons för Amerika. Med den hjälp blir informationshindret mindre då emigranten 

inte behöver leta reda på en plats där jobb finns utan emigranten blir i princip garanterad jobb. 

Som Lundh och Ohlsson skriver så väljer vissa migranter att prioritera ett välbetalt arbete 

framför en högre levnadsstandard eftersom levnadsstandarden så småningom kan höjas i och 

med ett välbetalt arbete och en stor förmögenhet.53 Det kan vara så att ett löfte om ett arbete 

med god handpenning, i ett annat land, kan räcka för att emigrera från ett Sverige under 

nödåren. Hindret att emigrera rivs av tron på att ett bra jobb räcker för att höja sin 

levnadsstandard. Liknande argument finns i Inman-Liniens annons från 19 mars 1870 men 

skillnaden är Inman-Linien endast ger anvisningar och råd om arbete i Amerika54, det finns 

inget löfte om ett jobb som det finns i Anchor-Liniens annons.  

Amerikanska Emigrant-Companiets annons erbjuder doktor ombord samt att en kapten med 

högt anseende åker med. Det som skiljer sig från tidigare annonser är deras säljargument om 

att båtarna går direkt från Köpenhamn till Amerika utan ett stopp i England.55 

Bekvämlighetshindret blir då mindre, dels eftersom emigranterna slipper sitta på 

emigranthärbärge i England i väntan på båten över till Amerika och dels för att det fanns gott 

om skumma typer runt järnvägsstationen i Liverpool.56  

                                                      

52 Nya Wexiö-Bladet, 1870-02-16 
53 Lundh, C. & Ohlsson, R. (1999), s. 22-23 
54 Nya Wexiö-Bladet, 1870-03-19 
55 Nya Wexiö-Bladet, 1870-03-09 
56 Beijbom, U. (2000), s. 82-83 
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1871-1873 

Under åren 1871-1873 fortsätter de stora passagerarlinjerna dominera och annonsernas 

utformning är betydligt större än de var i de tidiga årens upplagor och innehåller, som även 

nämnts ovan, tidtabeller och större grafisk text.  

Det som erbjuds följer emellertid samma spår som de gjort under analysens gång och de olika 

bolagen fortsätter måla upp sig själva som det främsta på marknaden. Exempelvis skriver 

Anchor-Linien om att de erbjuder alla fördelar en respektabel tur kan erbjuda och att de gör 

dessa för de lägsta priser till samtliga delar av Amerika.57 Cunard-Linien lägger istället fokus 

på att underlätta för deras resenärer när de anlänt till Amerika. Sättet de gör detta är att 

erbjuda lägenheter i Boston samt, för de som ska vidare, bekväma tågresor i vagnar med 

stoppade sitsar.58 Gemensamt för i stort sett samtliga annonserna under denna tid är att de 

erbjuder resor till samtliga destinationer i Amerika och gör då detta genom att utöver båtresan 

även erbjuda tågbiljetter för vidare transport inåt landet. Exempel på detta är Hamburg-

Amerikanska riktar sig mycket mot antalet avgångar i deras annons samt att avgångarna sker 

från Stockholm, Göteborg och Malmö vilket ökar smidigheten för emigranten.59 Även Inman-

Linien erbjuder flera avgångar i veckan men erbjuder utöver detta även emigranterna hjälp 

med deras besparingar. Agenturen har öppnat en bankinsättning för emigranterna där de kan 

sätta in sina pengar utan att riskera att förlora dem. I och med insättningen erbjuds också hjälp 

med att köpa land samt andra affärer i det nya landet. 

Det annonserna främst försöker förändra är fortsatt bekvämlighetshindret och gör detta på 

samma vis som de gjort kontinuerligt genom texten. När en person beslutat sig för att 

emigrera så är beslutet om när migrationen skulle äga rum under denna tid aningen lättare då 

samtliga annonser erbjuder övergångar flera gånger i veckan. Bekvämlighetsfaktorer spelar in 

när en långsiktig planering inte krävs på samma sätt, endast att emigranten måste kontakta 

agenturen några veckor innan avgång. Erbjudandet med bankinsättning ger bekvämlighets 

och säkerhetsfaktor för emigranterna då de lovas en säker hantering av deras pengar när de 

precis anlänt till Amerika. Informationshindret minskar också då emigranterna, som tänkt 

köpa jord, kan få hjälp med investeringar när det gäller vart jorden ska köpas och hur affären 

går till. Även fortsatt hänvisning till en emigrantagent förekommer i annonserna. 

                                                      

57 Nya Wexiö-Bladet, 1871-02-13 
58 Nya Wexiö-Bladet, 1871-03-04 
59 Nya Wexiö-Bladet, 1872-02-03 
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Reskostnadshindret är en av deras främsta motiv för annonsering trots att exakta priser uteblir 

i majoriteten av annonserna.  

