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Förord 

I föreliggande avhandling behandlas spridningen av nya flyttningsalternativ i be
folkningsrörligheten. Avhandlingen påbörjades inom ramen för forskningsprojek
tet "Sverige och Amerika efter 1860" vid Historiska institutionen och har fullföljts 
inom det efterföljande projektet "Familjen i den svenska demografiska och socia
la omvandlingen efter 1800." 

Professor Sten Carlsson har under hela forskarutbildningen varit min huvudlä
rare. Hans stora förtrogenhet med ämnesområdet, hans konstruktiva kritik, upp
muntran och beredvillighet att alltid stå till förfogande har varit en stor tillgång. 

Professor Sven A. Nilsson har läst hela avhandlingen i manuskript och därvid 
gjort en rad värdefulla påpekanden och förslag till förbättringar. 

Under hela mitt avhandlingsarbete har jag haft ingående diskussioner med 
docent Sune Åkerman. Hans omfattande kunskaper om migrationsbeteenden och 
intresse för teori- och metodproblem samt hans personliga omtanke har i hög grad 
stimulerat och främjat mitt forskningsarbete. 

Fil.dr Ann-Sofie Kälvemark och docent Lars-Göran Tedebrand har under 
flera år som handledare engagerat sig i mina forskningar. Jag har till det yttersta 
utnyttjat deras kunnande, inte minst under slutskedet av avhandlingsarbetet. 

Projektgrupperna, som jag haft förmånen att tillhöra, har varit en mycket sti
mulerande forskningsmiljö. De ständiga kontakterna med forskarkamraterna har 
inneburit kontinuerlig tillgång till sakkunnig information, nya uppslag och vänlig 
kritik. Bland projektmedlemmarna vill jag särskilt tacka fil.stud. Margaretha 
Eriksson, som nedlagt ett stort och för mig ovärderligt arbete på renritning av kar
tor och diagram, samt fil.kand. Monica Blom och fil.mag. Tua Jensen, som hjälpt 
mig med utskrift och korrekturläsning. Herr Mats Åberg har noggrant excerpe
rat betydande delar av flyttningslängderna. Sammanfattningen har översatts till 
engelska av fil.dr Richard B. Lucas. 

Professor Oscar Nikula, som var min lärare under grundutbildningen vid Åbo 
Akademi, har ända sedan dess välvilligt hjälpt mig i olika skeden av avhandlings
arbetet. Med professor Sune Jungar, Åbo, och med docent Reino Kero, Åbo, har 
jag haft otaliga diskussioner om källkritiska problem. Värdefulla uppslag till av
snittet om den kyrkliga verksamheten har jag fått av professor Bill Widen, Åbo. 
Med professor Nils Storå, Åbo, och docent Göran Rosander, Stockholm, har jag 
haft förmånen att diskutera de etnologiska partierna i framställningen. Andra per
soner som gett mig värdefull hjälp är fil.mag. Thorolf Aspholm, Tammerfors, kyr
koherde lngmar Skata, Petalax, och bonden Vilhelm Söderberg, Petalax. 

Ekonomiskt har mina forskningar understötts av Uppsala universitet, Svenska 
Kulturfonden och Norrlands nation. 

7 



Mina föräldrar har alltid gett mig hjälp, stöd och uppmuntran i mina studier. 
Tålmodigt och lojalt har min hustru Ulla hjälpt mig med excerperingar, genomläs
ningar och formuleringar. 

Till alla som på olika sätt främjat min forskning framför jag mitt varma tack. 
Avhandlingen tillägnas mina föräldrar. 

Uppsala i april 1977 Holger Wester 
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I. Inledning 

Under den senare delen av 1800-talet skedde betydande förändringar i den exter
na befolkningsrörligheten i Finland ifråga om både riktning och intensitet. Detta 
gäller speciellt Vasa län. Under 1860-talet förekom två destinationer av betydelse 
i Vasa län, Ryssland och Sverige. Ryssland var det dominerande alternativet un
der 1860-talet, men på 1870-talet förlorade denna destination sin betydelse och 
arbetsvandringarna till Sundsvallsregionen blev nu helt dominerande. 

Sedd i ett europeiskt och nordiskt perspektiv började emigrationen från Finland 
till Nordamerika sent. Under slutet av 1860-talet noteras de första utvandrarna till 
Nordamerika, men först under 1880-talet kan vi tala om en massemigration från 
Finland. Emigrationen började tidigast i Vasa och Uleåborgs län. Vasa län blev 
kärnområdet för den finländska emigrationen. Under slutet av 1880-talet och bör
jan av 1890-talet blev emigrationen till Nordamerika så stark att den dominerade 
den externa rörligheten i länet. Arbetsvandringarna till Sverige minskade så små
ningom och i början av 1890-talet hade Sverige praktiskt taget förlorat sin bety
delse som destination. 

I en tidigare undersökning har jag tillsammans med Eric De Geer granskat för
ändringarna i den externa rörligheten i Vasa län 1861-1890. Härvid betraktades 
nya alternativ i den utrikes rörligheten som innovationer och den rumsliga sprid
ningen av dessa i länet analyserades. Intresset koncentrerades inte enbart till de 
nya alternativen utan även regressionsfasen för rörligheten till Ryssland och 
Sverige behandlades. 

Denna undersökning kan i många avseenden ses som en direkt fortsättning på 
den tidigare studien. Det primära syftet har här varit att på ett historiskt material 
använda generella diffusionsteorier. Undersökningen får därmed en delvis annan 
inriktning än tidigare studier i vilka befolkningsrörligheten behandlats. 

Spridningen av nya flyttningsalternativ är huvudtema. Framför allt granskas 
diffusionen av emigrationen till Amerika, men även förändringarna i rörligheten till 
Sverige, samt spridningsförlopp i den interna rörligheten tas upp till behandling. 

Undersökningen fokuseras dock inte enbart på den rumsliga spridningen. För
sök skall även göras att närmare studera hur spridningen tillgått mellan ett sam
hälles minsta enheter, familjer och individer. Vidare skall spridningen mellan olika 
sociala grupper belysas för att utröna om eventuella olikheter ifråga om social 
status kan ha påverkat accepteringen, och om nya alternativ haft olika attrak
tionskraft inom olika socialgrupper. Genom att anlägga både rumsliga och sociala 
aspekter på diffusionen eftersträvas en mera nyanserad bild av innovationsförlop
pet, och med en dylik uppläggning bör det även gå att uttala sig om förekomsten 
av eventuella barriärer av både rumsligt och socialt slag. 
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Undersökningen kommer i stor utsträckning att göras på individnivå. P.g.a. 
denna målsättning har undersökningsområdet avgränsats till en enda socken. 
Petalax socken i Österbotten har valts som område för studien. 

Petalax är ett lämpligt objekt för studium av spridningsförlopp i befolknings
rörligheten. Socknen hade under slutet av 1800-talet omfattande rörlighet både till 
Sverige och Amerika. Rörligheten till Sverige dominerade under 1870- och 1880-
talen, medan utvandringen till Amerika dominerade fr.o.m. 1890-talet. Både om
fattningen och förändringarna är tillräckliga för att möjliggöra en ananlys av 
spridningen. Analysen underlättas av att Petalax är en både till folkmängden och 
till arealen liten socken. 

Passjournaler, förda av de finländska myndigheterna är huvudkälla för studien. 
Kyrkböcker och längder över in- och utflyttade utgör andra centrala källor. En 
ingående källkritisk granskning av folkbokföringsmaterialet och passjournalerna 
görs i en särskild exkurs. Dessutom diskuteras speciella problem i samband med 
källmaterialet i vissa kapitel. 

Avhandlingen har fått följande disposition. Som en introduktion redovisas i 
kapitel Il allmänna teoriformuleringar och modeller om innovationsförlopp, vilka 
framförts speciellt inom ämnena kulturgeografi och sociologi. Avsikten med detta 
avsnitt är att skapa ett analysschema vilket kan läggas till grund för den fortsatta 
undersökningen. I kapitel IV och V tas i samband med framställningen speciella 
spörsmål upp till behandling. 

I kapitel 111 presenteras Petalax socken. Eftersom stor vikt läggs vid den rums
liga spridningen ägnas bebyggelsens rumsliga utbredning i socknen betydande 
uppmärksamhet. Befolkningsrörelse, näringsliv och intern- och extern rörlighet 
granskas i ett långtidsperspektiv (1811-1970) för att göra det möjligt att posi
tionsbestämma varje enskild tidsperiod. 

Med utgångspunkt från undersökningsområdets näringsstrukturella och de
mografiska utveckling presenteras avhandlingens huvudfrågeställningar i kapitel 
IV och kapitel V. I kapitel IV granskas kommunikationssystemet i det agrara 
samhället under slutet av 1800-talet. Här görs även försök att rekonstruera kon
taktsystemet i Petalax. Kontakterna med och kännedomen om omvärlden mäts 
med hjälp av flyttnings- och informationsfält. Målsättningen med denna gransk
ning är att skapa en utgångspunkt för analysen av spridningen av accepteringar
na. 

I kapitel V undersöks tillväxten av rörligheten till Sverige och Amerika. Sprid
ningen av Amerikautvandringen analyseras från rumsliga och sociala aspekter. 
Detta görs delvis i anknytning till Richard Morrills spatio-temporala modell för 
den rumsliga spridningen av en innovation. Denna modell prövas även på det 
sociala spridningsförloppet. Avslutningsvis berörs också spridningsförlopp i den 
interna befolkningsrörligheten. 
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Il. Teoretiska utgångspunkter och definitioner 

1. Vågrörelsemodellen 

Under de senaste decennierna har framför allt bland geografer bedrivits en omfat
tande forskning kring innovationsförlopp. Denna forskning är till stor del initierad 
och influerad av Torsten Hägerstrands undersökningar och teorier från början av 
1950-talet. 1 Hägerstrand betraktade spridning, diffusion, som ett vågrörelselik
nande fenomen; från ett ursprung sprids innovationen som ringar på vatten.2 Den
na uppfattning förespråkades även av antropologer vid denna tid. Det epokgöran
de och nya i hans forskning var att han genom en intensivanalys av det empiriska 
materialet kom fram till en deskriptiv och induktiv modell av den rumsliga sprid
ningen av en innovation. Ur denna modell framväxte en serie av Monte Carlo
simulationsmodeller. 3 Hägerstrands metoder och modeller har under senare tid 
använts framför allt av amerikanska geografer, vilka även modifierat och komp
letterat dessa.4 Alternativa analysmetoder såsom trendyteanalys och contiguity
analys har även prövats. 5 

Geografernas vågrörelsemodell för diffusionen innebar att stor vikt lades vid 
avstånd; spridningen är en funktion av populationens rumsliga struktur. Detta in
nebär att kontakterna mellan grupper avtar kontinuerligt med ökande avstånd. 
Detta i sin tur ledde fram till begreppet medeliriformationsfält, vilket var en all
män beskrivning av rumsliga sociala kontakter.6 Men empiriska iakttagelser visa
de att vågrörelsemodellen inte kunde förklara varför vissa saker spreds till en del 
samhällen, men inte till andra på samma avstånd från ursprunget. För att komma 
tillrätta med detta infördes begreppen motstånd och barriärer. I motstånd innefat
tades olika slag av mänskligt beteende, som fördröjer eller motverkar acceptering, 
medan barriärer kan utgöras av olika fysiska och sociala hinder för kommunika
tion, såsom topografiska hinder i form av bergskedjor, floder, skogsområden el. 
dyl. eller politiska, etniska och sociala faktorer. 7 

Den geografiska forskningen om spridning har i hög grad koncentrerats på att 

1 Pred 1967, passim; Hudson 1972, s. I. 
2 Pred 1967, s. 299-324. 
3 Hägerstrand 1952; Hägerstrand 1965. 
4 Hudson 1972, s. 19-23. 
'Hudson 1972, s. 22; Nilsson 1973, s. 64-112, 122-140. 
6 Hägerstrand 1953, s. 237-240. Hägerstrand använde termen genomsnittligt informationsfält. 

Också inom humangenetiken har de rumsliga faktorernas betydelse för kontakterna starkt beto
nats. Jfr Wright 1943; Malecot 1959. 

7 Hägerstrand 1953, s. 254, 265-268. 
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undersöka samband mellan avstånd och interaktion, medan motstånds- och bar
riäreffekter ägnas mindre uppmärksamhet. Sedan senare delen av 1960-talet kan 
dock förmärkas en viss ändring i forskningsinriktningen mot ökat framhävande 
av mänskligt beteende i förhållande till omgivningen. Detta har medfört ett när
mande mellan geografi och psykologi och en del andra samhällsvetenskaper. Mål
sättningen är att tränga in i den process som kallas "cognitive mapping", vilket är 
ett begrepp som innefattar "those cognitive processes which enable people to 
aquire, code, store, recall and manipulate information about the nature of their 
spatial environment."8 Den kognitiva strukturen är inte konstant utan förändras 
över tid. En kognitiv karta är därför "an abstraction which refers to a crossection, 
at one point in time, of the environment as people believe it to be."9 Denna tvärve
tenskapliga orientering har veterligen ännu inte avsatt spår i form av nya metodis
ka eller teoretiska formuleringar. 

2. Sociala förändringsprocesser 

Men geograferna är givetvis inte ensamma om att ha intresserat sig för spridnings
förlopp och skapat metoder för att mäta dessa. Inom framför allt sociologi finns 
det en omfattande forskning på detta område, och denna skiljer sig från geografer
nas genom att framför allt framhäva diffusionen som en social förändringspro
cess. Forskningen har mestadels utgått från individen och följt hur en individ rea
gerat på olika stimuli som nått honom. En individ kan ju reagera på två olika sätt, 
antingen anta det nya eller förkasta det. För att förklara olikheter i beteende an
vänds sociala och ekonomiska kriterier.1 

Innan jag närmare behandlar de begrepp som används av sociologer skall jag 
beskriva de element som uppmärksammats i ett spridningsföropp. Enligt Katz
Levin-Hamilton är dessa: "The process of diffusion is defined as the (1) acceptan

ce, (2) over time, (3) of some specific item - an idea or practice, ( 4) by individuals, 

groups or other accepting units, linked to (5) specific channels of communication, 
(6) to asocial structure, and (7) to a given system ofvalues, or culture."2 Defini
tionen lägger tyngdpunkten på de sociala aspekterna och enheterna. Likaså fram
hävs tidsdimensionen, medan ingenting direkt nämns om rumsliga aspekter, vilka 
framför allt geograferna betonar. Detta betyder dock inte att dessa är förbisedda. 
I punkterna fyra till sju i definitionen finns de med som en underliggande förutsätt
ning. 

8 Downs-Stea 1973, s. xiv. Jfr även Gould 1972. 
9 Downs-Stea 1973, s. xiv. 
1 Karlsson 1958, passim; Hudson 1972, s. 37-40; Valkonen 1969, passim. 
2 Katz-Levin-Hamilton 1963, s. 237. 
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En central uppgift har varit att studera kommunikationsprocessen och sam
tidigt undersöka hur individer påverkar varandra. Här har utgående från empiris
ka iakttagelser, ett flertal hypoteser framlagts. I det moderna samhället är kom
munikationsprocessen mera komplex än i det äldre samhället, sedan radio och TV 
tillkommit som nya och effektiva massmedia, samtidigt som utbudet av böcker, 
tidningar och andra tryckalster blivit betydligt rikare. Massmedias betydelse vid 
spridningen av en innovation kom därför att överskattas, tills undersökningar vi
sade att den personliga kommunikationen "face-to-face" tydligen var viktigare för 
accepteringen. Detta tycks numera vara omfattat av de flesta forskare.3 Men ef
tersom olika individer tillägnar sig en nyhet vid olika tidpunkter, fanns det behov 
av att strukturera och karaktärisera individerna i en population. Här lanserades 
då den s.k. tvåstegshypotesen, i vilken man tänkte sig att information från mass
media först nådde opinionsledare, vilka i sin tur förmedlade denna och på detta 
sätt påverkade människor som de hade inflytande på.4 Nästa steg blev att indela 
populationen i undergrupper utgående från sociala och ekonomiska kriterier, och 
därmed få fram nätverk för inflytande (influence network). Här har iakttagelser, 
vilka visar att det finns skillnader i den tidsrymd, som föregår acceptering i olika 
grupper i samma samhälle varit vägledande. Allmänt omfattat är också att in
divider i huvudsak tenderar att bli influerade av sina jämlikar och i viss utsträck
ning av personer, vilka tillhör högre sociala strata. 5 Försök att kartlägga inflytan
de och kontakter mellan individer i ett samhälle har gjorts med tillhjälp av socio
metriska metoder.6 

Den vanliga utgångspunkten vid studiet av ett spridningsförlopp är att utgå 
från accepteringarna och försöka rekonstruera hur dessa gick till. Detta kan före
falla vara en självklarhet, men det går ju även att göra det rakt motsatta; d.v.s. 
börja med stimuli och undersöka effekterna.7 Dylika undersökningar går dock att 
göra renodlat endast på nutida material och med sociologiska metoder när ett nytt 
stimulus, vilket kan följas från början, sänds ut. I förgången tid går detta inte att 
göra lika fullständigt, inte ens på förlopp som ligger nära nuläget, eftersom vissa 
delar av processen förblir dunkla p.g.a. brister i materialet. Inte ens noggrant ge
nomförda intervjuer med individer som berörts kan anses ge fullödigt material, ty 
ett visst inslag av efterhandsrationaliseringar finns alltid och dessa inslag kan för
väntas öka ju längre tid som förflutit mellan den aktuella händelsen och intervju
tillfället. Av detta följer att källmaterialet minskar både i tillförlitlighet och omfatt
ning ju längre tillbaka i tiden ett spridningsförlopp befinner sig. Men innebär då 
detta att det är omöjligt att studera diffusion, som ligger femtio eller hundra år till
baka i tiden? Svaret blir beroende av ambitionsnivån på undersökningen. Efter-

3 Pye 1963, Chapter I; De Fleur 1970, s. 124-129. 
4 Katz 1957, s. 61-78. 
5 Katz-Lazarsfeld 1955. 
6 T.ex. Coleman-Katz-Menzel 1966, passim; Hänninen 1971, passim. 
7 Katz-Levin-Hamilton 1963, s. 245. 
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strävas en belysning av förloppet med användande av sociogram är detta ogörligt, 
sänks däremot ambitionerna till att genom folkbokföringsmaterial och liknande 
påvisa kontakter mellan individer går det att genomföra en undersökning. De re
sultat, som nås, blir inte jämförbara med en studie i nutid, men om källmaterialet 
på centrala punkter är tillförlitligt kan huvuddragen av spridningsförloppet ändå 
rekonstrueras. Det stora flertalet undersökningar görs också på dessa premisser. 

Acceptering, är såsom nämnts, utgångspunkten. Men i denna term innefattas 
inte enbart själva antagandet av något nytt utan även den tid som förflutit fram till 
antagandet (time-of-acceptance).8 En annan distinktion, som är värd att notera är 
indelningen av acceptering i två typer, nämligen I .försök (trial) och 2. permanent 
acceptering.9 I många fall visar det sig att en första förekomst inte får någon efter
följd eller att efterföljden sker med stor fördröjning i tid; detta kan då definieras 
som försök. Permanent acceptering har vi däremot då spridningen sker kontinuer
ligt och utan nämnvärda avbrott. För att kunna göra denna indelning måste sprid
ningsförlopp, vilka pågått en längre tid eller redan är avslutade, väljas. Det kan 
dock i vissa fall vara av intresse att studera även accepteringar vilka förekommit 
enbart på "försöks basis" . 1 

Tidsaspekten bör även den närmare skärskådas. Eftersom avsevärd tid för
flyter tills en spridning når sin största utbredning är det nödvändigt att sekvensin
dela förloppet. Vanligen görs en indelning i tre eller flera stadier eller faser.2 Inde
las förloppet i fyra faser får vi: 1. introduktionsfas, 2. tillväxtfas, 3. mättnadsfas 
och 4. regressionsfas Gfr fig. 1).3 

3 .  Informationsspridning och innovationsspridning 

Varje acceptering föregås av information och påverkan av olika slag. Det säger 
sig självt att en individ, som inte hade någon som helst kunskap om t.ex. Amerika, 
inte kunde emigrera dit; först sedan han fått kännedom om landet var detta tänk
bart. Information är alltså en nödvändig men för den skull inte tillräcklig förutsätt
ning för en acceptering; utöver information behövs oftast påverkan av någon som 
tidigare accepterat. Spridandet av en innovation kan alltså uppfattas som en sam
mansatt process bestående av två sekvenser: 1. informationsspridning och 2. "in
novationsspridning ".4 Sätts dessa in i ett fasindelat förlopp skall vi se att de in-

8 Ibid., s. 240. 
9 Ibid. 
I Ibid. 
2 Hägerstrand 1953, s. 138; Rogers-Shoemaker 1971, s. 177. Jfr även Jansson-Wester 1974, 

passim. 
3 Åkerman 1974, kap. 5. Jfr även De Geer-Wester 1975, s. 21-24. 
4 Nilsson 1973, s. 4; Hägerstrand 1953, s. 142-144; Ryan-Gross 1943, s. 17-18. Ryan och 

Gross skiljer mellan spridning av kunskap och spridning av acceptering ("diffusion ofknowledge 
and practice"). 
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Fig. I .  Fasindelning av spridningsförloppet. 
Källa : Åkerman 1 974, kap. 5 ;  De Geer-Wester 
1 975, s .  23 .  

Volym 
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faller något olika. Information finns innan innovationsförloppet börjat och sprids 
sedan under hela förloppet. Innovationsspridningen däremot kan inte sägas börja 
förrän i introduktionsfasen där de första accepteringarna sker eftersom det krävs 
att det finns en accepterare innan denna kan börja. Det förefaller som om den in
formation som finns före och under ett diffusionsförlopp skulle vara av olika vär
de och verkningsgrad. Information och kunskaper i ett samhälle med enbart icke
accepterare kunde kanske därför karaktäriseras som passiv i,iformation, medan 
informationen får en aktiv karaktär då den sprids av accepterare. 5 Informationen 
kan även antas vara passiv vid en spridning mellan icke-accepterare. 

Dessa tankegångar illustreras i fig. 2 och 3 .  I figurerna representerar det rek
tangulära fältet ett samhälle, i vilket det finns tre grupper av individer. Mel
lan två av grupperna finns det kontakter, den tredje förutsätts vara isolerad 
från de övriga. I fig. 2 finns vid en viss tidpunkt (t

n
) två informationsbärare. Vid 

det senare mättillfället (t
n 

+ 1) har information nått alla förutom personerna i den 
isolerade gruppen. I fig. 3 skisseras utvecklingen vid två senare tidpunkter, (t

n 
+ 

2) och (t
n 

+ 3). Vid det tredje tillfället finns två accepterare och den information 
dessa förmedlar betecknas nu som aktiv, och information har nu nått alla in
divider. I den sista perioden förutsätts accepteringarna ha ökat i antal, men efter
som spridningen av accepteringar går långsammare än informationens förmedling 
har detta framhållits genom färre nya noteringar än vid t

n 
+ 1 • Även här förutsätts 

noteringar inte finnas i den isolerade gruppen. I skisserna finns ingen markering 
för socialgruppstillhörighet. Avstånden mellan individer och grupper kan anses 
markera rumsliga avstånd. Genom att påverkan och kontakter markeras med 
pilar kan mönstren även sägas innefatta sociala grupper på en ort och det sociala 
nätverk som finns dem emellan. Den isolerade gruppen kan således tänkas vara 
även socialt isolerad och t.ex. vara en språklig minoritet på orten. I ett väsentligt 

5 Begreppen aktiv och passiv iriformation, som introduceras här, har samma betydelse som t.ex. 
aktivt och passivt ordförråd. Inom kommunikationsforskningen utgår man ibland från syftet med 
meddelandet och skiljer mellan övertalande (persuasive) och icke-övertalande kommunikation 
(Nowak-C arlman-Wärneryd 1 968,  s. 48). Dessa termer kan i stort sett anses vara synonyma med 
aktiv och passiv information. Hägerstrand använder termerna sakinformation och personinforma
tion. Sakinformation förmedlas under det skede då inga accepteringar ännu ägt rum medan perso
ninformation är "information om en viss persons eller vissa personers acceptering av innovationen, 
som utlöser ytterligare accepteringar" (Hägerstrand 1 953 ,  s .  266). 
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Fig. 2. lnformationsspridning. 
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Fig. 3. lnnovationsspridning. (Fig. 2 och 3 är 
modifieringar av fig. 2 och 3 i Hudson 1972.) 

avseende är figurerna ofullständiga; kontakter med andra samhällen är inte ut
satta. Dessa förutsätts givetvis finnas, men för att skapa bättre överskådlighet har 
de här inte medtagits. 

Såsom tidigare nämnts har sociologer lagt huvudvikten vid sociala förändring
ar och ägnat mindre intresse åt rumsliga aspekter. Kulturgeografer har däremot 
koncentrerat sig på de senare aspekterna. Tendenser till närmande mellan de båda 
forskningsriktningarna finns dock. Ett påtagligt exempel på detta är Hudsons for
mulering av forskningsstrategi: "the relevant components for a diffusion in a mo
dern social context seem to be information, influence via communication, and the 
social structure itself, as modified by the effects of population distribution on in
teraction". Hudson påpekar att han med modellen inte gör anspråk på fullständig
het, utan med denna närmast vill antyda de komponenter, vilka är centrala vid en 
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undersökning av diffusionsprocessen i urbana system.6 Men modellen bör även gå 
att tillämpa på rurala eller på rurala-urbana områden. 

En ytterligare uppdelning är dock nödvändig för att mera ingående kunna be
skriva sociala och rumsliga faktorers inverkan på individen eller gruppen. Här an
vänds vanligen olika typer av fält-begrepp. Inom geografi och sociologi används 
kontakt- och informationsfält, socialantropologen Börje Hanssen använder ter
men socialt aktivitetsfält. 7 

4. Klassificering av omgivningen 

Varje individ har kontaktfält. Kännetecknande för kontaktfälten är att de varierar 
i utseende från en tidpunkt till en annan. Varje kontaktfält är unikt, vare sig det 
gäller samma individ eller olika individer "since everyone differs from everyone 
else and himself a different person in varying circumstances".8 Kontaktfältet för 
en individ är "the pattem of location of family, friends and associations at places 
of work, frequented businesses, favorite recreation spots, and so on, and which in 
tum reflect the facts of information and space". Trots variationer i fälten kan kän
nedom om nuvarande och tidigare mönster läggas till grund för att förutse för
väntade och sannolika alternativ. Om vi använder en individs kontaktfält för ett 
speciellt syfte t.ex för att uttala oss om flyttning kan vi " . . .  express it as an actual 
individual information field, which gives the probability of contacts in the various 
directions and distances . . .  "9 Med kännedom om ett antal individuella informa
tionsfält bör det gå att få fram ett medelinformationsfält för en social grupp eller 
ett samhälle. Detta kan se olika ut beroende på om det är fråga om ett urbant eller 
ruralt samhälle och även ha olika utseende för olika grupper i samma samhälle. 
Individuella avvikelser kommer att finnas eftersom det är fråga om ett medeltal 
och varje unikt fält i populationen ingår ju i detta. 1 

Socialt aktivitetsfält definieras av Hanssen som "den rumsligt bestämbara sam
manfattningen av den sociala aktivitet, vilken karaktäriserar människorna inom 
en viss eller som förbinder individerna inom olika grupper med varandra."2 Varje 
individ är i regel delaktig av flera aktivitetsfält. En indelning i primära och sekun
dära fält kan göras. Det primära är relativt ofta och länge aktualiserat i fråga om 
familje- och hushållsgrupper samt vissa arbetsgrupper. Sekundärgrupper som af
färskontakter från grannskap bildar sekundära aktivitetsfält. I 1700-talets Öster-

6 Hudson 1 972, s. 63 .  
7 Hägerstrand 1 953 ,  s. 1 70, 238;  Morrill-Pitts 1 972 ;  Hanssen 1 952,  s. 4 1 0-4 1 3 . 
8 Morrill-Pitts 1 972, s. 367-368.  
9 lbid. , s. 367.  
1 Morrill-Pitts 1972, s. 367-368 ;  Hägerstrand 1 972, s. 3 3 1 .  
2 Hanssen 1 952, s .  4 1 0. 
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len utgjorde byn eller några grannbyar det primära aktivitetsfältet för bönder och 
gatuhusfolk. För prästen och hantverkarna ingick byn endast partiellt i deras resp. 
primära fält. Vidare framhåller Hanssen att varje socialgrupp har sitt specifika ak
tivitetsfält och att dessa fält endast delvis är begränsade till bostadsorten. Aktivi
tetsfälten är inte stabila enheter utan kan genomgå betydande förändringar över 
tid; "de sociala aktivitetsfälten (voro) precis lika stabila eller föränderliga i tid och 
rum som människornas inbördes relationer voro det."3 För att klarlägga mönster 
och förändringar i dessa använder han bl.a. flyttningar, födelseorter, giftermåls
mönster, marknadsbesök, tulluppbördsjournaler, bouppteckningar, dräktskick 
och namnskick som mätare på kontakter och beteenden. 

Begreppen medelinformationsfält och aktivitetsfält tycks vid en första anblick 
vara nära nog synonyma. I båda fallen eftersträvas en sammanfattande benäm
ning för mänskliga aktiviteter, och med de definitioner som ges kan väl dessa även 
sägas vara intäckta. Men medelinformationsfältet är ett tämligen grovt mätinstru
ment om man vill studera individers eller gruppers referensramar. En indelning av 
fältet vore här önskvärd. Denna indelning görs även av Hanssen då han talar om 
primära och sekundära sociala aktivitetsfält. Här har vi följaktligen den mest mar
kerade skillnaden mellan begreppen och samtidigt får vi ett mera utvecklat 
mätinstrument. 

Denna strävan efter och krav på exaktare definitioner och hierarkiska upp
delningar kan kanske förefalla överdriven, eftersom kunskaperna om hur männi
skor uppfattar sin omgivning är bristfälliga.4 Speciellt svårt är det att i en historisk 
undersökning uttala sig om detta, p.g.a. att källmaterialet är otillräckligt för en 
djupgående analys. Men trots detta kan det vara fruktbart att göra klassificering
ar, i vilka ansatser till en totalsyn görs, även om det inte är möjligt att täcka in alla 
komponenter i en undersökning. Klassificeringen får då tjäna som idealbild och 
samtidigt utgöra en referensram för den aktuella studien. Härigenom blir det även 
möjligt att göra en positionsbestämning av det egna arbetet. 

Hur kan då en ytterligare indelning av fältbegreppen göras? Några exakta 
begrepp finns inte här, men ett par, för mig kända, klassificeringar skall här kort
fattat genomgås och jämföras. 

Joseph Sonnenfeld anger som sin målsättning att beskriva den mänskliga om
givningen och klassificera denna utgående från de enskilda individernas uppfatt
ning och syn. Han kommer här fram till fyra olika klasser av omgivningen :  " 1. 
geographical, 2. operational, 3. perceptual och 4. behavioral".5 För att beskriva 
dessa delar används koncentriska cirklar (se fig. 4), där den geografiska omgiv
ningen är det vidaste begreppet och alla de andra ingår som underavdelningar av 
detta. Den geografiska omgivningen omfattar "both proximal and distal elements 

3 Ibid., s. 4 1  I .  
4 Gould 1 972, s .  260-266. 
5 Sonnenfeld 1 972, s. 246. 
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Fig. 4. Klassificering av omgivningen enligt 
Sonnenfeld. 
Källa : Sonnenfeld 1 972, s. 246. THE HUMAN E N V I  R O N M E N T  

of man's universe" och är vidare "the whole environment which is externa! to the 
organism". Utöver att i denna inkluderas alla de övriga undergrupperna finns här 
element, vilka inte existerar för eller inte har någon innebörd för den enskilda in
dividen. Detta betyder dock inte att det finns element vilka alla är omedvetna om, 
utan att dessa kan variera från individ till individ. Allmänt kan sägas att ju mera 
isolerad och ju mindre tekniskt avancerad en befolkning är, desto större del av den 
geografiska omgivningen är neutral eller icke-funktionell.6 

Den funktionella delen av den geografiska omgivningen, som påverkar in
dividens eller gruppens beteende på något sätt definieras som den operationella 
omgivningen. Den väsentligaste skillnaden mellan denna omgivning och den geo
grafiska är att medan den geografiska är likadan för alla, varierar den operationella 
från grupp till grupp, och det är denna som studeras i samhällsvetenskaperna. 

Går vi sedan ett steg nedåt i hierarkin kommer vi till vad Sonnenfeld kallar den 
perceptionella omgivningen. Denna karaktäriseras som den del av den operatio
nella omgivningen vilken individen är medveten om "either because of an organic
sensory sensitivity . . .  or . . .  because of a sensitivity that derives from man's learn
ing and experience". 7 Det lägsta steget i hierarkin utgörs av den "beteendemässi
ga" omgivningen, vilken samtidigt är den mest medvetna och omedelbara, och i 
vilken det mesta av daglig aktivitet utövas. Denna utgör i sin tur en del av den per
ceptionella. 8 

Sonnenfelds klassificering är i många avseenden abstrakt och distinktionerna 
mellan grupperna oklara. Det kan även ifrågasättas om en indelning i fyra olika 
typer av omgivning tjänar något syfte, och om det går att praktiskt tillämpa den
na. En indelning med färre underavdelningar hade kanske varit att föredra. 

Såsom tidigare nämnts använder Hanssen ett schema med två grupper och 

6 lbid., s. 246-247. 
7 Ibid. ,  s. 248. 
8 lbid., s. 249. 
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Fig. 5. Jämförelse mellan Sonnenfelds, Hanssens och Åkermans typologier. 

talar om primärt och sekundärt aktivitetsfält. Bevekelsegrunderna för denna 
strukturering får väl anses vara i stort sett desamma som Sonnenfeld anger. En 
väsentlig skillnad finns dock; Hanssen har tydligen inte eftersträvat att täcka in 
även den del av omgivningen som är omedveten för individen och i denna bemär
kelse inte existerar, utan nöjt sig med att karaktärisera den medvetna delen. 

Ett tredje förslag till indelning ges av Sune Åkerman. I hans typologi görs en 
tredelning av omgivningen i 1. neighbourhood, 2. migration area och 3. experien
ce area. Grannskap (neighbourhood) används i ungefär samma betydelse som 
inom humangenetiken9 och betecknar individens mest omdelbara sociala omgiv
ning medan de två övriga termerna står för områden, vilka ligger längre ned på 
medvetandeskalan. 1 Denna beskrivning är av ungefär samma typ som Hanssens 
och här anges inte heller någon benämning för den "omedvetna" omgivningen. 

Eftersom de klassificeringar som genomgåtts har som gemensam målsättning 
att beskriva en individs omgivning kan det vara på sin plats att göra en jämförelse 
dem emellan för att utröna vilka begrepp som kan anses motsvara varandra. 

Sonnenfelds geographical environment, har som redan påpekats ingen direkt 
motsvarighet hos Hanssen eller Åkerman; däremot kan hans övriga begrepp anses 
ha motsvarigheter (se fig. 5). Operational environment torde närmast motsvaras av 
sekundära aktivitetsfält och experience area. Detta likställande är dock något 
osäkert, ty Sonnenfeld är på många punkter diffus då han anger skillnaden mellan 
operationell och perceptuell omgivning. Under alla omständigheter motsvarar 
dock Hanssens sekundära fält perceptuell omgivning och även största delen av 
den operationella. Likaså kan migration area sägas sammanfalla med perceptuell 
omgivning och experience area i stort sett svara mot operationell. De begrepp, vil
ka finns på baslinjen, behavioral environment, primära aktivitetsfält och neigh
bourhood är entydigare och överensstämmer tämligen väl i alla tre klassificering
arna. 

Sonnenfelds hierarki är tämligen svår att direkt tillämpa vid en empirisk under-

9 Jfr Wright I 95 1 ;  Alström-Lindelius 1 966. 
1 Åkerman 1 974, kap. 8 .  Jfr även De Geer-Wester 1 975,  s. 14 ,  1 8- 1 9 . 
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Fig. 6. Kontakthierarki. 

sökning, och han ger inte heller förslag till hur en sådan kunde genomföras. Hans
sen är, som tidigare framkommit, betydligt konkretare, och Åkerman anser att 
framför allt data om befolkningsrörlighet samt giftermålsfält kan användas vid 
gränsdragningar mellan de olika begreppen. 2 

5 .  Kontakthierarki 

I fig. 2 och 3 har det som här kallas informationsspridning och innovationssprid
ning skisserats, byggt på kontaktmönster i ett samhälle och även på mönster av 
påverkan mellan personer och grupper. Grupp definierades inte i detta sam
manhang och det kan därför vara skäl att översiktligt behandla detta problem
komplex. Målsättningen här är att göra en förteckning över de sociala och rumsli
ga enheter, vilka kan vara relevanta vid klarläggandet av kontaktmönster i ett 
samhälle. 

Anta att vi vill undersöka en individs kontaktfält i ett agrart samhälle i slutet av 
1800-talet. Enligt definitionen på kontaktfält gör vi detta genom att kartlägga ifrå
gavarande individs kontakter med omvärlden. 3 Men kontakterna är givetvis inte 

2 Åkerman 1 9 74, kap. 8 .  
3 Morrill-Pitts 1 9 72, s. 367 .  
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likformiga eller lika intensiva med alla individer i omgivningen; det kan därför 
även vara önskvärt att uttala sig om kontaktfrekvensen för att eventuellt kunna få 
ett mått på vilken påverkan en individ utsätts för. 

Fig. 6 visar en tänkt kontakthierarki, vilken bygger på förutsättningen att ju 
längre bort, socialt eller rumsligt, en grupp befinner sig från en individ, desto 
mindre är kontakterna. Familjen tas som grundenhet, och de personer som hörde 
till hushållet utöver kärnfamiljen, såsom t.ex. far- och morföräldrar eller tjänste
folk, får väl anses komma därnäst. Sannolikheten för att man tämligen ofta träffa
de grannar får väl även anses vara stor, likaså att kontakt upprätthölls med släk
ten. Kontakterna med släkten var dock beroende av rumsliga avstånd. I de fall där 
huvuddelen av denna bodde i en annan by eller i en annan socken, får det väl an
ses att kontakterna med grannarna var livligare än med släkten. I vissa fall, t.ex. 
om ett hemman delats mellan syskon, kunde grannar och släkt vara identiska. 

I den mån det på bostadsorten fanns klart avgränsbara sociala grupper, t.ex. 
torpare och godsägare, stod givetvis den egna gruppen närmast och följaktligen 
hade man mera samröre med denna. Om vi har en by med en socialt relativt ho
mogen befolkning, kom denna förmodligen, bl.a. genom förekomsten av arbetslag 
och byastämmor, före den egna gruppen i socknen ifråga om kontakter. Och 
socknen bör väl ha kommit före andra orter, eftersom denna inte enbart var ett 
administrativt påbud utan även ett reellt sammanbindande organ för befolkningen 
genom kyrkan, sockenstämman och andra organ, vilka samlade befolkningen vid 
olika tidpunkter. 

Efter socknen skulle sedan följa andra orter enligt fallande besöksfrekvens. 
Detta behöver dock inte betyda att näst efter den egna socknen följer grannsock
narna. I normalfallet var det säkert så, men det finns exempel där grannsocknarna 
besökts mindre än orter, som låg långt från hemorten och t.o.m. utomlands. Dyli
ka kontaktmönster återfinns under tidsperioder med hög emigration eller med liv
liga arbetsvandringar utomlands. Exempel från modern tid går även att få om vi 
undersöker en ort, som har ett stort antal långpendlare. 

Den ovan gjorda hierarkin är givetvis inte giltig för alla individer i 1800-talets 
agrarsamhälle, utan får ses som ett medelvärde för personer, vilka bodde kvar på 
sin födelseort. Gör vi samma uppställning för en till orten inflyttad individ kom
mer preferenserna att vara något annorlunda. Likaså måste vi utgå ifrån att det 
fanns avsevärda skillnader i kontaktfälten för olika socialgrupper och åldersgrup
per. 
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111 . Bebyggelse, befolkningsrörelse, näringsliv, 

intern och extern rörlighet i Petalax 

1 .  Inledande översikt. Val av undersökningsområde 

Att planera en undersökning av spridningsförlopp i befolkningsrörligheten, 
speciellt i den utrikes rörligheten, på lokal nivå med utgångspunkt från individdata 
medför en lång rad överväganden och problem. Ett av de svåraste är valet av un
dersökningsområde. Det kan därför inledningsvis vara på sin plats att något berö
ra de kriterier, som använts vid detta val. 