1873 är första året tidningen Småland-Posten är tillgänglig och likt Nya Wexiö-Bladet 

förekommer även här återkommande annonsering från de stora passagerarlinjerna. De linjerna 

som dominerar är de tidigare nämnda Allan Brother & C:o, Anchor-Linien, Hamburg-

Amerikanska Ångfartygs Aktiebolaget och Inman-Linien. Deras annonsering håller sig till 

samma mönster som tidigare där exempelvis fortsätter Inman-Linien att göra reklam för, 

enligt dem själva, de bästa fartygen på marknaden.60 Anchor-Linien kör även de på i samma 

mönster med reklam för deras billiga biljetter, överlägsna bekvämlighet i form av tolkar och 

kosthållning men skriver även om det förtroende företaget byggt upp.61 Det förtroende som 

beskrivs kan kopplas till en återberättelse som publicerats i Smålands-Posten tidigare på året 

som Anchor-Linien själva är ansvariga för. I denna återberättelse visar Anchor-Linien upp sin 

pålitlighet där de visar på det stora antalet resor (200) de gjort och att inga dödsfall 

förekommit (32 290 passagerare). Anchor-Linien skriver även att det inte förekommit några 

epidemier och den goda sjukvården som erbjudits höjt deras rykte vilket lett till ökat antal 

passagerare. De har dessutom framfört 400 000 ton gods. Företaget utökar ständigt antalet 

skepp efter behov samt säger sig vara den största passagerarlinjen när texten publiceras. 

Utöver detta nämns tidigare problem med reparationer av fartygen på grund av den stora 

mängden resor men det är något som de sedan dess har åtgärdat.62  

Efter år av högkonjunktur för emigrationsindustrin så har nu annonseringens variation 

stagnerat och de olika annonserna bygger på samma argument där huvudfokus legat på att 

tilltala kunderna genom att behandla bekvämlighets-, informations- samt säkerhetsfaktorn. 

Det Anchor-Linien gör i den återberättelse som visas i stycket ovan är att ta det ytterligare ett 

steg och peka på statistik och fakta som visar på vad de uppnått. Självklart kan sanningshalten 

ifrågasättas då det är dem själva som står för informationen men likväl är det att driva 

säkerhetsfaktorn längre än tidigare annonsering.  

                                                      

60 Smålands-Posten, 1873-03-21 
61 Smålands-Posten, 1873-02-11 
62 Smålands-Posten, 1873-02-07 
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5.1.3 Efter nödåren 

1874-1875 

Annonseringen börjar i Smålands-Posten med en årsberättelse från Anchor-Linien, där de 

beskriver vilket bra år 1873 var för dem. Över trettiotusen passagerare har åkt över med dem 

och inte en enda sjukdom eller epidemi har spridits tack vare deras skickliga läkare ombord. 

1874 har Anchor-Liniens flotta ökat med fem nya, moderna och bekväma ångare. Med flera 

avgångar i veckan önskar linjen att tillfredsställa emigranter även under 1874.63  

Annonseringen 1874-1875 domineras av Hamburg-Amerikanska, Anchor-Linien och Inman-

Linien som har under året återkommande annonser. Dessa annonser är dock mindre i storlek 

samt mindre text än det varit tidigare år och de tar allt mindre plats i tidningen. Annonserna 

går allt mer ifrån de bekvämlighetsfaktorer, som mat och läkare ombord, som funnits tidigare 

år. Istället fokuserar mer marknadsföringen på antalet avgångar i veckan samt priser för resor 

blir mer frekvent.64 Den matiga informationen, som funnits i tidigare annonser, minskar i 

annonseringen. Olika bekvämligheter som mat, logi och läkare finns inte heller med i 

marknadsföringen.  

Att emigrationen minskade märks tydligt i annonserna. Nation Steam Ship Company 

kampanjar ut resor i första-, andra- och tredjeklass till nedsatta priser. Det är även det enda 

som står i annonsen.65 Andra exempel på billigare resor är från en annons som trycktes 17 juli 

1875. Annonsen är från en ny linje, namnet nämns inte i annonsen, och linjen tar svenskar, 

danskar och norrmän över till Amerika där det finns billiga biljetter i första- och andraklass.66 

Allan-Linien har en annons under 1875 men det enda som står i den var ”Direkte Passagerar-

befordring. Emellan Liverpool och Quebec befordras passagerare genom L. C. Petersen.”.67 

Det positiva för emigranterna är att reskostandshindret minskar då bolag utlovar billigare 

priser på resorna. Personer som bestämt sig för att emigrera blev troligtvis belåtna med de 

sänkta priserna. Informationshindret blev däremot lidande då annonserna inte längre innehöll 

samma mängd information.  