Först av allt gäller det att utse ett område i Vasa län i vilket utrikeskontakterna 
varit omfattande och där även förändringarna i dessa varit betydande. Såsom 
nämnts förekom huvudsakligen tre alternativ för utrikeskontakterna, Ryssland, 
Sverige och Amerika, och det vore därför motiverat att välja ett område där dessa 
tre förekom och dominerade under olika perioder. Studerar vi kartserien i De Geer
W ester som visar dominerande alternativ för utrikes rörlighet i Vasa län 1 86 1  -
1 890 1 finner vi en rad både finsk- och svenskspråkiga socknar som har dessa 
karaktäristika, men vi kan samtidigt se att det inte finns något bra exempel på en 
ort, vilken samtidigt fyller kravet på stor omfattning. I de fall som övervägts är 
rörligheten till Ryssland för låg för att en undersökning skall vara meningsfull. 
Däremot finns exempel på socknar som under den ifrågavarande perioden först 
hade stark dominans för Sverige och samtidigt omfattande utvandring till Ameri
ka eller stark dominans för Ryssland och senare för Amerika. Det står alltså klart 
att det inte är möjligt att välja en socken som 1 86 1  - 1 8 90 i likhet med länet som 
helhet först hade dominans för Ryssland, sedan för Sverige och slutligen för Ame
rika, utan att ett område som hade dominans för två av de tre alternativen måste 
väljas. 

Kravet på omfattande kontakter gör att inga inlandssocknar i Vasa län kan 
komma ifråga, utan valet måste stå mellan socknarna i det svenskspråkiga kust
området. I den norra delen av detta område i Gamlakarlebyregionen fanns kärn
området för kontakterna med Ryssland och här börjar också utvandringen till 
Amerika tidigt. Rörligheten till Sverige var av mindre betydelse och dominerade 
aldrig. Kustområdets mellersta del, vilket omfattar socknarna från Munsala i norr 
till Närpes i söder, hade den överlägset största utrikes rörligheten med Sverige 
som dominerande alternativ, men hade samtidigt också tidig och under perioden 

' De Geer-Wester 1 975, Bil. 2, fig. 1 6 . 1 -6.  
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starkt ökande utvandring till Amerika. Det södra området, vilket omfattar sock
narna Tjöck, Lappfjärd och Sideby, hade för låg rörlighet för att kunna komma i
fråga.2 Då återstår alltså två huvudalternativ; att antingen studera spridningen av 
utvandringen till Amerika och nedgången till Ryssland och i viss mån Sverige och 
göra detta med material från den norra regionen eller att studera spridningen och 
nedgången av rörligheten till Sverige i jämförelse med den begynnande Amerika
emigrationen i det mellersta området. 

Vid valet av alternativ har jag stannat för det senare, eftersom det här endast 
finns två alternativ som var för sig hade stor betydelse och detta förhållande ligger 
tämligen nära idealsituationen för en studie av ett spridningsförlopp; nämligen att 
något nytt gradvis växer fram samtidigt som ett tidigare alternativ minskar i om
fattning. 

Både det norra och det mellersta området fyller någorlunda kraven på omfatt
ning och förändring. 

Återstår så att välja undersökningsenhet i det mellersta området. Eftersom om
rådet är stort går det inte, av arbetsmässiga skäl, att i undersökningen ta regionen 
som helhet, utan avsevärda inskränkningar måste göras. Här står det även klart 
att t.o.m. två stocknar är en för tung enhet, och undersökningen måste därför kon
centreras till en enda socken. 

Eftersom studien skall behandla den externa befolkningsrörligheten är det av 
vikt att välja en socken som inte ligger alltför nära ett urbant centrum med stark 
influens på socknen ifråga. I ett flertal studier har det nämligen framkommit att ett 
område, som ligger inom ett starkt urbant influensfält har lägre utrikes rörlighet 
än orter som ligger utanför detta fält.3 Inom det aktuella området finns endast en 
stad, Vasa, medan tre andra städer Nykarleby, Kaskö och Kristinestad ligger i 
omedelbar anslutning till området. Av dessa städer kan endast V asa, som under 
trettioårsperioden 1860 - 1890 tillväxte från 3 966 invånare till 10 297, antas ha 
utövat dragningskraft på området. De övriga städerna var stagnerande, och behö
ver därför inte tillmätas någon större betydelse.4 

För att undvika den distraherande inverkan Vasas influens kan ha haft på den 
externa rörligheten i en socken borde ett område, vilket endast i ringa grad påver
kades av denna utses. I så fall skulle någon av socknarna Munsala, Oravais, När
pes eller Korsnäs kunna komma ifråga. Här ställer dock källäget hinder i vägen. 
Kunskapen om den externa rörligheten bygger i huvudsak på uppgifter i passjour
naler, vilka fördes av länsstyrelserna eller städernas magistrater. I Munsala och 
Oravais uttogs en del pass i Nykarleby och i Korsnäs och Närpes uttogs en stor 

2 Ibid., s. 74-75 .  
3 Se t.ex. De Geer 1 959 ,  passim; Norman 1974, s .  1 0 1- 108 ;  Kronborg-Nilsson 1 975 s .  

1 40- 143 .  
4 De Geer-Wester 1 975,  s. 47-49. Det hade i detta sammanhang varit önskvärt att kunna fast

ställa Vasas urbana influensfält utgående från flyttningslängderna i Vasa. Detta har dock inte här 
varit möjligt att genomföra. 
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Tabell 1 .  Utrikes befolkningsrörlighet i Maxmo, Petalax och Pörtom 1 86 1 - 1 890 fördelad på 
destinationer. 0 

/ 0 0  MFM.a 

Socken/ 1 8 6 1  1 86 6  1 87 1  1 8 7 6  1 8 8 1  1 886  Folkmängd 
Destinat ion -65 -70 -75 -80  -85  -90  1 890  

Maxmo 2069 
Ryssland 0 , 1  
Sverige 0 , 1  8 , 1  9 , 5  28 , 1  1 9 , 1  
Amerika 0,4 0,9 8 ,0 10 ,2  

Petalax 2 1 2 1  
Ryssland 0 ,3  0,4 0 , 1  
Sverige 0,6 0,5 3 ,4 1 8 ,9 46,6 27 , 5  
Amerika 0,5 4,0 1 3 ,5 

Pörtom 326 1 
Ryssland 0 ,6 0 ,1  0 ,1  0 ,2 
Sverige 1 ,8 1 ,8 2 1 ,5 1 6 , 1  20,0 1 5 ,8 
Amerika 0,5 0,6 0,8 9 ,7 

a Här anförda tal bygger på Anna-Leena Toivonens excerpter. Vid kontroll av dessa visade det 
sig att talen för 1 870-talet var för låga. För Petalax del har dessa, såsom senare kommer att 
framgå korrigerats. Här används dock de okorrigerade t alen vid jämförelsen, eftersom en lik-
nande rättelse inte kunnat göras för M axm o och Pörtom . Närmare om detta i Exkurs . J fr även 
De Geer- Wester 1 9 7 5 ,  s. 92 ,  not 7 .  

Källa: Passjoumaler 1 86 1 - 1 890 ,  VLA ; FOS, VI , 3 7 ,  tab . I I .  

del av passen vid magistraten i Kaskö.5 I ingen av dessa städer finns passjournaler 
bevarade från tiden före år 1872 och dessutom är de bevarade serierna, förutom 
att de är bristfälligt förda, inte kompletta.6 På dessa grunder kan ingen av de 
nämnda socknarna väljas. Det förefaller alltså vara nödvändigt att välja en sock
en närmare Vasa. Bortväljes de socknar, som gränsar till staden återstår sju sock
nar: Vörå, Maxmo och Kvevlax i norr och Malax, Bergö, Petalax och Pörtom i 
söder. Av de kvarvarande ligger Vörå, Maxmo, Petalax, Pörtom och Bergö längst 
bort från Vasa. Ser vi till antalet passtagare från socknarna finner vi att Vörå, som 
hade en befolkning på 8 4 70 personer år 1890, hade över 1 400 passtagare vissa 
femårsperioder, liksom att Bergö endast hade ett fåtal uttagna pass ;7 Vörå skulle 
alltså arbetsmässigt bli för omfattande, Bergö inte ge nödvändigt material. Max
mo, Petalax och Pörtom återstår alltså som tänkbara undersökningsområden. 

För att utröna om någon av dessa socknar forskningsmässigt erbjuder fördelar 
framför de övriga är det skäl att närmare studera rörlighetstalen i dessa (tab. 1). 
Vid denna jämförelse framgår att alla tre socknarna hade betydande utrikes rör
lighet, och vidare att alla hade få kontakter med Ryssland. Rörligheten till Sverige 
var omfattande och utvandringen till Amerika var under perioden 1886 - 1890 

5 Jfr passjoumaler från Nykarleby resp. Kaskö magistrat, VLA. 
6 De Geer-Wester 1 975 ,  s. 96, 1 04. 
7 FOS, VI ,  3 7, tab. Il ; De Geer-Wester 1 975 ,  tab. 1 9 .  
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tämligen stark. Vissa skillnader finns dock: Amerikaemigrationen kommer något 
senare igång i Petalax än i de två övriga och både Maxmo och Pörtom har tidigare 
än Petalax täta kontakter med Sverige. Men ifråga om intensitet ligger Petalax 
högst under slutet av perioden både vad beträffar Sverige och Amerika och dess
utom sker tillväxten och nedgången snabbare än i de två övriga socknarna. Pör
tom har den största folkmängden med 3 26 1 invånare år 1890, medan Maxmo 
och Petalax är mindre med drygt 2 000 invånare vardera. 

Det framgår således att alla tre uppfyller de tidigare uppställda kraven på om
fattande utrikeskontakter och betydande förändringar ifråga om riktning. Det 
förefaller därför egalt vilken av socknarna som utses till undersökningsområde. 
Jag har stannat för Petalax, framför allt därför att denna socken 1881  - 85 uppvi
sar de livligaste kontakterna med Sverige i hela Vasa län8 med betydande för
ändringar från period till period. Framhävandet av kravet på förändringar, vilka 
skett under kort tid, kan kanske förefalla överdrivet, men då spridningsförlopp 
studeras är detta krav av stor vikt, eftersom resultaten kan förväntas bli säkrare 
om undersökningspopulationen går att hålla konstant i så stor utsträckning som 
möjligt. I en befolkning sker givetvis hela tiden en förändring av uppsättningen in
divider, vilka är beslutsfattare då det gäller flyttningar och arbetsvandringar. I ett 
flertal undersökningar har det konstaterats, att personer i åldern 1 5-35 har den 
högsta rörligheten9 , medan personer över 45 år har låg flyttningsfrekvens. Om 
t.ex. rörligheten till Sverige på en ort ökar långsamt så att intensiteten fördubblas 
från 1865 till 1890 har vi 1890 fått helt nya individer i de flyttningsfrekventa ål
dersgrupperna. Sker däremot fördubblingen eller en ännu större ökning under 
t.ex. en femårsperiod fås endast mindre förändringar i fråga om individer i den ak
tuella ålderskategorin. Vill man däremot studera eventuell konstans eller för
ändringar i en orts flyttningsfält säger det sig självt att undersökningen bör 
sträcka sig över en period på 25 till 30 år eller längre. 

Hittills har endast faktorer, vilka är nödvändiga för att göra en undersökning 
av spridningen framhävts, och frågor om undersökningsområdets representativi
tet har inte berörts. 

Vilka kriterier skall då användas för att utröna i hur hög grad Petalax är repre
sentativt för Vasa län eller för svenska Öster botten? Det främsta kännetecknet 
bör väl, eftersom det här är fråga om att studera kontakterna med utlandet, vara 
god överensstämmelse mellan förändringarna i utrikes rörlighet i Petalax och i 
omkringliggande områden. Men även andra aspekter såsom demografiska, socia
la och ekonomiska bör här beaktas. I det följande kommer dessa frågor att berö
ras i samband med att en allmän presentation av Petalax socken görs. 

8 De Geer-Wester 1 975,  s. 57 .  
9 Norling-Rydberg 1 965,  s. 33 ;  Åkerman 1 9 7 1 ,  s. 80; Kronborg-Nilsson 1975 ,  s. 238 .  
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Fig. 7. Karta över svenska Österbottens och Vasa läns socknar. 

2. Bebyggelsens rumsliga utbredning och struktur 

Petalax är en kustsocken, som ligger ca 40 km söder om Vasa (fig. 7). Genom sitt 
läge vid kusten hade sockenborna möjligheter till goda förbindelser sjövägen med 
närliggande finländska områden och även med områden på den mitt emot belägna 
svenska kusten. Socknen hade landsvägsförbindelser norr- och söderut genom 
den gamla kustlandsvägen. 1 

' Smeds 1 935 ,  s. I .  
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Fig. 8. Karta över bebyggelsen i Petalax år 1 900. 
Källa : Fig. 9. 
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Fig. 9. Karta över Petalax kommun år 1 900 uppgjord av J.A. Åkerman. 
Källa : Karta öfver Petalaks kommun i Malaks socken i Wasa län, upprättad för delning af kom
munen i folkskoledistrikt år 1 90 1  af J.A. Åkerman, 225/290, 1 900, KO I, YLA. 

Landsväg österut till grannsocknen Pörtom och till de inre delarna av landet 
fanns även tidigt, men denna kan förväntas ha varit av mindre betydelse eftersom 
den ledde till det glesare befolkade inlandet. Petalax ligger inom en region, som se
dan gammalt varit helt svenskspråkig, med endast några procentenheter finskta-

29 



!ande befolkning, och socknen omges på alla sidor av svenskspråkiga områden, 
med Bergö i väster, Malax i norr, Pörtom i öster och Korsnäs i söder. 

Även om Petalax låg vid kusten kan socknen inte under 1800-talet karaktäri
seras som kust- eller skärgårdsbygd eftersom jordbruket var den dominerande 
näringen och fisket spelade en underordnad roll. Socknen bör därför snarast, i lik
het med Malax, klassificeras som ådalsbygd. 2 Bebyggelsen var liksom även idag 
koncentrerad till slättlandet kring Petalax å, och bosättningen vid kusten var spar
sam. Fig. 8 ger en bild av bebyggelsen kring sekelskiftet. Kartan är uppgjord efter 
en förlaga från år 1 900 (fig. 9).3 Denna verkar vara gjord av en person med någor
lunda god lokalkännedom. Den har gjorts för indelning av socknen i folkskoledis
trikt och eftersom den tekniskt uppvisar många brister, kan det vara skäl att när
mare granska denna karta. På kartan från 1 900 finns 1 90 bostadshus utmärkta. 
Överensstämmer då detta antal med de verkliga förhållandena vid denna tidpunkt 
och är den rumsliga fördelningen av bebyggelsen riktig? 

En dylik kontroll är svår att genomföra eftersom det inte finns något annat 
kartmaterial från denna tid, vilket skulle ge en uppfattning om bebyggelsens om
fattning och utbredning i hela socknen.4 I brist på dylikt jämförelsematerial är vi 
hänvisade till statistiska uppgifter av olika slag, och här finns för tiden omkring 
sekelskiftet fyra, av varandra mer eller mindre oberoende, källor att tillgå. 

I samband med att de summariska folkmängdstabellerna uppgjordes i för
samlingen skulle även en redovisning av antalet hushåll göras. Hushållsuppgifter 
började föras 18 1 5  och avgavs fram till 1875 vart femte år, från 1880 var tionde. 
Dessa uppgifter är givetvis värdefulla, men kan de samtidigt ge uppgifter om 
beståndet av bostadshus i församlingen? Det är inte troligt att antalet hushåll är 
lika med antalet hus, eftersom två eller flera hushåll kunde dela på ett bostadshus. 
Det går inte att med någon större säkerhet klarlägga boendeförhållandena i efter
hand med ledning av kommunionboken, ty även om två hushåll finns antecknade 
på samma uppslag kan vi inte därmed även ta för givet att de delade bostad. Upp
giften om att det fanns 4 1 7  hushåll i Petalax år 1 900 kan därför inte användas 
som jämförelsetal. 5 

Mantalslängder uppgjordes årligen hushållsvis över den i socknen boende be
folkningen. Varje hushåll fördes på det hemman, eller den hemmansandel de ägde, 
arrenderade eller var bosatta på.6 Det bör alltså vara möjligt att med hjälp av en 
karta över ägofördelningen få en riktig fördelning av hushållen i socknen. En dylik 
kartbild skulle ha varit fullt tillräcklig för denna undersökning, eftersom det pri-

2 Smeds 1 940, s. 83 .  
3 Vasa länsstyrelse, Landskansliet 225/290, 1 900 KD 1 ,  VLA. 
4 I samband med storskiftesförrättningen i Petalax, vilken avslutades 1 909, uppgjordes utförliga 

kartor, men dessa omfattar enbart Petalax kyrkby. 
5 Folkmängdstabell 1 900, PKA. 
6 Se förordningen om mantalsskrivning i Finland 9. 1 2. 1 878 och 1 0.4. 1 894. FFS 1 878,  nr 27 ;  

FFS  1 894, n r  20. 
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mära här är att ge en bild av befolkningsagglomerationer. Detta går dock inte att 
genomföra ty en sammanhängande ägokarta saknas. Även om det går lättare att 
få fram de enskilda hushållen från mantalslängderna än från kyrkoböckerna kan 
man inte heller med ledning av mantalslängderna få klarhet i boendeförhållande
na. Längderna är nämligen uppgjorda efter betalande och fria rökar, där en rök 
motsvarar ett hushåll. Vissa brukningsdelar var sämjodelade mellan t.ex. två brö
der, vilket ledde till att de skattemässigt kom att dela på den grundränta, som 
ålagts hemmanet. I mantalslängden införs bådas hushåll separat, varvid en 
betecknas som bonde och den andre som medåbonde. I vissa fall kan det finns 
t.o.m. tre medåbönder. 7 

Kan det då antas att antalet skattlagda brukningsdelar motsvarar antalet bo
stadshus, d.v.s. att medåbönderna delar även bostad. Helmer Smeds anser, i en 
studie över grannsocknen Malax, att så varit fallet, och han räknar en hemmans
del med två åbor som en rök.8 Det är dock tveksamt om detta synsätt går att til
lämpa generellt ; i en del fall överensstämmer säkert detta med de verkliga för
hållandena, men i en hel del fall är det osäkert, eftersom vi då får hushåll som om
fattar över 20 personer.9 Till dessa tal skall säkert i en del fall läggas enmanshus
håll, vilka finns antecknade på hemmanet som skilda hushåll, men som i vissa fall 
var inneboende. Bland sytningstagarna fanns det troligen även flera som skall räk
nas in i bondehushållen, vilket då ytterligare skulle höja personantalet per hushåll. 
Även om man i likhet med Smeds anser att medåbönder delade bostad kan man 
inte för den skull uttala sig om antalet bostadshus i en socken. Utöver bondegrup
pen finns nämligen ett betydande antal obesuttna, vilka i mantalslängderna är 
upptagna som egna hushåll. Även om de betecknas som inhyses är det sannolikt 
att de flesta bodde i ett eget hus eller i en avskild del av en bondgård. Detta an
tagande stöds av uppställningen i mantalslängderna. Det förefaller som om ett 
hushåll definierats som ett matlag, d.v.s. som alla de personer som erhåller kost av 
en och samma hushållsföreståndare, ty det förekommer fall där pigor och dräng
ar, hemmavarande syskon och åldriga föräldrar och övriga personer finns an
tecknade på ett och samma hushåll. I andra fall åter står dessa grupper som sepa
rata hushåll. Vi kan alltså anta att varje hushåll även bildar ett eget matlag. 

I en noggrant genomförd undersökning av de socialekonomiska förhållandena i 
Finlands landskommuner år 190 1 under ledning av Hannes Gebhard användes 
matlag som definition på hushåll. 1 Enligt denna fanns i Petalax 3 56 hushåll, och 
av dessa hade 16 hushåll eller 4,5 % ingen särskild bostad.2 Antalet inneboende 
var således lågt, vilket förefaller bekräfta att mantalslängderna är förda enligt lik-

7 Mantalslängd för Petalax 1 8 70, Nyby nr 10,  YLA. 
8 Smeds 1 935 ,  s .  202. 
9 En!. folkmängdstabellen 1 870 fanns inget hushåll på över 15 personer i församlingen, och inte 

heller senare finns något sådant. År 1 900 omfattade det största hushållet 14 personer. 
' Gebhard 1 9 1 3 , s. 9- 1 0. 
2 Gebhard 1 9 1 0, s. 62. 
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nande principer. Men trots de tillförlitliga uppgifterna i denna undersökning kan vi 
inte heller här få vetskap om antalet bostadshus eftersom hushållen relateras till de 
faktiskt bebodda bostadslägenheterna i socknen. 3 

Utöver de nämnda källorna finns ytterligare en som i någon mån kan ge besked 
om bostadshusens antal. I samband med guvernörernas femårsberättelser in
samlades från och med 1880 uppgifter om antalet boningshus i varje socken. In
samlingen skedde genom att kommunalstyrelsen lämnade en summarisk uppgift 
för hela kommunen till guvernörsämbetet. De inkomna uppgifterna visade sig 
dock så bristfälliga och "otillförlitliga att de icke kunna afgifva någon värklig 
belysning av det ämne de beröra",4 att de bortlämnades ur statistiken fr.o.m. år 
1900. Trots dessa brister kan det vara skäl att nämna även dessa tal. Ar 1880 
fanns enligt statistiken 273 boningshus och 1885 har antalet ökat till 294. Fem år 
senare har antalet minskat något och år 1895 har husens antal ökat med 45 till 
3 32.5 Speciellt den kraftiga ökningen från 1890 till 1895 gör att uppgifterna även 
för Petalax måste ifrågasättas, likaså verkar det oförklarligt att antalet under den 
föregående femårsperioden ( 1885- 1890) minskade. 

I tab. 2 har de olika källornas uppgifter sammanförts. Överensstämmelsen mel
lan mantalslängderna och folkmängdstabellerna är som synes dålig, speciellt från 
1890. Detta har sin främsta förklaring i att mantalslängderna skall uppta den när
varande befolkningen,6 medan i folkmängdstabellerna hela befolkningen, d.v.s. 
även frånvarande finns med.7 Skillnaderna mellan Gebhards uppgifter och man
talslängden förklaras delvis av att de tidsmässigt inte helt sammanfaller, men 
framför allt av att frånvarande personer medtagits även i mantalslängderna.8 

Såsom framgått finns det ingen tillförlitlig källa att tillgå om antalet bostadshus 
skall bestämmas. Det torde dock vara klart att 190 hus är ett för lågt antal; det 
verkliga talet år 1900 bör ha varit drygt 300 och kartan uppvisar därmed allvarli
ga brister. En jämförelse med en karta från 19 13 visar dock att vi får en tillfreds
ställande bild av bebyggelsens rumsliga fördelningen i socknen,9 och därför bör 
kartan från 1900 vara användbar för de syften den här kommer att brukas. 

I Petalax fanns två byar, Petalax kyrkby och Nyby, vilka såsom framgår av fig. 
8, var tämligen olika till sin bebyggelsestruktur. Kyrkbyn hade en tätt samlad bo
sättning omkring kyrkan med endast enstaka gårdsgrupper i andra delar av byn. 
Nyby däremot hade en helt annan typ av bosättning. Här finns ingen "kärnby" i 
egentlig mening utan bebyggelsen är samlad i ca tio gårdsgrupper fördelade tämli-

3 Ibid. ,  s. 1 3 .  
4 FOS, Il, 4 ,  s .  12 .  
' FOS, I l ,  8 ,  s. 39 .  
6 FFS 1 878, Nr 27,  21 § ;  FFS 1 8 94, Nr 20,  2 § ,  7 § ,  
7 Beträffande den frånvarande befolkningen se Exkurs. 
8 Gebhard 1 9 1 3 ,  s. 3-6. 
9 Finlands ekonomiska karta (Häradskarta), Blad VII :2, Blad VII :3 ,  Lantmäteristyrelsen 19 I 3. 

Denna karta visar en mera spridd bebyggelse speciellt vad beträffar Petalax kyrkby. Detta har sin 
förklaring framför allt i den utflyttning som skedde i samband med storskiftet. 
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Tabell 2 .  Antal hushåll och boningshu s i Petalax 1 870- 1 900. 

Antal hushåll enligt Antal 

År Mantalslängd Folkmängd s-
boningshus 

Gebhard enl. FOS 
tab . 

1 870 343  3 1 3  

1 880 408 4 2 1  2 7 3  

1 890 367  4 3 1  287 
294  ( 1 885 ) 

3 3 2  ( 1 895 )  
1 900 4 1 4  4 1 7  356  ( 1 9 0 1 )  

Källa: Mantalslängder 1 8 70- 1 890 ,  YLA ; Folkmäng:rlstabeller 1 8 70- 1 890 ,  PKA ; G ebhard 
1 9 10 ,  s. 6 2 ;  FOS , Il , 4-7 .  

gen jämnt över hela byns område. Orsakerna till dessa strukturella olikheter får 
tillskrivas det faktum att Nyby befolkades betydligt senare än kyrkbyn och att 
storskiftet i denna genomfördes först I 909. 1 

Från tidigt 1800-tal finns inget kartmaterial som skulle ge uppgifter om bebyg
gelsen. Det är dock troligt att Nyby och utmarkerna i kyrkbyn var mycket glest 
befolkade vid denna tid och att huvuddelen av de 445 invånarna2 i Petalax för
samling år 1810 bodde i kyrkbyns centrum. Ur jordregistret framgår nämligen att 
nybyggesutbrytning i Nyby förrättades 1794, vilket tyder på att bosättningen var 
av tämligen sent datum.3 Detta bekräftas av undersökningar gjorda av Ingvar S. 
Melin om nybyggen i svenska Österbotten. Antalet hemmansgrupper fördubbla
des från 13 till 26 i Petalax under slutet av 1700-talet, och 1 1  av dessa bestod av 
nybyggen i Nyby medan 2 nybyggen grundas på kyrkbyns utmarker.4 Den senare 
kolonisationen kan inte här närmare beröras, men det förefaller som om denna 
skulle ha avstannat under 1800-talet, eftersom inga nya hemmansnummer till
kommer i Nyby och endast tre nya tillkommer i kyrkbyn.5 Expansionen av bebyg
gelsen skedde tydligen, med undantag för dessa nybyggen, inom ramen för de re
dan befintliga hemmanen.6 Under slutet av 1800-talet ( 1870- 1900) anläggs, att 
döma av uppgifterna i mantalslängderna, i alla händelser inga nybyggen. Anläg
gandet av torp kan även sägas vara en form av nybygge i den mån de grundas på 
hemmanens utmarker. Om detta sker i stor omfattning kan vi få betydande för
ändringar i bosättningens rumsliga fördelning. Enligt mantalslängderna minskar 

1 Jordregister över Petalax kommun 20/8, VLK. 
2 Lindelöf 1 923 ,  s. 6. 
3 Jordregister över Petalax kommun 20/8, VLK. 
4 Melin 1 966, s. 234, 250-25 1 .  
5 D e  tre nya hemmanen är : nr 1 7. Granberg, 1 8 .  Långbacka och 1 9 .  Hultholm. J fr  Mantals

längd 1 870, VLA. 
6 Detta stöds av att det i folkmängdstabellerna för Petalax församling 1 8 1 5- 1 870 inte finns ett 

enda omnämnande om nybyggen på överloppsjord och allmänningar. Jfr även Kilpi 1908, s. 32 .  
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dock antalet torp under perioden 1870- 1890 från 35  till 13 7 och 190 1 fanns det 
endast 6 torp.8 Denna förändring ansluter sig för övrigt nära till den allmänna 
nedgång som noteras i Vasa län.9 

Antalet bondehushåll i Petalax ökade betydligt perioden 1870- 1900; från 159 
till 194. 1 Det ledde förmodligen till en märkbar ökning i antalet bostadshus. Men 
eftersom flertalet nya brukningsenheter tillkom genom hemmansklyvning är det 
föga troligt att det skedde några genomgripande förändringar i bebyggelsens för
delning perioden 1870- 1900. Det är sannolikt att ökningen skedde genom en för
tätning av redan befintliga gårdsgrupper. Inte heller ökningen av backstugor kan 
ha medfört speciellt stora förändringar. Backstugorna uppfördes nämligen på 
mark, som tillhörde något hemman eller på byns mark. Mot bakgrund av detta 
kan det därför göras gällande att kartbilden från 1900 även bör ge en tämligen 
god bild av bebyggelsens rumsliga fördelning år 1870. 

3. Befolkningsrörelse 

Vasa län hade under senare delen av 1800-talet den största folkökningen av Fin
lands län. Denna ökning får tillsrkivas det stora födelseöverskottet.2 Inom länet 
fanns betydande regionala skillnader. Medan länets landsbygd uppvisar en folk
ökning på 95,9 % under perioden 184 1- 1890 har landskommunerna i svenska 
Österbotten en tillväxt på 62,3 %, och därmed ligger dessa avsevärt under länsge
nomsnittet. Inom svenska Österbotten fanns dock avsevärda variationer. Sock
narna i den norra delen av området uppvisar långsammare tillväxt än de sydliga 
socknarna, och dessa har i ett flertal fall en tillväxt som är större än länets lands
bygd. Petalax befolkning ökar med 1 1 1,3 % under denna period och endast två 
socknar i svenska Österbotten, Sideby med 1 16,2 % och Pörtom med 12 1,4 %, 
har större folkökning.3 

Följs befolkningsutvecklingen i Petalax under en längre period finner vi att 
socknens folkmängd ökade med 377  % 18 10- 1890, medan ökningen för det 
svenska området under samma tid var 148 % och för rikets landsbygd 16 1 %.4 

Det visar sig även att Petalax hade en exceptionellt hög tillväxt ; ingen annan sock
en i svenska Österbotten har ökning över 300 %. Korsnäs, som har den näst högs
ta tillväxten, ökade med 268 %.5 

7 Mantalslängd 1 870, 1 890, VLA. 
8 Gebhard 1 9 1 3 ,  s. 105. Antalet torp i Petalax 1 90 1  har beräknats enligt samma principer som 

Eino Jutikkala använt. Jutikkala 1 963 ,  s. 5 1 4, not I .  
9 Jutikkala 1 963,  s .  387-39 I .  
1 Mantalslängd 1 870, 1 890, VLA. 
2 FOS, VI, 33, tab. 235 .  
3 FOS, VI ,  29, tab. 1 ;  Lindelöf 1 923, tab. I .  
4 Ibid. Här kan inte jämförelse göras med Vasa län, ty befolkningssiffror före 1 840 saknas i 

statistiken. 
5 Lindelöf I 923, tab. I .  
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Tabell 3 .  Befolkningsrörelsen i Petalax 1 8 1 1 - 1 890 jämförd med svenska Österbottens och 
Finlands landsbygd . 

Bef. ökn. gynnsammare (+) 
el. ogynnsammare (-)  än 
(0 / oo per år) 

Period 

1 8 1 1 -20 
2 1 - 30 
3 1 -40 
4 1 - 5 0  

1 85 1 -60 
6 1 - 7 0  
7 1 -80  
8 1 -90 
9 1 - 00 

640 
884 

1 004 
1 22 2  

1 496 
1 6 1 8  
2037 
2 1 2 1  
2008 

35 ,9 
3 2 ,0 
1 2 ,7  
1 9 ,6  

20 ,2  
7 ,8 

2 2 ,9 
4,0 

- 5 ,5 

a omfattar endast 1 82 6 - 30. 

1 4,0 ( 1 2 ,9)0 

1 6 ,9 2 ,9  
2 3 ,6 -2 ,7 

1 7 ,7 -0,9 
1 0 ,9 - 3 , 3  
24,6 - 3 ,9  
1 3 ,2  - 1 0 , 1  
1 0 , 3  - 1 4, 1  

Sv. Österb . 
landsb . 

+ 1 6 , 3  
+ 1 6 ,7 
+ 5 ,5 
+ 3 , 2  

+ 9 , 5  
+ 6 ,5 
+ 9 ,6 
- 2 ,7 
- 9 , 3  

Fin! . landsb . 

+ 5 ,8 
+ 1 6 ,9 
+ 7 ,8 
+ 7 ,8 

+ 1 3 ,6 
+ 7 ,8 
+ 8 ,7 
- 8 ,8 
- 1 5 ,5 

Källa: Folkmängstabeller 1 8 1 5 - 1 900, PKA; Tabeller över befolkningsrörelsen 1 8 2 1 - 1 900 , 
PKA; FOS ,  VI, 2 9 ,  tab .  1 ;  Lindelöf 1 92 3 ,  tab .  1 .  
Beträffande den bristande överensstämmelsen mellan folkmängdsförändringama och födelse
överskottet samt nettot av omflyttningen se Exkurs. 

Studeras tillväxten i Petalax närmare framgår att ökningen var störst i böjan av 
1800-talet, speciellt framträdande är perioden 18 1 1-20 med en årlig befolk
Iiingsökning på 3 5,9 %0 (tab. 3). Perioden 183 1-40 noteras en betydande ned
gång, vilken får tillskrivas nödåren 1832-33, medan ökningen igen är ca 20 %0 
per år under 1850- och 1860-talen. Nödåren 1866-68 påverkar tillväxten under 
det följande decenniet, men på 1870-talet nås igen ett högt tal. Efter 1880 avtar 
tillväxten starkt och under 1890-talet noteras en minskning i folkmängden. 

Jämförs tillväxttalen med motsvarande tal för svenska Österbotten och för Fin
lands landsbygd framgår att Petalax fram till 1880 varje period har betydligt star
kare tillväxt, men att denna tendens bryts på 1880-talet; på 1890-talet är ned
gången dock inte lika stark som i övriga delar av svenska Österbotten. 

Den starka folkökningen berodde under större delen av 1800-talet på ett bety
dande födelseöverskott. I början av perioden, fram till 1830-talet, bidrar dock 
även ett positivt flyttningsnetto till ökningen, men från 1840-talet och fram till 
sekelskiftet har socknen flyttningsförluster, vilka tenderar att öka. 

Följer vi utvecklingen framåt i tiden kan vi konstatera, att folkmängden fortsät
ter att minska, och att denna minskning är speciellt påtaglig 190 1- 19 10 då ned
gången är hela 567 personer eller 32,9 %0 per år (tab. 4), trots att vi samma period 
har ett positivt netto mellan födelseöverskott och flyttningar. Denna avvikelse har 
sin förklaring i att det 19 10 görs skillnad på närvarande och frånvarande befolk
ning. Petalax hade, såsom senare kommer att framgå, haft en betydande ut-
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Tabell 4. Befolkningsrörelsen i Petalax 1 90 1 - 1 970 jämförd med svenska Österbottens och 
Finlands landsbygd . 

Period 

1 90 1 - 1 0  
1 1 -20 
2 1 - 30 
3 1 -40 
4 1 -5 0  

195 1 -60 
6 1 -70  

1441 
1 6 24 
1486 
1 384 
1 602 

1 438  
1 320 

-32 ,9 
1 1 ,9 

- 8 ,9 
- 7 , 1 
- 3 ,7 

- 10,8 
- 8 ,6 

10 , 2  
8 ,5 
6 ,0 

- 0 , 1  
2 ,0 

6 ,5 
3 ,5 

- 6 , 1  
- 3 , 3  

- 4,4 
- 1 2 , 5  
- 4 , 1  

- 3 ,2 
- 2 ,6 

Bef. ökn . gynnsammare (+) 
el. ogynnsammare (-)  än 
(0 / 0 0  per år) 

Sv. Österb . 
landsb . 

- 14 ,6 
+1 1 , 1  
- 8 ,5 
- 3 ,8 
- 3 ,6 

- 3 ,5 
- 2 , 1  

Fin!. landsb . 

-27 ,8 
+ 7 , 3  
- 3 ,7 
- 4 , 2  
+ 0 , 1  

- 3 ,6 
- 0 , 1  

Källa: Folkmängdstabeller 1 900- 1 940,  PKA; Tabeller över befolkningsrörelsen 190 1 - 1 940,  
PKA; FOS,  VI ;  SÅF 1 9 4 1 - 1 972 .  

vandring och eftersom emigranterna inte registrerades som utflyttade eller frånva
rande förrän 19 10 får vi ett så stort utslag 1901- 19 10. Detta innebär att folk
mängdstalen, som anges under den period som utrikes flyttningar talrikt förekom, 
d.v.s. omkring 1870- 19 10 är för höga.6 Efter 19 10 stiger folkmängden igen för 
att sedan visa en fallande tendens fram till slutåret 1970. Här är att märka att den 
siffermässiga ökningen 194 1-50 inte motsvaras av en reell ökning utan beror på 
att beräkningsenheten 1940 måst ändras från Petalax församling till Petalax kom
mun, och därmed inräknas även de personer, vilka hörde till frikyrkosamfund och 
civilregistret. 7 

Vi kan konstatera att även under perioden 190 1- 1970 uppvisar socknen kon
stant inrikes flyttningsförlust (tab. 4) och att förlusten som helhet skulle vara 
betydligt större om även emigrationen inräknas. Födelseöverskottet minskar 
betydligt de första decennierna efter sekelskiftet och 19 3 1-40 överstiger antalet 
födda antalet döda. Under efterkrigstiden ökar födelseöverskottet igen och ligger 
på 1950-talet på samma nivå som under 1920-talet. 

I fig. 10 ges en särredovisning av de allmänna födelse- och dödstalen 
1816- 1970. Såsom framgår har församlingen oerhört höga födelsetal i början av 
perioden, högst 1826-30 med 69,0 %0 av medelfolkmängden. Detta tal är bland 
de högsta som någonsin konstaterats. Inom den demografiska forskningen har 
ofta de allmänna födelsetalen i provinsen Quebec anförts som exceptionellt höga. 
Under perioden 17 1 1- 1850 låg födelsetalen i Quebec konstant över 50 %0, och 
åren 17 1 1-20 och 1761-70 noterades de högsta talen med 56,8 %0.8 

6 För en närmare diskussion av detta se Exkurs. 
7 Ibid. 
8 Henripin - Peron 1972, s. 2 1 7-2 1 8 . 
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Fig 1 0. Allmänna födelse- och dödstal i Petalax 1 8 16- 1970  i promille av medelfo lkmängden per 
femårsperiod, samt folkmängden i absolu ta tal . 
Källa : Tabeller över befolkningsrörelsen 1 8 1 6- 1 940, PKA; Folkmängdstabeller 1 8 1 5 - 1 940, 
PKA; FOS, VI, 1 94 1 - 1 970;  Gebhard 1 9 1 3 , s. 30. 

En granskning av de allmänna födelsetalen i vissa socknar i Vasaregionen ger 
vid handen att också på annat håll förekom extremt höga födelsetal. I Pörtom låg 
födelsetalen över 50 %0 1816- 1830, och 1826-30 noteras 6 1,0 %0. Malax och 
Solf uppvisar också höga allmänna födelsetal. I Malax och Solf noteras tal över 
50 %0 18 16- 1850, resp. 18 16- 1845. Det högsta talet för Malax var 60,6 %0 
( 1822-25), medan Solf åren 1816- 18 låg på samma nivå som Petalax 1826-30 
med 68,4 %o.9 

I Petalax ligger födelsetalen kvar på en hög nivå under 1830- och 1840-talen 
och först på 1850-talet noteras en svag nedgång till omkr. 50 %0. Den stora ned
gången på 1860-talet, vilken beror på nödåren balanseras av en ny ökning 
187 1-75,  men sedan är tendensen fallande fram till 1905 då talen igen överskri
der 30 %o. 1 Födelsetalen ligger kvar på denna nivå fram till mitten av 1920-talet 
då de går ned till omkr. 20 %0, och från 1950-talet framåt noteras födelsetal under 

9 Folkmängdstabeller 1 8 1 6- 1 877 ,  NPA, YLA. 
1 Såsom ovan nämnts är inte denna nedgång reell p.g.a. för höga befolkningssiffror. Enligt Geb

hard 19 I 3 ,  s. 30 var den närvarande befolkningen I 44 7 personer. Räknas nativiteten 1 90 1 - 1 0  ut
gående från detta tal och från närvarande befolkning 1 9 10 fås ett födelsetal på 33 ,  7 %0, vilket är 
det korrekta för denna period. Motsvarande omräkning går inte att genomföra för perioden 
1 89 1-1 900, men det är tydligt att nativiteten även då skulle ligga omkr. 30 %0 om den kunde räk
nas på den närvarande befolkningen. 
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Fig. 1 1 . Allmänna födelse- och dödstal i Finland 1 8 1 6- 1970 i promille av medelfolkmängden per 
femårsperiod, samt folkmängden i absoluta tal. 
Källa : Strömmer 1 969, s. 1 3 6 ;  FOS, VI; SÅF. 

denna nivå. Jämför vi talen för Petalax med rikssiffrorna finner vi att församlingen 
har en nativitet vilken ligger betydligt över rikets, som aldrig överskred 40 %0, 
speciellt i början av 1800-talet, och att förändringarna i Petalax är genomgripande 
under senare delen av århundradet (fig. 11). Bortsett från den osäkra perioden 
1870-1910 hade Petalax högre allmänt födelsetal än riket 1816- 1925, för att se
dan med undantag för senare delen av 1930-talet ha lägre nativitet än landet i öv
rigt. 

Även beträffande mortaliteten uppvisar Petalax en utveckling som i betydande 
grad avviker från rikets. Medan det allmänna dödstalet i Finland 1816- 18 70 en
dast en femårsperiod, 183 1-35, överstiger 30 %0 harPetalax under motsvarande 
tidsperiod en mortalitet som konstant ligger över 30 %0, och 1826-30 är denna 
så hög som 5 1,2 %0. På riksnivå visar mortaliteten en långsamt nedgående ten
dens från 1870-talet framåt, och denna tendens bryts endast under krigsperioder
na 1916-20 och 1941-45, i övrigt är utvecklingen enhetlig. I Petalax kan vi även 
se samma trend, men förändringen är inte lika entydig. Om vi även här bortser 
från noteringarna 18 70- 1910 finner vi att dödstalet igen tillfälligt stiger 192 1-25 
och 1936-40 och att vi får en stabilisering först på 1950-talet. Likaså bör noteras 
att dödlighetstalen 1911- 1970 konstant ligger något över riksgenomsnittet. 