                                                      

63 Smålands-Posten, 1874-01-20 
64 Smålands-Posten, 1874-03-06 & 1874-03-10 
65 Smålands-Posten, 1875-02-16 
66 Smålands-Posten, 1875-07-17 
67 Smålands-Posten, 1875-05-04 
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5.2 Emigranthandböcker 

Inför en eventuell emigration var det förmodligen många som hade många frågetecken och 

orosmoment. För dessa fanns förvisso de emigrantagenter som annonserade i tidningarna att 

kunder kunde kontakta dem för mer information men utöver dessa gavs det även ut 

handböcker från diverse aktörer där tips och råd utgjorde en stor del. En av dessa gavs 1869 

och titeln var Några wälmenta Råd och Upplysningar för Swenska Utvandrare till 

Amerikanska staterna. Denna handbok styrker de argument som kan utläsas i breven om 

bland annat svårigheterna som kvarstår när emigranten anlänt till Amerika och den besvikelse 

denne kan uppleva. Dessutom varnar den för eventuella bedrägerier från passagerarlinjerna. 

En annan aspekt som boken lyfter är vikten av språket och svårigheterna okunskapen kan leda 

till. Utöver detta diskuteras även allmänna tips om jobb och bördigheten i marker kring 

exempelvis Minnesota.68  

1872 tryckte landagenten, H. Mattson, en handbok för personer som var intresserade av 

Minnesota. Handboken heter ”Svenska Kolonien i Minnesota – Nord-Amerika. Goda land för 

Emigranter på de billigaste vilkor vid Lake Superior jernbanan”. Landagenter arbetade för att 

få personer att köpa mark i områden som ägdes av deras arbetsgivare. Mattsson skriver att det 

inte är hans avsikt att bestämma vilka som ska emigrera och inte heller vilka som inte bör 

emigrera utan han vänder sig till dem som redan bestämt sig för att emigrera. Han 

argumenterar för att Minnesota är dit emigranter bör ta sig. Mattson menar att den fattige 

nybyggaren blir fri från bördor och besvär där. I handboken skriver han också att han ska visa 

på fördelar men också besvärligheter. Några besvärligheter går ej att hitta i handboken. 

Mattson fortsätter skriva om hur bra Minnesota passar skandinaver eftersom landskapen är 

omväxlande med berg och dalar. Klimatet liknar de skandinaviska ländernas och där trivs 

nordbor bäst. Handboken fortsätter med information om bland annat beskattning, fast 

egendom, information om städer, klimatet och arbetsförtjänst. Mattson avslutar med 

kontaktuppgifter samt vart han kommer befinna sig närmaste tiden.69  

Dessa handböcker är fullmatade med information om vad som väntar när emigranterna anlänt 

och således är det främst informationshindret som påverkas. Detta ger emigranten sedan 

                                                      

68 Okänd författare (1869) Några wälmenta Råd och Upplysningar för Swenska Utvandrare 

till Amerikanska staterna. Tredje Upplagan. Falun, F.R. Schmidt. 
69 Mattson, H. (1872). Svenska Kolonien i Minnesota – Nord-Amerika. Goda land för 

Emigranter på de billigaste vilkor vid Lake Superior jernbanan. Kristianstad: K. J. M. 

Millersvärd. 
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möjlighet att begrunda de övriga hinder denne kan tänkas stöta på för att avväga risken i 

förhållande till den möjliga belöningen. Mattsons handbok riktar sig främst till emigrantens 

beslut varthän utvandringen skall äga rum men kan också påverka beslutet att emigrera 

eftersom det finns gott om argument som talar för ett bättre liv i Amerika.  

Utöver de handböcker som presenteras fanns även handböcker utgivna av passagerarlinjerna. 

Exempelvis tryckte Anchor-Linien en handbok för emigranter 1870 som heter Direkte till 

Amerika med Anchor-Liniens transatlantiska Ångbåts-bolag. Troligtvis fick intresserade 

emigranter handboken när de tog kontakt med någon av Anchor-Liniens agenter. I handboken 

skriver Anchor-Linien att andra stora bolag lurar kunder samt har sämre bekvämligheter 

medan bolaget hyllar sin egen bekvämlighet och behandling av kunder. Vid ankomst är det 

lätt att ta sig vidare till den plats som emigranten önskar. Handboken innehåller också 

kompletta prislistor som inte finns med i annonserna i tidningarna.70 En sådan handbok bryter 

också ner informationshindret men på ett annat vis. Denna fokuserar på resan över och höjer 

egna bolagets överlägsna bekvämlighet och kundservice, påminner därför på många vis om 

annonsernas fokus på bekvämlighet och säkerhet.  