Vilka omständigheter kan då förklara de stora skillnaderna mellan födelse- och 
dödstalen i Petalax och i hela landet? Skillnaderna i födelsetalen kan bl.a. bero på 
att Petalax hade en fördelaktigare åldersfördelning än riket eller att andelen gifta 
kvinnor i fertil ålder var högre i Petalax. Differenserna ifråga om dödstalen igen 
kan i hög grad höra samman med en högre spädbarnsdödlighet i Petalax. 
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En undersökning av befolkningens åldersfördelning i Petalax vid tre tidpunkter, 
1825, 1880 och 19 10, visar att socknen under 1800-talet hade en progressiv be
folkning (se tablå nedan), enligt den av Gustav Sundbärg gjorda indelningen.2 En 
jämförelse med åldersfördelningen i Finland visar att det i Petalax fanns en betyd
ligt mindre andel individer över 50 år, speciellt år 1880. År 19 10 har ålderssam
mansättningen i Petalax förändrats avsevärt. Andelen personer över 50 år har 
nästan fördubblats sedan 1880 och ligger nu betydligt över talet för hela landet. 
Likaså märks en kraftig nedgång i åldersgruppen 15-49 år, vilken 1910 utgör 
384 %0 av befolkningen mot 4 7 1  %0 1880. 3 Denna förändring får till stor del till-
skrivas utflyttningen från socknen. 

1 825  1 8 80  1 9 1 0  

Petalax Finland Petalax Finland Petalax Finland 

0- 1 4  år 366  352  4 1 7  346 4 1 1  35 8 
15-49 år 5 1 1  5 08 47 1 500  384  475  

5 0- år 1 2 3  1 40 1 1 2  1 5 4  205 1 67  

Skillnaden i födelsetal mellan Petalax och riket i övrigt bör delvis kunna för
klaras med olikheterna i åldersstruktur. Huruvida det även fanns skillnader 
beträffande andelen gifta kvinnor i socknen och i riket har inte här varit möjligt att 
undersöka. Hans Norman har visat att en hög andel gifta bland kvinnorna i kom
bination med en förhållandevis låg giftermålsålder i Pepin och Burnett county i 
Wisconsin bidrog till såväl höga allmänna födelsetal som ett stort antal barn i för
hållande till antalet kvinnor i fertil ålder.4 Det är möjligt att även Petalax till följd 
av flyttningsvinster i början av 1800-talet hade liknande kännetecken (jfr tab. 3). 

Ett annat förhållande, vilket troligen även bidragit till de höga födelsetalen är 
att amning inte var vanlig i Österbotten under 1800-talet.5 Ett flertal undersök
ningar har visat att amning har en viss preventiv verkan mot ny graviditet.6 

2 Sundbärg indelar befolkningen i tre typer på basis av ålderssammansättningen, nämligen en 
progressiv, med stark naturlig tillväxt, en stationär där den naturliga ökningen är i stor sett obefint
lig och en regressiv där befolkningstalen är sjunkande. Normalt utgör åldersgruppen I 5-49 år 
omkring hälften av hela folkmängden. Åldersproportionerna, uttryckt i promille av totalbefolk
ningen är följ ande: 

0- 1 4  år 
1 5-49 år 
5 0- år 

Sundbärg 1 907 , s. 4 .  

Progressiv S tationär 
400 
5 00 
100 

265 
5 05 
230 

Regressiv 
200 
500  
300 

3 Folkmängdstabeller 1 825- 1 9 1 0, PKA ; FOS, VI, 29, tab. 1 5 ;  FOS, VI, 45,  s. 7 1 .  Fördelningen 
1 9 10 är beräknad på den närvarande befolkningen. 

4 Norman 1974, s .  2 7 1 -287.  
5 Aspelin skriver på 1 860-talet att amning sällan förekommer i Malax och Petalax, och att de 

som ammar s ina barn gör det därför att de tror att de därigenom skall kunna begränsa barnens an
tal. Aspelin 1 866, s. 1 76. 

6 Lithell 1 9 76, s .  9- 1 3 .  
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Fig. 1 2. Spädbarnsdödligheten i Petalax, Vasa nedre prosteri ( 1 8 1 6-1 875), svenska Österbotten 
( 1 88 1 - 1 9 1 0) och Finland 1 8 1 6- 1 9 1 0. (Döda under 1 års ålder per 1000 levande födda barn.) 
Källa : Tabeller över befolkningsrörelsen 1 8 1 6- 1 9 1 0, PKA ; Folkmängdstabeller 1 8 1 6- 1 875 ,  
NPA, YLA ; Lindelöf 1923 ,  s. 43 ; Strömmer 1 969, s. 136 .  

En granskning av spädbarnsdödligheten i Petalax (döda under ett års ålder) vi
sar att denna var betydligt högre än för landet i övrigt, speciellt i början av under
sökningsperioden då dödligheten var 537  per 1000 levande födda, vilket var näs
tan tre gånger högre än rikssiffran (fig. 12). Att Petalax inte var unikt i detta av
seende kan vi se om talen för Vasa nedre prosteri granskas.7 Av dessa framgår att 
Petalax ligger i en region med extremt hög spädbarnsdödlighet. Det framgår även 
att denna sjönk betydligt under perioden 1850- 1875 och att skillnaderna mellan 
prosteriet och riket minskade. Men även under slutet av århundradet uppvisar 
området något högre barnadödlighet än landet i övrigt. 

Talen över spädbarnsdödligheten i Petalax och Vasa nedre prosteri är otroligt 
höga. I tidigare undersökningar har sällan tal över 250 %0 konstaterats. Perioden 
17 5 1- 18 70 var späd barnsdödligheten i Finland högst 176 1-70 med 24 1,5 %0. 8 I 
en undersökning av Dala pastorat i Västergötland framkom att spädbarnsdödlig
heten var högst 1806- 10 med 232 per 1000 levande födda.9 En studie av La 

7 Vasa nedre prosteri har här tagits som jämförelseenhet eftersom siffror för svenska Österbot
ten inte finns tillgängliga för perioden 1 8 1 6- 1 880. Prosteriet bestod av följande församlingar : 
Kvevlax, Replot, Mustasaari, Solf, Malax, Bergö, Petalax, Pörtom, Östermark, Korsnäs, Närpes, 
Bötom, Kristinestads lfg, Lappfjärd, Storå och Sideby. 1 8 8 1 - 1 9 1 0  används svenska Österbotten 
som jämförelseområde. 

8 Strömmer 1 969, s. 26. 
9 Winberg 1 975,  s. 292. 
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Guerche i Bretagne visade att under perioden 1 720- 1 792 avled 285 per 1000 
levande födda före ett års ålder. 1 

En bidragande orsak till spädbarnens höga dödlighet var mödrarnas obenägen
het att amma sina barn. Barnen fick endast kall komjölk, vilken slogs i ett horn, 
som hängde över vaggan. Den höga spädbarnsdödligheten i Österbotten kan ock
så till en del tillskrivas vissa specifika näringsgrenar inom området. Tjärbränning, 
skeppsbyggeri på främmande orter, timmermansresor och handelsresor medförde 
att kvinnorna var nödsakade att delvis utföra männens arbete inom jordbruket. 
De flesta spädbarn dog också under de månader sådd och skörd varade. 2 C.C. 
Böcker summerar efter en resa i Österbotten 1 8 1 5  att den bristfälliga barnavården 
"kostat Österbotten flere lif än alla krig och pestilentialiska sjukdomar sammanta
get."3 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Petalax fram till 1880 har en mycket 
gynnsam befolkningsutveckling men denna förbyts på 1880-talet i en folkminsk
ning. Denna trend blir, med undantag för perioden 1 9 1 1-20, bestående under 
1 900-talet. Folkminskningen får tillskrivas dels det starkt sjunkande födelseöver
skottet, dels det ofördelaktiga flyttningsnettot, vilket är konstant negativt under 
alla tioårsperioder 184 1 - 1 9 70. Såsom nämnts har endast inrikes flyttningar kun
nat beaktas, och därför är flyttningsförlusterna för låga. Hade även emigrationen 
kunnat inräknas skulle förlusterna ha blivit avsevärt större, eftersom denna under 
långa perioder var betydande. Det är troligt att utvandringen i kombination med 
de inrikes flyttningsförlusterna starkast bidragit till nedgången i folkmängden. De 
betydande flyttningsförlusterna har även indirekt bidragit till utvecklingen genom 
att skapa en ofördelaktigare åldersstruktur i församlingen, vilket resulterat i sänk
ta födelsetal och höjda dödstal. 

4. Näringsstruktur 

Petalax ligger i ett typiskt jordbruksområde och jordbruket har ända fram till mo
dern tid varit den dominerande näringen.4 Den begynnande industrialiseringen un
der slutet av 1800-talet berörde inte socknen i nämnvärd utsträckning och 1 9 10 
försörjdes fortfarande 85 % av socknens befolkning av jordbruk medan industrins 
andel var 1 ,3 %. Förändringarna i näringsstrukturen kan följas i tab. 5. Under 

' Gaubert 1 972, s. 327. 
2 Tegengren 1 943,  s. 1 7 1 - 1 72. 
3 Böcker 1 824, s. 22. 
4 Fisket var speciellt under förra delen av 1 800-talet betydande (Lång 1 920, s. 1 6). Antalet per

soner som livnärde sig enbart på fiske går inte att fastställa, men att döma av uppgifter från 1 90 1 ,  
då det fanns endast 2 fiskare (Gebhard 1 9 1 3 ,  s .  30), är det sannolikt att fisket i huvudsak bedrevs 
som stödnäring till jordbruket. 

4 1  



Tabell 5 .  Andel jordbrukande befolkning i Petalax , Vasa nedre prosteri och Finlands landsbygd 
1 8 1 5 - 1 960 i procent av totalbefolkningen. 

Vasa nedre F inlands 
År Petalax prosteri landsbygd 

1 8 1 5  92 , 3  90 ,5  

1 845  92 ,3  90 ,5  

1875  90 ,6 88 , 8  

1 9 1 0  8 5  , 1  7 7 ,5 

1940 88 ,3  66 ,7  

1 960 68 ,2 5 0 ,0 

Källa: Folkmängd stabeller 1 8 1 5 - 1 940 ,  PKA ;  Kilpi 1 908 ,  passim ; FOS, VI ,  9 8 :2 ,  s. 9 ;  FOS, 
VI C,  1 0 3 ,  tab . 1 .  

hela 1800-talet låg andelen jord brukande befolkning över 90 %5 och ännu 1940 är 
denna andel 88 %, och först under efterkrigstiden inträder en märkbar nedgång. 
Tas även här Vasa nedre prosteri som jämförelseenhet finner vi att Petalax hade 
en något högre andel jordbruk än prosteriet, men att även detta uppvisar en kon
stant hög andel jordbruk. Finlands landsbygd i övrigt hade ett mera differentierat 
näringsliv 19 10 och förändringarna var här påtagliga under mellankrigsperioden ; 
och 1940 var 16,2 % av landsbygdens totalbefolkning anställda inom industrin 
medan motsvarande tal för Petalax var 5,2 %. Skillnaden var fortfarande bety
dande 1960 trots den betydande omvandlingen i Petalax och detta år hade sock
nen 9 % industribefolkning mot 22,5 % för Finlands lansbygd.6 

Petalax hade alltså en oförändrat enhetlig näringsstruktur under 1800-talet. 
Enligt ståndsstatistiken skedde inte heller några större sociala förändringar 
1815- 1875. Adelns och läroståndets andel var både i början och i slutet av perio
den omkr. 1 % av totalbefolkningen, bondeståndets numerär ökade kraftigt, men 
den relativa andelen var hela tiden ca 97 %. I gruppen ståndspersoner fanns en
dast 2 personer både 1845 och 1875 och andelen övriga var 1,4 resp. 1,6 %.7 

Ståndsstatistikens uppgifter säger dock alltför litet om sociala förändringar i ett 
agrart samhälle, speciellt som den inte ger uppgifter om fördelningen på besuttna 
och obesuttna inom bondeståndet. 

Den jordägande gruppen tillväxte starkt i Petalax mellan 1815 och 1875. Ar 
1815 var antalet bönder på egna hemman 74 och sextio år senare hade antalet 

5 För beräkningen av jordbruk ande befolkning 1 8 1 5-75 se Kilpi 1 906, s. 1- 7, 1 7-23 ; Kil pi 
1 908, s. 1. Osäkerheten vid ett dylikt beräkningssätt är betydande p.g.a. oklarheter i folkmängdsta
bellerna, och de angivna talen är att betrakta som minimital. Den i tabellerna angivna ståndsfördel
ningen kan här användas som jämförelse. Enligt denna var bondeståndets andel av befolkningen i 
Petalax : 1 8 1 5  97, 1 %, 1 845  96,8 % och 1 875 97,7 %. Dessa angivelser kan anses som maximital. 

6 FOS, VI, 98 :2, s. 9; FOS, VI, C 103 ,  tab. l ;  Folkmängdstabeller 1 8 1 5- 1 9 1 0, PKA. 
7 Folkmängdstabeller 1 8 1 5- 1 875 ,  PKA. 
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Tabell 6 .  Fördelningen av den yrkesarbetande befolkningen inom jordbruket i Petalax 1 8 1 5 ,  
1 845 , 1 87 5  och 1 9 1 0 . 

1 8 1 5  1 8 45 1 875 1 9 1 0a 

Kategori (N) % (N) % (N) % (N) 

Jordägare 7 4  3 8 ,5 1 1 2  2 9 , 1  1 67 24,7 205 

Arrendatorer 0,5 0 ,3  3 0,4 

Torpare 4 2 , 1  3 2  8 , 3  2 6  3 ,8 9 

Arbetsföra 
inhysesmän 2 1 ,0 25  6 ,5 74  1 1 ,0 48  

Bondesöner/ 
döttrar o .  
tjänstefolk 95  49 ,5  1 7 9  46,5 340 50 ,4 

Övriga 1 6  8 , 3  3 6  9 ,4 65 9 ,6 

Summa 1 92 1 00 385 1 00 675  1 00 

a År 1 9 1 0  är redovisningen av den yrkesarbetande b efolkningen ändrad , och en om räkning för 
att nå j ämförbarhet med de övriga åren i tabe llen är inte möjlig att göra. 

Källa: Folkmängdstabeller 1 8 1 5 ,  1 845 ,  1 8 7 5 , 1 9 1 0 , PKA. 

drygt fördubblats till 167 (tab. 6). Såsom ovan nämnts tillkom inga nybyggen i 
socknen under 1800-talet och ökningen hade således skett genom en långtgående 
hemmansklyvning. Denna tendens fortsatte och år 19 10 var antalet bruknings
enheter 205. Utvecklingen i länet och Vasa nedre prosteri var även likartad.8 

Även om det i Petalax inte fanns kronojord att tillgå för nybyggen skedde en 
betydande nyodling genom att torp anlades på skattehemmanens utmarker. Tor
pen var endast fyra till antalet 1815, men under en trettioårsperiod anlades 28 nya 
torp. Från mitten av århundradet minskade dock torpen i antal, vilket kan tyda på 
att det mesta av den tjänliga marken för nyodling utnyttjats. Största antalet, 5 3  
torp, noteras 1860, men redan 1875 hade antalet minskat med hälften. Denna 
nedgång fortsätter och 19 10 fanns endast 9 torp kvar; torparsystemet förefaller 
ha varit under avveckling i slutet av seklet. Till detta bidrog förmodligen bristen på 
odlingsmark, men framför allt det faktum att bönderna behövde jord och att detta 
ledde till att nya torparkontrakt inte uppgjordes eller att torparna avhystes och 
jorden drogs in till stathemmanet. 9 

Ett visst samband mellan avveckklingen av torparinstitutionen och ökningen 
av antalet inhysesmän kan eventuellt finnas. Gruppen inhyses ökar betydligt mer 
än torparna och denna ökning är speciellt märkbar efter 1865. Det är möjligt att 
en del före detta torpare blev inhyses, men framför allt var möjligheten för inhyses 

8 J utikkala 1 963, s. 3 88 ;  Kilpi 1 908, s. 24. 
9 Smeds 1935 ,  s. 2 1 2-2 13 .  
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att bli torpare stängd under senare delen av 1800-talet. Tillväxten av gruppen in
hysesmän var mycket starkare i Petalax än i Vasa nedre prosteri. Under tret
tioårsperioden 1845- 1875 ökade denna grupp med 1 96 % i Petalax medan ök
ningen i prosteriet var 7 5 %. 1 Att döma av dessa tal hade pauperiseringen av jord
brukarbefolkningen i Petalax 18 7 5 gått längre. Ökningen bryts dock och 1 9 10 
hade antalet inhysesmän nedgått till 48. 

I tab. 6 finns även en redogörelse för den yrkesarbetande befolkningen inom 
jordbruket. Även om indelningen p.g.a. grundmaterialets beskaffenhet är inexakt 
bör uppställningen ändå kunna belysa utvecklingstendensen. Mest förvillande är 
kanske sammanslagningen av bondesöner och bondedöttrar över 1 5  år med 
drängar och pigor, ty härigenom fås ingen information om arbetstillfällena ökade 
eller minskade inom jordbruket. Genom att relatera antalet jordägare till denna 
grupp kan vi dock få en uppfattning om förhållandena; 18 1 5  var denna relation 
1 :  1 ,3  och 1875 1 :2,0. Gruppen hemmavarande barn och tjänstefolk ökade alltså 
kraftigt samtidigt som arbetskraftsbehovet inom jordbruket bör ha minskat ge
nom ägosplittring. 

Före 1 90 1  finns inga tillförlitliga uppgifter om odlad jord per brukningsenhet ty 
i mantalslängderna anges storleken endast i bråkdelar av mantal. Hade de funnits 
uppgifter om totalareal för varje helt mantal skulle det ha varit möjligt att beräkna 
de enskilda brukningsenheternas areal, men eftersom även dessa uppgifter saknas 
får vi lov att studera storleken och förändringarna enbart med hjälp av mantals
angivelserna. En viss försiktighet måste iakttagas vid användningen av dessa. 
Granskas jordregistret för socknen framkommer nämligen att lika mantal inte 
motsvaras av lika areal brukad jord. I Petalax kyrkby var hemman nr 1 2. Prost 
och nr 1 3. Rusk, före 1 909 års nyskifte, båda 5/8 mantal (mtl), medan den odlade 
jorden var 43,6 ha resp 3 5,2 ha.2 Liknande skillnader fanns för andra hemmans
nummer. Den bristande samstämmigheten bör dock inte omöjliggöra en an
vändning av mantalet, om uppgifterna används för beskrivning av trender. 

I Petalax fanns inga gods eller stora bondejordbruk. 3 Det största hemmanet i 
socknen i slutet av 1800-talet var nr 1 1 . Sperring i kyrkbyn på 1/2 mantal, och 
detta hemman, vilket också var det enda kronohemmanet i socknen, innehades av 
länsmannen. År 1880 fanns endast ett jordbruk på 1/4 mtl eller större och totalt 
26 enheter, vilka var mellan 1/8 och 1/4 mtl. Brukningsenheter med en mantalsdel 
under 1/ 1 2  var vanligast, och dessas andel ökar under decenniet efter 1880 med 

1 Kilpi 1 908, s. 48. 
2 Jordregister över Petalax kommun 20/8, VLK. 
3 I socknen fanns en adelsfamilj, Sölfverarm, vilken dock inte innehade jord. Beräkningarna av 

brukningsenheternas storlek har gjorts enligt uppgifter i mantalslängderna. I de fall en bonde in
nehaft mantalsdelar på flera hemman har dessa sammanräknats. Då det funnits två eller flera med
åbönder på en mantalsdel har en delning gjorts så att t.ex. en brukningsdel på 1 / 1 2  mtl med två 
medåbönder ansetts bestå av två enheter på 1/24 mtl vardera. Torp var inte mantalssatta och har 
därför inte medtagits. 
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Tabell 7 .  Brukningsenheternas storlek i Petalax 1880 och 1890 .  Procentuell förde lning. 

Petalax socken Petalax k :by Nyby 

Mantal 1880 1890 18 80 1890 1880 1890 

1/4 -1/2  0,6 0 ,5  1 ,0 0,9 

1/8 -1/4 14,7 10,3 20 ,6 17 ,0 7 ,5 2 , 2  

1/12-1/8 24 ,9 21 ,1 28 ,9 2 2 ,6 20 ,0 19 ,3  

1/ 24-1/12 43 ,5 49 ,0 36 ,1 45 , 3  51 , 3  55 ,7 

1/96-1/24 16 ,4 19 ,1  13 ,4 14 ,2 21 ,3  2 2 ,7 

100 100 100 100 100 100 

Medelstorlek, mt l  0 ,0870 0 ,0861 0,05 97 0,05 3 8  

Förändring % - 6 ,2  - 9 ,9 

Källa: Mantalslängd 1880 ,  1890 ,  YLA .  

drygt 8 % (tab. 7). Tendensen är här tydlig. Delningen av den brukade jorden fort
sätter under denna period med allt mindre enheter som följd. 

Det är svårt att uttala sig om vilka följder denna utveckling medförde, eftersom 
besuttenhetsgränsen inte går att fastställa. Att döma av uttalandet att "fem perso
ner beräknades hava sin bergning på 1/12 mtl av hemmanet" i samband med en 
delning i Malax 18634 kan förmodligen brukningsenheter på 1/ 12 mtl och något 
därunder anses ha kunnat ge tillräcklig avkastning för en bondefamilj. Bruknings
delar på 1/96- 1/24 mtl kunde troligen endast nödtorftigt livnära en familj. Om 
dessa antaganden är riktiga finner vi att ca 60 % av jordägarna i Petalax 1880 kan 
betecknas som småbrukare och att denna grupp ökat till 68 % år 1890. Det fram
går också att övriga brukningsenheter är relativt små. 

Skillnader finns även mellan byarna. Gårdarna i kyrkbyn hade 1880 en me
delstorlek på 0,0870 mtl, eller i bråktal drygt 1/ 12 mtl. Motsvarande tal för Nyby 
var 0,0597  eller ca 1/ 16 mtl. Medelstorleken kanske dock inte säger så mycket om 
skillnaderna som den relativa fördelningen av brukningsenheterna. Av denna 
framgår att Nyby har en betydligt större andel små jordbruk ( 1/96- 1/ 12 mtl) ; 
1880 var dessas andel 72,6 % i Nyby mot 49,5 % för kyrkbyn. I Nyby är andelen 
gårdar med 1/8- 1/4 mantal låg och minskningen i denna kategori fram till 1890 
är starkare än i kyrkbyn, vilket resulterar i en större nedgång i medelstorleken av 
jordbruken. 

För att få en uppfattning om arealstorleken per jordbruk skall förhållandena 
1901 studeras. Det har här inte varit möjligt att följa förändringarna i mantals
storlek tioårsperioden efter 1890, men trots att dessa inte är kända kan kanske 
läget 190 1 med en viss försiktighet projiceras bakåt i tiden. 

4 Smeds 1935, s. 205, not I. 
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Tabell 8 .  Brukningsenheternas storlek i Petalax 1 90 1  och 1 9 1 0  (inkl . torp) .  Ab so luta tal och 
procentuell fördelning. 

1 9 0 1  

Hektar (N) 

0,05 - 3 30 

3 - 1 0  1 1 7  

1 0  - 25 80 

25 - 100 2 

100 -

2 29 

Medelareal, ha 9 ,0 

% 

1 3 , 1  

5 1 , 1  

3 4,9  

0 ,9  

1 00 

1 9 1 0  

(N) % 

95 3 5 , 2  

1 3 7  5 0 ,7  

38  1 4 , 1  

270 100 

7 ,0 

Källa: Gebhard 1 908 ,  s. 1 06 - 1 09 ;  FOS ,  I l l ,  9 ,  s. 5 4 .  

Ar 1901 fanns det 229  brukningsenheter (inklusive torp) i Petalax. Merparten 
av dessa, eller 64,2 % var under 10 hektar och får betraktas som småbruk (tab. 8). 
De extremt små brukningsenheterna dominerar dock inte utan drygt hälften av 
brukarna hade en areal på 3- 10 ha, vilket bör ha varit tillräckligt för att försörja 
en familj. 5 Medelstora och stora gårdar var fåtaliga ; endast två var över 25 ha, 
varav en på mera än 50 ha. Antalet jordbruk under 3 ha var 30 till antalet. Inneha
varna av dessa kan svårligen ha klarat sin försörjning endast på avkastningen från 
jordbruket, utan enheter av denna storlek har snarast gett brukaren en biinkomst 
vid sidan av annat arbete.6 Det stora flertalet inom denna kategori borde alltså 
egentligen inte klassificeras som jordbrukare, utan som jordbruksarbetare eller 
liknande. 

Ägodelningen fortsatte decenniet efter sekelskiftet. Enligt lantbruksräkningen 
19 10 fanns det 270 brukningsenheter i Petalax (tab. 8), vilket innebär en ökning 
med ca 18 % sedan 1901. Denna utveckling hade medfört en minskning av me
delarealen från 9,0 ha till 7,0 ha. Den största förändringen noteras i kategorin un
der 3 ha, i vilken ökningen var hela 65 jordbruk eller en tredubbling under tio år. 
Och detta i sin tur innebar att 86 % av alla jordbruk år 19 10 var småbruk under 
tio hektar. Vidare kan noteras att det 19 10 inte mera fanns någon gård över 25 ha. 
Denna utveckling måste ha medfört att självförsörjningsgraden ytterligare för
sämrades och att beroendet av annat arbete ökade. 

Förhållandena i Petalax 190 1 var dock inte ofördelaktigare än i den omkring
liggande bygden. I grannsocknarna Pörtom, Malax och Korsnäs verkar läget ha 

' Gebhard definierar brukningsenheter med en areal på 3-10  ha som "småbruk, hvaraf bruka
rens familj med egna krafter kan hämta sitt hufvudsakligaste uppehälle." Gebhard 1 908, s. 1 3 .  

6 Gebhard 1 908, s .  1 3 .  
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Tabell 9 .  B rukningsenhcternas storlek i Peta lax , Pörtom, M alax , Korsnäs och F inland 1 9 0 1 .  
Procentuell fördelning. 

Hektar Petalax Pörtom Malax Korsnäs Finland 

0,05 - 3 1 3 , 1  2 9 , l  30 ,6 3 7 , 3  3 9 , 3  

3 - 1 0  5 1 , 1  25 ,2 2 3 ,5 42 ,9 2 9 , l  

10 - 25  34 ,9  4 1 , 1  4 3 , l  1 9 ,5 20 ,9  

25  - 1 00 0 ,9  4 ,6  2 , 8  0 ,3  1 0 , 1  

100 0,7 

1 00 100 1 00 100 1 00 

Medelareal, ha 9 ,0 9 , 2  9 , 1  5 ,7 1 0 ,5 

Källa: Gebhard 1 908 ,  s . 1 06 - 1 09 ,  1 1 7 ,  1 26 - 1 29 .  

varit ännu sämre att döma av den betydligt större andelen lägenheter i den minsta 
klassen (tab. 9). Pörtom och Malax hade dock en något avvikande ägostruktur, 
med ca 1 0  % fler jordbruk över 10 ha, vilket i någon mån bör ha skapat ett större 
behov av lejd arbetskraft. Någon större skillnad i medelareal mellan dessa sock
nar fanns dock inte. Korsnäs däremot är den mest småbruksdominerade socknen 
med en medelareal på endast 5 ,7  ha och Korsnäs har följaktligen även det största 
inslaget jordbruk under 3 ha. Jämförs de anförda socknarna med Finland som 
helhet finner vi betydande skillnader i fördelningen. Stora jordbruk över 100 ha 
fanns inte alls i regionen och andelen jordbruk på 25- 100 ha var låg i jämförelse 
med rikstalet. Däremot förekommer brukningsdelar på 3-25 ha talrikt i dessa 
socknar; 62-86 % återfinns i denna kategori mot 50 % för riket. 

Utvecklingen i Petalax under slutet av 1800-talet och i början av 1 900-talet går 
entydigt mot allt mindre enheter, och hemmansklyvningen tycks snarare ha ökat 
än minskat efter sekelskiftet. Ett större inslag små enheter bör ha inneburit att an
talet lägenheter som behövde lita till lejd arbetskraft minskade. Samtidigt bör även 
behovet av årsanställda på de få större brukningsenheterna ha minskat genom 
omläggningen av produktionsformerna och den begynnande mekaniseringen. 
Jordbrukets produktionsinriktning förändrades från slutet av 1880-talet och de 
närmaste decennierna, då den ensidiga spannmålsodlingen undanträngdes av bo
skapsskötseln, vilken inriktades på mjölkproduktion. På 1870-talet beräknas ca 
1 % av Finlands åkerareal ha använts för odling av foderväxter. 1 9 10 odlades fo
derväxter på 63,5 % av landets åkerareal, och i Vasa län på 68,9 % av arealen. 7 

Ungefär samtidigt med omläggningen av produktionen kommer de första jord
bruksmaskinerna, framför allt slåttermaskiner och hästräfsor, men även trösk
verk. I Petalax fanns 19 10  182 slåttermaskiner, 1 1  hästräfsor och 1 tröskverk. 8 

7 Simonen 1 949, s. 1 1 1 , 1 26- 1 27 ;  jfr även Jutikkala 1 963 ,  s. 3 4 1-347 .  
8 FOS, III, 9, s .  26 1 .  
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Tabell 10 .  Antal drängar och  p igor i Petalax 1 880- 1 9 1 0. 

År 

1 880  

1 890 

1 900 

1 9 1 0  

Drängar 

7 

4 

3 

Pigor 

42  

28  

1 3  

4 

Källa: Mantalslängd 1 880,  1 890,  1 900, 1 9 10 ,  YLA. 

Summa 

49 

32  

16  

4 

Följes utvecklingen under tjugoårsperioden efter 1880 finner vi också att an
talet pigor och drängar drastiskt minskar i antal. I Petalax fanns 1880 enligt man
talslängderna 49 helårsanställda drängar och pigor (tab. 10). Tio år senare var 
motsvarande tal 32 och minskningen fortsätter under 1890-talet så att det fanns 
endast 16 personer i denna kategori år 1900, och ytterligare ett decennium senare 
fanns 4 pigor och inga drängar alls. 

Flertalet av de årsanställda inom jordbruket var pigor, och antalet arbetsplat
ser för pigorna minskade från 42 år 1880 till 13 år 1900. Motsvarande minskning 
för drängarna var obetydlig. Skillnaden mellan antalet drängar och pigor är för
vånansvärt stor, men ser vi till fördelningen av årsanställda på jordbruk enligt 
storleksordning kan vi få en rimlig förklaring till detta. Inte överraskande hade en
dast gårdar över 1/ 12 mtl drängar i tjänst och vid dessa fanns flertalet av pigorna.9 

Detta får tolkas så att enbart större gårdar hade behov av och ekonomiska möjlig
heter att anställa den dyrare manliga arbetskraften, medan flertalet av de övriga 
klarade driften med familjens hjälp, och endast i undantagsfall anställde en piga. 

Nedgången i antalet arbetsplatser för pigor förefaller kanske inte stor, men på 
en liten ort som Petalax med få tillfällen till lönearbete hade sannolikt en minsk
ning med 15 platser per decennium stor betydelse för sysselsättningen på orten, 
speciellt som denna nedgång i huvudsak gällde arbetsplatser för kvinnor. Såsom 
tidigare framgått var även grannsocknarna småbruksdominerade, vilket tyder på 
att det inte heller där kan ha funnits några större behov av pigor och drängar, allra 
minst från andra orter. Det går tydligen inte att räkna med att bortfallet av ar
betsplatser i Petalax kunde kompenseras med arbete i den närmaste socknen. 

5 .  Befolkningsrörlighet 

5. 1 .  Indelning av rörligheten 
I det följande skall befolkningsrörligheten studeras. Även här följs utvecklingen 
under perioden 1826- 1970, trots att endast senare delen av 1800-talet kommer 

9 Mantalslängd I 880, I 890, 1 900, YLA. 
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att ägnas specialstudium. Det finns avgjorda fördelar med att välja en så lång un
dersökningsperiod. Då rörligheten behandlas bör denna helst kunna karaktärise
ras i termer av hög eller låg för att få perspektiv på undersökningsområdet och på 
den period som undersöks. För Finlands del finns endast ett fåtal studier, vilka 
behandlar rörligheten före 18 78, då uppgifter om flyttningsrörelsen intas i den of
ficiella statistiken, och ytterst litet är känt om den inrikes flyttningen i Vasa län 
före 1878. Det har därför här bedömts vara av vikt att belysa rörligheten i Petalax 
även under tidigt 1800-tal, och flyttningar under 1900-talet har tagits med för att 
göra det möjligt att bestämma om rörlighetens intensitet 1860- 1900 i något av
seende var exceptionell för socknen eller om motsvarande nivå återfinns även un
der senare perioder. 

Vid behandlingen av befolkningsrörligheten har betydande inskränkningar 
varit nödvändiga. Sålunda har endast den interna och externa rörligheten med
tagits, medan den inomsocknes rörligheten måst utelämnas. Beträffande den ex
terna rörligheten har enbart rörligheten ut från socknen kunnat beaktas, p.g.a. att 
tillförlitliga siffror om återinvandring inte finns tillgängliga. Detta medför att talen 
för den totala rörligheten, såsom de här framräknats, blir något för låga. 1 

I De Geer-Wester definieras rörligheten enligt varaktighet i : 1. resor, 2. ar
betsvandringar och 3. flyttningar (se fig. 13). 2 I denna betraktas en bortavaro över 
ett år som flyttning, medan arbetsvandringar till sin varaktighet är kortare än ett 
år, dock med förbehållet att denna gränsdragning svårligen kan tillämpas på rör
ligheten till avlägsna destinationer. P.g.a. de långa avstånden och de betydande re
sekostnaderna till t.ex. Ryssland eller Nordamerika kom bortavaron, även vid ar
betsvandringar, att sträcka sig över ett år. Någon tidsmässig avgränsning för re
sor gjordes inte i denna definition, och det kan därför vara på sin plats att beröra 
detta och samtidigt även förtydliga indelningen. 

Agnes Wiren indelar rörligheten från kronologisk synpunkt i följande katego
rier:" a) beständig (permanent), b) säsongsmässig (periodisk) och c) tillfällig (tem
porär). Arbetsvandring och säsongarbete utanför hemorten är former av perio
disk migration, medan arbete annorstädes än på hemorten är en migration av tem
porär karaktär. ''3 "Permanent" uttrycker i denna kategoriindelning flyttning, 

1 Undersökningar om återinvandringen till Finland från Amerika ger vid handen att normalt ca 
20 % av emigranterna kom tillbaka (Virtanen 1 975, s. 205 ; Widen 1 975,  s .  80-83). Om åter
invandringen till Petalax 1 886- 1 9 1 5  antas ha varit 20 % av utvandringen skulle den totala rörlig
heten öka med följande tal mätt i promille av medelfolkmängden : 
1 886-90 2,7 
1 89 1-95 3,4 
1 896-00 3,8 
1 90 1-05 4,6 
1 906- 1 0  5,8 
1 9 1 1 - 1 5  2,5 

' De Geer-Wester 1 975, s. 1 3- 1 6 . 
3 Wiren 1 9 75 ,  s. 1 7 . 
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RORUGHET 

I RESOR I I 

3 1  
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m FLYTTNING 
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1 1  

Fig. 13. Schema över befolkningsrörligheten. 
Källa : De Geer-Wester 1 975,  s .  1 4, tig. I .  
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medan resor tydligen kan inordnas under punkt c). Wiren gör ingen exakt tidsav
gränsning mellan arbetsvandringar och flyttningar annat än genom att stipulera 
att en arbetsvandrare är en person, "som beslutar att tillfälligt lämna hemförsam
lingen i avsikt att under en begränsad tidsperiod söka arbete utrikes".4 Inslaget av 
resor och arbetsvandringar bestäms sedan med ledning av den sociala sam
mansättningen bland dem som tog ut pass; de som tog ut flyttningsbetyg sam
tidigt med pass till Amerika betecknas som utflyttare, medan personer vilka finns 
antecknade enbart i passjournalerna vanligen inte anses ha ämnat utvandra defini
tivt. 5 Klassificeringen görs alltså enligt passtagarnas intentioner vid avresan. 

En uppdelning efter intentioner är oftast den enda användbara utgångspunkten 
vid en studie av befolkningsrörligheten. Det bör dock framhållas att även en an
nan form av mätning kan användas. Ifall det är möjligt att under en längre period 
följa varje enskild individ som förflyttar sig från hemförsamlingen och kontrollera 
bortavarons längd och sysselsättning under denna kan en indelning efter det Jak-

4 lbid., s. 1 9. 
5 Ibid., s. 42, 43 .  
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tiska utfallet göras. Företas sedan jämförelse mellan den förmodade intentionen 
och det verkliga utfallet är det troligt att vissa skillnader erhålles. En del vilka av
sett att stanna borta en begränsad period stannade permanent och andra, vilka 
tänkte sig att definitivt flytta bort kom tillbaka efter en tid. En dylik mätning kan 
dock, med någorlunda god precision, göras endast på en liten population t.ex. vid 
en kohortundersökning. 

Grundmaterial för den interna rörligheten i denna undersökning är församling
ens förteckningar över in- och utflyttade. För den externa rörligheten används 
passjournaler. Båda dessa källserier är långa perioder av likartad karaktär i det att 
uppgifterna anger intentioner att lämna hemförsamlingen. Huruvida denna avsikt 
faktiskt förverkligats kan ej utläsas ur passjournalerna och inte heller ur utflytt
ningslängderna före 1898, då det stadgades att flyttande inte får avföras ur kyrko
boken "förrän pastor erhållit behörig underrättelse, att den flyttande blifvit i an
nan församling inskrifven. Sådan underrättelse skall pastor i den församling, dit 
inflyttningen skett, vid tjänsteansvar ofördröjligen genom embetsskrifvelse med
dela."6 Ett likartat stadgande görs för utriksrörligheten 1924 då endast personer, 
vilka avrest tas med i den officiella statistiken. 7 Efter 1898 kan det faktiska utfallet 
uttryckt i arbetsvandringar och flyttningar bestämmas för rörligheten inrikes ge
nom att ställa ut- och inflyttningslängderna mot varandra. För den externa rörlig
heten är detta inte möjligt ens efter 1924 p.g.a. de ovan nämnda bristerna i statisti
ken. 

Normalt görs ingen uppdelning av den interna utflyttningen sådan den framgår 
av utflyttningslängderna. Jämförelser mellan ut- och inflyttningslängderna visar 
dock att långt ifrån all utflyttning var av permanent karaktär. Tvärtom framkom
mer att många utflyttare, speciellt pigor och drängar, både avsåg att snart åter
vända och även de facto gjorde det.8 I många fall rör det sig om årligen återkom
mande flyttningar, och bortavaron sträckte sig inte alltid över 12 månader. På 
grundval av detta bör det vara befogat att karaktärisera en del av flyttningarna in
rikes som arbetsvandringar. 

I passjournalerna anges passets giltighetstid och eftersom den som skulle ha 
passet tydligen själv bestämde denna bör giltighetstiden kunna ge en tämligen god 
uppfattning om den planerade bortavarons längd.9 Problemet är dock att upprätta 
en kategoriindelning, vilken kan gälla för alla destinationer. Det förefaller omöjligt 
att generellt stipulera att t.ex. pass som gällde kortare tid än 1 mån skall betecknas 
som resor, medan pass på 1- 11  mån anses som arbetsvandringar och en tid på l 
år och däröver anses som flyttning. I stället för en fast tidsnorm bör nog här en av
ståndsrelaterad bestämning göras, så att i rörligheten till Sverige sägs 1- 11  mån 

6 FFS 1 898, Nr 3 7, 1 § .  
7 Tunkelo 1 936, s. 258 .  
8 Se t.ex. Eriksson-Rogers 1 973 ,  passim. 
9 De Geer-Wester 1 975,  kap. 6. 
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beteckna arbetsvandringar med motsvarande tid för arbetsvandringar till USA 
skulle vara 1-2 år. Resor skulle så omfatta en tidsrymd på 1 -3 veckor resp. 6- 1 1 
mån; för andra destinationer får något andra tidsnormer tillämpas. 

En strikt indelning efter avsedd varaktighet medför dock betänkliga risker för 
feltolkningar. För att i så hög grad som möjligt eliminera dessa måste även popu
lationens sociala sammansättning beaktas. Med ledning av denna bör det gå att 
göra en bedömning av syftet med resor, så att resor i förvärvssyfte t.ex. för försälj
ning av jordbruksprodukter kan skiljas från turist-, affärs- och studieresor. Gene
rellt kan ståndspersoners resor misstänkas höra till den senare kategorin, medan 
jordbruksbefolkningens resor till övervägande del företogs i förvärvssyfte, och 
därmed är att anse som en form av arbetsvandringar, speciellt om det framgår att 
de är periodiskt återkommande. Vid denna kategorisering bör uppgifter även från 
andra källor utnyttjas. 

Såsom framgått täcker passjournalerna såväl resor som arbetsvandringar och 
flyttningar. Gränserna mellan dessa är dock så flytande att endast en allmän 
karaktärisering av den externa rörligheten under olika perioder kan göras. 