 

5.3 Brev 

5.3.1 Brevserie från A. Berg 

De första breven som behandlas är en serie brev sända från August Berg i Kalifornien mellan 

åren 1863-1871 till hans familj i Älmeboda, Småland. Gemensamt för breven sända mellan 

åren 1863-1867 är den pessimism han känner för livet i Amerika. Några anledningar till detta 

är dels kriget under de tidiga åren men även hur det är dyrt att leva i Amerika, hur folk dödar 

varandra för småsaker samt det hårda livet som råder i Kalifornien. I flertalet brev skriver han 

om att han har tankar på att återvända till Sverige.71 

Augusts brevserie är informativ och det som tidigare var ett informationshinder minskar vid 

fortsatt läsning. Utöver det hindret belyser August brev även faktorer som resekostnad, 

livscykelperspektiv och psykiska kostnader. Resekostnad på grund av att han vid upprepande 

tillfällen beskriver hur dyrt det är att leva i Amerika. Livscykelperspektivet då han efter att ha 

                                                      

70 Anchor-Linien (1870). Direkte till Amerika med Anchor-Liniens transatlantiska Ångbåts-

bolag. Göteborg: J.A. Granberg. 
71 Berg, A., 1863-1867  
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varit där i ett antal år likväl kämpar med att ta sig fram i det, som han beskriver det, hårda 

livet i Kalifornien. Psykiska kostnader är något som genomsyrar hans brev då han jämrar sig 

över hur ensamt livet är och att han har tankar på att återvända. 

  

5.3.2 Brevserie från P. Celin.  

Den 5 juli 1867 skriver P. Celin sitt första brev, av många, från Amerika och mottagare var 

hans föräldrar i Vittsjö. I brevet beskriver Celin hur resan tog två dagar längre än förväntat 

men han är ändå nöjd med resan. Väl i Quebec, dit resan gick, var det kallt och mycket snö. 

Resan gick vidare mot Chicago där Celin fick höra att dagen efter deras resa hade två 

lokomotiv krockat på samma sträcka som de hade åkte, han tackar Gud för beskyddet. I 

Chicago blev han lovad jobb av en svensk man men när han kom första dagen fanns det inget 

jobb till Celin. Han sökte då vidare och lyckades få kontakt med en skräddare från 

Kristianstad där han fick jobb i en vecka som sedan blev förlängt. Han skriver att hälsan är 

god och att han inte ångrar sin resa. Celin beskriver hur andra förlorat saker och ting samt 

råkat ut för besvärligheter under resan men att han har klarat sig undan det. Han avslutar 

brevet med att avråda sin bror Andreas att åka till Amerika.72  

Det andra brevet skrev P. Celins den 30 mars 1868. Han meddelar att hälsan är god men att 

han har haft det svårt att hitta jobb och att behålla de jobben han haft under en längre tid. 

Språket verkar vara ett problem för Celin då han blivit nekad jobb på grund av hans bristande 

engelska. Eftersom jobbsituationen varit svår så valde Celin att resa till Michigan för att söka 

jobb men även där var det svårt att få jobb. Han lyckades jobba ihop mat och logi men tjänade 

inga pengar och beskriver saknaden till Sverige, främst vid olika högtider.73 

Det tredje brevet har inget utsatt datum men det är skrivet någon gång under våren 1868. 

Celin är då i Wisconsin, 85 mil norr om Chicago, men ska resa vidare då han fortfarande inte 

kan språket och har inget sällskap. Han skriver också om att han har hört om de tuffa tiderna i 

Europa och hoppas på att många skandinaver tar sig till Amerika. De som lever i fattigdom i 

Sverige kan ta sig till Amerika och få allt vad de önskar sig men har ändå få lyckliga dagar. 

Tiden i Amerika är långsam och tråkig menar Celin och vill gärna att någon från Sverige ska 

                                                      

72 Celin, P., 1867-07-15 
73 Celin, P., 1868-03-30 
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komma över, han kan till och med bistå med pengar samt ge goda tips om jobb under första 

tiden i det nya landet.74  

Det sista brevet Celin skriver 1868, skrevs den 15 oktober. Han börjar med att skriva om att 

det kommit väldigt många skandinaver till Chicago, nästan 1000 stycken varje vecka. 

Emigranterna har blivit lovade jobb men när de väl anlänt har de svårt att hitta jobb samtidigt 

som arbetslönerna minskat, under sommaren, eftersom det fanns gott om arbetskraft. Celin 

själv har haft en kämpig sommar då han varit sjuk mycket men mår nu bättre och han har 

lyckats få jobb på en verkstad. Han oroar sig över en kall vinter men skriver samtidigt att han 

har förberett sig väl med varma sängkläder. När brevet skrevs var han lycklig då han nu hade 

mat, kläder, husrum och goda kamrater.75  

Skildringarna utifrån Celins brev ger en annan bild än annonserna gör. Det finns en belåtenhet 

över resan som verkar ha varit god samtidigt som han skriver om hur folk förlorat saker och 

ting samt att folk råkade ut för olika besvär, mer utvecklat än så skriver han inte. 

Bekvämlighetsperspektivet ger en delad bild av resan som god men också hemsk för vissa. 