Beträffande den interna rörligheten saknas kvantitativa uppgifter om resor helt 
och hållet ; endast enstaka uppgifter om resornas riktning går att få fram. Likaså 
förblir merparten av kortvariga arbetsvandringar inrikes okända eftersom dessa 
inte registrerades. Tidsmässigt längre arbetsvandringar återfinns, såsom nämnts, 
till en del i flyttningslängderna. 

Dessa brister i källmaterialet medför att det inte går att nå full jämförbarhet 
mellan intern och extern rörlighet. P.g.a. en fullständigare registrering kommer 
den externa rörligheten från Petalax att få en för stor relativ andel av den totala 
rörligheten från socknen. 

5.2. Den interna befolkningsrörligheten 
Av fig. 1 4  och tab. 1 1  framgår att den interna rörligheten i Petalax uppvisar bety
dande förändringar under perioden 1826- 1 970, och att skillnaderna mellan olika 
femårsperioder även är stora. Den högsta rörligheten noteras I 83 1-35  med 
83,8 %0 medan den är lägst 1 956-60 med 1 5,5 %0, vilket betyder att rörligheten 
var 68,3 %0 eller 5,4 gånger högre under den förstnämnda perioden. Differenser
na är som synes uppseendeväckande stora. Följs utvecklingen kronologiskt fram
kommer betydligt mindre differenser, men även här förekommer dramatiska för
ändringar, speciellt i undersökningsperiodens början och dess slut. Således går 
rörligheten ned med 33,2 %0 1836-40 jämfört med perioden innan. En nästan 
lika stor ökning noteras 1846-50 med 27,0 %0. Tvära kast förekommer även 
1 936-40 då ökningen är 23,8 %0, medan nedgången under den efterföljande 
perioden är 2 1 ,0 %0. Förändringen 1876-80 är även betydande med en nedgång 
om I 7, I %0. Mellan de övriga perioderna sker mindre förändringar och kurvan är 
tämligen stabil från 1876-80 till 1 9 3 1 -35 .  

Det kan i detta sammanhang vara av intresse att separat studera fluktuationer
na i den interna in- och utflyttningen. Tidigare har hävdats att Petalax hade kon-

52  



., .. 
- · .,  

80 

70 I I 

\ i 
60 \ I 

I 
50 ' i ' " 
40 , 

30 
' 

' .J  

20 

10 

1826 
- 30 

/\ 
\ 

\ 
'· '· 

\ 
·\ I ·  

i \ 
I .  

, ,  

1851 
- 55 

\ 
I 

- ,  

1876 
- 80 

1901 
-05 

Tota l  i n tern rö r l i ghet °!oo MFM 
In r i kes u t f ly t tn ing 
Inr ikes i n flyt t n ing 

� Flyl ln ingsvinsl 

1926 
- 30 

1951 
- 55 

1966 
-70 

Fig. 14 .  Intern befolkningsrörlighet i Petalax 1 826- 1 970 i promille av medelfolkmängden per 
femårsperiod. 
Källa : In- och utflyttningslängder 1 826- 1 970, PKA ; FOS, VI, 1 94 1 - 1 970. 

stant intern flyttningsförlust 184 1- 1970. Av fig. 14 framgår dock att vinster note
ras fem perioder efter 1840, nämligen: 1856-60, 1866-70, 187 1-75 ,  19 16-20 
och 1966-70. Denna motsägelse härrör sig av att olika redovisningssätt använts. 
Vid beräkningen av folkmängdsförändringarna användes tioårsperioder, och där
med fås ett annat utfall än om, såsom här, femårsperioder tas som intervall. ' 

Betraktas hela perioden framgår att samstämmigheten mellan in- och utflytt
ning är tämligen god; en uppgång i utflyttningen åtföljs oftast av en ökad inflytt
ning, och variationerna i flyttningsförlusterna är, med vissa undantag, tämligen 
obetydliga. 1846-5 5  noteras en betydande ökning i utflyttningen, vilken inte mot
svaras av lika hög uppgång i inflyttningen; 1866-75 åter kännetecknas av ökad 
inflyttning med flyttningsvinst som följd. Under den efterföljande perioden, 
1876- 1935 ,  beskriver kurvorna för in- och utflyttningar en lugn utveckling med 
små variationer, medan utflyttningen ökar starkt perioden 19 3 6-40. Under 1940-
talet minskar dock utflyttningen igen och förlustsiffrorna ligger på ungefär samma 
nivå som omkring sekelskiftet ända till 1966- 70 då en obetydlig vinst noteras. 

Det är även av intresse att närmare granska tendenserna i den totala interna 

1 Resultatet påverkas även i någon mån av att här medtagits endast interna in- och utflyttningar. 
I flyttningslängderna finns nämligen vissa flyttningar till Sverige införda och dessa har frånräknats. 
Ej heller har flyttningar till och från Åmossa baptistförsamling i Petalax inkluderats i den interna 
rörligheten Ufr Exkurs). 
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Tabell 1 1 .  Intern befolkningsrörlighet i Petalax 1 826- 1 970  per femårsperiod. Absoluta tal 
och 0/oo  MFM.  

MFM Infl . Utfl. Tot . Infl. Utfl. Tot. 
Period (N) (N) (N) (N) 

0 
loo 

0 
loo  

0 
loo  

1826-30  820 1 97 144 341 48,0 35 ,1  83 ,2 
183 1 - 35 902 203 1 75  378  45 ,0 38,8 83,8 
1836-40 962 121 1 22 243 25,2 25,4 50,6 
184 1 -45 1 058 1 1 8 1 1 9  237 22,3 22,5 44,8 
1 846-50 1 167 1 95 224 4 19  33 ,4 38,4 7 1 ,8 
1851 -55 1 280 221 262 483 34,5 40,9 75 ,5 
1 856-60 1417  254 225 479 35,9 3 1 ,8 6 7 ,6 
1 86 1 -65 1 55 1  18 1  238 4 1 9  23 ,3 30 ,7 54,0 
1 866-70 1 6 1 2  1 7 3  158 3 3 1  2 1 ,5 1 9 ,6 4 1 , 1  
187 1 -7 5  1 727 26 1 1 85 446 30 , 1  21 ,4 5 1 ,5 
1 87 6-80 1 9 36 1 36 1 97 3 3 3  14 ,0 20,3 34,4 
188 1 - 85 2058 1 32 2 1 5  347 1 2,8 20,9 33 ,7  
1886-90 21 00 99 15 1  250 9 ,4 14 ,4 23,8 
1 89 1 -95 2093 1 03 1 7 5  278 9 ,8 1 6 ,7 26 ,6 
1896-00 2037 1 49 1 56 305 1 4,6 1 5, 3  29,9 
190 1 - 05 1867 87 1 08 195 9 ,3  1 1 ,6 20,9 
1 906- 1 0  1 583 7 2  1 40 21 2 9 , 1  1 7 ,7 26 ,8 
1 9 1 1 - 1 5  1 487 40 76 1 16 5 ,4 1 0,2 15 ,6 
19 1 6-20 1 579 7 9  74  153  1 0,0 9 ,4 1 9 ,4 
1 92 1-25 1 590 65 90 155 8,2 1 1 ,3 19 ,5 
1 926- 30 1 521 65  68 1 3 3  8,5 8,9 1 7 ,5 
1 9 3 1 - 35 1 461  7 1  90  1 60  9 ,7 1 2,3  22,0 
1 9 36-40 1 4 10  93  230 323 1 3 ,2 32,6 45,8 
1 94 1-45 1 648 89 1 14 203 10 ,8 1 3 ,8 24,6 
1 946-50 16 18  1 32 1 7 0  302 16 ,3  21 ,0 37 , 3  
1 95 1 -55 1 593 86 1 00 186 1 0,8 1 2 ,6 23 ,4 
1 956-60 1 51 1  4 1  76 1 1 7 5,4 10 , 1  15 ,5 
196 1 -65 1 4 1 9  7 4  1 1 6 190  1 0,4 16 , 3  26 ,8 
1966-70  1 360 1 1 5  1 09 224 1 6 ,9 1 6 ,0 32,9 

Källa: In- och utflyttningslängder 1 826- 1 940, PKA ;  FOS, VI A 1 941 - 1 970 ;  Folkmängds-
tabeller 1 825- 1 940, PKA; SÅF 1941 - 1 970. 

rörligheten, och karaktärisera olika perioder. För att i någon mån eliminera tillfäl
liga förändringar görs detta beräknat på tioårsperioder. 

Fig. 14 visar att utvecklingen är tämligen enhetlig under hela 1800-talet, med 
kontinuerligt sjunkande rörlighet, vilket fortsätter ända fram till 1930. Tre faser är 
klart urskiljbara : 1826- 1890 med stark minskande rörlighet, 1891- 1930 med 
endast smärre förändringar och 193 1- 1970 med en något oenhetlig, men dock 
tydligt ökande rörlighet. 

För att underlätta jämförelsen mellan olika perioder har i tab. 12 och fig. 15 in
dextal för rörligheten framräknats och perioderna rangordnats enligt en fallande 
skala. Dessutom har rörligheten indelats i tre kategorier, hög, medelhög och låg, 
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Fig. 1 5 .  Förändringarna i den totala interna 
rörligheten i Petalax 1 826- 1 970. ( 1 826-30 = 
100.) 
Källa : In- och utflyttningslängder 1 826- 1 970, 
PKA; FOS, VI, 1 94 1 - 1 970. 

]ndo 

1826 31 41 51 61 71 81 91 01 11 21 )1  1.1 51 61 
-JO -1,Q -50 --60 -70 ·80 -90 -19JO -10 -20 -30 -1,Q ·50 -00 -70 

Tabell 1 2 . Total intern rörlighet i Petalax 1 826- 1 970 .  0 / oo MFM. 

Period 0/oo  MFM Index ( 1 826- 30=1 00) 

1 826- 3 0  8 3 ,2 1 00 
185 1 -60  7 0,8 85 hög rörlighet 
1 8 3 1 -40 65 , 8  79  

1 84 1 - 5 0  5 8 ,9 7 1  
1 86 1 - 7 0  48 ,2  5 8  medelhög 
187 1 -80  42 ,6 5 1  

193 1 -40 3 3 ,7 4 1  
194 1-50  30 ,9  37  
196 1 -70  30,0 36 
188 1 -90  28 , 7  34 låg 
189 1 - 00 28 ,2  34  
1901 - 1 0  23 ,6  28 
195 1 -60 1 9 ,9 24 
192 1 - 3 0  1 8 ,5 22 
191 1 - 20 1 7 ,5 2 1  

Källa: In- och utflyttningslängder 1 826- 1 97 0, PKA. 

där klassbredden inom de olika kategorierna är lika stor. 2 Detta resulterar i att en
dast tre perioder, 1826-30, 185 1-60, 183 1-40, kan sägas ha hög rörlighet, me
dan medelhög rörlighet återfinns 184 1-50, 186 1-70 och 187 1 -80. Alla övriga 
perioder har låg rörlighet. 

Det är här värt att notera att, enligt denna indelning, inget decennium under 

2 Följande klassindelning har använts: 
6 1 ,4 - 83,2 %0 hög 
39,5 - 6 1 ,3 %0 medelhög 
1 7,5 - 39,4 %0 låg 

Hög, medelhög och låg rörlighet enligt dessa kriterier avser Petalax socken. Jämfört med resultaten 
från andra studier hade Petalax förhållandevis låg rörlighet under hela undersökningsperioden. Un
dersökningar av orter i Sverige med ung. samma areal som Petalax har i flera fall visat sig ha en 
total rörlighet på omkr. 1 00 %0 under slutet av I 800-talet (t.ex. Norman 1 974, s. 1 1 0- 1 1 1) .  För 
församlingar med liten areal har tal på över 300 %0 noterats (Eriksson-Rogers 1 973 ,  s. 63-67). 
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1900-talet har hög eller ens medelhög rörlighet och att rörlighetstalen före 1880 
aldrig senare uppnås under någon period,3 vilket måste betraktas som synnerligen 
anmärkningsvärt. 

Den tidigare allmänna uppfattningen att 1800-talets agrara, förindustriella 
samhälle hade låg rörlighet och att industrialiseringen i kombination med förbätt
rade kommunikationer medförde starkt ökad mobilitet har vederlagts i flera un
dersökningar under senare tid. I en undersökning om flyttningarna i Nylands län 
182 1- 1880 redovisade Antti Rosenberg att intensiteten på den nyländska lands
bygden under perioden var högst 183 1-40 med 75,3 %0. Därpå noteras en konti
nuerlig nedgång under återstoden av perioden och 1871-80 var talet för den in
terna rörligheten 53,9 %o.4 Den närmast efterföljande tioårsperioden uppvisar 
igen högre tal ( 65,3 %0), och 1891- 1900 stiger intensiteten över 1830-talets nivå 
till 77,8 %o.5 Efter sekelskiftet ökar rörligheten ytterligare, och enligt Reino Len
tos undersökning om flyttningarna i Finland 1878- 1939, hade Nylands lands
bygd en omflyttning på 84,9 %0 perioden 190 1-20 och på 93,4 %0 192 1-39.6 

Tendensen i Petalax är likartat nedåtgående med den i Nylands län fram till 
1880. Därefter inträder dock ett avvikande skede då rörligheten kontinuerligt 
ökar i Nylands medan intensiteten minskar i Petalax. En annan framträdande 
skillnad är att det tidiga 1800-talets intensiteter överträffas på Nylands lands
bygd, medan detta inte sker i Petalax. En viss försiktighet bör givetvis iakttas vid 
en jämförelse mellan ett län och en enstaka socken, eftersom länssiffrorna anger 
ett medeltal medan talen för en enda socknen kan representera ett extremvärde. 
Huruvida detta är fallet med Petalax kan inte bedömas i brist på ett mera omfat
tande jämförelsematerial från övriga delar av Finland under början av 1800-talet. 

I en undersökning av Sten Carlsson om flyttningsintensiteten i Sverige under 
1800-talet framkommer att utvecklingen av rörligheten på landsbygden är i stort 
sett likartad med förändringarna i Nylands län fram till mitten av 1800-talet. För 
sju län finns jämförelsematerial för perioden 186 1-70 tack vare en undersökning 
gjord av Sture Martinius. Det visar sig att alla dessa län 186 1-70 hade lägre rör
lighet än 18 16-20. Vid nästa mätpunkt, 1873, hade rörligheten ökat i alla dessa 
län, men låg fortfarande under noteringarna 18 16-20. Undet slutet av 1800-talet 
ökar landsbygdens intensitet ytterligare och 1895-1904 har alla län förutom Väs
ternorrland högre tal än 1873. Rörligheten vid sekelskiftet var dock inte överlag 
högre än 18 16-20. Tvärtom visar det sig, vad landsbygden beträffar, att de flesta 
län hade större omflyttning 18 16-20 och att endast åtta av landets tjugofem län 
hade högre intensitet 1895- 1904. 7 Är då den fortsatta nedgången av rörligheten i 

3 En reservation måste dock göras. Rörlighetsangivelserna 1 8  7 1 - 1 9 10 är för låga eftersom de 
framräknats på befolkningstal i vilka även frånvarande församlingsbor ingår (jfr Exkurs). 

4 Rosenberg 1 966, s. 1 03 .  
' Rosenberg anger att I 830-talets nivå överträffas först I 90 1 - 1 920 (Rosenberg 1 966, s. I 06). 

Räknas rörligheten på tioårsperioder, såsom ovan, även efter I 880, visar det sig att detta inträffar 
1 89 1 - 1 900. FOS, VI, 29, s. 9 ;  Lento 1 9 5 1 ,  bilaga, tab. V .  

6 Lento 1 95 1 , s. 58 ,  tab. 2 (rörlighet= Kuntaan + kunnasta muutto i Lentos tabell). 
7 C arlsson 1 973 a, s. 206-207 ;  Martinius 1 967,  s. 69. Jfr även Åkerman 1 972, s .  92. 
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Fig. 1 6. Total intern rörlighet i Petalax, Karleby, Nedervetil, Kronoby och Terjärv 1 826- 1 920 i 
promille av medelfolkmängden per femårsperiod. 
Källa : In- och utflyttningslängder 1 826- 1 920, PKA; Jungner 1 974, s. 263-265. 

Petalax omkring 1900 unik eller finns det andra socknar i regionen, vilka har en 
liknande utveckling? För att utröna detta skall jämförelser göras med intensiteten 
i ett par socknar i svenska Österbotten, med hela detta område, med Vasa läns 
och Finlands landsbygd. 

I fig. 16 har intensiteten för den interna flyttningen i Petalax 1826- 1920 jäm
förts med motsvarande tal för Karleby, Nedervetil, Kronoby och Terjärv, vilka är 
belägna i norra delen av svenska Österbotten.8 Det framgår att Petalax i vissa av
seenden skiljer sig från dessa socknar_ Petalax har en betydligt högre intensitet än 
någon av de andra socknarna i början av perioden och med undantag för perioden 
1841-45 är rörligheten högre i Petalax fram till 1871-75. Huvudtendensen i alla 
socknar är dock tämligen entydigt nedåtgående fram till 1870-talets början. Men 
från 1870 fram till 1885 framträder betydande olikheter. Nedgången i Petalax 
motsvaras då av en kortvarig uppgång i Karleby och Terjärv 1871-80 och i Ne
dervetil och Kronoby 1876-85, vilken dock bryts 1886-1900 då utvecklingen 

8 Jungner 1 974, s. 263-265. 
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Fig. 1 7 .  Total intern rörlighet i Petalax, på 
svenska Österbottens, Vasa läns och Finlands 
landsbygd 1 8 8 1 - 1 920 i promille av medelfolk
mängden per tioårsperiod. 
Källa : In- och utflyttningslängder 1 8 8 1 - 1 920, 
PKA; FOS, VI, 1 8 8 1 - 1 920; Lindelöf 1 923, s. 
20-2 1 .  

blir likartad i alla socknar. Även efter sekelskiftet fortsätter rörligheten att minska 
förutom i Karleby där en svag ökning noteras. 

Dessa exempel visar att förändringarna i Petalax inte är ensamstående utan har 
motsvarigheter på annat håll. Betraktas utvecklingen i hela svenska Österbottens 
landsbygd 188 1- 19209 fås ytterligare bekräftelse på detta. Även här minskar den 
interna rörligheten; från 29, 7 %0 188 1-90 till 26,4 %0 19 1 1-20 (fig. 17). Mot
svarande utveckling kan även iakttas på Vasa läns landsbygd. Förändringarna är 
dock obetydliga 188 1- 19 10 och perioden 19 1 1-20 stiger intensiteten till 
3 3,2 %0 mot 30,6 %0 under det föregående decenniet. 

Liknande tendenser finns inte på riksnivå. Under hela perioden ökar intensite
ten på Finlands landsbygd kontinuerligt och 19 1 1-20 är denna 50 %0, vilket är 
dubbelt högre än i svenska Österbotten och nära tre gånger högre än i Petalax. 
Det framgår också att rörligheten i de sistnämnda områdena under hela perioden 
låg på en lägre nivå än på Vasa läns och rikets landsbygd. 

Att enbart med ledning av dessa tal karaktärisera svenska Österbotten som ett 
område med låg intern rörlighet 188 1- 1920 kan vara vanskligt. Innan ett dylikt 
omdöme kan fällas måste hänsyn tas till socknarnas areal, och till andelen frånva
rande befolkning. Generellt gäller att ju mindre en socken är desto högre flytt
ningstal kan förväntas. 1 Socknarna i svenska Österbotten hade år 1900 en me
delstorlek på 236 km2, medan länsgenomsnittet var 449 km2 och rikstalet 709 
km2

•
2 Dessa uppgifter bekräftar att den interna rörligheten var låg i området, och 

speciellt låg i Petalax, vars areal var endast 124 km 2 . 

Den frånvarande befolkningen var större i svenska Österbotten än i övriga 
delar av Vasa län och Finland. 3 Detta leder till att intensitetstalen före 19 10 blir 
för låga. Hur stor denna missvisning är kan inte bestämmas för hela perioden utan 

9 Undersökningar om rörligheten i hela svenska Österbotten före 1 880 har ännu inte gjorts. 
1 Bergsten 1 95 1 , s. 49-5 5 ;  Wendel 1 953 ,  s. 1 8-25 ; Norman 1 973,  s . 83-99. 
2 FOS, VI, 3 7, tab. Il .  
3 FOS, VI, 45 ,  s. 284-32 1 .  
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Tabell 1 3 . Intern rörlighet länsvis på Finlands landsb ygd 1 88 1 - 1 900 i relation till jord t ill-
hörande storjordbruk över 1 00 hektar, andelen stadsbefolkning och andelen landsb ygdsbefolk-
ning inom industrin . 

Intern Storbruk Andel Landsbygd sbef. 
rörlighet > 1 00 ha stadsbef. inom indu strin 
1 8 8 1 - 1 900 av odlad 1 900 1901  
0/oo  MFM jord 1 90 1  

Län % % % 

Nyland 7 1 , 9  22 ,7  36 ,5 1 8 ,6 
Åbo och Björneborg 56 , 2  1 5 ,5 1 4 ,4 1 3 ,6 
Tavastehu s 5 3 , 2  1 6 ,7 1 3 ,8 1 5 ,0 
S :t Michel 34,6 8 ,4 4 , 1  6 ,7 
Vasa 32 ,0  3 ,5 6 ,3 9 ,5 

Sv. Öst erbotten 1 ,3 
Kuopio 29 , 1  5 , 3 6 ,0  7 ,6 
Uleåborg 27 ,0 1 3 ,5 8 ,4 6 ,6 
Viborg 2 5 ,5 6 ,9  1 1 ,3 1 0 ,8 

Finland 39 ,8  1 1 , 1 1 2,6 1 1 , 1 

Källa: Lento 1 95 1 ,  s. 5 8 ;  Gebhard 1 908, tab .  4; Gebhard 1 9 1 3 , s. 46 ; FOS ,  VI ,  37 , tab . I l .  

endast för åren 190 1- 10, om befolkning stal en 190 1 i den tidigare nämnda Geb
hards undersökning används. För Petalax fås då 190 1- 10 en rörlighet på 
28,2 %0, vilket är 4,6 %0 högre än ovan använda tal. Denna differens kan beteck
nas som obetydlig och det korrekta talet ändrar inte inbördes ordningen mellan 
jämförelseområdena i fig. 17. Därmed kvarstår omdömet om rörligheten. 

Resultatet är inte direkt förvånande. I tidigare undersökningar har det nämli
gen visats på ett visst samband mellan jordbrukens medelstorlek och rörlighet, så 
att ju högre andelen storjordbruk är desto högre är flyttningsintensiteten. Likaså 
har närheten till större urbana centra och det allmänna regionala läget medverkat 
till stor rörlighet. 4 

I svenska Österbotten, liksom även i Vasa län, hörde en mycket låg andel av 
den odlade jorden till jordbruk över 100 hektar år 190 1, endast 1,3 % resp. 3,5 % 
mot 15,5-22,7 % i Åbo och Björneborgs, Tavastehus och Nylands län (tab. 13). 
Av tabellen framgår även att rörligheten är högst i godsområdena, och det verkar 
finnas ett samband mellan hög intensitet och ägostruktur. Hur stor inverkan den
na har går dock inte att avgöra. Inom de tre länen med den högsta rörligheten 
finns nämligen samtidigt de expanderande städerna Helsingfors, Tammerfors och 
Åbo och andelen stads befolkning var även högre än i andra län. Även andelen in
dustri på landsbygden var högst i de sydligaste länen. Alla dessa faktorer sam
mantagna har troligen samverkat till att rörligheten här ligger betydligt över riks
medeltalet. 

4 Lento 195 1 ,  s. 69-70; Carlsson 1 973 a, s. 1 95-202. 
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Fig. 18. Total extern rörlighet i Petalax, på svenska Österbottens och Vasa läns landsbygd 
1861-1953 i promille av medelfolkmängden per femårsperiod. 
Källa : Passjournaler 1861-1905, YLA; De Geer-Wester 1975, tab. 19; Anna-Leena Toivonens 
excerpter, 1891-92, TYYH; Forsberg 1964, s. 10; FOS, XXVIII, 1893-1945; Arbetstabeller 
1946-50, SC ; FOS, VI, 1951-53. 

Avsaknaden av storjordbruk, expanderande urbana centra och större in
dustrier i kombination med en långtgående hemmansklyvning, vilken minskade 
efterfrågan på arbetsfolk, tycks ha bidragit till den sjunkande interna rörligheten i 
svenska Österbotten och Petalax.5 

5.3. Den externa befolkningsrörligheten 

5 .3 .J .  Onifattning och förlopp 
Utrikeskontakterna i Petalax kan följas från början av 1860-talet. Av tab. 14 
framgår att antalet uttagna pass i inledningsskedet av undersökningsperioden 
1861-1953 var lågt. Under 1870-talet skedde en drastisk förändring med en 
mångdubbling av antalet åren 1871-75. I fortsättningen blev den externa rörlig
heten hög, en av de högsta i landsdelen och länet, i förhållande till medelfolkmäng
den. Sammanlagt uttogs 3 793 pass i socknen under den undersökta perioden. 

Varken Petalax, svenska Österbotten eller Vasa läns landsbygd, hade någon 
nämnvärd extern rörlighet under 1860-talet (fig. 18, tab. 16). Uppgång under det 

5 Jfr Jutikkala 1963, s. 387-391. 
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efterföljande decenniet noteras för alla tre områdena, mest påtagligt i Petalax, 
som 1871-75 hade 3,5 gånger högre tal än svenska Österbotten och 1876-80 
hela 4,6 gånger högre. Dessa perioder noteras även de högsta intensiteterna med 
54,8 %0 resp. 64,4 %0 årlig rörlighet. 1881-85 ligger rörligheten kvar på samma 
höga nivå, men den följande femårsperioden är nedgången betydande. Denna ten
dens fortgår under förra delen av 1890-talet, medan en ny, svag ökning karaktäri
serar tiden 1896-1910. Under 1910-talets första år minskar utvandringen konti
nuerligt för att under världskriget tidvis helt avstanna. Vid denna tidpunkt har 
även de tidigare stora skillnaderna mellan Petalax och jämförelseområdena ut
jämnats, för att igen bli markanta under 1920-talet. 

Under perioden 193 1-1945 är den externa rörligheten i Petalax låg eller obe
fintlig liksom även i övriga delar av svenska Österbotten. Under slutet av 1940-
talet och början av 1950-talet sker dock en genomgripande förändring och in
tensiteten stiger då till ungefär samma nivå som kring sekelskiftet. 

Petalax har, med undantag för åren 186 1-70, 1916-20 och 193 1-35, högre 
rörlighet än jämförelseområdena, och dessutom mera märkbara svängningar från 
period till period. I övrigt är dock samstämmigheten mellan förändringarna i de 
tre områdena tämligen god. Här bör dock påpekas att full jämförbarhet inte råder 
under vissa perioder p.g.a. olikheter i basmaterialet. Detta gäller speciellt 1870-
talet då talen för svenska Österbotten och Vasa läns landsbygd är för låga, och 
även i någon mån åren 1893-1905 då uppgifter om pass till Sverige och övriga 
länder inte finns tillgängliga för dessa områden. Differenserna torde dock inte 
vara så stora att helhetsbilden förändras.6 

En klarare bild av växlingarna i den externa rörligheten i Petalax fås i fig. 19 
och tab. 14-15, i vilka årsvisa relativa tal i promille av medelfolkmängden och 
absoluta tal redovisas. Kurvan i fig. 19 är instabil med kraftiga pendlingar från år 
till år. Nio toppar kan dock tydligt urskiljas under den drygt nittio år långa period, 
som undersökningen omfattar nämligen åren 1874, 1876, 1883, 1889-90, 1899, 
1902, 1906, 1909-10 och 1950. För att få jämförbarhet mellan olika år har be
räkningarna gjorts på indivier per år och inte på antalet uttagna pass. Det fram
går att den högsta intensiteten noteras 1950 med 84,7 %0, medan 67,2 resp. 
66,3 %0 nås under toppåren på 1870-talet. En alternativ beräkning, i vilken alla ut
tagna pass medtas, visar att utrikeskontakterna var livligast under förra delen av 
1870-talet, högst 1874 med 100,6 %0. Dessa tal visar att Petalax, även vad beträf
far intensiteten enskilda år, låg betydligt högre än svenska Österbottens lands
bygd. Enligt en undersökning av Karl-Erik Forsberg var utvandringen från denna 
landsdel 1893-1960 som högst 1950 då 56,8 %o noteras; 1902 var talet ca 27 %0 
medan motsvarande siffra för Petalax var 41,6 %o. 7 

Såsom tidigare framhållits skedde betydande förändringar i rörligheten utrikes 

6 J fr Exkurs. 
7 Forsberg I 964, s. 1 1 . 
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Tabell 14. Totala antale t  u t tagna pass i Petalax 186 1- 1 905 fördelade på destina tioner. 
Absolu ta tal och O 

/0 0  MFM.  Antalet individer som tagit u t  pass per år  186 1- 1905 .a 

Ryssland Sverige Nordam. Okänd , Summa pass Individ. per år 
dest. ,  
övr. 
länder 

År (N) (N) (N} (N) (N) 0 loo (N) 0
/oo 

186 1  5 5 3 ,3 5 3 ,3 
62 4 4 2 ,6 4 2,6 
63 6 6 3 ,9 6 3,9 
64 4 4 2 ,5 4 2 ,5 
65 1 2  1 2  7 ,5 1 2  7 ,5 

1866 1 1 0,6 1 0,6 
67 2 2 1 ,2 2 1 ,2 
68 6 6 3 ,7 6 3 ,7 
69 
70 8 8 4,9 8 4,9 

187 1 34 34 20,7 33  20 ,l  
72  45  2 47 27 ,9 43  25 ,5 
7 3  96 96 55 ,6 80 46 ,3 
74 1 7 2  6 178  100,6 1 19 67 ,2  
75 1 1 8  1 18 65 ,0 70  38,6 

1876 1 73  1 7 3  93 ,3  123 66 ,3 
77 150  150  79 , 1  102  5 3 ,8 
78 3 143 146 75 ,4 1 1 1  57 , 3  
79 74 2 2 78  39,5 64 32,4 
80 75 1 76 37 ,7 6 1  30,2 

1881 3 103 1 1 07 52,3 101 49,4 
82 1 15 4 2 1 2 1  59 ,0 1 1 3  55 , 1  
83  123  13  1 1 37  66,6 123  59 ,8  
84 89 14 103 49 ,8 93  45,0 
85 89 6 95 45 ,8 82 39 ,5 

1886 38 3 41  19 ,7 32  1 5 ,4 
87 58 43 101  48,3 9 1  43 ,5 
88 65 30 3 98 46 ,7 85 40,5 
89 1 69 27 2 99 46 ,9 99 46,9 
90 58  35  4 97 45 ,8 97  45 ,8 

189 1 2 1  56 1 78  36,9 78 36,9 
92 9 30 1 40 19 ,0 40 19 ,0 
93  8 52  60  28,7 60 28,7 
94 7 1 3  20 9 ,6 20 9 ,6 
95 8 26 34 16 ,4 34 16 ,4 

1896 1 3  43 56  27,2 56 27,2 
97 8 5 1 3  6 ,3 1 3  6 ,3 
98 1 3  1 4  27 1 3 ,3 27 1 3 ,3 
99 1 1 9  69 89 44,0 89 44,0 
00 9 60 69 34,3 69 34,3 

1 901 25 34 1 60 30,3 60 30,3 
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02 1 4 75 80 4 1 ,6 80 4 1 ,6 

03 7 34  4 1  22,0 41  22,0 

04 7 1 8  25 1 3,4 25 1 3,4 

05 1 3 5 0  54  30,8 54  30,8 

Summa 1 0  2096 759  24  2889 25 16  

a Under 187 0- och 1 880-talen fanns e t t  stort antal personer, som företog flera utresor årligen 
till Sverige. För att nå full jämförbarhet mellan olika år har intensiteten i den externa rörlig
heten beräknats på antalet u tresta individer per år. Samtidigt har intensiteten i promille av 
medelfolkmängden beräknats även på totala antalet uttagna pass. 

Källa: Passjournaler 1 86 1 - 1 905 , YLA. 

Tabell 1 5 .  Bruttoemigrationen från Petalax till Nordamerika 1906- 1945 ,  samt den totala 

utvandringen från Petalax 1946-195 3. 

Nordam. Summa Nordam. Summa 

År (N) (N) 0/o o  År (N) (N) 0 /o o  

1906 53  53  3 1 ,2 1 93 1  
07 45 45 27 ,4 32 
08 3 3 1 ,9 33 1 1 0,7 

09 65 65 42,6 34 
10 63  63  42,9 35 1 1 0,7 

1 9 1 1  16  16 1 1 ,0 1936 2 2 1 ,4 

1 2  3 3  3 3  22,5 37 19 19 1 3.4 
13 27 27 1 8,2  38 3 3 2 , 1  
14  11  1 1  7 ,3 39 4 4 2 ,9 
15 6 6 1 2,5 40 5 5 3 ,6 

1916 17 17  1 1 ,0 1 941  4 4 2,4 
17 3 3 1 ,9 42 
18  43  
19  44 
20 10  10  6 ,2  45 

1921 3 3 1 ,9 1946 
22 27 27 16 ,8 47 
23 28 28 1 7 ,6 48 
24 36 36 22,8 49 35 2 1 ,7 
25 15 15  9 ,6 50  136 84,7 

1926 28 28 18 ,1  195 1 75 46,9 
27 16 16  1 0,4 5 2  1 6  10,0 
28 29 29 19 , 1  53  22 13 ,9 
29 28 28 1 8,6 
30 1 9  19  1 2,7 Summa 620 904 

Källa: FOS, XXVIII, 1906- 1945;  Arbetstabeller 1946-50, SC; FOS, VI, 1951-53 .  
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Fig. 19. Total extern rörlighet i Petalax årsvis 1861-1953 i promille av medelfolkmängden. 
Källa : Passjournaler 1861-1905, YLA; FOS, XXVIII, 1906-1 945; Arbetstabeller 1 946-50, 
SC; FOS, VI, 1951-53. 

Tabell 1 6. Extern rörlighet i Petalax, på svenska Österbottens och Vasa läns landsbygd. 
0/00 MFM för femårsperioder 1 86 1- 1 953 .  

Period 

186 1-65 
1866-70 
1871-75 
1876-80 
188 1-85 
1886-90 
1891-95 
1 896-00 
1901-05 
1906-10  
19 1 1 -1 5 
1916-20 
1921-25 
1926-30 
193 1-35 
1936-40 
1941-45 
1946-50 
195 1-53  

Petalax 

4,0 
2 , 1  

54,8 
64,4 
54,7 
4 1 ,6 
22,2 
24,9 
27 ,8 
28,9 
1 2,5 
3,8 

1 3 ,7 
1 5 ,8 
0,3 
4,7 
0,5 

21 ,1  
23 ,6 

Sv. Österb. 
landsb. 

4,7 
5 ,0 

15 ,0 
14,0 
2 2,4 
24,1 
14,4 
1 2,7 
18,9 
1 8,0 
1 1 , 1 
4,6 
8 ,1  
8 ,2 
0,4 
2 ,1  
0,5 

1 3 ,8 

Vasa läns 
landsb. 

1 ,9 
2 ,2  
5 ,2 
5 , 1  
9 ,0 

1 2,8 
9 , 1  

10,5 
1 7 , 1  
15 ,5 
9 ,0 
3 ,6 
4,9 
4,9 
0,3 
0,6 
0 ,1  
4 ,1  

Källa: Passjournaler 1 86 1 - 1905 , VLA; FOS, XXVIII, 1 906- 1945 ; Arbetstabeller 1946-50, 
SC; FOS, VI, 1 95 1-53. 
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Fig. 20. Procentuell fördelning mellan pass uttagna till Ryssland, Sverige och Amerika i Petalax 
1861-1905, samt på svenska Österbottens och Vasa läns landsbygd 1861-1892. 
Källa : Passjournaler 1861-1905, YLA; De Geer-Wester 1975, tab. 19; Anna-Leena Toivonens 
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ifråga om destinationer. I det följande skall dessa närmare studeras. Utvecklingen 
kan dock inte följas längre än till 1892 för svenska Österbottens och Vasa läns 
landsbygd. För Petalax däremot har statistiken kompletterats och fördelningen i 
den externa rörligheten kan därför följas fram till 1905. 

I fig. 20 visas fördelningen mellan olika destinationer uttryckt i procent av den 
totala rörligheten utrikes för Petalax och de två jämförelseområdena. Endast de 
tre viktigaste destinationsländerna, Ryssland, Sverige och Amerika (Nordameri
ka) har medtagits i denna redovisning. Övriga länder var av marginell betydelse. 
Vid framräkningen av statistiken har dock "övriga länder" och "okänd destina
tion", förutom för Petalax, sammanförts med Amerika, vilket resulterar i att pro
centtalen för denna destination blir några tiondedels procent för höga. 

Skillnaderna mellan områdena är betydande. I Petalax är Sverige den domine
rande riktningen ända fram till slutet av 1880-talet, medan Sveriges dominans 
bryts i svenska Österbotten i början av detta decennium liksom även på Vasa läns 
landsbygd. Rörligheten till Sverige från Petalax är även tydligt starkare de första 
åren av 1890-talet. Den klarast iakttagbara skillnaden är dock avsaknaden av 
pass uttagna till Ryssland 186 1-1870, den period då Ryssland var det starkaste 
alternativet på länets landsbygd och starkt även i svenska Österbotten. Först 
1878 noteras för Petalax de första passen till Ryssland och i fortsättningen finns 
enstaka noteringar (jfr tab. 14). Utvandringen till Amerika kom sent igång i Peta
lax och var obetydlig före 1887, medan denna i jämförelseområdena var etablerad 
redan 18 7 1-7 5. 8 I enskildheter är utvecklingen över tid olikartad i områdena. 
Men betraktas endast perioden 1881-92 framkommer även likheter beträffande 
utvecklingstendenserna. Socknen följer här väl den allmänna trenden med ned
åtgående andel rörlighet till Sverige. 

De ovan anförda totalsiffrorna för den externa rörligheten efter 1905 för Peta
lax och efter 1892 för de två övriga områdena bygger på uppgifter i den officiella 
statistiken och speglar därför enbart utvandringen till Amerika. År 19 3 1  läggs 
statistiken om och fram till 19 5 3 inräknas alla passtagare oberoende av destina
tion, och fördelningen på olika länder ges endast på riks- och länsnivå. Av dessa 
fördelningar framgår att uppgången i mitten av 1930-talet i huvudsak var ut
vandring till USA och Kanada, medan den starka uppgången 1949 och 1950 dels 
berodde på en ny, men kortvarig Amerikautvandring, men framför allt på en kraf
tig uppgång i den utvandring till Sverige, vilken börjat under de första åren efter 
andra världskrigets slut, och som blivit ett bestående inslag i det finländska rörlig
hetsmönstret fram till dags dato. Sedan nordisk passfrihet införts 1954 har det 
inte varit möjligt att på sockennivå få uppgifter om denna utvandring, och därför 
är 1953 slutår i denna översikt.9 

8 Jfr De Geer-Wester 1975, fig. 10. 
9 Majava 1975, s. 9-10. 
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Tabell 1 7 .  Antal pass från Petalax till Sverige 1 86 1 - 1 905 fördelade enligt giltighetstid. 

Tid 1 86 1 - 66- 7 1-75 76-80 8 1-85 86-90 91 -95 96-00 01 -05 
65° 700 

Veckor 
1 2 
2 15  41  14 9 
3 16 3 3 1 

Månader 
1 1 38 230 7 1  4 1  3 
2 28 30 27 23 1 
3 1 14 9 16  14 3 
4 9 1 9 10  1 
5 6 1 3  1 1  6 1 
6 1 59 31  92 42 5 5 3 
7 6 4 
8 6 3 16 
9 1 1 1 2 

10 5 1 2 
1 1  
12 9 39 74 82 57 9 18 2 
18 2 1 1 2 

24 3 45 37 85 1 3  4 3 1 

36 33  62  34  16 5 2 2 

48 9 3 10 1 3 1 

60 1 48 64 47 29 25 28 29 

Summa 15 459 6 1 3  5 1 3  285 53  62 45 

Medel-
tal mån. 16 ,6 1 3 ,9 14 ,2 16 ,5 14 ,1  39,0 34,8 42,9 

a Perioden 186 1-65 finns uppgifter endast för åren 1 86 1 -63 .  1 866-70 saknas uppgifter om 
giltighetstid. 

Källa: Passjournaler 1 86 1 - 1 905 , VLA. 

5.3.2. Resor, arbetsvandringar och flyttningar 
Vilken struktur har då den externa rörligheten ; är det till övervägande del fråga 
om arbetsvandringar eller är flyttningar det vanliga? Förekommer inslag av re
sor? Och finns det markanta skillnader mellan rörligheten till Sverige och Ameri
ka? 

För att utröna detta har alla uttagna pass perioden 1 86 1-1905 grupperats ef
ter giltighetstid fördelade på destinationer. Vid indelningen har den ovan föreslag
na periodiseringen för olika typer av rörlighet för skilda destinationer prövats. 

Av tab. 1 7 och 1 8  framgår att variationerna i passens giltighetstid var stora, 
speciellt för dem som reste till Sverige. Den kortaste tiden var 1 vecka och den 
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Tabell 18. Antal pass från Petalax till Amerika 186 1- 1 905 fördelade enligt giltighetstid. 

Tid 186 1- 66- 7 1-75 76-80 81-85 86-90 9 1-95 96-00 01-05 

Mån 
4 

7 

1 0  
1 1  
1 2  

17 
18 
19 

22 

24 

30 

36 

48 

60 

65 70 

Summa -

Medel-
tal, mån -

2 

2 

(48) 

2 

2 

(60) 

Källa: Passjournaler 186 1- 1905, VLA. 

8 

2 

1 

1 

26 

38 

47 ,1 

1 

1 0  

1 
3 

18 

1 

27 

9 

68 

1 38 

44,2 

12 

16  

3 1  

1 3  

103 

176 

48,1 

1 
4 
5 

1 2  

4 

22 

16 

5 

121 

191 

46 ,7 

1 
1 0  

1 4  

29 

7 

147 

21 1  

50,5 

längsta 5 år, vilken samtidigt var den i lag tillåtna maximala tiden.1 Korttidspas
sen till Sverige, pass under 1 år, förekommer rikligast under 1870-talet, då pass på 
1 månad är de mest frekventa. Under de efterföljande årtiondena sker en tydlig 
förskjutning mot långtidspass, och i början av 1890-talet inträder en markant för
ändring i och med att andelen pass på 5 år ökar från 10,2 % 1886-90 till 47,2 % 
1891-95, och medeltalet räknat i månader mer än fördubblas från 14, 1 mån till 
39,0 mån. 

Pass till Amerika uttogs helt väntat på längre tid, och några drastiska ändring
ar i medeltalet månader förekommer inte, utan detta ligger mellan 44,2 mån och 
50,5 mån. Anmärkningsvärt är ändå ökningen av korttidspass 1896-1900. Den
na skall därför granskas närmare nedan. 

I tig. 2 1-22 har pass till Sverige och Amerika fördelats på resor, arbetsvand-

1 FFS 1862, Nr 12, 5 §; FFS 1888, Nr 25, 2 §. Pass till Ryssland kunde dock utfärdas på längre 
tid. Ofta antecknades "obestämd tid" för dessa (Jungar 1974, s. 14). 
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Fig. 2 1 .  Procentuell fördelning av pass från Petalax till Sverige 1 8 6 1- 1 905 på resor, arbetsvand
ringar och flyttningar. 
Källa : Passjournaler 1 8 6 1- 1905, VLA. 

ringar och flyttningar. Betydande skillnader framkommer här. För Sveriges del är 
inslaget av arbetsvandringar fram till slutet av 1880-talet, med undantag av 
1881-85, över 50 %, medan andelen arbetsvandringar till Amerika som högst är 
23,6 %. En annan skillnad är att resor, vilket även är naturligt, utgör en större del 
av rörligheten till Sverige. Enligt de här använda definitionerna är förändringarna 
stora på 1890-talet; arbetsvandringarna både till Sverige och Amerika minskar. 
För Sveriges del sker en nedgång från 55,4 % 1886-90 till 13,2 % 1891-95, 
medan motsvarande tal för Amerika är 23,6 % resp. 13,2 %, och därmed skulle 
den totala rörligheten utrikes ha ändrat karaktär. 

Är då denna bild den riktiga eller beror förändringarna under 1800-talets slut 
på att allt fler tog ut pass på 5 år oberoende av hur länge de tänkte stanna borta? 

Mycket tyder på en dylik förändring, speciellt om giltighetstiden för pass till 
Amerika granskas närmare. Såsom tidigare nämnts kunde den sökande själv be
stämma tiden för passet. Detta gällde dock inte män i värnpliktsåldern, d.v.s. män 
under 22 år. Passjournalerna visar att för denna kategori utgavs passet längst till 
det år då ifrågavarande person skulle delta i värnpliktsuppbådet. Sålunda kunde 

°lo 1 00 

80 

60 

40 

20 

1861 66 71 76 81 86 91 96 01 
- 65 -70 -75 -80 -85 -00 -95 -1 900 -05 

0 < 12 mån resor 
0 12 -24 " arbetsvandringar 
12] 25-60 · · f lyt tn ingar 

Fig. 22. Procentuell fördelning av pass från Petalax till Amerika 1 8 6 1- 1 905 på resor, arbetsvand
ringar och flyttningar. 
Källa : Passjournaler 186 1- 1 905, VLA. 
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en 19-årig man få pass för högst 3 år, en 20-åring för högst 2 och en 2 1-åring för 
den tid som var kvar till uppbådet, varierande mellan 4 mån och 1 år. Denna prax
is gällde från 1879, då värnplikslagen trädde i kraft tills denna upphävdes år 
1905.2 

I nedanstående tabell har alla pass till Amerika 1879- 1905 utställda på mindre 
än 5 år indelats på värnpliktiga män i åldern 1 7-2 1 år och övriga under två perio
der, 1879- 1890 och 1891- 1904. 

1879- 1 890 

Tid mån. Vämpl. Övr. S:a 

(N) % {N) % (N) % 

< 12 1 (1 00) 1 100 
12- 24 22 (5 1 ,2) 21 (48 ,8) 43 100 
25-48 1 1  (27,5) 29 (7 2,5) 40 1 00 

S:a 33 39,3 5 1  60,7 84 100 

1891- 1904 

Tid män. Värnpl. Övr. S:a 
(N) % (N) % (N) % 

< 1 2 1 3  100 1 3  100 
12-24 85 90,4 9 9,6 94 100 
25-48 66 62 ,9 39 37 , 1  105 100 

S:a 1 64 7 7 ,4 48 22,6 212  100 

Under den första perioden svarar de värnpliktiga för 39,3 % av alla pass under 
5 år, medan denna andel ökar till 77,4 % perioden 1891-1904. Fördelningen på 
olika kategorier visar att ökningen är speciellt framträdande för pass med giltig
hetstid under 2 år, och att endast värnpliktiga män återfinns i kategorin pass un
der 1 år. Andelen övriga minskar även märkbart i gruppen 25-48 månader. Av 
detta kan slutsatsen dras att det under 1890-talet blev allt vanligare att ta ut pass 
på maximal tid. Sedan uppbåden upphört år 1905 tar även män under 22 år ut 
pass på 5 år.3 

Denna förändring minskar allvarligt giltighetstidens utsagokraft om intentio
nerna vid utresan till Amerika, och gör det omöjligt att med ledning av passen dra 
några säkra slutsatser om minskningen i andelen arbetsvandringar. Kategorin re
sor till Amerika bortfaller även helt och hållet efter 1891- 1904, därför att denna 
uppkommit genom restriktionerna för värnpliktiga. 

Även pass till Sverige uttogs från 1890-talet i allt större utsträckning på 5 år (jfr 
tab. 17), och därmed försvåras bedömningen av relationerna mellan arbetsvand
ringar och flyttningar. Under perioden 1891- 1904 återfinns 26 pass i kategorin 

2 Jfr Wester 1 970, passim. 
3 Jfr passjournaler 1905, YLA. 
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Tabell 19 .  Antal utresor per person från Petalax, som tagit ut pass til Sverige 186 1- 1 890. 
Absoluta tal och procentuell fördelning. 

Utresor 
(N) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

I 
2-4 
5-9 

1 1-

Summa 

Indiv. 
(N) 

623 
1 3 3  
61  
31  
15 
1 2  
1 3  
1 

(N) 

623 
225 
42 
21  

911  

Utresor 
(N) 

9 
10  
1 1  
1 2  
1 3  
16  
17 
19  

% 
68,4 
24,7 
4,6 
2,5 

1 00 

Källa: Passjournaler 1 86 1 - 1 890, YLA. 

Ind iv. Utresor Indiv. 
(N) (N) (N) 

1 21  1 
4 23  2 
2 30 1 
1 35 1 
2 40 1 
1 49 1 
1 54 1 
1 68 1 

Summa 9 1 1  

arbetsvandringar. En  knapp tredjedel av dessa eller 7 kan påföras värnpliktiga, 
och därmed är dessas inverkan på kategorifördelningen mindre än för Amerika. 
P .g.a. den annorlunda gränsdragningen mellan arbetsvandringar och flyttningar 
för destinationen Sverige får inte en hög andel värnpliktiga i gruppen 1-4 år 
någon effekt på fördelningen. Det är dock tydligt att restriktionerna även här i 
någon mån påverkat giltighetstiden; 32 personer av totalt 52 var värnpliktiga.4 

Dessa uppgifter kan tolkas så att den tillämpade indelningen för pass till Sverige 
ger ett tillförlitligare resultat, även efter 18 91, än för Amerika. 

Att inslaget av arbetsvandringar var stort i befolkningsrörligheten till Sverige 
bekräftas om antalet individer som tog ut pass 186 1- 1890 framräknas, och an
talet utresor per individ kontrolleras. 

Såsom framgår av tab. 14 uttogs under denna period 1 935 pass. Antalet in
divider per år var dock betydligt färre, totalt 1 571, vilket berodde på att det fanns 
personer som tog ut pass flera gånger per år, ända upp till 8 gånger årligen. Dessa 
bedrev vanligen handel med lantbruksprodukter på Sundsvall och Härnösand. 
Antalet reduceras till 9 1 1  personer om enbart individer räknas (tab. 19). 

Fördelningen på antal utresor per individ redovisas i tab. 19. Det stora flertalet 
eller 68,4 % av alla personer har tagit ut pass en gång till Sverige. 288 personer 
tog ut pass två eller fler gånger, och bland dessa finns det 2 1  personer, som rest 
över mera än 9 gånger. De flesta av dessa idkade handel och gjorde många resor 

4 Passjournaler 1891-1 904, YLA. 

7 1  



per år, men det finns även exempel på personer, som under 13 års tid årligen vis
tats på säsongarbete i Sverige. Den högsta noteringen antecknas för bonden Karl 
Henrik Mickelsson Söderback, som bedrev handel, och under perioden 187 1-88 
företog 68 resor till Sverige. Hans kollega, bonden Johan Erik JohanEriksson 
Prost gjorde 1871-1890 54 resor.5 

Någon möjlighet att exakt kontrollera hur många personer som stannade i 
Sverige finns tyvärr inte beroende på att flyttningar utrikes ofullständigt infördes i 
flyttningslängderna. Perioden 1861- 1890 finns 179 personer antecknade som ut
flyttade till Sverige.6 Detta tal, som måste betraktas som en minimisiffra, anger att 
28,7 % av alla personer som tog ut pass en gång till Sverige 186 1- 1890 förblev 
där. Ställs dessa tal mot resultatet i fig. 2 1, där flyttningsandelen är 42,7 % för 
motsvarande period, förefaller proportionen flyttningar vara alltför hög. En under
registrering på 10-20 % är dock sannolik att döma av att 187 personer år 1910 
antecknas som frånvarande från Petalax församling och bosatta i Sverige.7 Under 
dessa omständigheter anger fig. 2 1  tämligen väl det faktiska utfallet mellan 
arbetsvandringar och flyttningar. 

Att det även i utvandringen till Amerika fanns ett betydande inslag av arbets
vandringar har visats av bl.a. Lars-Göran Tedebrand i en studie över återinvand
ringen till Västernorrland.8 Liknande resultat har för Finlands del påvisats av Kei
jo Virtanen. Enligt hans undersökningar återinvandrade ca 20 % av alla till Ame
rika utvandrade personer.9 

Andelen arbetsvandringar från Petalax till Amerika går inte att fastställa, var
ken med hjälp av passens giltighetstid eller genom andra källor. Ett direkt belägg 
för att ett arbetsvandringsinslag förekom fås om antalet utresor per individ kon
trolleras. Under perioden 186 1- 1890 företar 10 av totalt 180 personer en andra 
utresa. 1 Denna uppgift visar också, såsom väntat, på en betydande skillnad mellan 
rörligheten till Sverige och Amerika. 

En undersökning av passtagarnas sociala tillhörighet visar att andelen stånds
personer2 var låg. För perioden 1861- 1890 har endast 3 ståndspersoner tagit ut 
pass till Sverige och 2 till Amerika.3 Jordbrukarbefolkningen står alltså till övervä
gande del även för kategorin resor utrikes. En närmare kontroll av dessa är därför 
nödvändig, ty till skillnad från ståndspersonernas resor kan det antas att såväl den 
besuttna som den obesuttna landsbygdsbefolkningens resor sällan var turist- eller 
studieresor. 

' Passjournaler 1871-1890, YLA. 
6 Utflyttningslängder 1861-1890, PKA. 
7 Folkmängdstabell 1910, PKA 
8 Tedebrand 1972, s. 251-252. 
9 Virtanen 1975, s. 205. 
1 Passjournaler 1861-1890, YLA. 
2 Vid klassificeringen av ståndspersoner har indelningen i passjournalerna använts. 
3 Passjournaler 1861-1890, YLA. 
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Om först kategorin resor till Sverige granskas, d.v.s. pass uttagna på kortare tid 
än en månad, framkommer att 104 pass uttogs perioden 1871- 1890 (tab. 17), för
delade på 37 personer. Bland dessa finns ett stort antal personer som sysslade med 
handel. Genom att använda länsmannens i Malax förteckningar över utgivna hin
derlöshetsintyg, i vilka orsaken till resan tidvis finns antecknad, och utgående tull
journaler från Vasa tullkammare, i vilka varor som allmogehandlandena utförde 
finns förtecknade har det varit möjligt att närmare precisera handlande. Det visar 
sig att 19 eller drygt hälften av de 37 personerna med säkerhet idkade handel.4 

Beträffande de övriga är syftet med resan oklart. Någon av dessa kan ha varit 
handelsidkare, medan andra kan ha rest över för att besöka anhöriga i Sverige. 
Det förefaller här riktigare att hänföra det stora flertalet av resorna till kategorin 
arbetsvandringar, emedan de företogs i förvärvssyfte. Och därmed blir inslaget av 
arbetsvandringar till Sverige ännu markantare. 

Resor till Amerika kan inte före 1890 beläggas i mer än ett fall. År 1882 står 
f.d. lanthandlande Erik Jansson antecknad för ett pass till Amerika på 5 år. Att 
han inte hade för avsikt att stanna borta så länge framgår av hans memoarer. Erik 
Jansson var 1882 ledare för baptistförsamlingen i Åmossa i Petalax och avsikten 
med hans resa var att hos amerikanska trosförvanter söka utverka ekonomiskt 
stöd för sin missionsverksamhet på hemorten. 5 

Enligt passjournalen för år 1890 planerade kapellanen i Petalax församling 
Karl Gustaf Wilenius att resa till Amerika på 5 månader. Denna uppgift är missvi
sande. Wilenius reste inte till Amerika utan företog en studieresa till Tyskland.6 

Antalet pass till Ryssland 1861- 1905 var 10, fördelat på 7 personer. Mekani
kern Abraham Kullman med hustru och barn vistades i Ryssland i två olika repri
ser, 1878 och 1881, medan missionären Erik Jansson år 1889 gjorde ett kort be
sök i S :t Petersburg. De tre övriga, bonden Matts Ståhl, arbetaren Juho Salo och 
kyrkoherdesonen Karl Oskar Wilenius, tog ut pass för 1 år, och åtminstone Salo 
återkom inom denna tid, ty han finns antecknad för pass till Amerika ett år sena
re.7 

5.4. Intern och extern befolkningsrörlighet - en jämförelse 

Tidigare har dels utvecklingen av den interna befolkningsrörligheten, dels den ex
terna rörligheten i Petalax analyserats och för den interna rörligheten bestämdes 
perioder av hög, medelhög och låg rörlighet. Det framgick härvid att Petalax hade 
hög eller medelhög rörlighet perioden 1826- 1880 och låg rörlighet 1881- 1970.8 

Hur ser då bilden ut om den totala rörligheten 1826- 1950 beaktas, d.v.s. om 

• Passjournaler 1 8 6 1 - 1 890, YLA ; Förteckningar över utgivna hinderlöshetsintyg 1 873-78, 
1 880, 1 882-90, LMA, YLA; Utgående tulljournaler 1 87 1-75,  YTA, YLA. 

5 Jansson 1 9 1 2, s . 98-99, 1 07. Se kap. Y.7 . 1 .  
6 Medd. av Thorolf Aspholm 14 .7 . 1976 .  
7 Passjournaler 1 8 6 1 - 1 905, YLA. 
8 Jfr tab. 1 2. 
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Fig. 23. Total befolkningsrörlighet, samt intern och extern rörlighet i Petalax 1826-1950 i promille 
av medelfolkmängden per tioårsperiod. 
Källa : In- och utflyttningslängder 1826-1940, PKA; FOS, VI, 1941-1970; Passjournaler 
1861-1905, YLA; FOS, XXVII, 1906-1945; Arbetstabeller 1946-50, SC; FOS, VI, 
1951-53. 

både intern och extern rörlighet sammanvägs? En uppfattning om detta erhålles i 
tig. 23, i vilken denna sammanvägning gjorts. Om samma indelning som tidigare 
bibehålls blir inte 1880-talet längre en skiljelinje mellan hög och låg rörlighet. Re
sultatet blir i stället att 1870-talet framträder som det decennium, vilket hade den 
högsta intensiteten under hela undersökningsperioden, och att hög intensitet åter
finns även under 1880-talet. Någon avgörande minskning sker inte heller förrän 
efter 1910, då även den totala rörligheten kan karaktäriseras som låg. P.g.a. den 
starka utvandringen till Sverige i slutet av perioden höjs även 1940-talets rörlighet 
till medelhög nivå. 

Resultatet i tig. 23 jävar inte den tidigare gjorda iakttagelsen att 1880-talets 
Petalax kännetecknades av livliga kontakter med omvärlden och att intensiteten 
då var betydligt högre än under någon period på 1900-talet, och fördelat på tioårs
perioder gäller detta såväl den interna som den externa rörligheten. 

Följs utvecklingen över tid kan det konstateras att rörligheten utrikes alltmera 
präglar bilden. Från att ha svarat för en obetydlig del av den totala rörligheten 
1861-1870 blir den externa den dominerande från 1870-talet och fram till 1910, 
bortsett från perioden 1891-1900. Efter 1910 och fram till 1950 svarar dock den
na endast för en mindre andel. 
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Frågan om sambandet mellan inrikes utflyttning och utrikes rörlighet, närmast 
utvandringen till Amerika har ofta diskuterats i migrationsforskningen. Diskussio
nen har vanligen rört sig kring Brinley Thomas' modell om en motrytm i den in
terna och externa rörligheten, som har fungerat så att under perioder med hög 
emigration får vi en låg intern flyttning till städer och industriorter och omvänt. 
Thomas talar om en atlantisk ekonomi med ett nära samband och med en växel
verkan mellan hög- och lågkonjukturer i USA och Västeuropa. Under europeiska 
högkonjukturer ersattes utvandringen av stadsinflyttning och lågkonjunkturer i 
USA dämpade den europeiska emigrationen, samtidigt som inflyttningen till de 
amerikanska städerna minskade.9 

Thomas' modell har prövats i flera undersökningar. Lars-Göran Tedebrand 
fann vid en analys av några områden i Västernorrland 1875- 19 10 ingen motrytm 
mellan inrikes utflyttning och emigration utan ett mycket oenhetligt mönster. Kris
tian Hvidt kunde i sin undersökning av nettoflyttningarna till Köpenhamn 
1880- 1914 inte heller påvisa det mönster Thomas beskriver. Hvidt anser dock att 
för vissa år kan den motrytm Thomas talar om finnas. Bo Kronborg och Thomas 
Nilsson nådde ett liknande resultat vid en jämförelse mellan nettoflyttningen till 
Halmstad och utvandringen från Hallands län 18 70- 1910. 1 

Den jämförelse mellan intern och extern rörlighet, som görs här, sker inte i 
direkt anslutning till Thomas' modell, utan huvudvikten läggs vid trendmässiga 
förändringar under längre tidsperioder. Granskas förhållandet mellan intern och 
extern rörlighet i Petalax 186 1- 1950 förefaller det finnas ett samband under vissa 
perioder, så att under skeden med stigande rörlighet utrikes uppträder en nedgång 
i omflyttningen inrikes. Detta kommer bäst till synes 1871- 1880 och 1941- 1950 
(tig. 23). 

Är det då fråga om ett reellt samband eller är förhållandet endast skenbart? Yt
ligt sett tycks det finnas ett reellt samband 1941- 1950, ty uppgången i intensiteten 
utrikes motsvaras av en direkt minskning inrikes och ökningen i omflyttningen in
rikes under de föregående perioderna bryts. Ett lika tydligt utslag fås inte 
1871- 1880. Visserligen återfinns även här en likartad tendens, men denna in
träder under ett skede då den interna rörligheten minskat redan under en längre 
period. 

En klarare bild erhålles om enbart rörligheten ut från Petalax fördelat på fem
årsperioder granskas. I tab. 20 redovisas utvecklingen av den interna och exter
na rörligheten 1826- 1950 och relationerna mellan dessa uttryckt i procent för 
Petalax och svenska Österbottens landsbygd. 

Här framkommer en tydlig nedgång i utflyttningen inrikes redan under 1850-
talets slut, en nedgång som fortsätter även under de efterföljande perioderna, vilka 

9 Thomas 1 954, s. 124 ;  Thomas 1 972, s. 4. För tolkningsalternativ kring sambandet mellan 
emigration och intern omflyttning se Åkerman 1 9 7 1 ,  s. 88-98. 

1 Tedebrand 1 972, s. 1 80- 1 8 1 ;  Hvidt 1 9 7 1  a, s. 146- 147 ;  Kronborg-Nilsson 1975 ,  s. 
1 66-1 68. 
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Tabell 20. Intern och extern utflyttning från Petalax och svenska Österbotten 1 826- 1950, 
samt den externa rörlighetens procentuella andel av den totala utflyttningen. 

Petalax Svenska Österbottens landsb . 
Intern Extern Extern i Intern Extern Extern i 
utfl. rör!. (ut) % av tot. utfl. rör!. (ut) % av tot . 

Period 0

/oo 
0

/oo 
0 

/oo  
0
/oo 

1 826 - 30 35 , l  
1 8 3 1 -35 38 ,8 
1836-40 25 ,4 
1841 -45 22 ,5 
1 846 -50 38,4 
185 1 -5 5  40,9 
1856-60 3 1 ,8 
1 86 1 -65 30,7 4 ,0 1 1 ,5 4,7 
1866-70 19 ,6 2 , 1  9 ,7 5 ,0 
187 1 -75  2 1 ,4 54,8 7 1 ,9 15 ,0 
1876-80 20,3 64,4 76 ,0 14,0 
1881-85  20,9 54,7 72 ,4 19 ,0 22,4 54 ,1  
1886-90 14,4 4 1 ,6 74,3 1 5 ,4 24,1  6 1 , 1  
1891-95 16 ,7 22,2 5 7 ,0 16 , 3  14,4 46 ,9 
1896-00 1 5 ,3 24,9 62 ,0 1 5 , 3  1 2,7 45 ,5 
1901 -05 1 1 ,6 27 ,8 70 ,7 1 3 ,4 1 8 ,9 58 ,5 
1906-10  1 7 ,7 28,9 62 , 1  14,6 1 8 ,0 5 5 , 1  
1 9 1 1 - 1 5  10 ,2 12 ,5 5 5 ,0 1 3 ,2 1 1 , 1  45 ,6 
19 16-20 9 ,4 3,8 28,8 1 3 , 8  4,6 25 , 1  
1 92 1-25 1 1 ,3 1 3 ,7 54,8 

1 3 ,2 8 , 1  38 ,2 
1926-30  8,9 15 ,8  6 3 ,8 
1 9 3 1-35 1 2,3 0,3 2,2 

20,0 1 ,3 5 ,9 
1936-40 3 2,6 4,7 1 2 ,5 
194 1-45 1 3 ,8 0,5 3 ,4 

20,5 7 ,2 25 ,9 
1 946-50 2 1 ,0 21 ,1  50 , l  

Källa: In - och utflyttningslängder 1 826- 195 0, PKA; Passjournaler 1 86 1- 1905 ,  VLA; FOS, 
XXVIII, 1893- 1945 ; Arbetstabeller 1 946-50,  SC ; FOS, VI , 1 95 1-53 ;  Forsberg 1 964, s . 10. 

har obetydlig rörlighet utrikes. Och den kraftiga ökningen i intensiteten utrikes un
der 1870-talet påverkar inte alls den interna utflyttningen, tvärtom ökar denna 
något perioden 1871- 1875. Liknande tendenser uppträder på 1940-talet, då inte 
heller ökningen i utrikes åtföljs av någon nedgång i utflyttningen inrikes, utan de 
båda komponenterna visar en samtidig uppgång. 

På grundval av det ovan framförda tycks det inte vara möjligt att finna att rör
ligheten utrikes skulle ha påverkat utflyttningarna inom landet åtminstone inte un
der perioder då den utrikes rörligheten var stadd i stark tillväxt. Det är dock troligt 
att en påverkan gör sig gällande i ett längre tidsperspektiv. De betydande flytt
ningsförlusterna för Petalax, vilka ledde till en nedgång i befolkningstalen, och 
som främst får tillskrivas utvandringen till Amerika, inverkade troligen dämpande 
på utflyttningen inrikes genom att andelen individer i de åldersgrupper, som hade 
den högsta flyttningsfrekvensen minskade. Detta bör även ha medfört att även in
tensitetstalen för rörligheten utrikes småningom sjönk. 
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Överflyttas uppmärksamheten till fördelningen mellan intern utflyttning och ex
tern rörlighet finner vi att Petalax hade en exceptionellt stor andel utrikes rörlighet 
187 1- 1930 och 1946- 1950 (tab. 20). Från och med 1870-talet valde de flesta 
som sökte sig bort från socknen en ort utrikes, och med undantag av perioden 
1916- 1920, är andelen utrikes över 50 % fram till 1930. Den externa andelen är 
högst 1871- 1890 med över 70 % av den totala rörligheten från socknen. Under 
denna period är det framför allt Sverige som är det dominerande alternativet, och i 
början av 1900-talet kom Amerika att få ett nästan lika dominerande inslag i rör
lighetsbilden med en andel på mellan 60 och 70 %. Perioden 1946- 1950 översti
ger den externa delen igen 50 %, och då präglas rörligheten av utvandringen till 
Sverige. 

Utvecklingen i Petalax sammanfaller i huvudsak med tendenserna på svenska 
Österbottens landsbygd. Andelen utrikes är dock här inte lika markant och når en
dast någon period över 50 %. I Petalax var således utrikes rörlighet ett vanligare 
alternativ än i regionen i övrigt. 

6. Sammanfattning 

Vid valet av undersökningsområde i Vasa län uppställdes framför allt krav på hög 
intensitet och betydande förändringar i den externa rörligheten. Dessa kriterier har 
ansetts vara väsentliga vid en undersökning av spridningsförlopp, ty en hög in
tensitet kombinerad med en förändring i uppsättningen alternativ i rörligheten 
garanterar ett tillräckligt underlag för studien. Petalax socken uppfyller dessa krav 
och har samtidigt en liten befolkning. Socknen är därför lämplig som undersök
ningsområde. 

Befolkningsrörelse, näringsliv och befolkningsrörlighet i Petalax har studerats i 
ett långt tidsperspektiv (1810- 1970) för att göra det möjligt att positionsbestäm
ma varje enskild tidsperiod. Utvecklingen och förhållandena i Petalax jämfördes 
med utvecklingen i svenska Österbotten, Vasa län och Finlands landsbygd. 

Petalax var under hela undersökningsperioden en typisk jordbrukssocken med 
företrädesvis små jordbruk. Under hela 1800-talet var andelen jordbrukande be
folkning i Petalax omkr. 90 % och ännu 1960 fanns 68 % av totalbefolkningen 
inom den agrara sektorn. Jordbruket var i viss mån expansivt i början av 1800-
talet med en betydande ökning av antalet brukningsenheter. 1860-talet markerade 
i många avseenden en vändpunkt. Två tendenser kunde iakttas under slutet av 
1800-talet: antalet torp minskade starkt samtidigt som antalet bondejordbruk 
ökade. Denna ökning var möjlig genom en omfattande hemmansklyvning. Ar 
1910 var 86 % av brukningsenheterna småbruk under 10 hektar. Vidare framkom 
en stark ökning av de obesuttna grupperna i socknen från mitten av 1800-talet. 
Denna ökning bröts dock under de sista decennierna av seklet. En granskning av 
antalet årsanställda pigor och drängar i socknen visade på en stark minskning av 
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denna kategori under slutet av 1 800-talet. Minskningen har framför allt tillskrivits 
den förändrade strukturen inom jordbruket med alltfler små enheter, men till en 
del även omläggningen av produktionsformerna samt den begynnande mekanise
ringen. Nedgången kan också delvis bero på svårigheter att få pigor och drängar ; 
de bättre betalda arbetena i Sverige och Amerika var troligen alternativ, vilka det 
stora flertalet ställde framom anställning inom jordbruket i hemsocknen. 

Undersökningen av befolkningsrörligheten i Petalax visar att socknen hade en 
mycket stark folkökning under 1 800-talet. Folkmängden ökade med 3 77 % under 
perioden 1 8 10-1890, vilket var dubbelt högre än tillväxten för svenska Österbot
ten och Finlands landsbygd. Ökningen berodde på ett stort födelseöverskott. Peta
lax hade under början av 1 800-talet otroligt höga födelsetal, högst 1 826-30 med 
69,0 %0 av medelfolkmängden. Allmänna födelsetal över 60 %0 konstaterades 
även i närliggande församlingar under samma period. Såväl det allmänna födelse
talet som det allmänna dödstalet och spädbarnsdödligheten nådde nivåer, vilka är 
bland de högsta som någonsin framkommit. De exceptionella födelsetalen och den 
höga spädbarnsdödligheten har till en del ansetts bero på att amning inte var van
ligt förekommande. 

I flera tidigare undersökningar har uppfattningen av 1 800-talets agrara sam
hälle var statiskt och att flyttningen ökade starkt i samband med industrialisering
en vederlagts. För Petalax har en liknande utveckling iakttagits. Under perioden 
1 826- 1 970 noterades den högsta inrikes rörligheten 1 826-30. Omflyttningen in
rikes visade en sjunkande tendens under den sekellånga perioden 1 83 1-1 930. 
Perioden 193 1-1 970 steg den interna rörligheten något, men nådde aldrig upp till 
samma intensitetstal som i början av 1 800-talet. 

Den sjunkande rörligheten inrikes har till en del kunna förklaras med att den ex
terna rörligheten tillväxte. Någon direkt växelverkan mellan intern och extern rör
lighet under skeden med betydande tillväxt i den utrikes rörligheten har inte fram
kommit. Under en längre tidsperiod kan dock ett visst samband antas förefinnas. 

Petalax hade den högsta externa rörligheten i Vasa län. Sverige var det domine
rande alternativet i rörligheten utrikes fram till slutet av 1 880-talet, och ut
vandringen till Amerika blev något senare än i svenska Österbotten i övrigt det 
enda alternativet av betydelse. 

Befolkningsrörligheten har indelats i resor, arbetsvandringar och flyttningar. 
Vägledande för indelningen har varit bortavarons längd. I de flesta fall har inte det 
faktiska utfallet kunnat kontrolleras utan klassificeringen har gjorts enligt den ut
resandes intentioner såsom de framgår av passjournalerna. Rörligheten från Peta
lax till Sverige bestod till övervägande del av arbetsvandringar, medan det i 
emigrationen till Amerika fanns ett större inslag av flyttningar. 

Petalax socken har vid en jämförelse med svenska Österbotten visat sig vara ex
trem i flera avseenden. Socknen kan därför inte anses vara representativ för det 
svenskspråkiga bosättningsområdet. Punktvisa jämförelser med grannsocknarna 
har dock visat att Petalax inte avvek i nämnvärd grad från dessa. Det kan därför 
hävdas att Petalax tämligen väl kan representera den södra delen av Vasaregio
nen. 
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IV. Inf ormationsspridning 

1 .  Inledande översikt 

I forskningen kring spridningsförlopp har sällan nya alternativ i befolkningsrörlig
heten tagits som undersökningsobjekt. Vanligen har exemplen eller indikatorerna, 
för att använda Hägerstrands terminologi, varit kulturelement av olika slag, oftast 
varor, men även ideer, vilka lett till förändrade beteenden i fråga om t.ex. odlings
former, byggnadsskick, föreningsverksamhet el. dyl. Ibland har även epidemiska 
sjukdomar studerats. 1 

Bland migrationsforskare inom olika ämnesområden, speciellt kanske bland 
historiker, gjordes tidigt iakttagelser att t.ex. utvandringen till Amerika först upp
stod i Europas nordvästliga kustområde och att den därifrån spred sig i östlig och 
sydlig riktning. Likaså noterades att det var möjligt att följa spridningsmönster 
inom ett land eller inom en region. 2 Dessa iakttagelser ledde dock inte, vare sig 
inom ämnet historia eller inom andra samhällsvetenskaper, till ett systematiskt 
studium av spridningens förlopp. Och framför allt inte till en granskning av pro
cessen med tillhjälp av de metod- och teoriformuleringar, som gjorts för diffusio
nen av andra innovationer. I mitten av 1960-talet föreslog Torsten Hägerstrand 
att historikerna skulle pröva emigrationen som ett innovationsförlopp. Undersök
ningar efter dessa riktlinjer påbörjades under slutet av 1960-talet av en del histori
ker och kulturgeografer i Lund.3 

Den ökade forskningen kring migrationen under 1960- och 1970-talen skapa
de, helt eller delvis oberoende av utvecklingen i Lund, men klart påverkat av geo
grafernas tidigare innovationsstudier, en liknande inriktning även på annat håll. 
Sålunda använder Sune Åkerman geografiska och sociologiska diffusionstudier 
som förebild, då han beskriver den transoceana utvandringens framväxt och för
lopp.4 Utgående från Åkermans fasindelning av emigrationen och från allmänt ve
dertagna spridningsmönster studerade Agnes Wiren utvandringen från Blekinge. 
Fasindelningen liksom även innovationsförloppet har tillämpats även i ett par 
andra historiska undersökningar gjorda på finländskt resp. svenskt material. 5 

De ovan nämnda undersökningarna behandlar alla utvandringen under 1800-

1 Hägerstrand 1953, s. 7-13; Katz-Levin-Hamilton 1963, passim; Hägerstrand 1972, passim; 
Pyle 1972, passim. 

2 Se t.ex. Semmingsen 1941, s. 75-82; Hvidt 1971a, s. 22-29; Kero 1974, s. 16-23. 
3 Birgitta Oden i Beretning 1972, s. 55-56. Se även Oden 1965, s. 18-21. 
4 Åkerman 1971, s. 64-66; Åkerman 1976, s. 27-32. 
5 Wiren 1975, kap. V; De Geer-Wester 1975, passim; Kronborg-Nilsson 1975, kap. VI. 
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talet. Men även i tiden närmare liggande och ännu pågående utvandring har un
dersökts efter dessa riktlinjer. Influerade av Hägerstrands spridningsmodell6 har 
två finländska geografer, Maija-Liisa Eriksson och Karl-Johan Lundström, 
granskat innovationsförloppet för utvandringen från Finland till Sverige. Eriksson 
studerade spridningen för en treårsperiod, 1969-1971, i mellersta Österbotten, 
medan Lundström undersökt Närpes socken i Vasa län.7 

På nordiskt håll finns, mig veterligen, inga andra undersökningar av detta slag. 
Och på det internationella planet tycks dylika studier helt saknas, vilket kanske till 
en del förklaras av frånvaron av källmaterial om befolkningsrörligheten eller av 
stora brister i det befintliga materialet. Ett annat förhållande, vilket är ägnat att 
förvåna, är att i alla undersökningar, som hittills genomförts har exempel tagits 
från utvandringen. Detta trots att också nya alternativ i den interna rörligheten 
kan anses vara innovationer i lika hög grad och även är möjliga att studera med 
hjälp av flyttningslängderna. 

Denna studie kommer att ligga i linje med de som nämnts i genomgången. 
Exempel på spridningsförlopp tas från den externa rörligheten i Petalax under 
slutet av 1800-talet, och intresset fokuseras framför allt på Amerikautvandringens 
tidigaste skede 1871-1890, men även på rörligheten till Sverige under samma 
period. I samband med att traditionsinslag i den totala rörligheten behandlas, skall 
även förändringar i uppsättningen av alternativ i den interna befolkningsrörlighe
ten beaktas. 

Såsom framhållits i avsnitt 11.3. kan diffusionen av en nyhet uppdelas i två del
komponenter: 1. infonnationsspridning och 2. innovationsspridning. Nedan kom
mer denna indelning att prövas. Vidare sades att det är av största vikt att ha kun
skaper om kommunikations- och kontaktsystem i det samhälle, vilket är föremål 
för undersökning (11.2 och 11.5.). Det primära förefaller här vara att genom en 
rekonstruktion av kontaktmönstren i Petalax under 1870- och 1880-talen få fram 
underlag för en bedömning av vilket slag av kommunikationssystem som fanns i 
den tidens samhälle. Vid denna rekonstruktion skall framför allt källmaterial av 
typen kvarlevor användas, men också insamlat traditionsmaterial skall infogas i 
framställningen. 

2. Kommunikationsprocessen 

I den omfattande forskning, som bedrivits kring kommunikation människor emel
lan, har en lång rad definitioner framlagts av olika forskare beroende på den in
tresseriktning de representerat eller det syfte de haft. Ibland har överförandet av 

6 Eriksson 1975, s. 34-35. 
7 Lundström 1975. 
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Fig. 24. Kommunikationsprocessen. (Modellen är en modifiering av fig. 3.1. och fig. 3.2. i Nowak
Carlman-Wärneryd 1968 och fig. 2.1. i Hedberg 1970.) 
Källa : Nowak-Carlman-Wärneryd 1968, s. 41, 44; Hedberg 1970, s. 35. 

signaler framhävts, andra åter har lagt tonvikten på signalernas betydelse eller på 
utfallet eller resultatet av kommunikationsprocessen.8 En god och enkel beskriv
ning av processens komponenter ges i Lasswells klassiska formulering från år 
1948, i vilken han säger att kommunikationsakten enklast beskrivs genom att be
svara följande frågor: 

Who 
Says What 
In Which Channel 
To Whom 
With What Effect?9 

I denna sats innefattas de centrala grundelement, som är nödvändiga för en 
kommunikation nämligen: en kommunikator eller avsändare, ett meddelande, en 
kanal och en mottagare. Dessa fyra komponenter är emellertid inte tillräckliga för 
att beskriva en kommunikationsprocess. Till dessa bör läggas en komponent som 
kallas kommunikationsobjekt. Detta begrepp representerar egentligen själva med
delandet, men preciserat som den föreställning kommunikatorn har av meddelan
det, och som han avser att överföra till mottagaren (0 1). Sett från mottagarens 
synpunkt är kommunikationsobjektet det han tror att kommunikatorn vill över
föra (O:J (se tig. 24).1 

Överensstämmelsen mellan 0 1 och 02 är stundom liten. Olika former av stör
ningar i skilda led av processen från kodifierings- till dekodifieringsstadiet bidrar 
till detta. Bristen på överensstämmelse kan i princip ha tre orsaker: "dels att kom
munikatorn inte lyckats välja de symboler som för honom representerar 0 1, dels 

att avsänt och mottaget meddelande inte är identiska på grund av störningar i ka
nalen, dels att meddelandet utgör en representation av ett annat kommunika-

8 Nowak-Carlman-Wärneryd 1968, s. 3 7. För en översikt av aktuell kommunikationsforskning 
inom olika vetenskapsområden se t.ex. Approaches 1972; Schmitz 1975. 

9 Lasswell 1948, s. 3 7-51. 
1 Nowak-Carlman-Wärneryd 1968, s. 41. 
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MEDIUM AUDITIVT V ISUELLT AUDIOVISUELLT 

Direkt Brev Personkontakt ( face- to-face) 
Bud 

Ind i rekt Te le fon Telegram TV 
Rad io Te lex 

Bok 
Tidning 

Fig. 25. Klassificering av medierna. (Schemat bygger på Ramström 1967 och Hedberg 1970, men 
har utvidgats med audiovisuella medier.) 
Källa : Ramström 1967, s. 171; Hedberg 1970, s. 36. 

tionsobjekt för mottagaren än för kommunikatorn".2 I varje process av detta slag 
finns praktiskt taget alltid en kommunikation i omvänd riktning, en återföring el
ler feed-back, genom vilken kommunikatorn kan avläsa mottagarens reaktion. 3 

Om kommunikatorn då finner att han inte nått sitt syfte kan han t.ex. genom att 
göra en omkodifiering av objektet eller genom att använda ett annat medium än ti
digare i högre grad uppnå sina syften. 

Meddelandet överförs i en kanal, som knyter samman avsändaren och mot
tagaren, med hjälp av ett medium, där mediet sägs vara "den fysiska egenskapen 
hos kanalen."4 I en del litteratur klassificeras medierna efter de egenskaper de be
sitter i två dimensioner, utgående från kommunikationssituationen och- sättet. 
Dick Ramström gör en indelning i dels direkt och indirekt medium, dels auditivt 
och visuellt medium och får därmed fyra grupper av medier.5 Såsom bl.a. Björn 
Hedberg anmärker är denna indelning inte helt tillfredsställande, ty flera av me
dierna har audiovisuell karaktär.6 I fig. 25 har därför Ramströms indelning ut
ökats med en tredje kategori och kategorierna av medier ökar därför från fyra till 
sex, likaså har hans exempel i de olika grupperna utökats. 