Celin beskriver också, i flera brev, om ett kallt och jobbigt klimat att leva i då det påverkar 

arbetssituationen. Just arbetssituationen verkar vara jobbig då han haft flera olika jobb under 

kortare tid när han egentligen önskade ett varaktigt arbete istället. I första brevet skriver Celin 

att han inte ångrar resan men levnadsstandarden verkar inte leva upp till de förväntningar som 

han hade när de senare breven tolkas. Det fanns förhoppningar om en höjd levnadsstandard 

som inte motsvarat verkligheten samtidigt skriver han, i vissa brev, att han trivs när han har 

husrum, mat och gott sällskap. Sammanfattningsvis verkar det som att Celin har haft en tuff 

tid i Amerika och de psykiska kostnaderna har varit höga för honom men att det ändå börjar 

gå mot ljusare tider för honom.  

5.3.3 Brevserie från A. Winqvist  

Andreas Winqvist, bror till P. Celin, skickade under 1869 två brev från Cedar Spring, 

Michigan till sin hustru och familj i Vittsjö. I dessa beskriver han resan över som stormig 

samt att den tog längre tid än beräknat. Han beskriver jobbsituation när han väl är framme 

som positiv och att han nu tjänar goda pengar genom att arbeta på järnvägen, går dock in på 

att klimatet i form av att regn ibland skapar problem och att arbetet får avbrytas i perioder. 

Winqvist trycker på faktum att immigranten måste arbeta sig upp och att detta ger en 

                                                      

74 Celin, P., 1868 
75 Celin, P., 1868-10-15 



 

27(38) 

 

möjligheter som inte finns i Sverige, han skriver att många är rådlösa och bara går runt i 

staden. Han skriver även i första brevet att han saknar sin hustru Johanna och i andra brevet 

skriver han att han ska skicka över pengar för att Johanna och barnen ska åka över. Han påstår 

att amerikanerna är snälla mot utlänningar samt att priserna inte är högre än i Sverige om man 

bortser från tobak.76 

De faktorer Winqvist går in på är desamma som annonserna från passagerarlinjerna är inne på 

men i andra ändan av spektrumet. De faktorer de berör är informationshindret, 

bekvämlighetshindret och resekostnader. Istället för att beskriva resan över som bekväm och 

snabb skriver han om reseförhållandena i ett annat ”tonfall” och lyfter faktorer som de höga 

vågorna, den stormiga resan samt resan över atlanten som lång och försenad. På många vis 

målar brev som detta alltså upp en vitt skild bild än annonserna gör men likväl hjälper det till 

att riva exempelvis informationshindret och på många vis skapar en bredare bild av resan. 

Även hinder som reskostnader och psykiska hinder får en annan skepnad vid läsningen av ett 

sådant brev och det blir tydligt att folks upplevelser skiljer sig kraftigt åt. För den eventuella 

emigranten skapas en bild utifrån tidigare emigranters återberättelse vilket kan påverka 

dennes slutgiltiga beslut.  

Den 2 april 1870 skrev A. Winqvist sitt tredje brev från Amerika, mottagarare var hans 

föräldrar, systrar och maka i Sverige. Winqvist befinner sig då i Madison, Wisconsin, men 

han har inte varit där länge. Han skriver att han senast tiden har rest 200 mil i veckan och 

besökt 20 till 30 städer för att fördriva tiden och för att det är billigare att vara på resande fot 

än att ha en fast punkt. På en resa träffade han en fattig svensk familj, i Madison, där han 

började såga ved i utbyte mot en sovplats. Han lyckades sedan få ett jobb som smed där han 

jobbat några veckor. Han skriver att hans hälsa är god och att han ska försöka leta upp sin 

bror P. Celin i Amerika för att köpa mark ihop. Winqvist önskar att hans fru, Johanna, skulle 

komma till Amerika och erbjuder sig att betala för resan.77 Det kan tolkas som att A. Winqvist 

är ensam och verkar sakna sin familj då han nästan är desperat att hitta sin bror eller få över 

sin fru. De psykiska hinder som han rev när han emigrerade verkar ha kommit tillbaka då 

familjen nu är viktig för honom. Den trygghet som funnits i hemlandet med familj och maka 

är nu något han söker sig tillbaka till. Winqvist situation verkar tuff under denna tid då han 

har saknat fast boplats, jobb och sällskap. Bekvämlighetsfaktorerna påverkas av det rådande 
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dåliga klimatet då det ger konsekvenser i form av att det inte finns tillräckligt med arbete 

vilket gjorde att Winqvist var tvungen att kontinuerligt söka sig till nya städer för att ha råd att 

leva. 

Det finns gemensamma faktorer som genomsyrar breven från personerna som skrivit 

brevserierna. Det som sticker ut i alla brevserier är hur de psykiska kostnaderna varit höga då 

livssituationen varit tuff med perioder utan arbete och bostad. Förhoppningarna om en 

förbättrad levnadsstandard i Amerika verkar ändå finnas kvar hos emigranterna trots dessa 

tuffa perioder. De gör nämligen allt för att skaffa sig en fast boplats och ett bra arbete, som i 

längden kan leda till en bättre levnadsstandard. Mottagarna har kunnat ta del av informationen 

vilket kan påverka deras beslut att emigrera. Informationshindret blir mindre men 

informationen i sig har inte varit så positiv.  