Används ett direkt medium av avsändaren överförs meddelandet i sin ur
sprungliga form till mottagaren muntligt eller skriftligt. Ett samtal mellan två eller 
flera personer är i huvudsak auditivt, men genom att avsändaren vid en person
kontakt face-to-face förutom verbala symboler även kan använda visuella symbo
ler i form av gester och/eller ansiktsuttryck bör mediet karaktäriseras som audio
visuellt. I vissa fall, då enbart gester eller ansiktsuttryck kommer till användning, 
kan personkontakten vara enbart visuell. 

När ett indirekt medium används sker någon form av transformering av med-

2 Ibid., s. 41-42. 
3 Ibid., s. 44. 
4 Hedberg 1970, s. 36. 
5 Ramström 1967, kap. 7. 
6 Hedberg 1970, s. 36. 
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delandet med tekniska hjälpmedel så att det vanligen förlorar något av den form 
det hade då det utgick från avsändaren.7 

Gränsdragningen mellan olika klasser av media är ibland svåra att göra, ty en 
del av de anförda exemplen i kategorin indirekt kan i vissa situationer ha känne
tecken som skulle göra det befogat att placera dem i kategorin direkt (t.ex. 
telegram) och vice versa (t.ex. brev). Den här gjorda bedömningen baserar sig på 
de kännetecken som för varje medium ansetts vara det mest utpräglade och vanli
gast förkommande. Skulle en klassificering av medierna i massmedia och enskilda 
media ha gjorts efter det antal individer som nås eller kan nås skulle uppställning
en ha fått ett delvis annat utseende. 

Återgår vi till att granska kommunikationsprocessen som helhet utgående från 
antalet mottagare i denna är det brukligt att skilja mellan masskommunikation 

och personlig kommunikation;8 ibland används även begreppen publik informa
tion och privat information.9 Med masskommunikation avses enligt Nowak
Carlman-Wärneryd "att meddelanden (budskap) överförs till en massa av in
divider ungefär samtidigt. Massmedia är bärare av masskommunikation". 1 Och 
vidare att denna kan "sägas bestå av två slags förlopp, dels kommunikation från 
massmedia till enskilda individer, dels sådan kommunikation mellan individer som 
mer eller mindre initieras av massmediainnehållet". 2 Till massmedia hänför för
fattarna: radio, TV, tidningar och tidskrifter, film och böcker.3 Däremot tycks de 
inte, såsom Hägerstrand, definiera direkt tal till en samling individer som mass
kommunikation.4 Det förefaller rimligt att utvidga definitionen till att omfatta 
även en dylik situation, ty också här är kommunikationen liksom i massmedia of
tast opersonlig, d.v.s. tillgänglig för många människor samtidigt och enkelriktad i 
den bemärkelsen att kommunikatorn sällan omedelbart kan anpassa sitt beteende 
efter mottagarnas reaktioner.5 I fortsättningen används denna utvidgade defini
tion. 

Med personlig kommunikation avses vanligen en situation där meddelandet 
riktas till en enda person, muntligt och direkt vid en personkontakt6 eller skriftligt 
genom brev el. dyl. Men personlig kommunikation omfattar också ett tillfälle med 
flera än två deltagare t.ex. en diskussion med tre eller flera deltagare. De speciella 
kännetecknen är att meddelandet eller informationen är personlig och att åter
föring kan ske omedelbart; kommunikationen är dubbelriktad. (Nedan kommer 
information att användas som synonym till meddelande.) 

7 lbid., s. 3 6. 
8 Nowak-Carlman-Wärneryd 1968, kap. 7. 
9 Hägerstrand 1953, s. 143. 
1 Nowak-Carlman-Wärneryd 1968, s. 7. 
2 Ibid., s. 47. 
3 lbid., s. 7. 
4 Hägerstrand 1953, s. 143. 
5 Nowak-Carlman-Wärneryd 1968, s. 45. 
6 Med personkontakt avses endast personkontakt face-to-face. 
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Kommunikationsforskning har framför allt tillämpats på modärna förhållan
den, och många av medierna, vilka uppräknas i fig. 25 fanns givetvis inte i 1800-
talets samhälle. De har medtagits här för att kunna positionsbestämma 1800-
talets samhälle från kommunikationssynpunkt. 

3. Kommunikation på landsbygden 

Vilka medier fanns då att tillgå i Petalax under 1800-talets slut? Och hur an
vändes de tillgängliga medierna? Det säger sig självt att massmedia spelade en 
långt mindre roll än i dagens samhälle, eftersom endast tidningar, tidskrifter, 
böcker o.a. tryckalster fanns att tillgå. Detta innebär dock inte att masskommuni
kation spelade en helt underordnad roll under denna tid. Vi behöver bara påminna 
oss om att vid snart sagt varje gudstjänst förmedlades nyheter till församlingen; 
av officiellt slag från myndigheterna, av legal natur om händelser i församlingen 
och i form av privata kungörelser. Gudstjänsten var med andra ord ett viktigt 
"massmedium". Denna aspekt av kyrkans samhällsfunktion har i tidigare forsk
ning mer eller mindre förbisetts, och det förefaller därför vara viktigt att närmare 
undersöka kyrkans roll som informationsförmedlare. 

Den personliga kommunikationen kan emellertid förmodas ha spelat en betyd
ligt större roll än i vårt samhälle för spridningen av information. En genomgång av 
de situationer då människor träffades eller kan ha träffats är för den skull nödvän
dig, och för att närmare kunna precisera kontaktmönster bör det också kontrolle
ras om det inom Petalax fanns rumliga och/eller sociala barriärer, vilka försvåra
de eller förhindrade kontakter. Detta skall göras genom en kartanalys av bosätt
ningen och genom att studera giftermålsmönster samt rekryteringen av faddrar. 

Men den samlade information och kunskap en befolkning har om sin omgiv
ning härstammar endast till en ringa del från meddelanden via massmedia. Den 
huvudsakliga delen av informationen tillförs genom kontakter med andra sam
hällen vid t.ex. resor och flyttningar och genom brev. Genom att vidga perspekti
vet till att omfatta även de externa kontakterna kan en uppfattning om Petalax in
formationsfält erhållas. 

4. Masskommunikation 

Kunskaperna om tidningarnas spridning i Vasaregionen under slutet av 1800-
talet är bristfälliga. I regionen fanns på 1870-talet endast en tidning, Vasabladet, 
vilken dock på 1880-talet fick en konkurrent i Wasa Tidning, som grundades 
1881 och som utgavs till 1898. Samma år tillkom även Wasa Framåt, men denna 
tidning upphörde redan efter ett år. På 1890-talet utökas tidningsfloran med Wasa 
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Nyheter, 1896-1900, och år 1899 avlöses Wasa Tidning av Wasa Posten.7 

Alla försök att utreda, vilka av dessa tidningar som nådde Petalax, har miss
lyckats beroende på att prenumerationsförteckningar från 1800-talet har förstörts 
eller förkommit för samtliga nämnda tidningar.8 Strödda notiser i tidningarna ger 
vid handen att tidningar i slutet av 1880-talet lästes i socknen, även av andra än 
ståndspersoner. År 1889 skriver kapellan Wilenius i Petalax, som regelbundet 
medarbetade i Vasabladet, att flera tiotal tidningar ankom senaste postdag till 
socknen.9 År 1900 hade en av tidningarna, Wasa Posten, 48 prenumeranter i Pe
talax,1 vilket betyder att denna tidning fanns i vart sjunde hushåll.2 Den verkliga 
täckningen var emellertid större, ty det var vanligt att flera hushåll delade på ett 
abonnemang. 3 

Att av dessa uppgifter dra några slutsatser om antalet exemplar på 1870-talet 
låter sig inte göras. Att döma av uppgifter om tidningsläsingen i Replot från 1870-
talet var det endast ståndspersoner och några få bönder som höll sig med tidning 
under denna period. Till detta bidrog de förhållandevis höga prenumerationsavgif
terna och den omständigheten att innehållet dels var svårfattligt, dels hade ringa 
anknytning till den egna bygden.4 Läskunnigheten var visserligen allmän under 
denna tid, 99 % av alla personer över 10 år i Petalax år 1880 kunde läsa,5 men den 
läskunskap som förmedlats av byskolor och barnalärare var oftast inte tillräcklig 
för att klara av att läsa en tidning. Först den generation som gått i folkskola kan 
ha haft förutsättningar att med större behållning läsa en tidning eller en bok.6 I 
Petalax började den första folkskolan sin verksamhet år 1887, drygt 20 år efter 
det att folkskoleförordningen av år 1866 trätt i kraft.7 

Pressen skall dock inte frånräknas allt inflytande ens på 1870-talet eller tidiga
re. Den information tidningarna innehöll förmedlades helt säkert stegvis, från de 
fåtaliga individer som läste dessa, till en betydande del av befolkningen. 

Det effektivaste sättet att under 1800-talet nå ut med ett meddelande till större 
grupper av befolkningen var inte att anlita pressen, utan att se till att meddelandet 

7 Salokangas 1976, s. 35, 40. 
8 Medd. av Erik Sundquist och Tore Westerback 30.3.1976 om Vasabladet resp. Wasa Posten. 

Betr. källäget se Tommila 1968, passim. 
9 Vbl 19.10.1889. 
1 WP 13.3.1900. 
2 Beräkningen gjord efter Gebhards uppgifter om antalet hushåll (jfr tab. 2). 
3 Åkerblom, K.V. 1958, s. 234-235; Vbl 7.5.1956. 
4 Åkerblom, K.V. 1958, s. 234-235. 
' Folkmängdstabell 1880, PKA. Det angivna talet på andelen läskunniga förefaller vara alltför 

högt. Läskunnigheten var emellertid hög vid denna tidpunkt tack vare de krav, som ställdes från 
kyrkans sida. I Vasa län var enligt statistiken ca 99 % av befolkningen över 10 år läskunniga. 
Skrivkunnigheten däremot var ovanlig. I Petalax var endast 48 personer eller 3,2 % av befolkning
en över 10 år både läs- och skrivkunniga 1880. Motsvarande tal för svenska Österbotten var 6,3 %. 
FOS, VI, 29, s. 251; Lindelöf 1923, s. 84. 

6 Smeds, V. 1943, s. 409. 
7 Lång 1920, s. 25-31; Halila 1949 I, s. 366. 
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upplästes i kyrkan i samband med gudstjänster. Kyrkan hade sedan gammalt an
vänts som de statliga myndigheternas främsta informationsmedium och någon 
ändring i detta avseende kan inte spåras under 1 800-talet. Därom vittnar mång
falden av tryckta cirkulär i kyrkoarkiven från 1 800-talets slut med lagar, för
ordningar o.a. påbud från lantdagen och guvernörerna med påskriften "uppläses 
från predikstolen". 8 

Någon möjlighet att få en samlad bild över andra meddelanden som upplästs i 
Petalax kyrka finns inte, ty på 1 800-talet fördes inte journal över kungörelserna, 
och de finns inte heller bevarade i original annat än för enstaka år. Handlingar 
från 1 862 och 1 893-94 visar att kungörelser av privat natur var vanliga. Dessa 
är till sitt innehåll av vitt skiftande slag. Meddelanden om auktioner i socknen 
förekommer, likaså kungörelser om uppbörd av avgifter och sammanträdeskallel
ser samt andra kommunala angelägenheter, eller kungörelser från länsmannen om 
exekutiva auktioner eller återkallande av sådana.9 Privata kungörelser i grannför
samlingen Malax visar att en söndag efterlyses en bortsprungen häst, en annan 
meddelades när fåren skall tas hem och en tredje att ett grimskaft upphittats på 
åbron. 1 Dessa exempel antyder att gudstjänstens kungörelsedel var av vikt för oli
ka kommunala organ och för privatpersoner och var överhuvudtaget viktig för in
formationsförmedlingen om händelser inom socknen. 

Den tredje kategorin kungörelser, legala kungörelser, d.v.s. meddelanden om 
lysningar, födda, döda och annat som berörde församlingens medlemmar eller 
verksamhet kan inte beläggas i det bevarade kungörelsematerialet i Petalax. 
Någon tvekan om att denna typ av kungörelser förekom rikligt råder inte, ty de 
flesta av dessa händelser skulle enligt lagens bestämmelser kungöras. 

En lagbestämmelse om kungörelse är av speciellt intresse för denna undersök
ning. I "Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Kungörelse angående flyttning från en 
församling till en annan samt om arbetssökande inom eller utom Finland" av den 
1 7  mars 1 879 föreskrivs: Sedan sökanden styrkt att ha är mantalsskriven i för
samlingen och betalt sina krono- och kommunala utskylder "äger (pastor) om den 
tillämnade flyttningen twå söndagar å rad i kyrkan kungöra och, derest laga hin
der för affiyttningen icke möter, till sökanden utfärda flyttningsbetyg".2 Beträffan
de arbetssökande inom eller utom landet gjordes ingen kungörelse utan sedan den
ne styrkt att han var behörigen mantalsskriven och fullgjort sina ekonomiska 
förpliktelser mot stat och kommun var han berättigad att erhålla betyg av läns
mannen. 3 Dessa stadganden bör ha medfört att utflyttningar inrikes från Petalax 
var väl kända i församligen redan innan ifrågavarande personer flyttat bort, och 
samtidigt var också destinationerna kända. 

8 Officiella kungörelser 1870-1900. PKA. 
9 Privata kungörelser 1862, 1893-94. PKA. 
1 Privata kungörelser från Malax församling 1882, ÅKA. 
2 FFS 1879, Nr 1 0, I §. 
3 Ibid., 2 §. Jfr även Passförordningen, FFS 1862, Nr 12, 4 §. 
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Hur många personer nåddes då av den information som förmedlades via kun
görelserna? Också här saknas tillförlitliga uppgifter eftersom ingen statistik förts 
över gudstjänstbesökarnas antal. Något gudstjänsttvång i gammal mening tilläm
pades inte längre under 1800-talet;4 det enda påbud som gällde beträffande kyrko
gången var kyrkolagens bestämmelse att varje konfirmerad medlem av kyrkan 
minst en gång per år skulle delta i nattvarden. 5 Denna bestämmelse efterlevdes 
dock inte och under senare delen av 1800-talet noteras en betydande nedgång i 
nattvardsfrekvensen överallt i Finland, liksom även i Sverige, och samtidigt också 
sjunkande antal gudstjänstbesökare.6 I Petalax deltog under år 1882 ca 50 % av 
befolkningen över 15 år i nattvarden, 7 vilket är betydligt lägre än på andra håll i 
landet.8 

Deltagarfrekvensen vid de 8 nattvardstillfällena under år 1882 varierade mellan 
35 och 135 personer, och medeltalet var 77 personer. Dessa siffror kan också tas 
som minimital för antalet besökare vid gudstjänsterna då nattvard utdelades och 
räknat i procent av befolkningen över 15 år 1880 blir talen 3- 11 % eller i medeltal 
6,5 %. Talen kan troligen också anses ange minimital för deltagarfrekvensen även 
under andra gudstjänstdagar. 

Kyrkogången varierade beroende på årstid. Under vintern var besökarna få 
beroende på kylan i den ouppvärmda kyrkan och på dålig framkomlighet på 
vägarna, och andra årstider kunde sådd eller skörd minska antalet besökare.9 

Troligt är också att de som bodde långt ifrån kyrkan, i Nyby eller i de perifera 
delarna av Petalax kyrkby, inte besökte högmässan så ofta som de som bodde i 
kyrkans omdelbara närhet, vilket i så fall medförde att den kontinuerliga informa
tion som förmedlades av kyrkan i högre grad nådde kyrkbyns invånare. En 
granskning av nattvardslängden för år 1882 ger vid handen att alla gårdsgrupper i 
socknen finns företrädda någon gång under året, om än inte alla hushåll. 1 Härige
nom nådde meddelanden ut till alla bosättningsområden i socknen och genom att 
kyrkobesökarna förmedlade den information de fått till andra hushåll nåddes 
småningom det stora flertalet av sockeninvånarna. Vid denna förmedling spelade 
kvinnorna en betydande roll, ty 57,9 % av alla nattvardsdeltagare var kvinnor. 2 

Men gudstjänsterna hade inte enbart funktionen av massmedium. De spelade 
även en viktig roll för den personliga kommunikationen genom att folk från skilda 
delar av socknen träffades på väg till eller från kyrkan och efter avslutad guds
tjänst. Under ett kalenderår hölls, enligt kyrkolagen, gudstjänst förutom alla sön-

4 Schmidt 1956, s. 103. 
'FFS 1869, Nr 30, 64 §. 
6 Laasonen 1971, s .  99, 101-106; Martling 1958, s .  12-15. 
7 Kommunionbok 1875-1884, PKA. 
8 Laasonen 1971, s. 102; Ojanen 1966, s. 261, 264. 
9 Schmidt 1956, s. 103-104; Laasonen, 1971, s. 99. 
1 Kommunionbok 1875-1884, PKA. 
2 lbid. 
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dagar vid 10 andra helgdagar och beroende på vilka veckodagar dessa inföll 
varierade antalet gudstjänsttillfällen; det normala antalet var ca 60 per år.3 

Högmässorna var de enda tillfällen i 1800-talets samhälle där socknens in
vånare, både män och kvinnor av olika åldersgrupper, sammanfördes. Trots den 
förhållandevis låga besöksfrekvensen måste därför denna del av kyrkans verk
samhet tillmätas stor vikt för informationsförmedlingen. 

5 .  Personlig kommunikation 

Vid vilka andra tillfällen än i samband med högmässorna kan invånarna i Petalax 
under slutet av 1800-talet ha haft kontakt med varandra; vilka tillfällen till person
lig kommunikation förekom? En översiktlig inventering resulterar i att vi för de in
terna kontakterna inom socknen får fram fyra huvudgrupper nämligen: 
1. kyrkliga sammankomster 
2. kommunala sammankomster 
3. privata sammankomster 
4. enskilda, personliga möten 

Grupperingen skall inte ses som någon rangordning efter betydelsen hos den 
som initierat kontakttillfällena eller frekvensen av kontakterna utan endast som en 
inledande grov strukturering. 

Med kyrkliga sammankomster avses alla de tillfällen då individer samlades för 
att övervara en kyrklig förrättning av något slag, eller en sammankomst påbjuden 
av de kyrkliga myndigheterna. Till kyrkliga förrättningar hänförs dop, vigslar och 
begravningar och till sammankomster läsförhör, skriftskola, kyrkostämma och 
andra möten, vilka hade att göra med den kyrkliga förvaltningen. 

Fram till slutet av 1860-talet handhade sockenstämman, med församlingens 
kyrkoherde som ordförande, både kyrkliga och kommunala angelägenheter. Ge
nom en förordning om den kommunala förvaltningen på landsbygden år 1865 
skildes kyrka och kommun åt och den nyinrättade kommunalstämman och dess 
beredande och verkställande organ kommunalnämnden övertog de flesta av sock
enstämmans befogenheter.4 Sedan 1700-talet sköttes byns inre angelägenheter vid 
byastämmor, i vilka byamännen deltog.5 Dessa och de kommunala sammankom
sterna räknas till grupp 2 ovan. 

Som privata sammankomster anses de tillfällen då individer samlades utan på
bud av vare sig kyrkliga eller kommunala eller andra myndigheter. T.ex. auktio
ner, danstillställningar och föreningsmöten hör till denna grupp. Till gruppen en
skilda, personliga möten slutligen hör alla de kontakttillfällen, planerade eller icke 

3 FFS 1869, Nr 30, 18 §. 
4 Jutikkala 1 963, s. 439-440. 
5 Åkerblom, K.V. 1958, s. 1 09-1 1 1 ; Nikander 1959, s. 58-64. 
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Tabell 2 1 . Antal dop, begravningar och vigda par i Petalax 1 87 1 -75 ,  1 8 8 1 -85 och 
1931-35 .  Absoluta tal och medeltal per år. 

Period Dop Begravningar Vigda par Summa 

1871-75 409 230 52  691  
medeltal/ år 82 46 10  1 38 

1881-85 317 2 1 9  56  592 
medeltal/ år 6 3  44 1 1  1 1 8  

1931-35 1 15 120 53 288 
medeltal/ år 23 24 1 1  58 

Källa: Födelse- och dopböcker, vigsellängder, döda 1 87 1-75 ,  1 88 1 -85 , 1 9 3 1-35 ,  PKA. 

planerade, vid vilka två eller endast ett fåtal individer från olika hushåll träffades. 
Mellan individerna i samma hushåll anses kontinuerliga kontakter förefinnas. 

För att bedöma vilken vikt för kontakterna de olika typerna av tillfällen hade 
borde det dels utredas hur ofta de förekom, dels hur många och vilka kategorier 
av personer som deltog, samt hur de närvarande personerna rumsligt fördelade sig 
i socknen. 

S.1 .  Kyrkliga och kommunala sammankomster 

Alla dessa krav kan inte ens tillnärmelsevis uppfyllas för någon av de nämnda 
grupperna, men frekvensen av kyrkliga och kommunala sammankomster kan 
tämligen väl beläggas tack vare kyrkobokföringen och bevarade protokoll. 

En jämförelse mellan kyrkliga och kommunala sammankomster under perio
derna 1871-75 och 1881-85 utvisar, att de kyrkliga är de vanligast förekom
mande. Därtill bidrog framför allt den höga nativiteten och den alltjämt höga 
spädbarnsdödligheten; 1871-75 var det allmänna födelsetalet 49, 1 %o av me
delfolkmängden och 1881-85 35,7 %0. Spädbarnsdödligheten var 1871-75 i 
medeltal 23 1, 1  avlidna under 1 års ålder på 1000 levande födda barn och 
1881-85 141, 7. Det allmänna dödstalet var 26,6 %o 18 71-7 5 och 2 1,3 %0 
1881-85.6 

Under perioden 1871-75 förekom i Petalax i medeltal 82 dop, 46 begravningar 
och 10 bröllop per år, sammanlagt 138 kyrkliga förrättningar (tab. 2 1). Tio år se
nare hade antalet förrättningar minskat till 118 per år framför allt p.g.a. nedgång
en i nativiteten, men antalet var fortfarande högt. Om dessa siffror jämförs med 
förhållandena 50 år senare finner vi en markant skillnad; 193 1-35 var medeltalet 
förrättningar per år endast 58, vilket innebär en minskning med drygt 50 procent 
mätt i absoluta tal och en nedgång med drygt en tredjedel om förrättningarna 
sätts i relation till folkmängden. 

Läggs till dessa förättningar de ca 60 gudstjänster som hölls årligen, läsförhö-

6 Tabeller över befolkningsrörelsen 187 1-75, 188 1-85, PKA. Jfr även tig. 10 och 1 2. 
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ren, vilka hölls varje år i församlingens fyra läslag och skriftskoleundervisningen 
samt kyrkostämmorna som hölls några gånger per år, får vi som resultat att ca 
200 sammankomster ägde rum i kyrklig regi under ett kalenderår i 1 800-talets 
Petalax.7 

De kommunala mötena var jämförelsevis fåtaliga. Perioden 1 8  7 1-7 5 hölls i 
medeltal 6 kommunalstämmor per år och ett decennium senare var det årliga an
talet 8 .8 Material som belyser förekomsten av byarådslag i Petalax saknas. Det är 
dock troligt att även dylika sammankomster förekom minst ett par gånger årligen 
i socknens två byar. Det totala antalet kommunala sammankomster var i så fall 
ca 10. 

Bortsett från kyrkostämmorna och gudstjänsterna hade huvudparten av de 
kyrkliga sammankomsterna en annan och mera lokalt begränsad krets av deltaga
re än de kommunala mötena vid vilka personer från hela kommunen var närva
rande. Rätt att närvara vid kommunalstämman och delta i överläggningarna och 
besluten ägde varje skattebetalande individ i kommunen som inte stod under an
nans husbondevälde. Om frågorna endast berörde mantalssatt jord hade enbart 
jordägare, innehavare av kronojord och vissa arrendatorer rösträtt. Rösträtten 
var graderad så att var och en hade lika många röster som skattören, vilka påförts 
vid den kommunala uttaxeringen.9 I Petalax, liksom även på andra håll i svenska 
Österbotten, bestämdes att 1 skattöre eller 1/96 mantal motsvarar 1 röst. 1 Även 
torpare och de flesta inhyses hade rösträtt.2 Den graderade rösträtten tillförsäkra
de bönderna och ståndspersonerna bestämmanderätten, och därför torde inte de 
obesuttna speciellt talrikt ha deltagit i kommunalstämmorna. Likadant torde det 
ha varit vid kyrkostämmorna, ty även där utövades rösträtten enligt skattören. 3 

Dop, begravningar och vigslar berörde främst de enskilda familjerna och deras 
bekantskapskrets. Vid dopet, som vanligen skedde i prästgården eftersom det var 
för kallt i kyrkan, var förutom barnets föräldrar endast faddrarna närvarande.4 I 
Petalax var faddrarnas antal på 1 870- och 1 880-talen normalt 4, ett gift par och 
två ogifta, men antalet kunde variera från 2 till 6 ;  i ett fall antecknades 1 5  fadd
rar.5 Efter dopförrättningen hölls ibland dopkalas eller barnsöl i hemmet efter råd 
och lägenhet. I detta deltog förutom hushållets medlemmar och faddrarna även de 
närmaste anhöriga.6 Det var alltså en liten grupp personer som samlades vid dop
tillfållena. Faddrarna var normalt från den egna socknen, men faddrar från grann-

7 Kommunionbok 1875-1884, PKA; Kyrkostämmoprotokoll 187 1-75, PKA. 
8 Kommunalstämmoprotokoll 1 87 1-75, 1881-85, PKA. 
9 Jutikkala 1963, s. 440. 
1 Kommunalstämmoprotokoll 1 0. 1 1 . 1890, PKA; Åkerblom 1972, s. 309. 
2 Åkerblom 1963, s. 194. 
3 FFS, 1869, Nr 30, 209 §, 3 10  §. 
4 Se t.ex. M 1658-1660, ÅKA; Schmidt 1956, s. 153. 
'Födelse- och dopböcker 187 1-75, 1881-85, PKA. 
6 M 1659, 1 664, 1671 ,  ÅKA; Wikman 1922, s. 2 14-215; Nordlund 1864, s. 53. 
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socknarna Malax, Pörtom och Korsnäs, sannolikt släktingar, förekommer 
ibland.7 

Vid begravningarna samlades ett betydligt större antal individer. Sedan dagen 
för jordfästningen bestämts inbjöd en familjemedlem, en nära släkting eller granne 
muntligen släktingar, grannar och bekanta till den avlidne och dennes familj till 
jordfästningen och det efterföljande gravölet. I de norra delarna av svenska Öster
botten fanns, enligt meddelarnas utsago till Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Aka
demi (ÅKA), i varje by eller bydel ett gravölslag eller begravningslag, vars med
lemmar också inbjöds till begravningen. Att döma av uppgifter från Vasaregionen 
fanns inte denna organisation i de södra delarna.8 

Antalet deltagare i ett gravöl varierade mycket. Ibland kunde i begravningsföl
jet räknas upp till 20-40 hästfordon, vilket betyder att långt över 100 personer 
var inbjuda och gravölet kunde vara i två dagar.9 Så stora begravningar var dock 
ovanliga. Normalt kan det anses att de begränsade utrymmena i den avlidnes hem 
och kostnaderna för mat och dryck vid gravölet, speciellt vintertid, reducerade an
talet deltagare till några tiotal. Familjens ekonomiska ställning var emellertid inte 
helt avgörande, ty var och en av gästerna bidrog till gravölet med mjölk, bröd, 
smör eller kött. 1 Gästernas antal varierade troligen beroende på om det var en 
vuxen eller ett barn som jordfästes. En spädbarnsbegravning var förmodligen när
mast en angelägenhet för familjen och släkten. I Petalax var under perioden 
1871-7 5 42,6 % av alla avlidna barn under ett år; 1881-85 var motsvarande an
del 23,7 %2 

Deltagandet i en begravning skedde hushållsvis, och även barn i tonåren var 
med. Vid ett gravöl fanns rikliga tillfällen till kommunikation och efter måltiden, 
säger en meddelare, "bänkade sig gubbarna för sig, kvinnfolket för sig och ungdo
marna för sig". 3 

Bröllop kunde ibland vara ett samlingstillfälle för snart sagt hela bygden. I de 
norra delarna av Österbotten "kunde bröllopsgästerna gå upp till ett tusental, 
d.v.s. praktiskt taget hela socknen".4 Ett bröllop kunde pågå i två till fyra dagar. 5 

Från mellersta Österbotten omnämns bröllop med ett par hundra gäster. De stör
re började på torsdag, de mindre på fredag och varade till lördag kväll. På 1860-
talet sägs bröllopsfirandet i Malax och Petalax ha minskat och det hade blivit allt 
vanligare att vigseln förrättades i prästgården, till vilken brudparet kom ensamma 
för att slippa undan tvånget att anordna bröllop.6 I stället hade det blivit vanligt 

' Födelse- och dopböcker 1 873, 1 8 8 1 ,  1 883 ,  PKA. 
8 Beträffande gravölslag se medd. från Nedervetil (M 493), Pedersöre (M 542) och Nykarleby lk 

(M 546). För Vasaregionen se M 454, M 5 1 3  och M 667. ÅKA. 
9 M 546, M 667, M 493, ÅKA. 
1 M 5 1 4, M 540, ÅKA. 
2 Döda 1 8 7 1-75 ,  1 8 8 1-85,  PKA. 
3 M 454, ÅKA. Jfr Wikman 1 922, s . 2 1 7. 
4 Wikman 1 922, s. 206. 
5 Aspelin 1 866, s . 1 72 ;  Nordlund 1 8 64, s. 52. 
6 Aspelin 1 866, s . 1 72 .  
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Tabell 22. Antal vigslar mellan personer från Petalax och individer från den egna, angränsande 
eller annan socken 188 1- 1 890. Absoluta och relativa tal för hela socknen, Petalax kyrkby och 
Nyby. 

Petalax kyrkby (N) % Nyby (N) % Petalax socken (N) % 

Partner från: Partner från:  Partner från: 

Petalax k :by 34 56 ,7 Nyby 30 52,6 Petalax sn 89 76 ,1 
Nyby 15 25 ,0 Petalax k:by 10  17,5 Grannsocken 23 19,7 
Grannsocken 9 15 ,0  Grannsocken 14  24,6 Annan socken 5 4,3 
Annan socken 2 3 ,3 Annan socken 3 5 ,3  

60 1 00 57  1 00 1 17 100 

Källa: Vigsellängder 1 8 8 1- 1 890, PKA. 

att hålla s.k. kryckdans för brudparet den första lysningssöndagen. Till kryck
kalaset inbjöds liksom till bröllopet det blivande brudparets släkt och vänner, och 
dansen kunde stundom fortgå till följande dag. 7 

Även om skaran av deltagare var begränsad till de inbjudna samlades stora 
grupper av objudna ungdomar vid varje bröllop (s.k. golvståndare) för att delta i 
dansen.8 Dessas närvaro tolererades även av värdfolket och ett bröllop fick såle
des karaktären av allmän danstillställning i bygden. 

Granskas giftermålen i Petalax perioden 1881-1890 (tab. 22) framgår att av 
totalt 1 17 individer, vilka vigdes i socknen, valde 89 eller 7 6, 1 % sin partner inom 
den egna socknen. Detta tal kan inte anses vara speciellt högt. I en undersökning 
av giftermålsförbindelserna i Julita under 1850-talet fann Ann-Sofie Kälvemark 
att ca 90 % av äktenskapen ingicks mellan personer från den egna församlingen. 
Även på Åland har sockenendogamin under 1800-talet i många församlingar 
beräknats till omkr. 90 %, och i en studie av Örkelljunga noteras tal på över 80 % 
under 1870-talet.9 

I 28 fall (23,9 %) var partnern från en annan socken, vanligen från en grann
socken (23) eller från någon annan socken i svenska Österbotten (5). Den höga an
delen giftermål inom socknen antyder att ett bröllop i främsta hand samlade per
soner från Petalax, men vid giftermål med utsocknes skapades även kontakter 
över sockengränsen. 

Vidare kan konstateras att i ca 50 % av fallen var kontrahenterna från den 
egna byn, och att detta beteende var något vanligare i kyrkbyn än i Nyby, där 
också giftermålspartnern oftare var från en annan socken. Av detta följer att vid 
merparten av bröllopen kom gästerna från den egna byn, ty vid 64 vigslar 

7 Wikman 1922, s. 204-206; Nordlund 1864, s. 53. 
8 Aspelin 1866, s. 174-175; Österbottniska 1943, s. 251. 
9 Kälvemark 1973, s. 20; Mielke-Workman-Fellman-Eriksson 1976, s. 258-260; Jeansson

Kindblom 1968, s. 44-54. 

92 



(71,9 %) av totalt 89, vilka ägde rum mellan personer från Petalax, kom båda 
kontrahenterna från samma by. 

Läsförhören, som hölls en gång årligen i socknens fyra läslag, sammanförde 
en något vidare krets av personer än begravningarna. Till läsförhören, som hölls i 
någon bondgård eller skolhuset i kyrkbyn, samlades läslagets män, kvinnor och 
barn över sju års ålder, 1 för att av prästen och klockaren förhöras i sina kunska
per i läsning och i katekesens huvudstycken. Uppslutningen förfaller att ha varit 
god och katekesen väl inpräntad, ty det ansågs som en stor skam att utebli eller 
tilldelas offentlig varning för skrala kunskaper "icke endast för personen i fråga 
utan för hela hans släkt !"2 

Skriftskolan igen samlade församlingens 17-åringar från alla delar av socknen. 
Undervisningen uppdelades under slutet av 1800-talet på en kortare höstskriftsko
la och en längre på våren och pågick ca 20 dagar. 3 I Petalax skedde konfirmatio
nen oftast i samband med midsommarhelgen.4 Skriftskolan hölls av prästen och 
klockaren i kyrkbyn och de ungdomar, vilka bodde långt från kyrkan var ofta, un
der den tid undervisningen varade, inkvarterade hos någon familj i kyrkbyn. 5 

Mången gång var en hel syskongrupp i tur och ordning inkvarterade hos samma 
familj. Genom detta system skapades nya relationer mellan utbyarna och kyrk
byn, relationer vilka kunde bli bestående långt efter konfirmationen.6 Skriftskolan 
måste också tillmätas stor betydelse som kontaktskapande institution för in
divider i samma ålder. Och eftersom Petalax var en liten församling var även kon
firmationsklasserna små, under 1870- och 1880-talen omkr. 30-40, vilket gör det 
troligt att var och en lärde känna de flesta i sin egen grupp åtminstone till namn 
och utseende. 

5.2. Privata sammankomster 
De privata sammankomsterna är betydligt svårare att kartlägga än de tidigare 
behandlade. Skriftliga belägg finns vanligen inte annat än för vissa aktiviteter som 
hänförts till denna grupp. 

I Petalax bildades de första föreningarna, ungdomsföreningen, lantbruksgillet, 
nykterhetsföreningen, marthaföreningen och den kooperativa andelshandeln, 
omkring sekelskiftet 1900.7 Förrän dessa tillkom fanns ingen egentlig förening i 
socknen, och den enda sammanslutningen av folkrörelsekaraktär var Åmossa 
baptistförsamling, som bildats 1882. På 1880-talet fanns ca 80 baptister i Peta-

1 FFS 1869, Nr 30, 43-44 §§ .  
2 Smeds, V. 1 943, s .  408-409. 
3 Schmidt 1 956, s. 145-146;  Ojanen 1 966, s. 1 76- 177 .  Medelåldern för konfirmanderna var 

1 882 1 7,3 år. Konfirmandförteckning 1 882, PKA. 
4 Kommunionbok 1875-1884, PKA. 
' Medd. av Vilhelm Söderberg 2 1 . 1 1 . 1 976. 
6 Medd. av Bill Widen 25.8. 1 976. 
7 Lång 1 920, s. 3 1 -35 .  
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lax.8 Baptistförsamlingens verksamhet borde egentligen ha hänförts till kyrkliga 
sammankomster, men eftersom dess verksamhet inte fick officiell status förrän på 
1890-talet behandlas den här i grupp 3. Sedan baptisternas trosbekännelse och 
samfundsordning fastställts av senaten år 1891 blev församlingen självständig 
samma år och dess medlemmar utträdde med stöd av dissenterlagen från 1889 ur 
statskyrkan.9 Församlingen hade 1892 297 medlemmar varav 105 från Petalax. 1 

Baptisterna i socknen var en grupp med inbördes stark sammanhållning och hade 
ett specifikt kontaktmönster.Genom att församlingen hade medlemmar även från 
grannsocknarna är det sannolikt att baptisterna i Petalax hade flera och mera om
fattande kontakter utanför den egna socknen än invånarna i allmänhet. 

De övriga privata sammankomsterna var av en helt annan karaktär, och de 
ägde närmast rum under fritiden. Till dessa hör framför allt danser, "oppsitor" 
och arbetslag, som bildades under olika årstider och vid olika tillfällen. 

Dansen organiserades under slutet av 1800-talet byavis, vanligen varje vecka. 
Först vid sekelskiftet, då ungdomsföreningar bildades, blir allmänna danser för 
hela socknens ungdom vanliga.2 Under vinterhalvåret ordnades danserna i större 
bondgårdar men under den varma årstiden användes logar, strandbryggor och 
broar som dansställen. Danserna hölls vanligen på söndagskväll, men sedan kyr
kans påbud om sabbatsfrid alltmer förlorat i betydelse började lördagsdanser 
förekomma. En bydans var framför allt en angelägenhet för den egna byns ungdo
mar, men även utomstående tycks ha tolererats.3 Då dans anordnades på åbron, 
"Herrbro", i Petalax kyrkby kom t.o.m. deltagare från Molpe by i grannsocknen 
Korsnäs.4 Däremot deltog sällan äldre personer "i nyktert tillstånd", säger en 
meddelare från Korsnäs.5 

De söndagskvällar ingen dansstuga eller spelman gick att få samlades man till 
en "oppsito" i någon stuga, "varvid alla möjliga lekar och upptåg förekommo till 
ungdomens förnöjelse".6 Dessa samlingar var alltså närmast ett substitut för dan
serna. 

Många arbeten i ett bondehushåll kunde inte utföras enbart med egna krafter 
och för att klara av dessa och få dem utförda på rimlig tid bad man grannar och 
andra bybor om hjälp. Dylika tillfällen benämndes olika från region till region. I 
Skåne kallades de gillen (t.ex. skördegillen, kardegillen).7 I svenska Österbotten 
talade man om "talko" i de norra delarna, om "kalas" i de mellersta och om "bal" 
i de södra. I Petalax anordnade alltså den som skulle lägga pärttak på sitt hus 

8 Näsman 1962, s. 237. 
9 Ibid., s. 235, 346, 371, 377. 
1 Ibid., s. 426; Utflyttningslängd 1892, PKA. 
2 Sarmela 1969, s. 144-145, 239. 
3 Ibid. , s. 145. Jfr även M 484, M 494, M 512, M 534-535, KIVÅ. 
4 M 516, KIV Å. 
5 Ibid. Jfr även Österbottniska 1943, s. 330, 344, 532. 
6 Österbottniska 1943, s. 330, 344, 532; Nordlund 1864, s. 53. 
7 Hanssen 1952, s. 36. 
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"täckanbal" eller "pärtspikanbal", och den som uppförde ett hus kunde anordna 
"körbal'' för att få timret hemkört. Som tack för hjälpen bjöds deltagarna på mat, 
kaffe och brännvin och ibland anordnades t.o.m. dans. Även kvinnorna samlades 
i arbetslag vid t.ex. kardning och spinning. 8 

Att döma av de privata kungörelserna från Malax år 1882 förekom inte auktio
ner speciellt ofta. Detta år utlystes totalt sex auktioner, varav tre exekutiva auktio
ner senare återkallades av länsmannen.9 Antalet auktioner per år i Petalax är inte 
känt, men om det i Malax, som till folkmängden var dubbelt större än Petalax, 
hölls tre auktioner, var förmodligen inte heller i Petalax antalet särskilt stort. Den 
som höll auktion var tydligen mån om att samla mycket folk och deltagare från 
hela socknen, eftersom auktionen utlystes vid gudstjänsten. Auktioner kan därför 
anses som tillfällen då individer från olika byar sammanfördes. 

I genomgången ovan har endast vissa privata sammankomster kunnat tas upp 
till behandling p.g.a. brister i källmaterialet. Inte heller har frekvensen av sam
mankomster för skilda grupper i samhället under olika tider av arbetsåret tagits 
upp. Skulle en sådan särgranskning företas skulle det givetvis framkomma stora 
olikheter mellan gifta och ogifta, män och kvinnor och mellan olika ålderskatego
rier. 

I en undersökning av kontaktmönster mellan unga individer i det agrara sam
hället under 1800-talet har Matti Sarmela genom att periodicera en del av det som 
här benämns privata sammankomster funnit stora variationer under ett år (fig. 
26). 

Vinterhalvåret, från jul till påsk, var en period med få sammankomster. Vid 
påsktiden började aktiviteterna utomhus och dessa ökade i antal ända fram till 
midsommartiden, då en lugnare period följde till en del beroende på att höbärg
ning och skördetid förhindrade samvaro. Hösten, och speciellt tiden vid Mickels
mässohelgen (29.9.), då tjänstefolket hade sin frivecka, 1 var en tid av täta sam
mankomster. Aktiviteten minskade under senhösten, men julhelgen, från an
nandag jul till trettondagen, var igen en festperiod med danser, lekar o.a. 2 

För sin framställning använder Sarmela i främsta hand material från de 
finskspråkiga delarna av Finland och det är osäkert om hans beskrivning kan 
sägas gälla även svenska Österbotten. Även om det fanns påtagliga olikheter mel
lan skilda kulturregioner torde dock huvuddragen av periodiciteten gälla också 
förhållandena i denna landsdel. 3 

En liknande skiss för den gifta delen av befolkningen skulle få ett något annat 
utseende. Framför allt skulle antalet kontakttillfällen vara lägre. Men periodicite
ten var troligen likartad, med de flesta sammankomsterna under hösten, i sam-

8 Österbottniska 1943, s. 54, 289, 343, 515, 529-532. 
9 Privata kungörelser från Malax församling 1882, ÅKA. 
1 I vissa landsdelar hölls friveckan vid allhelgona (1.1 ! .), Sarmela 1969, s. 48-54. 
2 Sarmela 1969, s. 228-231. 
3 Jfr Nordlund 1864, s. 53. 
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Free week 

Michaelmas 

I .  Bonfires on significant days 
2. Village swings and meadow games 
3. Local meetings 
4. Night courting 

Yuletide 

St. John's 

5. Harvest and flax bees 
6. Watches 
7. Handiwork parties 
8. Village dances and play occasions 

Fig. 26. Periodiciteten i landsbygdsungdomens kontakter i Finland under 1 800-talet. 
Källa : Sarmela 1969, s. 229. 

band med skördearbetet, och framför allt sedan skörden avslutats och samlingar
na till olika typer av samkväm ägde rum. 

5.3. Enskilda, personliga möten 

De flesta enskilda mötena måste ha ägt rum grannar emellan, vilka i gårdsgrupper 
med tät bosättning knappast kunde undgå att träffa varandra dagligen. Det låg 
även i vars och ens intresse att hålla sig underrättad om grannens eller grannarnas 
planering av jordbruksarbetet, speciellt i oskiftade byar, som Petalax kyrkby, ty 
ägosplittringen gjorde att man var tvungen att utföra en rad arbeten samtidigt el
ler gemensamt. Även om inte ägofördelningen gjorde det nödvändigt att sam
ordna arbetet med grannarna förekom behov av samarbete vid olika tillfällen. Ar
betsbyten mellan grannar var vanliga, och på så sätt tillvaratogs de olika färdighe
ter var och en besatt. 

Bosättningens utformning med gårdsgrupper eller byar av olika omfattning var 
ursprungligen en funktion av behovet av samarbete av skilda slag: "man bodde i 
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by för att arbeta gemensamt".4 Och genom en förhållandevis tät bebyggelse un
derläffades samarbetet mellan de olika gårdshushållen. En spridd bosättning skul
le ha försvårat eller omöjliggjort kontinuerliga kontakter, ty vissa tider av året var 
vägarna nästan oframkomliga.5 

Antalet personer, som en individ träffade under en normal arbetsvecka var dels 
beroende på byns storlek, dels på bebyggelsens gruppering. I vardagslag band ar
betet befolkningen till den egna gården och om denna fanns i ett litet bosättnings
område med få hushåll och liten befolkning var också antalet personer som en in
divid kom i kontakt med litet. Om gårdarna dessutom låg långt ifrån varandra är 
det troligt att kontakterna inte var många ens inom det egna området. 

Vid granskningen av äktenskapsmönstren i Petalax ovan framkom att merpar
ten av alla äktenskap ingicks mellan personer från samma by. Detta måste ha lett 
till en hög grad av släktskap inom byarna, varav följer att kontakter med släkting
ar i huvudsak ägde rum inom den egna byn. Men samtidigt får vi räkna med att en 
betydande del av de interpersonella kontakterna mellan Petalax kyrkby och Nyby 
var grundade på släktskap. Släkt- och familjerelationernas betydelse som sam
manhållande faktorer har tagits upp av bl.a. Tamara Hareven och Michael An
derson.6 

Privata kontakter utöver grannskaps- och släktkontakter kan inte ha varit sär
skilt vanliga. Det mesta av vad som behövdes producerades i det egna hushållet 
och besöken hos traktens lanthandel var fåtaliga. Först sedan penninghushåll
ningen slagit igenom blev lanthandeln en träffpunkt av större betydelse. Kvarnen 
och från 1890-talet mejeriet var även platser där information förmedlades mellan 
personer från olika delar av socknen. I samband med ärenden till pastorsexpedi
tionen eller länsmannen eller vid olika slag av uppbörder fanns även tillfällen till 
personliga möten. 

Den information som nådde ett enskilt hushåll var avhängigt av hushållsmed
lemmarnas kontakter med omgivningen. Varje individ i hushållet hade sitt specifi
ka kontaktfält (jfr 11.4.), och utformningen av kontaktnätet var framför allt 
beroende av ålder, kön och ställning i hushållet. Om båda makarna i en familj 
kom från samma by och dessutom var i samma ålder var troligen överensstäm
melsen stor mellan deras kontaktfält. Kom de däremot från olika byar eller olika 
socknar hade de, åtminstone till en början, i hög grad olika kontaktfålt. 

Hushållsföreståndaren var vanligen den som tillförde hushållet mest informa
tion, genom att han utåt representerade hushållet bl.a. vid sammankomster som 
berörde byns och socknens angelägenheter. Men även kvinnan i en familj tillförde 
väsentlig information utifrån, trots att hon var mera bunden till hemmet, ty hon 
deltog såsom framgått oftare i gudstjänsten och var troligen oftare närvarande vid 
läsförhör. Både äldre och yngre barn i en familj var informationsförmedlare. 
Speciellt de äldre barnen,vilka vid danser och andra liknande sammankomster 

4 Hanssen 1 952, s. 3 I .  
5 Ibid. , s .  3 6. 
6 Hareven 1 9 74;  Anderson 1974. 
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träffade jämnåriga, bör ha spelat en stor roll för informationsspridningen mellan 
olika hushåll och olika delar i byn. Men även de yngre barnen bör tillmätas bety
delse i detta avseende. Vid besök hos grannar både förmedlade och mottog de in
formation som de sedan förde vidare till övriga medlemmar i hushållet. 7 

Det bör följaktligen vara rimligt att anta att det kvantum av information och 
den typ av information som under en vecka nådde ett hushåll var avhängigt av 
hushållets struktur och framför allt av åldersstrukturen. Familjer med vuxna, 
hemmavarande barn nåddes troligen snabbare av information än andra. 

5.4. Rumsliga barriärer 
I forskningen har det framhållits att spidningen av information genom personlig 
kommunikation är i högt grad beroende av rumsliga faktorer; sannolikheten för 
att individer skall mötas minskar kontinuerligt med ökande avstånd Gfr 11. 1.). Om 
befolkningen i en socken är jämnt fördelad över socknens yta utgör avståndet ett 
mindre hinder för kommunikation än om befolkningen är spridd på en rad bosätt
ningsområden, vilka ligger långt ifrån varandra. Härvidlag är även förbindelse
ledernas sträckning av betydelse. 

I tig. 27 är befolkningen i Petalax år 1880 fördelad på de två administrativa 
byarna, Petalax kyrkby och Nyby, och på gårdsgrupper inom dessa. Av tab. 23 
framgår även antalet hushåll i varje agglomeration. Namnen på bydelarna följer 
hemmanens kamerala benämningar i jordregister och kyrkböcker. 

Socknens tätast befolkade område finns invid kyrkan, där 1 1 12 personer eller 
49 % av socknens totala befolkning bodde i en för svenska Österbotten karaktä
ristisk hopby (tig. 28). Detta område, som i dagligt tal kallades Gammelby8 var 
givetvis centralort i socknen, ty här fanns pastorsexpedition och länsman och här 
löpte alla socknens vägar samman. Huvudvägen mellan Vasa och Kristinestad 
gick också genom byn. 

Någon annan stor tätort fanns inte, och den övriga delen av socknens befolk
ning var spridd på bydelar av varierande storlek; störst av dessa var Lolax med 
167 invånare. 

De bydelar som låg invid landsvägen mellan Nyby och Gammelby, vilken gick 
genom slättområdet vid Petalax å, hade ett förhållandevis centralt läge i socknen, 
åtminstone i jämförelse med skogsbosättningen i Bjurnäs, Reva!, Granberg och 
H ultholm. Även Mamrelund låg isolerat, även om avståndet till kyrkan var endast 
3 km. 

Vägnätets utformning gjorde att kontakter mellan bydelar i Petalax kyrkby och 
Nyby endast kunde ske via Gammelby. Mellan Bjurnäs och Granberg, vilka låg 
tämligen nära varandra, fanns ett skogsområde som förhindrade direktkontakt. 
Den del av bosättningen på Bjurnäs hemman kallad Kråkträsk,9 som fanns längst 

7 Smeds 1956, passim. 
8 Smeds, V. 1943, s. 401. 
9 Ibid. Jfr fig. 2. 
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i norr i Nyby, hade inte heller vägförbindelse med de övriga delarna av denna by 
och borde egentligen räknas till kyrkbyn. 

Det framgår att de båda byarna skils från varandra av ett obebyggt område 
på ca 4 km. Även om bebyggelsen är spridd i Nyby är det längsta avståndet mel
lan två angränsande bydelar ca 3 km (Bjurnäs och Reva!), och normalt är av
ståndet 1-2 km. Om regeln att kontakterna minskar med ökande avstånd här 
följs får vi som resultat att ingen bydel i Nyby i första hand hade kontakt med 
Gammelby, utan att de flesta kontakterna skedde med andra bydelar i Nyby. Det
ta innebär att Nyby inte enbart administrativt utan även reellt bildade en enhet. 

Likaså bör kontakterna inom Petalax kyrkby i hög grad ha skett inom byn. De 
relativt långa avstånden mellan de perifera bydelarna Hultholm, Granberg och 
Mamrelund kan antas ha medfört fåtaliga kontakter mellan dessa. Jämförs Peta
lax kyrkby och Nyby finner vi att avstånden mellan bosättningsområdena i kyrk
byn i allmänhet är betydligt längre än i Nyby, vilket förmodligen medförde att 
kontaktfrekvensen mellan bydelarna i kyrkbyn var lägre än i Nyby. 

I vissa socknar kan perifera bosättningsområden, vilka ligger nära sockengrän
sen och nära grannsocknens centrum, ha haft flera kontakter med grannsocknen 
än med den egna socknen. I Petalax kunde detta ha gällt Granberg, Ågren och 
Österholm. En granskning av bosättningen vid Petalax sockengränser ger dock 
vid handen att ingen av de nämnda bydelarna låg nära någon av grannsocknarnas 
centrum. Granberg låg ca 10 km från Korsnäs kyrkby och både Ågren och Öster
holm var belägna ca 10 km från Pörtom kyrkby. Vissa kontakter mellan Gran
berg och Korsbäck by i Korsnäs, vilka låg ca 7 km ifrån varandra, bör dock ha 
funnits. Kontakter måste även ha funnits mellan Ågren och bosättningen i Velk
mossen i Pörtom, ty avståndet mellan dessa var knappt 2 km och mellan Öster
holm och Rönnholm i Pörtom, vilka låg på ungefär samma avstånd ifrån varand
ra.1 På grundval av detta kan det tämligen säkert fastslås att även för de perifera 
bydelarna i Petalax var Gammelby ett centrum av överordnad betydelse, och det 
är troligt att även Velkmossen och Rönnholm hade omfattande kontakter med 
Gammelby. 

Studeras bebyggelsestrukturen inom de olika bydelarna i socknen framkommer 
betydande olikheter. Gammelby skiljer sig markant från de andra genom den ex
ceptionellt täta begyggelsen. Gårdarna var hopgyttrade och åtskilda från varand
ra endast genom passager av ungefär en alns bredd.2 Att döma av tillgängligt kart
material hade ingen av de andra bydelarna en likartad bosättning. I dessa var be
byggelsen gles och bostadshusen spridda över en större areal.3 Dessa olikheter 
bör ha haft en viss betydelse för kontaktmönstren. Invånarna i Gammelby torde, 
förutom att de träffade fler människor dagligen, ha haft tätare kontakter med 

1 Jfr Ekon. kartan 1913. 
2 Smeds, V. 1943, s. 403. Jfr även fig. 28. 
3 Jfr fig. 9. 
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Tabell 23. Befolkningen i Petalax socken 1880 fördelad på byar och hemman, samt  antale t 
hushåll och folkmängd per hemman. 

Petalax kyrkby 

Hemmanets namn 
och nummer 

1. Smeds 
2. Frans 
3. Juth 
4. Finne 
5. Thors 
6. Båsk 
7. Grägg 
8. Sebbas 
9. Höstman 

10. Sperring 
1 1 .  Pant 
1 2 .  Prost 
13. Rusk 
14. Johannesberg 

I byns slu t 

Gammelby 
15 .  Träskbäck 
16 .  Mamrelund 
17. Granberg 
18 .  Långbacka 
19. Hultholm 

Summa 

Antal 
hushåll 

8 
19  
1 4  
9 

18 
16 
1 1  
16 
5 
4 

13  
19 
13 
6 

24 

195 
7 

21 
12 

4 

2 39  

Nyby 

Hemmanets namn Antal 
Folkmängd och nummer hu shåll Folkmängd 

57 1 .  Ribacka 12  9 1  
94  2 .  Lolax 29 167 
82 3. Åmossa 1 7  1 08 
62 4. Bjurnäs 17  78  

101  5 .  Ågren 13  63  
1 00 6. Österback 18 95 
77 7 .  Westerback 25 1 28 
88 8. Söderback 13  79 
49 9 .  Österholm 5 27 
23 10 .  Reva! 6 35 
75 I byns slu t 14  44 

1 17 Summa 169 9 1 5  
60  
33 Summa socknen 408 226 1a 

94 

1 1 1 2  
29 

1 1 0  
69 

26 

1 346 

Enligt follanängdstabellen 1880 var antalet invånare i Petalax 2037 (jfr tab . 3) . B eträffande 
orsakerna till diskrepsen se Exkurs. 

Källa: Mantalslängd 1880, YLA.  

Fig. 28. Petalax Gammelby i början av seklet före s torskiftesregleringen. 
Källa : Smeds, V. 1943, s. 402. 
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grannarna, eftersom det var nästan omöjligt att undgå dessa i den täta bebyggel
sen. 

Även boendeformerna påverkade kontakterna. Om det i en bydel var vanligt 
att det i samma boningshus fanns två eller flera hushåll var kontakterna givetvis 
tätare än om varje hushåll bodde i eget hus. Uppgifter om boendeformer finns inte 
för varje bydel. Däremot går det såsom framgått av tab. 2 ovan, att få en översikt
lig bild av boendeförhållandena för socknen som helhet. Det framkom att ca 1/3 
av alla hushåll i socknen år 1880 delade boningshus med ett annat hushåll. Detta 
förhållande bör ha varit gynnsamt för informationsförmedlingen i socknen. 

5.5. Sociala barriärer 
Om yrkes- eller ägandestrukturen i ett samhälle är starkt differentierat uppstår 
även en betydande social differentiering med klart urskiljbara socialgrupper. Kon
takterna mellan två grupper som står långt ifrån varandra på den sociala skalan är 
i ett sådant samhälle fåtaliga; det finns betydande barriärer för informationsflödet. 
Detta resulterar även i vitt skilda kontaktfält för de båda grupperna. A andra si
dan kan det hävdas att ju mindre skillnaden är mellan olika grupper desto frekven
tare är kontakterna, ty gjorda undersökningar visar att en individ i huvudsak ten
derar att ha kontakt med och bli influerad av personer, vilka han betraktar som 
jämlikar (jfr 11.2.). Att uttala sig om förekomsten av eventuella kontaktbarriärer i 
1880-talets agrarsamhälle enbart med ledning av en social indelning av en befolk
ning kan dock vara vilseledande. Innan ett omdöme fälls bör släktrelationerna 
granskas, ty dessa bindningar var i hög grad kontaktskapande, oavsett sociala 
skillnader. Även bebyggelsens struktur bör beaktas. Ifall det råder en betydande 
bostadssegregation, med t.ex. homogena områden av besuttna eller obesuttna, 
kan detta medföra avsevärda hinder för informationsförmedlingen. 

Ovan konstaterades att jordbruket var den dominerande näringsgrenen i Peta
lax ; dryg 90 % av totalbefolkningen år 1875 fanns inom jordbrukssektorn (jfr tab. 
6). Vidare framkom att ca 60 % av jordägarna 1880 var att betrakta som småbru
kare med så små brukningsenheter att de knappast kan ha försörjt sig enbart på 
jordbrukets avkastning, och att de troligen, i likhet med de obesuttna, måste ty sig 
till annat arbete för att klara sin försörjning. Dessa förhållanden bör ha bidragit 
till att i hög grad utjämna eventuella sociala skillnader mellan besuttna och obe
suttna inom jordbruket. 

I omnämnanden om de sociala förhållandena på svenska Österbottens lands
bygd under 1800-talets slut betonas ofta jämlikheten mellan olika kategorier inom 
den agrara sektorn. Om förhållandena i Kovjoki by i Nykarleby landskommun 
säger Joel Rundt "att någon egentlig skillnad i rang ej förekom mellan besuttna 
och obesuttna. Äktenskap mellan dem voro ej ovanliga. Byn var alltså ett rent de
mokratiskt samhälle."4 Och från Malax skriver M. Edv. Bonns att de obesuttna 

4 Österbottniska 1943, s. 159. 

102 



"räknades nästan till familjen."5 Likaså sägs förhållandena mellan de två grupper
na i Petalax "ha varit ganska gott", och det uppges också att kontinuerliga kon
takter fanns dem emellan.6 

Det finns ingen anledning att betvivla dessa omdömen, men en närmare 
granskning av hur relationer etablerades eller befästes vid giftermål och dop kan 
ytterligare belysa förhållandena. I detta sammanhang hade det även varit av vär
de att studera den sociala mobiliteten i Petalax. En dylik studie har inte varit möj
lig att genomföra inom ramen för denna undersökning. Mycket tyder dock på att 
det fanns en betydande nedåtgående mobilitet bland bondsönerna liknande den 
som Christer Winberg funnit i Dala pastorat i Västergötland.7 Ofta var det en 
nära släkting, som bonden hade som inhyses eller backstugusittare på sitt hem
man.8 

För att få en klarare bild av de sociala förhållandena i Petalax har mantals
längden från år 1880 genomgåtts och befolkningen indelats i sociala grupper en
ligt de principer, som utarbetats vid migrationsforskningsprojektet vid Historiska 
institutionen i Uppsala. Indelningen har följande utseende: 

I a) Storföretagare, godsägare 
b) Högre tjänstemän, akademiker 

Il a) Småföretagare inom industri och handel, hantverkare med mästartitel 
b) Lägre tjänstemän, affärsanställda, arbetsledare 

111 Bönder, brukare, arrendatorer 
IV Hantverkare utan mästartitel, kvalificerade yrkesarbetare 
V a) Okvalificerade arbetare inom industri och stadsnäring 

b) Jordbruksarbetare, anställda inom husligt arbete 

Vid basindelningen har sammanlagt åtta grupper urskilts. Några av dessa har be
dömts ligga nära varandra och har därför sammanförts, enligt uppställningen 
ovan, så att en femgradig social skala erhållits. Denna indelning kommer genom
gående att användas i fortsättningen.9 

Denna skala medför vissa problem speciellt beträffande grupp 111. Det hade 
varit önskvärt att här kunna indela bönder i undergrupper efter brukningsenheter
nas storlek. I vissa fall hade det även varit motiverat att hänföra en del av de bön
der som bedrev handel med lantmannaprodukter till grupp Il. En uppdelning har 
dock inte här varit möjlig att göra och därför hänförs alla bönder, trots differen
serna inom gruppen, till samma kategori. 

5 Ibid., s. 383. 
6 Medd. av Vilhelm Söderberg 7.9.1975; Karolina Frans 7.9.1975. 
7 Winberg 1975, kap. 8. 
8 Medd. av Vilhelm Söderberg 7.9.1975. Inhyses och backstugusittare är synonyma ord. Fram 

till 1890-talet används normalt inhyses, men denna benämning ersätts i passjournaler o.a. förteck
ningar med backstugusittare omkr. sekelskiftet. 

9 Jfr Norman 1974, s. 171-175; Eriksson-Åkerman 1974, s. 277-279; Kronborg-Nilsson 
1975, s. 192-195. För en närmare diskussion av den sociala indelningen se Norman 1974, s. 
325-330, Kronborg-Nilsson 1975, s. 278-281. 
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Tab. 24 visar att det fanns vissa sociala olikheter mellan Petalax kyrkby och 
Nyby. I den senare byn saknas personer tillhöriga grupperna I och Il helt. Inte 
heller hantverkare (grupp IV) fanns i Nyby, utan befolkningen fördelar sig ute
slutande på grupp 111 och grupp V, vilket gör att vi kan säga att den sociala situa
tionen i denna by var tämligen okomplicerad; å ena sidan har vi bondehushåll, till 
övervägande del småbrukare,1 å andra sidan hushåll bestående av torpare 
(52) och inhyses (251), samt 16 pigor. I kyrkbyn var de sociala skillnaderna större 
med befolkningen fördelad på alla sociala grupper utom kategori la. Men även här 
återfinns det stora flertalet eller 96,4 % av befolkningen i grupperna 111 och V. 
Andelen bönder var dock lägre i kyrkbyn och likaså fanns här drygt 5 % fler i 
kategorin V b än i Nyby. Endast 7 hushåll tillhör någon annan kategori. I I b 
återfinns församlingens pastor, länsmannen och en adelsfamilj, medan grupp Il b 
består av en lanthandlande och en f.d. lanthandlande och deras familjer, och till Il 
b hör skjutsrättaren och klockaren. Till grupp IV hör en smedfamilj och till V a en 
sjömansfamilj. 

Granskas sammansättningen inom grupp 111 och grupp V i de båda byarna 
framkommer vissa olikheter. I kyrkbyn var inslaget av sytningstagare2 betydligt 
högre än i Nyby, med 13,7 % av bondebefolkningen mot 7,6 %. Inom grupp V 
däremot finns inga större skillnader. Andelen torpare i Nyby är dock något högre 
än i kyrkbyn, medan relativt sett flera pigor och drängar återfinns i kyrkbyn. 

I socknen som helhet utgör grupperna 111 och V hela 97,8 % av befolkningen, 
vilket gör att undersökningen i huvudsak bör inriktas på att granska kontakterna 
mellan dessa. 

5.5.1 . Giftermålsmönster 
Ovan kunde i tab. 22 avläsas att huvuddelen av alla giftermålsförbindelser ingicks 
med kontrahenter från den egna socknen. Det framkom också att inombysgiften, 
byendogamin, var betydande; i drygt 50 % av fallen var partnern från den egna 
byn. Hur tedde sig då valet av giftermålspartner inom de olika sociala grupperna? 
Skedde giftermålen till övervägande del inom den egna gruppen eller var giftermål 
mellan grupperna vanliga? För att utröna detta och för att samtidigt få en viss 
uppfattning om kontakterna mellan grupperna3 har äktenskap ingångna under 
perioden 1871- 1900 granskats på grundval av vigsellängderna. 

Resultatet redovisas i fig. 29 i form av matriser, i vilka männens sociala ställ
ning vid vigseln anges på det horisontella ledet och kvinnans sociala position på 
det vertikala enligt en femgradig skala. Utgående från det totala antalet män eller 
kvinnor i varje grupp kan männens respektive kvinnornas giftermålsmönster av
läsas. 

1 Jfr tab. 8. 
2 Sytningstagare är synonym till den i Sverige använda beteckningen undantagsägare el. födo

rådstagare. 
3 Jfr Hanssen 1952, s. 74-84; Carlsson 1973b, s. 199-208. 
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Tabell 24. Befolkningen i Petalax kyrkby, Nyby och Petalax socken fördelad på social-
grupper samt fördelningen inom grupperna III och V b. Absoluta tal och relativ fördelning. 

Petalax kyrkby Nyby Petlax socken 

Social grupp (N) % (N) % (N) % 

I a 
b 1 8  1 ,3 1 8  0,8 

Il a 1 0  0,7 1 0  0 , 4  
b 1 3  1 ,0 1 3  0,6 

III 750  5 5 ,7 596 65 , 1  1 346 5 9 ,5 

IV 8 0,6 8 0 ,4  

V a  3 0,2 3 0 , 1  
b 5 44 40,4 31 9 34,9 863 38 ,2 

1 346 1 00 9 1 5  1 00 226 1 1 00 

III Bönder 647 72 ,9 55 1 92 ,4  1 1 98 89 ,0 
Sytningstagare 1 03 1 3,7 45 7 ,6 2 48 1 1 ,0 

750 1 00 596 1 00 1 346 1 00 

V b  Torpare 7 7  1 4,2 5 2  1 6 ,3 1 29 1 4,9 
Inhyses 427 78 ,5 25 1 78 ,7 678 7 8 ,6 
Pigor/drängar 33 6 , 1  1 6 5 ,0 49 5 ,7 
Övriga 7 1 ,3 7 0 ,8 

5 44 1 00 31 9 1 00 863 1 00 

Källa: Mantalslängd 1 8 80, YLA. 

Alla vigslar har medtagits, även de fåtaliga giftermålen mellan äldre personer 
finns således med. Vigsellängdernas yrkesangivelser för yngre individer är något 
diffusa. Normalt förekommer en sammansättning på son eller dotter, t.ex. 
bondeson,- dotter, inhysesson,- dotter, smedson o.s.v. Det finns anledning att för
moda att långt ifrån alla var hemmason eller hemmadotter utan hade yrken såsom 
lantarbetare eller liknande. Angivelserna bör därför snarare karaktäriseras som 
beteckningar för härkomst än för yrken. Hade de verkliga yrkena klart framgått 
skulle även socialgruppsfördelningen i någon mån förändrats. 

Perioden 1871-1900 vigdes 347 par i Petalax församling. Flertalet eller 332 
har tagits med i denna översikt, medan 15 utelämnats p.g.a. att socialgruppstillhö
righeten inte kunnat fastställas för båda kontrahenterna. Inom bondegruppen 
återfinns 225 män och 2 13 kvinnor och i grupp V 97 män och 117 kvinnor. Anta
let vigda i de övriga grupperna är lågt, endast 10 män och 2 kvinnor. 

En närmare granskning av giftermålsmönstren ger vid handen att de sociala 
grupperna i Petalax inte var slutna utan att det fanns omfattande giftermålsförbin
delser mellan grupperna. Detta gäller speciellt grupp V, i vilken endast 48,4 % av 
männen och 40,2 % av kvinnorna gifte sig inom den egna gruppen åren 
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1871-80 Kvinnor 1881-90 Kvinnor 

I l 1 1 1  IV V I l  1 1 1  

I l  I l  

Män I I I  Män I I I  

I V  IV  

V V 

71 

Gruppendogami 'lo Gruppendogami 'lo 
Män Kvinnor Män Kvinnor 

I I I  56.9 63.8 III 71.1 76.1 
V 52 .4 42.3 V 48.4 37.5 

1891 - 00 Kvinnor 1871- 00 Kv i nnor 

fI 1 1 1  IV V I l  1 1 1  

I l  I l  

Män I I I  84 Män 1 1 1  

IV 2 IV 

V V 

84 25 1 10 213 

Gruppendogami 'lo Gruppendogami °lo 
Män Kvinnor Män Kvinnor 

111 82.1 82.1 III 71 . 1 75. 1  

4 1 .6 40.0 V 48.4 40.2 

Fig. 29. Giftermålsmönster inom olika socialgrupper i Petalax 1 8 7 1 - 1 900. 

Källa : Vigsellängder 1 8 7 1 - 1 900, PKA. 

IV V 

76 

3 

31 

40 1 1 1  

IV V 

2 3 

7 

117 332 

1871-1900. Kvinnorna i denna grupp gifte sig framför allt inom bondegruppen 
(55,6 %), men också inom de övriga grupperna, och visar en högre grad av upp
åtgående social mobilitet än männen, vilka förutom i den egna gruppen återfinns 
endast i kategori 111. 

Studeras de enskilda perioderna finner vi att männen i grupp V varje tioårspe
riod har högre gruppendogami än kvinnorna, men att skillnaderna i giftermåls-
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mönstren minskar över tid så att en utjämning äger rum perioden 189 1- 1900, då 
gruppendogamin ligger på ungefär samma nivå. 

Inom grupp 111 är förhållandena i många avseenden en spegelbild av ut
vecklingen i kategori V, vilket givetvis i hög grad beror på att huvuddelen av alla 
vigda återfinns inom grupperna 111 och V. Således minskar även här skillnaderna i 
giftermålsmönstren mellan män och kvinnor, och 189 1- 1900 är andelen äkten
skap inom den egna gruppen lika hög för män och kvinnor. En ökning av grupp
endogamin för båda könen framträder klart. Perioden 187 1-80 gifte sig männen 
till 56,9 % inom den egna gruppen. Nästa period var talet 7 1, 1  % för att under den 
sista perioden nå över 80 %. För kvinnorna var motsvarande tal 63,8, 76, 1 och 
82, 1 %. Denna utveckling antyder, vid en första anblick, att de sociala skillnader
na mellan besuttna (grupp 111) och obesuttna (grupp V) kan ha vidgats under se
nare delen av 1800-talet. Innan ett omdöme om utvecklingen ges måste dock ett 
par andra omständigheter beaktas, nämligen andelen vigda inom varje grupp i för
hållande till totalantalet och andelen besuttna och obesuttna inom befolkningen. 
Av matriserna framgår att antalet vigda män och kvinnor inom grupp V minskar 
påtagligt under den undersökta perioden, både absolut och procentuellt. Andelen 
män minskar från 37 ,8 % till 2 1,8 %, och för kvinnor i gruppen sker en nedgång 
från 46,8 % till 22, 7 %. Denna minskning får till stor del tillskrivas den nedgång i 
andelen obesuttna, som samtidigt ägde rum i Petalax framför allt p.g.a. utflytt
ning. År 1880 bestod befolkningen till ca 40 % av obesuttna, 1890 var andelen ca 
25 % och år 1901 17  %.4 

Den ökande andelen giftermål inom den egna kategorin i grupp 111 berodde 
följaktligen i hög grad på att de obesuttna grupperna minskade. Att någon synbar 
förändring inte ägde rum understryks av det faktum att männen i grupp V i allt 
större utsträckning gifte sig med kvinnor från bondegruppen - under 1890-talet 
var andelen 58 % - och att även kvinnorna i denna grupp i ökad omfattning gifte 
sig med bönder och bondsöner.5 

Antalet äktenskap inom de övriga socialgrupperna är för lågt för att någon 
eventuell förändring skall kunna utläsas. I grupp Il gifte sig tre män, alla inom läg
re socialgrupper. I hantverkargruppen finns sju män, varav endast en gifte sig 
inom den egna gruppen. De övriga ingick äktenskap med kvinnor från bondegrup
pen eller från den obesuttna gruppen, och en, socknens skomakare, gifte sig med 
en kyrkoherdedotter. 

5.5.2. Val av faddrar 
Enligt den finländska kyrkolagen av år 1869 42 § skulle vid dopet "några perso
ner såsom faddrar närvara, dock ej andra än medlemmar af den evangelisk-

4 Se tab. 24; Mantalslängd 1890, YLA; Gebhard 1913, s. I 04-107. 
5 Winberg fann även att de obesuttna "ungefär lika ofta gifte sig med ett bondebarn som med 

någon, som hade samma sociala ursprung." Winberg 1975, s. 26 1 .  
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lutherska kyrkan, som Herrans heliga nattvard begått och till lefwernet oklandra
de äro." Faddrarna kunde av kyrkan uppmanas att bibringa barnet undervisning i 
den evangelisk-lutherska läran och ge barnet en kristlig uppfostran om föräldrar 
eller förmyndare försummade detta.6 

Detta var kyrkans syn på faddrarnas uppgifter. Hur betraktade då faddrarna 
själva sina uppgifter och från vilka utgångspunkter valdes faddrarna? 

Dessa frågor har i viss utsträkning belysts inom svensk etnologisk forskning i 
en del kortare översikter och i ett fåtal lokala undersökningar. Knut Weibust har 
behandlat hithörande frågor i en uppsats om faddertraditionen i olika europeiska 
länder och Nils-Arvid Bringeus har berört fadderskapets innebörd i en studie över 
svenska dopseder. Bland lokalundersökningarna bör speciellt Margareta Stigsdot
ters studie över förändringarna i valet av barnbärare i Landskrona och Asmund
torp under 1800-talet nämnas. I denna undersökning granskas även den sociala 
rekryteringen av barnbärarna, men valet av övriga faddrar, behandlas inte. 7 

Faddrarnas rumsliga fördelning och förändringar i denna för valda perioder från 
1700-talet till 1960-talet har granskats i en studie på material från Örkelljunga 
församling i nordvästra Skåne.8 

På finländskt håll finns ingen allmän översikt över faddertraditionen eller valet 
av faddrar, och framställningen kommer därför, vad beträffar synen på fadder
skapet, att bygga på insamlat traditionsmaterial i ÅKA. Utgående från födelse
och dopböcker i Petalax kyrkoarkiv skall rekryteringen av faddrar granskas un
der två perioder, 1871-75 och 1881-85. 

Det är tydligt att en fadder hade även andra förpliktelser än de som föreskrevs i 
kyrkolagen. I Vasaregionen användes och används fortfarande uttrycket "svara 
för" som beteckning på att stå fadder vid ett dop.9 Uttrycket markerar att en fad
der påtog sig ett ansvar för barnet och detta ansvar innebar inte, att döma av med
delanden i ÅKA, i första hand omsorg om barnets andliga fostran utan framför 
allt en förpliktelse att ta hand om barnet ifall dess föräldrar dog innan det nådde 
vuxen ålder. 1 Det är troligt att fadderinstitutionen under 1800-talet framför allt 
bör betraktas som en form av socialt säkringssystem, vilket spelade en betydande 
roll i ett samhälle med låg medellivslängd och stor barnsängsdödlighet.2 Bruket att 
utse ett äldre gift par ("storgum" eller "gambä faddrar") och en ogift pojke och 
flicka ("lissgum" eller ungfaddrar)3 till faddrar kan kanske även ha haft sin grund 
i vetskapen om den relativt låga medellivslängden. 

De sociala aspekter, som lades på fadderskapet, bör ha medfört att faddrarna 

6 FFS 1 869. Nr 30, 43-44 §§ .  
7 Weibust 1 972 ;  Bringeus 1 97 1 ;  Stigsdotter 1 974. 
8 Jeansson-Kindblom 1 968. 
9 M 1 658  (Sol!), ÅKA; Medd. av Ingmar Skata 6.7 . 1 976. 
1 M 1 660 (Petalax), M 1 664 (Oravais), M 1 6 7 1  (Pörtom), ÅKA. 
2 Jfr Bringeus 1 9 7 1 ,  s. 67-68. 
3 M 1 65 8- 1 6 6 1 ,  M 1664- 1665 ,  M 1 668, M 1 6 7 1 - 1673 ,  ÅKA. 
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ofta valdes bland ekonomiskt och socialt väletablerade grupper i samhället. Iakt
tagelser i tidigare undersökningar tyder också på att det i många fall fanns en 
framträdande tendens att välja faddrar från socialt högre stående grupper.4 Men 
valet av faddrar dikterades troligen inte enbart av "försäkringsaspekten", även 
andra överväganden fanns med. I svenska Österbotten anmodades ofta någon 
inom släkten att stå fadder.5 Valet kunde även vara beroende av grannskap ; i 
båda fallen stärktes relationer som redan fanns. I de fall faddrarna togs utanför 
denna krets kan vi förmoda att valet uttryckte en strävan att etablera kontakter 
mellan två familjer. 6 

Såsom tidigare nämnts varierade antalet faddrar. I Petalax ökade antalet fadd
rar per dop något under 1880-talet. Perioden 187 1-7 5 var medeltalet 4, 1 och 
188 1-85 4,5 .7 Alla antecknade faddrar hade dock inte samma status. Det fanns 
en klar rangordning mellan de noterade namnen, ty ett gift par står genomgående 
först och de ogifta individerna återfinns alltid sist. Detta får tolkas så att det först 
nämnda paret var huvudfaddrar och därigenom bör tillmätas större vikt än de öv
riga. Denna tolkning stöds även av uppgifterna i det tillgängliga traditionsmateria
let.8 Vid en granskning av kontakterna mellan olika socialgrupper och gruppiden
tifikationen i Petalax mätt med hjälp av faddervalet bör därför valet av huvud
faddrar speciellt uppmärksammas. 

I fig. 30 redovisas fördelningen av faddrarna inom olika socialgrupper i form av 
matriser. Under perioden 18 7 1-7 5 förrättades 409 dop och av totalt 1 668 fadd
rar har alla förutom tre, vilkas yrke inte uppges, kunnat fördelas på sociala kate
gorier ; 188 1-85 var antalet dop 3 17 och faddrarnas antal var 1 429. 

Här uppträder ett annat mönster än det som framkom då giftermålen granska
des. För det första finns noteringar i alla socialgrupper och för det andra är sprid
ningen över den sociala skalan inom varje grupp betydande. Den stora spridning
en kommer bäst till synes i uppställningen över alla faddrar, men även valet av 
huvudfaddrar uppvisar en betydande social spridning. 

Skillnaderna mellan olika socialgrupper är markanta. Inte oväntat återfinns i 
grupp V ett beteende som skiljer denna från de övriga grupperna. Inom denna 
grupp skedde valet av huvudfaddrar till övervägande del från högre socialgrupper. 
Endast 13,3 % av dessa valdes från den egna gruppen 187 1-75, och tio år senare 
framträder nästan exakt samma mönster med 14,7 %. Under båda perioderna 
rekryterades merparten av gruppens huvudfaddrar från bondekategorin; 
187 1-75 var andelen 84,6 % och 188 1-85 hade denna sjunkit till 76,5 %, dels 
beroende på den något högre interna rekryteringen, dels på den högre andelen 
från grupp I och Il. Inom grupp 111 var det interna valet av huvudfaddrar högt, 

4 Stigsdotter 1974, s. 57-61; Bringeus 1971, s. 68. 
5 M 1665, M 1671, M 1673, ÅKA. 
6 Jfr Weibust 1972, s. 103. 
7 Födelse- och dopböcker 1871-75, 1881-85, PKA. 
8 M 1658-1673, ÅKA. Jfr även Bringeus 1971, s. 69-70. 
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1871 -75 

1881-85 

Huvudfaddrar 

I Il III IV V 

623 

188 
16 4 735 4 58 817 

Fr6n tgen gruppr"/.l Fr6n gn.wNol 
111 91 8 V 5. 3 

V 13 3 111 8' . 6  

Huvudfocicirar 

I Il JII IV V 

FrM egen grupp r"/J Från �upp !'"/.) 
111 88.3 V 7.4 

V 1 4 . 7  1 1 1  76. S  

Övriga facxirar 

I Il III IV I/ 

15 5 647 5 176 848 

Från e:gen grupp {"/,) Fr6.n grupp !"/,) 
111 78.5 V 20.4 

V 23 . 1  m 73.8 

Övriga faddrar 

I Il I l ]  11/ V 

Från egen grupp t"/,) Från grupp r"/,l 
111 78.B V 17.9 

V 4 1 . G  1 1 1  52.3 

Samtliga faddrar 

I Il III IV V 

Antal 
dop 

312 

94 

400 

Från egtn gruppr"/.) Frå, gruppl"/J 
Ill 85.1 V 12.9 

V 18.3 111 79.1 

Som\\igo faddrar 

I Il III IV V 

Antal 
dop 

Från tgtr, !J1.W (0/,l Från !J'.IPP t-J.I 
Il! 83.0 V 13.3 
V 28.8 1 1 1  63.9 

Fig. 30. Faddrar vid dop i Petalax l ts  i l-75 och 1 88 1 -85 fördelade enligt föräldrarnas och fadd
rarnas socialgruppstillhörighet. 
Källa : Födelse- och dopböcker 1 8 7 1-75 ,  1 8 8 1-85 ,  PKA. 

omkr. 90 %, under båda perioderna. En svag ökning av andelen från grupp V, 
från 5,3 %, till 7,4 %, kan dock förmärkas mellan mättillfällena. Detta kan ha haft 
sin främsta orsak i de ökande släktförbindelserna mellan grupp V och grupp 111 
under 1880-talet Gfr fig. 29). Men till en viss grad bör förändringen ge en antydan 
om att individer som hörde till den lägsta socialgruppen hade fått en något högre 
status i den sociala hierarkin. 

Antalet dop i de övriga grupperna är för lågt för att något säkrare omdöme om 
preferenserna skall kunna ges. Kapellanen utsåg normalt huvudfaddrar till sina 
barn från sin egen grupp, men i ett fall står lanthandlanden och hans hustru först 
antecknade och i ett annat fall ett bondepar. Bland övriga faddrar noteras perio
den 1881-85 två par från grupp V. Lanthandlanden och klockaren (grupp II) val
de vanligen första fadderparet från bondegruppen, men även här förekommer det 
par från den lägsta gruppen. I hantverkarkategorin utsågs huvudfaddrarna inom 
grupp 111. 