5.4 Övrig publicitet 

I de tidningarna som analyserats har det förekommit andra typer av publicitet än endast 

betalda annonser. I denna kategori finns bland annat olika brev från personer som emigrerat 

som publicerades i Nya-Wexiöbladet och Smålands-Posten.  

5.4.1 Brev publicerade i Nya Wexiö-Bladet och Smålands-Posten 

Utöver annonser i tidningen förekommer det även att personer som redan emigrerat till 

Amerika skickar brev till tidningar hemma i Sverige för att de anser sig ha ett viktigt 

meddelande till den breda massan. 20/10 1866 presenteras ett brev i Nya Wexiö-Bladet där 

författaren berättar om sin resa på fartygen Ottawa som reste från Christiania (nutida Oslo) till 

New York. I brevet presenteras resan i överlag positiva ordaval och vid ankomst får 

författaren och andra emigranter ta del av de tjänster det bolag de rest med erbjuder. Detta 

innebär enligt författaren boende på olika härbärgen fram till dess att de får anställning eller 

deras tåg vidare in i landet avgår. Härbärgena beskrivs som renliga och med sig har 

emigranterna alltid en tolk. Något som författaren hävdar hindrar dem från att utsättas för 

bedrägeri. Avslutningsvis nämns det att i ett senare brev beskrivs hur en koloni ska startas i 

Rolla, Missouri.78 

Vad ett sådant brev eventuellt gör för läsaren i form av Lundh och Ohlssons nämnda hinder är 

att det i större utsträckning än annonsen minskar det informationshinder som finns.79 Den 
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stora mängd text om reseförhållanden och bekvämligheter kan ge läsaren en trygghet som 

påverkar dennes bild av att resa till Amerika. Brevet nämner inget utbrett kring de övriga av 

Lundh och Ohlssons faktorer men går in på säkerhets- och bekvämlighetsfaktorerna.  

Under åren 1869 och 1871 publicerade Nya Wexiö-Bladet två varnande brev i tidningen. Den 

15e september 1869 publicerar Nya Wexiö-Bladet en kopia av ett brev från O.F. Olsson, en 

emigrant från Fernebo som skickat ett varnande brev till Filipstads tidning i Värmland. Brevet 

kan liknas de som används i studien trots att det är skickat till Filipstad. I detta brev skriver 

Olsson ”Amerika är inte det himmelrike som ni tro derhemma”, sedan följer ett långt utlägg 

gällande de faror en resa till Amerika kan innebära. Båtresan över med dess höga vågor, 

situationen i Hull där de blir utsatta för bespottning. Folket där skrattar och spottar åt en. Han 

lyfter dock resan mellan Hull och Liverpool som bekväm, i alla fall på dagen, men väl i 

Liverpool varnar han för ”fiskare” och syftar då på folk som vill bedra en och komma åt ens 

pengar, beskrivs likadant i New York och andra amerikanska städer. Sedan kommer resan på 

Atlanten som tar 13-14 dygn. Väl framme menar han att ingen glädje möter en, ofta förstås 

inte språket och de landsmän där är kommer försöka lura och bedra en. Varnar för att stanna i 

New York då de värsta människor finnas där, bästa är att söka sig inåt i landet. Där varnar han 

dock för svårigheten med att få jobb ifall kontakter saknas då det finns så många 

arbetssökande. Han skriver även att hantverket och de kunskaper som är användbara i Sverige 

inte kan tillämpas i Amerika då det skiljer sig. Olsson kommenterar även det dyra livet som 

väntar en, beklagar sig över att det olika klimatet skapar svårigheter och avslutar med att det 

är en enklare situation om man är rik från början.80 

Den tionde maj, 1871, publicerar Nya Wexiö-Bladet ett varnande brev från John Steel men nu 

handlar det om en varning om de nya former av kristendom som förekommer i Amerika och 

varnar då främst för mormonerna och deras bruk av polygami. Att de lockar kvinnor och barn 

in i deras falska tro och han skriver att nästan alla kvinnor över 20 år inom mormonerna är 

från Skandinavien eller brittiska öarna medens nästan alla män är amerikaner. Steel berättar 

om en ”profet” som har 40 fruar och 100 barn och att inom mormonerna är det kvinnorna som 

försörjer. Steel säger sig skicka till tidningen för att varna hans landsmän att inte hamna i 

denna fälla.81 Likt tidigare brev öppnar detta upp eventuella informationshinder och då 

religion historiskt sett varit en faktor inom emigration har detta stor påverkanspotential. 
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Tidigare var många som utvandrat till Amerika på grund av den religionsfrihet som rådde där 

men detta brev kan potentiellt skrämma emigranter att söka sig till vissa områden på grund av 

en mans vittnesmål.  

 

5.4.2 Artiklar om emigrationen 

I Nya Wexiö-Bladet publiceras en artikel som är hämtad från tidningen Hemlandet, som var 

en svensk nyhetstidning publicerad i Amerika.82 I denna beskrivs ”Orsakerna till emigration” 

där fyra olika orsaker specificeras. Den första bygger på ett skandinaviskt arv där drivet för 

äventyr och för att erövra finns kvar vilket driver skandinaven att ta sig till Amerika. Andra 

orsaken är de miljontals tunnland av obrukad jord som finns i Amerika som en lösning på de 

problem skandinaver ibland ställs inför på grund av hårda tider i hemlandet. Tredje orsaken är 

friheten som erbjuds i Amerika för samtliga europeiska folk, här nämner artikeln dock 

irländarna som ett undantag. Avslutningsvis kritiseras även de som låter sig luras av 

emigrantagenternas lovord och dessa beskrivs som svaga. Ifall personer går på agenternas 

marknadsföring kommer dessa inte klara av kulturen i Amerika och snart återvända till 

hemlandet eller rentav bara försvinna.83 

I en artikel i Smålands-Posten från 1874 skrivs det om en minskande emigration till Amerika. 

Anledningen är, enligt artikeln, att Sverige nu kan erbjuda högre och mer rättvisa löner till 

arbetare. Varför ska personer överge sitt fosterland när lönen är lika bra som i Amerika? 

Många skickliga arbetare stannar nu i Sverige och artikeln hävdar också att många valt att 

återvända till sitt kära hemland. Sverige kan nu erbjuda bättre arbetslöner än ”guldlandet” i 

väster menar artikeln och avslutas där.84 Kopplingen till livscykelperspektivet och psykiska 

kostnader går att göra utifrån artikeln. Den levnadsstandard som kan öka genom välbetalda 

jobb går nu likaväl att nå i Sverige som i Amerika. Levnadsstandarden i Amerika har 

troligtvis inte blivit sämre men i och med att Sveriges har ökat så minskar pull-faktorn. 

Emigranter som valt att bryta tryggheten i hemlandet och emigrerade väljer nu att återvända 

till Sverige. De psykiska kostnaderna kan ha blivit för stora för emigranterna och parallellt 

som levnadsstandarden ökar i Sverige väljer folk att återvandra. 
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I den första tidningen av Smålands-Posten 1875 finns en artikel som fortsätter på liknande 

linje som den ovan. Artikeln har en negativ inställning till emigrationen och journalisten 

skriver om en gammal vän till tidningen som varit bosatt i Amerika i flera år och menar att 

miljoner människor är just då utan arbete och bröd på Amerikansk mark. Nöden leder till brott 

och bara i New York driver 70 000 människor runt på gatan menar skribenten. Många 

svenskar är i nöd och vännen i Amerika har hört ”om vi blott vore i Sverige, der hade vi 

åtminstone någon vän, någon hjelpsam like, ja eller åtminstone ett fattighus men här! …” 

Skribenten ber söner och döttrar att betänka valet tusen gånger innan de emigrerar då det är 

nöd, brott och elände i Amerika.85 Artikeln kan tolkas som avskräckande med olika argument 

om hungersnöd, arbetslöshet och kriminalitet. Information om Amerika är inte speciellt 

positiv vilket kan påverka beslutet om att emigrera överhuvudtaget. Levnadsstandarden 

verkar överlag låg i Amerika då många människor varken har jobb eller bostad, vilket 

påverkar tron om en förbättring efter emigrationen.  

6 Konklusion 

De frågeställningar som uppsatsen är ämnade att besvara byggde på att finna vilka argument 

de olika formerna av publicitet använde för att påverka de faktorer och hinder som 

presenterades i teorin. Det studien sedermera visade var att dessa diskurser skiljde sig åt 

beroende på vilken form av publicitet som analyserades. Exempelvis visade breven främst 

tecken på att påverka faktorerna som kallades informationshindret, psykiska kostnader samt 

livscykelperspektivet. Självklart påverkas även hindret gällande reskostnad då flera brev talar 

om bland annat det dyra livet i Amerika. I tidningsannonserna är det i viss mån samma 

perspektiv som identifierats men ett större fokus på reskostnader och informationshindret blir 

tydligt på det vis att annonserna hänvisar till emigrantagenter som kan utveckla annonsens 

kortfattade information. Handböckerna är på många vis heltäckande ifall analysen utgår från 

de faktorer och hinder som presenterades i teorin då de, i alla fall de som inte publicerats av 

passagerarlinjer, erbjuder en matig informationsgrund för emigranterna.  

Under analysprocessen framkom det dock att de faktorer och hinder som Lundh och Ohlsson 

presenterar i sin teori inte är tillräckliga för det material denna studie bygger på. Det som 

upptäcktes var att marknadsföringen i främst annonserna använde argument för att framhäva 
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deras passagerarlinje som det mest bekväma och säkra alternativet för att ta sig över Atlanten. 

Detta gjorde att faktorerna bekvämlighetshindret samt säkerhetshindret upptäcktes för att 

kunna göra materialet rättvisa och som nämnt dominerade detta annonserna under de centrala 

åren för denna studie. Exempelvis sågs hur passagerarlinjerna skrev om deras överlägsna 

bekvämlighet i form av egen sovplats, varm mat, läkare ombord osv.86 Även på breven kan 

dessa faktorer appliceras då exempelvis P. Celin beskriver sin tillvaro som lycklig och han har 

mat, kläder och husrum.87 Det förekommer dock exempel på fall där dessa hinder snarare 

skulle förstärkas ifall den eventuelle emigranten tog del av informationen. Andreas Winqvist 

skriver exempelvis om hur han tvingas resa 200 mil i veckan då det är billigare att vara på 

resande fot än att vara bofast.88 

En annan iakttagelse som gjordes var hur annonserna utvecklades under åren i dels layout 

men även innehåll. Under de inledande åren var annonserna mindre och antalet bolag som 

köpte utrymme i tidningen var betydligt fler. De senare åren var det ett mindre antal stora 

passagerarlinjer som dominerade marknaden och visade detta genom stora grafiska annonser i 

tidningarna. Deras argument hade även utvecklats till att kretsa kring hur ofta de avgick samt 

vad de kunde erbjuda kunderna när de väl anlänt till Amerika. Exempel på detta är hur 

Cunard-Linien erbjuder bostäder i Boston samt tågresor med bekväma sitsar.89 Efter 1873 kan 

dock en minskning av marknadsföringen urskiljas, dels i frekvens och dels i storleken på de 

annonser som väl förekom. Även brevens argument förändrades under åren och ett 

gemensamt drag för flera av dem är hur författaren beskriver en förbättrad levnadsstandard 

efter att ha befunnit sig i Amerika en längre tid.   

Avslutningsvis bör även de artiklar och tidningspublicerade brev nämnas då deras budskap är 

de tydligaste exemplen på hur försök gjordes för att varna svenskar om att emigrera. O.F. 

Olsson skriver ”Amerika är inte det himmelrike som ni tro derhemma”, vilket är en del av ett 

genomgående varnande brev som publicerades i tidningen.90 Dessa varnande artiklar och brev 

som blev tillgängliga för breda massan byggde eventuellt på de hinder som andra former av 

publicitet försökte minska.  
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7 Didaktisk reflektion 

Ämnet i uppsatsen kan användas på flera olika sätt inom historieundervisningen. Studien 

grundar sig i den stora emigrationen från Sverige till Amerika som har varit en viktig del i 

Sveriges historieskrivning. I Skolverkets kursplan står det inte utskrivet att undervisningen 

ska behandla emigrationen till Amerika men det finns centralt innehåll som kan kopplas dit. 

Under ”Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900” finns en 

punkt som säger att undervisningen ska handla om ”Migration inom och mellan länder.”91 

vilket skapar en möjlighet att läsa in sig på ämnet. Själva syftet med studien som är att se hur 

publiciteten påverkade beslutet att emigrera hos personer är också ett intressant ämne för 

undervisningen. Här ges möjligheten att arbeta ämnesöverskridande med samhällskunskapen 

när undervisningen ska handla om immigration och emigration. I historieundervisningen finns 

möjligheter att ta upp och arbeta med invandringen till Sverige genom historien och 

därigenom lära sig mycket av andra länders historia, så som bland annat Chile, Ungern och 

Bosnien.  

I Skolverkets kommentarmaterial finns exempel på hur lärare kan arbeta med det centrala 

innehåller och under rubriken ”Industrialiseringen” finns innehållspunkten ”konsekvenser för 

olika samhällsgruppers och människors historiska förklaringar” där Skolverket ger ett 

exempel på hur ångfartygets grundande underlättade för en massutvandring. Orsaker och 

konsekvenser är genomgående för emigrationen till Amerika i form av pull- and push-

faktorer, vilket också den här studien ständigt aktualiserar på olika sätt. Den här studien kan 

också vara en del av ett större sammanhang i undervisningen eftersom Skolverket hävdar att 

migration är en av de genomgående strömningarna i hela kursplanen. Enligt Skolverket finns 

då möjlighet att arbeta med emigrationen i flera olika arbetsområden.92 
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Studien kan också användas när eleverna ska arbeta med att granska olika källmaterial. I 

ämnets syfte står det ”kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa 

historisk kunskap”. Eftersom studien innehåller flera olika historiska källor finns en möjlighet 

att använda källmaterialet för en granskning och tolkning. Eleverna har möjligheten att 

granska gamla tidningsartiklar och annonser för att sedan försöka tolka deras budskap. När 

tolkningen är gjord kan förhoppningsvis eleverna få någon slags historisk kunskap om den 

tiden de arbetar med. Personliga brev kan också användas för att träna elevernas källkritik. 

Eleverna kan då ha med parametrar som tendens, äkthet och sammanhang för att tolka och 

försöka få en förståelse vad brevet försöker säga.93  
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