Vid valet av övriga faddrar inom grupperna 111 och V uppträder ett delvis an
nat mönster än det som tidigare iakttagits. Inom den obesuttna gruppen är den in
terna rekryteringen betydligt högre och andelen har åren 1881-85 ökat till 
41,6 %. Motsvarande förändring kan inte påvisas i bondegruppen, i vilken den 
egna gruppens andel vid båda tillfällena ligger omkr. 78 %. Kategorin övriga 
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faddrar valdes bland bönderna i betydligt större utsträckning än för huvudfadd
rarna från grupp V. Drygt 20 % av dessa hörde till grupp V perioden 187 1-75 
och 1881-85 kom 17,9 % från denna grupp. Utvecklingen i grupp V mellan de 
båda perioderna är en annan, ty här noteras en nedgång i andelen övriga faddrar 
från grupp 111 på hela 2 1,5 procentenheter och denna medför att kontakterna mel
lan de två grupperna vid doptillfällena hade minskat märkbart under 1880-talet. 

Till denna utveckling kan bostadssegregationen ha bidragit. Enligt tillgängliga 
uppgifter hade åtminstone i Gammelby uppstått enhetliga områden med obesutt
na, vilka låg avskilda från den övriga bebyggelsen.9 

De erhållna resultaten överensstämmer tämligen väl med de tendenser Stigs
dotter fann i Asmundtorp i början av 1800-talet. 1 Även i Petalax valde bönderna 
huvudfaddrar i stor utsträckning inom sin egen grupp, medan de obesuttna grup
perna till övervägande del ombad personer från högre socialgrupper att stå fad
der. 

Huvudintrycket av denna granskning av giftermålsmönster och fadderval blir 
att det under 1800-talets sista decennier inte kan ha funnits några oöverstigliga 
barriärer mellan olika socialgrupper i Petalax. De obesuttna var genom giftermål 
förbundna med bönderna och de många släktförbindelserna mellan dessa grupper 
bör ha resulterat i tämligen omfattande kontakter. Valet av faddrar torde i många 
fall vara en återspegling av existerande släktrelationer. Det är därför inte för
vånande att valet av huvudfaddrar i grupp 111 i viss utsträckning skedde bland 
obesuttna. Den höga andelen val från högre strata inom grupp V tyder på två 
saker. För det första får vi belägg för att de obesuttna inte kan ha haft svårigheter 
att få faddrar från andra grupper, och för det andra visar valen av huvudfaddrar 
att det fanns sociala skillnader i 1870- och 1880-talets Petalax, om än skillnader
na inte var speciellt påtagliga. Gruppmedvetenheten kan dock spåras i bondekate
gorins giftermålsmönster och fadderrekrytering, och denna sammantagen med en 
viss bostadssegregation gör att vi får räkna med att barriärer av social karaktär i 
någon mån hindrade informationsförmedlingen mellan grupp V och grupp 111. Ju 
högre upp i den sociala hierarkin vi når desto påtagligare blir detta hinder för 
grupp V. Det är dock troligt att rumsliga förhållanden snarare än sociala utgjorde 
de främsta hindren för kontakter och spridning av information. 

5.6. Externa kontakter 

5.6.1 . Flyttningsfält och iriformationsfält 
Hittills har framställningen berört de interna kontakterna i Petalax och olika slag 
av barriärer för dessa. I någon mån har även sockenbefolkningens kontakter med 
omvärlden framkommit, speciellt i samband med behandlingen av bröllop, dop 

9 Smeds, V. I 943 ,  s. 40 1 .  Jfr även Rosenholm 1 965,  s. 538 .  
1 Stigsdotter 1 974, s. 6 1 .  
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och danser. Men för att få en klarare bild av dessa bör en noggrannare analys av 
de externa kontakterna göras. Frågan blir alltså: Vid vilka andra tillfällen än de 
redan nämnda kan befolkningen i Petalax ha haft kontakt med andra orter eller 
träffat personer från andra orter? Hur nåddes socknen via personlig kommunika
tion av information om omvärlden? 

De externa kontakttillfällena kan lika litet som de interna tillfullo klarläggas till 
sin omfattning. Däremot bör det gå att få en tämligen god bild av kontakternas 
rumsliga fördelning genom att studera giftermålsfält och flyttningsfält. Häger
strand anser, utgående från telefontrafiks- och migrationsdata, att åtskilligt talar 
för att "en landsbygdsbefolknings flyttningsfält kan betraktas som en approxima
tion till samma befolknings genomsnittliga privata informationsfält."2 I det följan
de görs en granskning efter dessa riktlinjer. Med data från flyttningslängder och 
passjournaler skall det fält, som täcks av den interna och externa befolkningsrör
ligheten kartläggas. Och utifrån kontaktfrekvensen inom detta kommer en in
delning av fältet i neighbourhood, migration area och experience area att göras. 
Dessutom skall informationsförmedlare såsom resande och gårdfarihandlare tas 
upp till behandling. 

Av tig. 31-33 kan flyttningsfälten för Petalax under tre femårsperioder, 
1861-65, 1871-75 och 1881-85, utläsas. Kartorna är uppgjorda utgående från 
flyttningsenheter3 och inte efter antalet individer, och rörligheten till och från 
socknen har sammanräknats. Eftersom en samlad bild av de personliga förbindel
serna mellan Petalax och övriga orter eftersträvas har alla ut- och inresor med
tagits; individer som noteras flera gånger under samma år, eller återkommer un
der flera år har alltså inräknats varje gång. Fördelningen av flyttningsenheterna 
på olika orter uttrycks i procent av den totala befolkningsrörligheten, och marke
ras genom skraffering enligt en successivt stigande skala. Orter med enstaka note
ringar återfinns således vanligen i kategorin 0,1-0,9 %, och utmärks med tre 
punkter. 

Inte oväntat visar det sig att en stor del av rörligheten inrikes skedde på korta 
distanser.4 Grannsocknarna Malax, Pörtom och Korsnäs har under alla tre perio
derna en betydligt högre andel än övriga inhemska orter, och tillsammans har des
sa omkr. 60 % av alla noteringar inrikes. Påfallande är även de fåtaliga kontakter
na med finskspråkiga orter. Endast 4,3 % av flyttningsutbytet perioden 1861-65, 
och 1,6 % resp. 2,2 % under de andra perioderna skedde med finska områden. De 
låga talen är inte direkt överraskande. Liknande resultat har tidigare framkommit 

2 Hägerstrand 1953, s. 172. 
3 Vid bestämningen av flyttningsenhet har Hägerstrands definition följts. En flyttningsenhet kan 

bestå av enstakaflyttare: man, kvinna över 15 år eller avflyttningsgrupper: man+ hustru, man+ 
hustru + barn under 15 år eller kvinna {el. man)+ barn under 15 år. Hägerstrand 1953, s. 
181-183; Wallander 1948, s. 158-159. I de fall barnens ålder inte framgått har de måst räknas 
som varande under 15 år. 

4 Detta resultat har tidigare erhållits i en rad undersökningar. Jfr t.ex. Hägerstrand 194 7, s. 
130-132; Åkerman 1971, s. 77-80; Kronborg-Nilsson 1975, s. 99-100. 
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Fig. 31. Petalax flyttningsfålt 1861-65. 
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Källa: In- och utflyttningslängder 1861-65, PKA; Passjournaler 1861-65, YLA. 

vid en undersökning av flyttningarna i Malax5 , och detta mönster tycks vara 
typiskt för denna region. Näst efter grannsocknarna kommer närliggande områ
den inom svenska Österbotten framför allt Närpes, Solf, Korsholm och Vasa. Un
der de granskade perioderna skedde ca 90 % av all inrikes omflyttning inom 
svenska Österbotten. Detta innebär också att kontakterna mellan Petalax och 
andra inrikes orter i huvudsak ägde rum inom detta område. 

5 De Geer-Wester 1975, s. 71. 

113 



Fig. 32. Petalax flyttningsfält 1871-75. 
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Källa: In- och utflyttningslängder 1871-75, PKA; Passjournaler 1871-75, VLA. 

Vi får här räkna med att inflyttade personer, förutom att de medförde informa
tion från sin tidigare hemort, även hade vissa kontakter med denna i fortsättning
en och därigenom kunde förmedla ny information. Likaså är det troligt att perso
ner som utflyttat från Petalax fortsättningsvis hade kontakter med hemsocknen, 
och att släkt och vänner i Petalax hade kontakt med dessa. 

Från flyttningsfälten kan vidare utläsas att kontakter med övriga delar av Fin
land i huvudsak bestod av flyttningar till och från Åland och den åboländska 
skärgården. Märkligt nog finns inga som helst noteringar om kontakter med de 
svenskspråkiga områdena i Nyland, och noteringarna för Helsingfors inskränker 
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Fig. 33. Petalax flyttningsfält 1881-85. 
Källa: In-och utflyttningslängder 1881-85, PKA; Passjournaler 1881-85, 

sig till en enda flyttare under de perioder de förekommer.6 

Tas rörligheten utrikes med i granskningen framkommer att en betydande del 
av den totala rörligheten och därmed även kontakterna med omvärlden skedde 
med Sundsvallsdistriktet.7 Under perioden 1861-65 var andelen 7,6 % för att 

6 1n-och utflyttningslängder 1861-65, 1871-75, 1881-85, PKA. 
7 Passjournalerna ger inga besked om destinationen i Sverige, men från utflyttningslängderna i 

Petalax 1881-1900 framgår att 91 % av de som registrerats som utflyttade till Sverige återfinns i 
församlingar i Västernorrlands län och att 2/3 flyttade till Sundsvall och dess grannförsamlingar. 
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1871-75 uppgå till 49,9 % och 1881-85 vara hela 5 8 %. Här bör märkas att des
sa procenttal har framräknats endast på utresta, medan både in- och utflyttning 
varit beräkningsgrund för kontakterna inrikes. Ovan (III.5 .3.1.) sades att rörlighe
ten till Sverige främst bestod av arbetsvandringar och att andelen återvända maxi
malt var ca 70 %. Görs en beräkning av antalet utresta och återvändande för var
je period enligt denna norm blir Sundsvallsregionens andel betydligt högre. Resul
tat blir i så fall följande: 1861-65 12%, 1871-75 63% och 1881-85 70%.De 
täta kontakterna med denna region bör ha fört med sig ett omfattande informa
tionsflöde om förhållandena i Sundsvall, vilket gradvis bör ha bidragit till att kän
nedomen om denna del av Sverige var större än kännedomen om förhållandevis 
närliggande inrikes orter. Det förefaller troligt att ingen annan längre bort liggan
de region eller ort under 1870- och 1880-talen med undantag av Vasa, så ofta 
som Sundsvallsregionen besöktes av personer från Petalax. Detta torde ha lett till 
att denna region i det allmänna medvetandet blev något av en "grannsocken". 

Under 1880-talet blev Nordamerikas andel av befolkningsrörligheten allt stör
re. Aren 1881-85 var denna drygt 5 % av den totala rörligheten, vilket innebär 
att flyttningskontakterna med Nordamerika var lika omfattande som motsvaran
de kontakter med några av grannsocknarna. Detta skall dock inte tolkas så att 
kännedomen om Amerika var på samma nivå som kunskaperna om förhållande
na i de närmast liggande socknarna. Det torde dock vara klart att kontakterna 
med Amerika var omfattande, framför allt genom livliga brevkontakter. Från 
slutet av 1880-talet sägs att till Petalax en postdag ankom "omkring nittio all
mogebrev . . .  För några år sedan ansågs det mycket om orten fick tio bref på en 
gång. Så har emigrationen stegrat korrespondensen."8 Utgående från denna notis 
kan det göras gällande att ett flertal orter i Amerika hörde till Petalax informa
tionsfält. 

Flyttningsfältet anses, såsom nämnts, som en god mätare på det genomsnittliga 
informationsfält eller det medelinformationsfält en ort har Gfr även 11.4.). De ovan 
anförda exemplen på flyttningsfält för Petalax beskriver följaktligen väl socknens 
medelinformationsfält under respektive period. I tidigare undersökningar har kon
staterats att "en persons privata informationsfält i allmänhet omger honom något 
så när likformigt i alla riktningar", och att tätheten av kontakter avtar mycket 
hastigt med stigande avstånd.9 En rumslig beskrivning av informationsfälten re
sulterar därför normalt i en konfiguration med cirkelformat utseende. Topografis
ka hinder i form av sjöar, bergskedjor o.dyl., ett lokalt ensidigt utvecklat vägnät 
eller speciella förhållanden kan dock medföra att informationsfälten utvecklas i 
distansmässigt oregelbundna riktningar. Som exempel på dylika "speciella för
hållanden" anger Hägerstrand Amerikaemigrationen, vilken kom att ge stora 

8 Vbl 19.10.1889. 
9 Hägerstrand 1953, s. 237-239. Jfr även Hanssen 1952, s. 92 karta 13; Hägerstrand 1947, s. 

136; Åkerman 1976, s. 70-71. 
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delar av befolkningen i utvandringsområdena nära kontkter med en främmande 
världsdel.1 

Det är tydligt att Petalax med den oregelbundna konfigurationen av informa
tionsfåltet, starkt avviker från det normala mönstret. Fältet har inom Finland en 
långsmal, nord-sydlig utbredning, vilken i stort följer den svenskspråkiga bosätt
ningen. Kontakterna i östlig riktning upphör nästan helt vid språkgränsen, medan 
Bottniska viken inte var något större hinder för kontakterna västerut. Under 
1800-talet blir "deformeringen" ännu påtagligare genom att Nordamerika infogas 
i informationsfåltet. 

5.6.2. Bestämning av neighbourhood, migration area och experience area 
En indelning av informationsfåltet kan göras genom att fältet uppdelas i zoner 
med successivt ökande radie och genom att den relativa andelen noteringar inom 
varje zon beräknas. 2 Om en viss andel av fältet skall avgränsas förlängs radien 
tills denna nås. Det område som täcks av ca 80 % av rörligheten betecknar Åker
man som migration area och det utanförliggande området benämner han expe
rience area. 3 

En bestämning av migration area enligt denna norm med tillhjälp av avstånds
kriterier för dock vilse i denna undersökning, ty Nordamerika skulle 1881-85 lig
ga utanför migration area, trots att denna destination hade en betydande andel av 
rörligheten, medan alla orter i svenska Österbotten, även de med enstaka note
ringar, skulle komma med. För t.ex. socknar i svenska Österbotten med betydan
de kontakter med S:t Petersburg kunde detta beräkningssätt medföra att denna 
stad alltid skulle finnas utanför migration area även om dess andel vore 19 % av 
rörligheten, eftersom alla orter i Finland skulle inräknas före S :t Petersburg. 

Det förefaller tämligen klart att riskerna för felslut är stora om avståndskrite
riet används. Bestämningen av migration area syftar till att få fram den del av om
världen, om vilken kännedomen, näst efter grannskapet (neighbourhood), är 
störst. Informationsflödet under 1800-talet var främst beroende av personliga 
kontakter med omvärlden och följaktligen bör kontaktfrekvensen, inte distansen, 
mellan två orter vara det avgörande vid en bestämning. 

I fig. 31-33 finns kontaktfrekvensen angiven. Migration area har bestämts ge
nom en rangordning av alla orter från högsta till lägsta frekvens och genom att in
räkna dem i denna ordning tills ca 80 % uppnåtts. Resultatet visar att detta områ
de inte är konstant, utan genomgår avsevärda förändringar mellan de undersökta 
perioderna. 

1861-65 ingick förutom grannsocknarna, Vasa, Närpes och Sundsvallsregio-

'Hägerstrand 1953, s. 239-240, 242-243. 
2 Jfr t.ex. Hägerstrand 1947, s. 126-127; Åkerman-Öhngren 1972, passim; Öhngren 1974, s. 

79; Norman 1974, s. 168; Öhngren 1974, s. 79; Kronborg-Nilsson 1975, s. 99-105; De Geer
Wester 1975, s. 17-21. 

3 Åkerman 1974, kap. 8. Jfr även Il.4. 
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nen i migration area. Ett decennium senare har Vasa och Närpes bortfallit och en 
minskning av området kan därmed noteras. Perioden 1881-85 ligger både 
Sundsvallsregionen och amerikanska orter4 inom migration area och grann
socknarnas andel har ytterligare minskat. 

Är då den erhållna bilden av migration area för Petalax under de granskade 
perioderna riktig? Ligger verkligen Vasa utanför detta område 1871-75 och 
1881-85? Ger enbart data om befolkningsrörligheten tillräckligt underlag för en 
bedömning av kontaktfrekvensen med omkringliggande samhällen? 

Som inledningsvis sades ger befolkningsrörligheten framför allt en uppfattning 
om kontakternas rumsliga fördelning. Ytterligare data behövs för att med någon 
större säkerhet kunna fastställa omfattningen. Här framstår det som angeläget 
att kunna klarlägga födelseorter och giftermålsfält, att undersöka marknads- och 
inköpsresor till städerna och att dessutom granska förekomsten av besök av 
utomsocknes. 

Befolkningens fördelning på födelseorter vid en tidpunkt speglar framför allt tre 
saker: giftermål med utomsocknes, vilka lett till inflyttning, inflyttningar av ut
omsocknes förorsakade av andra orsaker än giftermål och återflyttning av sock
enbor, vilka har barn födda på annan ort. I de två första fallen kan vi räkna med 
att kontakter utanför socknen etableras, i det tredje fallet är det osäkert om kon
takter med utflyttningsorten bibehålls. 

År 1880 finns för första gången en redovisning av befolkningens födelseorter. 
Denna är tyvärr alltför ospecificerad för att en god bild skall kunna erhållas, ty 
personer födda på annan ort redovisas med länet som minsta enhet. Men en all
män uppfattning om födelseorterna kan ändå fås. Det visar sig att hela 86 % av 
invånarna i Petalax år 1880 var födda i församlingen; 12 % var födda i någon an
nan församling i Vasa län, 1,5 % i Sverige och endast 0,2 % i något annat län i 
Finland. Fördelningen på övriga födelseorter var: Ryssland 1 person, Norge 2 

, och Amerika 3 personer. 5 

Den höga andelen födda inom församlingen antyder att huvuddelen av släkt
kontakterna skedde inom socknen, vilket också bekräftas av den höga andelen 
inomsocknes giftermål Gfr tab. 22). Ovan nämndes även att giftermålsfältet 
1881-1890 var begränsat till svenska Österbotten. I de flesta fall kom kontrahen
ten från en grannsocken. Giftermålsfältet omfattade följande socknar: Malax (10 

4 Det kan förefalla oegentligt att göra en jämförelse mellan andelen för enskilda socknar i Fin
land och en hel region i Sverige eller orter i olika delar av USA. Detta redovisningssätt är betingat 
av brister på exakta ortsangivelser för Sverige och Amerika, Till en del kan detta förfaringssätt för
svaras. Amerika var troligen ett sammanhållet begrepp i den allmänna uppfattningen, medan sock
nar i hemlandet värderades var för sig. Bilden skulle troligen inte förändras i någon väsentlig grad 
om en sockenredovisning hade varit möjlig att göra för Sundsvallsregionen, ty den höga totalande
len (58 % 1881-85) hade medfört att många orter i denna region hade legat högre än de flesta 
socknarna i Finland. 

5 Folkmängdtabell 1880, PKA. 
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pers.), Pörtom (7), Korsnäs (6), Solf (2), Närpes (2) och Vörå (1).6 Som synes var 
giftermålsfältet till skillnad från flyttningsfältet snävt begränsat till den närmaste 
omgivningen, och följaktligen bestod de nyetablerade släktkontakterna till över
vägande del av besök i grannsocknarna eller vice versa. 

Även andra omständigheter tyder på att kontakterna med grannsocknarna, 
framför allt med Malax, var tätare än med övriga orter. Häradstinget samlades i 
Malax och i detta deltog förutom nämndemännen från Petalax ibland även sock
enbor, vilka av olika anledningar var inkallade till tinget. Likaså utsågs represen
tanter från Petalax att någon gång årligen delta i kommunalstämman i Malax mo
derförsamling. 7 

Det ovan anförda visar att om alla kontakter hade kunnat vägas in i fig. 31-33 
hade grannsocknarnas andel ökat avsevärt. 

Kännedomen om Vasa var även åtskilligt större än vad kartserien utvisar. Vasa 
var den stad som låg närmast Petalax, och där sålde Petalaxborna smör, ved, hö 
och andra lantbruksprodukter, samtidigt som kaffe, socker o.a. nödvändighetsva
ror inköptes. Avståndet till Vasa var långt, ca 50 km, och resorna gjordes därför 
inte överhövan ofta. "En eller två gånger om året räckte till för en del bönder; an
dra besökte överhuvudtaget icke staden."8 

Förutom handelscentrum hade Vasa även karaktären av genomfartsort, vilken 
de flesta som var på väg till Sverige måste passera. Ångfartygen till Härnösand 
och Sundsvall utgick nämligen från V asa, och staden blev därigenom ett etappmål 
för utresande från olika trakter.9 

Om olika slag av resor från Petalax till Vasa inräknas får staden en mera fram
trädande plats i kontaktsystemet, även om kontakterna inte var lika täta som med 
grannsocknarna. Det är därför befogat att även för 1870- och 1880-talen inräkna 
V asa i migration area. 

Att på basis av det tillbudsstående, ofullständiga materialet göra en bestämning 
av grannskapet, enligt den definition Åkerman gör (11.4.) är vanskligt. De relativt 
långa avstånden till bebodda områden i grannsocknarna i kombination med den 
höga andelen födda inom socknen samt den starka sockenendogamin talar dock 
för att socknen utgjorde den primära referensramen för olika bydelar i Petalax. 
Därmed inte sagt att den egna socknen alltid skall betraktas som grannskap. I en 
till ytan stor socken med ett vägnät som inte direkt förbinder byarna med varan
dra kan det mycket väl tänkas att grannskapet inte omfattar hela socknen, utan 
endast de närmaste byarna, eller att till grannskapet hör dels delar av den egna 
socknen, dels någon del av en intilliggande socken. 

Men socknen utgjorde inte grannskap för alla som bodde i Petalax. För stånds
personerna, kapellanen, länsmannen och adeln, torde socknen endast partiellt ha 
ingått i uppfattningen av grannskapet (jfr 11.4.). 

6 Vigsellängder 1881-1890, PKA. 
7 Kommunalstämmoprotokoll 11.5.1883, 10.5.1886, 29.8.1886, PKA. 
8 Smeds, V. 1943, s. 418-420. 
9 Utgående tulljournaler 1863-1875, VTA, VLA; WT 28.4.1882. 
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5.6.3. Resande och gårdfarihandlare som iriformationsförmedlare 
Information från andra orter förmedlades dock inte enbart av sockenbor, av 
utomsocknes släktingar eller av inflyttade personer. En viktig grupp av informa
tionsförmedlare utgjorde resande genom socknen och gårdfarihandlare. 

I Gammelby fanns ett gästgiveri där långväga resande tog in. Gammelby låg 
såsom nämnts vid kustlandsvägen, vilken gick i nordsydlig riktning med Vasa och 
Kristinestad som närmaste städer. Det troliga är att det framför allt var resande 
till någon av dessa städer som tog in på gästgiveriet. Sockenborna kom i kontakt 
med dessa i samband med skjutsningen och även i någon mån på gästgiveriet. 
Någon betydande samlingspunkt tycks inte gästgiveriet ha varit, ty det fungerade 
inte samtidigt som bykrog, och normalt var det tydligen endast gästgivaren och 
skjutsbönderna som kom i direkt kontakt med resande. 1 Men dessa förmedlade 
givetvis de nyheter som de hört och därigenom nåddes även andra bybor av denna 
information. 

Gammelby passerades även av personer från Korsnäs och Pörtom på genom
resa till Vasa,2 och personer från Malax, Pörtom, Solf och Bergö, vilka hade ären
de till länsmannen, måste även ibland besöka Petalax, ty kronolänsmannen i 
Malax distrikt var bosatt i Gammelby.3 

Vägvikens hamn i Petalax Ufr fig. 27) bör även tillmätas viss betydelse för kon
takterna med omvärlden. Sedan landsvägen mellan Pörtom och Petalax färdig
byggts på 1830-talet inrättade Berga glasbruk i Pörtom en egen hamn vid Vägvi
ken, och uppförde även en magasinsbyggnad på hamnområdet.4 Hamnen an
vändes för utförsel av glasbrukets produkter och för införsel av framför allt pott
aska och kalk för glasframställningen. En betydande del av askan inköptes från 
Åland och fraktades till brukets hamn av åländska och åboländska skeppare, vil
ka också erbjöds glasfrakter på hemresan. Denna trafik medförde alltså att direkt
kontakter mellan Petalax och Åland och den åboländska skärgården etablerades. 
Dessa kontakter bestod tills bruket nedlades år 1883.5 

Gårdfarihandel i Finland var under stora delar av 1800-talet förbjuden för in
hemska personer. I en förordning från 1868 infördes lättnader i restriktionerna 
och försäljning av vissa alster såsom glas- och lerkärl, fajansprodukter samt alster 
av inhemsk hemslöjd tilläts för personer, som hade gott rykte och som årligen an
skaffade pass för gårdfarihandel av guvernören. Dessa lättnader medförde dock 
inte någon uppblomstring av den finländska gårdfarihandeln. Antalet utgivna till
stånd var nämligen lågt under hela den efterföljande perioden.6 

Från Petalax omnämns att socknen under 1880-talet vintertid regelbundet be-

1 Rosenholm 1965, s. 245-254. 
2 Smeds, V. 1943, s. 404-405. 
3 Jfr Förteckningar över utgivna hinderlöshetsintyg 1873-78, 1880, 1882-90, LMA, YLA. 
4 Åkerblom, K.V. 1954, s. 368; Seela 1976, s. 212. 
'Seela 1976, s. 173-174, 212. 
6 Alanen 1957, s. 197, 452-455. 
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söktes av finskspråkiga personer, som sålde lackerade träskedar och möbler. 
Även från Malax nämns besök av finska gårdfarihandlare. Någon närmare kon
takt mellan dessa och ortsborna kunde dock inte ske, ty konversationen skedde 
med en kombination av teckenspråk och enstaka svenska uttryck som de besö
kande finnarna lärt in. 7 

En långt viktigare roll som informationsförmedlare torde de ryskkarelska gård
farihandlarna, de s.k. laukkuryssarna, ha spelat. Dessa var vanligen bönder från 
ryska Karelen, från Kemkarelen, mellan den finländska östgränsen och Vita 
havet, i guvernementet Arkangelsk och från guvernementet Olonets i trakten av 
Ladoga.8 Laukkuryssarna företog årligen handesresor till olika delar av Finland, 
från Åland och skärgården i söder till nordligaste Lappland. Denna handel hade 
flerhundraåriga traditioner och de finländska myndigheterna försökte under förra 
delen av 1800-talet, med föga framgång, hindra handeln genom att förbjuda den.9 

Handeln var fast organiserad med s.k. husbönder (isännät) som ledare och med 
en distriktsindelning av landet. Varje husbonde hade ett antal drängar (rengit) an
ställda, och det var i främsta hand dessa som vandrade runt och sålde varorna. 
Många stannade borta i många år eller återkom årligen och lärde sig därigenom 
tala svenska obehindrat. I Vasaregionen var Ivan Ivanovitsch Mitrofanoff, bosatt 
i Laihela, den dominerande under 1870- och 1880-talen och han hade tidvis över 
100 drängar i sin tjänst. Dessa rörde sig främst i Sydösterbotten och de laukku
ryssar som kom till Petalax var förmodligen i Mitrofanoffs tjänst. 1 

De ryskkarelska gårdfarihandlarna hade inte enbart nyheter från sina egna 
distrikt att förmedla utan hade även kunskaper om skeendet i andra delar av lan
det. Laukkuryssarna i Österbotten var vanligen från Kemkarelen och under resan 
ner till sitt handelsdistrikt hade de passerat de södra delarna av Uleåborgs län och 
Vasa läns nordliga delar.2 Vi får därför räkna med att de fungerade som informa
tionsförmedlare mellan dessa trakter och Sydösterbotten. Detta är av intresse för 
denna undersökning, ty utvandringen till Amerika började tidigast i de norra om
rådena av Vasa län och i Uleåborgs län, och vetskapen om denna rörelse kan i viss 
utsträckning ha förmedlats av laukuryssarna. 

6. Information om rörligheten till Sverige och Amerika 

Under vilken tidsperiod kan då den första informationen om Sverige och Amerika 
som nya alternativ för befolkningsrörligheten ha nått Petalax och varifrån kom 
denna? 

7 Smeds, V. 1943, s. 405; Österbottniska 1943, s. 384. 
8 Alanen 1957, s. 177-178; Nyman 1970, s. 36-37. 
9 Nyman 1970, s. 24-26; Alanen 1957, s. 179. 
1 Nyman 1970, s. 36-37, 49-50, 118-119. 
2 Ibid., s. 37. Beträffande färdvägarna se Calonius 1929, passim. 
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För att utreda tidpunkten bör de första noteringarna om utresor till Sverige res
pektive Amerika eftersökas. För Petalax finns ingen "nollpunkt" för noteringarna 
om rörlighet till Sverige; redan 1861, i början av underökningen om den externa 
rörligheten, finns Sverige med i bilden. Amerika däremot uppträder första gången 
1872 (tab. 14), och 1860-talet kan därför betecknas som den period då informa
tion om denna destination nådde socknen. 

Kontakterna mellan svenska Österbotten och Sverige är av gammalt datum. 
Ända sedan medeltiden hade kontinuerliga förbindelser med Sverige funnits och 
dessa upprätthölls under hela 1800-talet, även sedan Finland blivit storfurstendö
me under tsaren, genom arbetsvandringar av s.k. vinterliggare och genom bonde
seglation på Stockholm och Gävle samt på de norrländska hamnarna.3 Överfar
ten underlättades sedan ångbåten "Berzelius" 1848 började gå mellan Vasa och 
Gävle. Under krigsåren 1854-55 var kontakterna över Kvarken livliga. Dessa år 
upprätthölls handeln med bondefarkoster, vilka tog sig förbi de engelska bevak
ningsfartygen och under de stränga vintrarna dessa år gick frakterna isvägen med 
hästforor. År 1854 utklarerades från Vasa tullkammare 418 lantmannafartyg och 
roddbåtar och 1855 var antalet drygt 800. Till dessa siffror skall läggas ett bety
dande antal hästforor varje år.4 I denna trafik deltog även båtlag och forkarlar 
från Petalax och även senare under 1850-talet förekommer sporadiskt uppgifter 
om båtar, som seglar på de norrländska hamnarna.5 

Socknen hade genom dessa förbindelser möjligheter att få direkt information 
om skeendet i den motsatta svenska kustregionen. Utvecklingen i Västernorrland 
kunde således följas praktiskt taget år för år, och ytterligare information kunde 
fås från grannsocknarna, vilka också hade förbindelser med Sverige. 

Mot denna bakgrund borde rörligheten till Sverige under 1860-talet inte betrak
tas som en innovation, ty en innovation definieras som någonting helt nytt. Men 
de ändrade förhållandena i Västernorrland, till följd av sågverksindustrins starka 
expansion under slutet av 1860-talet och under de två efterföljande decennierna, 
skapade en stor efterfrågan på arbetskraft,6 och rörligheten från Vasaregionen 
ändrade därmed karaktär. Under tidigare skeden hade kontakterna skett i sam
band med handel; från 1860-talet är det framför allt fråga om att söka arbete 
inom industrin och rörligheten kan därför sägas vara av innovativt slag, och kom
mer i fortsättningen att behandlas som en innovation. 

Utvandringen från Finland till Amerika började, enligt tillgängliga undersök
ningar, tidigast i Uleåborgs län, där ett fåtal utvandrare noteras redan på 1840-
talet. Impulserna till emigrationen hade nått länet genom kontakter med Alta och 

3 Åkerblom 1937, s. 379-384; Calonius 1936, passim; Åkerblom, K.V. 1923, s. 146-158; 
Smeds 1935, s. 106-108; Kaukiainen 1970, kap. 3. 

4 Åkerblom 1963, s. 121; Rosenholm 1967, passim; Boberg 1967, passim. 
5 Aspholm 1977. 
6 B eträffande Västernorrlands industrialisering se t.ex. Gårdlund 1942, s. 38-42; Wik 1950, s. 

205-256, 265-272. Jfr även Tedebrand 1972, s. 29-37. 
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Finnmarken i Norge.7 Från andra delar av landet finns sporadiska uppgifter om 
sjömän som mönstrat eller deserterat i amerikanska hamnar, främst under 1850-
talet.8 

Ar 1846 utfärdade länsstyrelsen i Vasa troligen länets första pass till Amerika. 
Passtagaren var studerande.9 Under tiden fram till 1865 påträffas endast ett fåtal 
utvandrare i Vasa län, och först 1866-18 70 kan en liten uppgång märkas, med 
utvandring från Karleby, Gamlakarleby, Kronoby, Vetil, Vasa och Korsholm. 1 

Det går inte att närmare tidfästa det skede då den första informationen om ut
vandringen till Amerika nådde Petalax. Ståndspersonerna i socknen torde tidigt 
ha fått kännedom om den allmäneuropeiska utvandringen genom tidningsnotiser 
och böcker.2 Dessa spred givetvis i någon mån denna till andra sockenbor. Jämsi
des med ståndspersonerna torde även hemvändande sjömän ha bidragit till att 
öka kunskaperna om utvandringen till Amerika. Resande och såsom nämnts 
gårdfarihandlare bör även beaktas i detta sammanhang. 

Men så länge utvandringen skedde från trakter, vilka var avlägsna från Petalax, 
kan inte informationen ha tett sig speciellt relevant eller konkret. En konkretise
ring av utvandringen till Amerika ägde förmodligen rum först då denna börjat i 
närliggande områden. Ovan avgränsades migration area och genom att följa ut
vandringens förlopp i detta område kan vi få en uppfattning om vilka vägar denna 
typ av information nådde Petalax. 

Vi kan då konstatera att rörlighet till Amerika förekom i migration area redan 
1861-65 (jfr fig. 31). Under denna period noteras nämligen utvandring från 
Sundsvallsområdet, en utvandring som avsevärt ökade under åren 1866 och 1867 
för att sedan anta större proportioner under nödåren 1868-1869.3 En beräkning 
av migration area för Petalax perioden 1866-1870 visar att Sundsvallsregionen 
låg inom detta även i slutet av 1860-talet, och att inom området återfinns samma 
österbottniska orter som tidigare.4 Vi får alltså räkna med att den första konkreta 
informationen om Amerika förmedlades under 1860-talet som en följd av kontak
terna med det västernorrländska kustområdet. Det är även troligt att utvandring
en från Vasa och Korsholm 1866-70 i hög grad var initierad av den rikssvenska 
emigrationen. Detta antagande stöds av en ledare i Wasa Tidning år 1890, i vilken 
det sägs: "I Sverige fingo de österbottniska arbetarne till först höra talas om det 
förlofvade landet i västern."5 

7 Savolainen-Kokkonen 1964, passim; Onnela 1972, s. 165-168. 
8 Kero 1974, s. 16-17. 
9 Jungner 1976, s. 4. 
1 De Geer-Wester 1975, s. 57-62; Kero 1974, s. I 7-20. 
2 Jfr Kero 1967, passim. 
3 Tedebrand 1972, s. 127-128. 
4 In- och utflyttningslängder 1866-70, PKA. 
5 WT 4.2.1890. 
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7. Sammanfattning 

Den ovan presenterade undersökningen har fokuserats på informationsspridning
en i Petalax under 1870- och 1880-talen, och syftet har varit att klarlägga dels hur 
information om de nya alternativen, Sverige och Amerika, i den externa rörlighe
ten nådde socknen, dels hur meddelandet om dessa spreds inom socknen. 

För att kunna positionsbestämma 1800-talets agrara samhälle från kommuni
kationssynpunkt har en jämförelse med vår tids samhälle gjorts. Kommunika
tionsprocessen har uppdelats i masskommunikation och personlig kommunika
tion, och genom att granska tillgängliga medier och sockenbornas kontakter inom 
och utom socknen har en någorlunda god bild av informationsförmedlingen och 
de generella kontaktmönstren kunnat erhållas. 

Här framkommer att tidningarna spelade en underordnad roll som informa
tionsorgan. Det viktigaste massmediet under denna tid var gudtjänsterna, vid vil
ka kungörelser av olika slag upplästes. Även om deltagandet i gudstjänsterna un
der 1880-talet var tämligen lågt måste dessa tillmätas stor betydelse, ty vid inget 
annat tillfälle nåddes så stor del av befolkningen från skilda delar av socknen. 

Även för den privata kommunikationen spelade kyrkans verksamhet en bety
dande roll. De många dopen och de många begravningarna, framför allt av barn, 
gjorde att de kyrkliga sammankomsterna och förrättningarna under ett år var 
många. Under perioden 1871-75 förekom årligen ca 200 kyrkliga sammankom
ster, medan motsvarande tal för perioden 1931-35 var drygt 100. De kommuna
la sammankomsterna var jämförelsevis fåtaliga, och kyrkans roll som kontaktför
medlare inom socknen får därför anses ha varit av utomordentlig vikt. Här bör 
speciellt skriftskolan nämnas, ty i samband med skriftskoleundervisningen sam
manfördes en hel åldersgrupp i socknen under en längre tid. Förutom att eleverna 
lärde känna varandra och knöt nya, och många gånger bestående vänskapsrela
tioner får vi räkna med att skriftskolan även tjänade som en likriktare av beteen
den och normer, vilket t.ex. kunde resultera i en likartad inriktning av flyttningen 
inom en viss åldersgrupp. 

Privata sammankomster och enskilda, personliga möten visade sig vara rums
ligt begränsade och bestod i huvudsak av grannskaps- och släktkontakter, och ef
tersom såväl byendogamin som sockenendogamin var hög skedde dessa kontak
ter i första hand inom byn, i andra hand inom socknen. 

Vid granskningen av förekomsten av eventuella barriärer för informations
spridningen inom socknen beaktades rumsliga och sociala förhållanden. Beträf
fande bebyggelsestruktur och bydelarnas rumsliga fördelning i socknen kunde 
betydande skillnader konstateras mellan Petalax kyrkby och Nyby. I kyrkbyn 
bodde majoriteten av befolkningen i den tätt bebyggda Gammelby, medan befolk
ningen i Nyby var fördelad på ett större antal bydelar, vilka låg närmare varandra 
än bydelarna i Petalax kyrkby. Detta torde ha resulterat i tätare kontakter mellan 
befolkningen i de olika bosättningsområdena i Nyby än i kyrkbyn. Avstånden 
mellan de båda byarna samt vägnätets sträckning talar för att byborna i huvudsak 
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umgicks med och träffade personer från den egna byn, och detta gör det befogat 
att betrakta socknens båda byar som separata enheter. Huvuddelen av person
kontakterna bör dock ha skett inom socknen, ty grannsocknarnas centra låg inte i 
något fall nära Petalax sockengräns, och socknen kan därför anses motsvara 
grannskapet (neighbourhood) för invånarna i Petalax. 

Vid en indelning av sockenbefolkningen 1880 i socialgrupper enligt en femgra
dig social skala visade det sig att grupp 111 och grupp V tillsammans utgjorde hela 
98 % av den totala befolkningen, och att bondegruppens andel var ca 60 %. 

Genom att studera giftermålsmönster 1871-1900 och valet av faddrar 
1871-75 och 1881-85 har kontakterna mellan sociala strata till en del kunnat 
klarläggas. Giftermålsmönstren var tämligen oförändrade under hela den studera
de perioden, med omfattande förbindelser mellan grupp V och grupp III; drygt 
hälften av alla äktenskap i grupp V ingicks med en kontrahent från bondegruppen. 
Gruppendogamin var mest framträdande i kategori 111. 

Valet av faddrar däremot tyder på att vissa förändringar skedde från 18 70-talet 
till 1880-talet. Den obesuttna befolkningen valde nämligen 1881-85 i mindre ut
sträckning än tidigare huvudfaddrar från bondegruppen. För kategorin övriga 
faddrar noteras för de obesuttna en betydande minskning av valen från grupp 111 
och en allt högre rekrytering från den egna gruppen, vilket kan tyda på att de 
sociala skillnaderna ökat. Till detta kan även bostadssegregationen ha bidragit. 

Undersökningen av giftermålsmönstren och faddervalen pekar, som väntat, på 
att det fanns sociala barriärer för informationsförmedlingen inom socknen, men 
att dessa inte var speciellt framträdande, åtminstone inte mellan den besuttna och 
obesuttna jordbruksbefolkningen. Det visar sig även att de obesuttnas kontakter 
minskar ju högre upp i den sociala hierarkin vi går. Ståndspersonernas grannskap 
torde ha omfattat ett större område än socknen. 

Socknens kontakter med omvärlden har klarlagts främst genom ett studium av 
befokningsrörlighetens rumsliga fördelning och därvid har både den interna och 
den externa rörligheten beaktats. Migration area har avgränsats till det område 
inom vilket 80 % av rörligheten skedde. Vid beräkningarna har inte avstånd utan 
kontaktfrekvensen varit avgörande. Förutom flyttningsfälten för perioderna 
1861-65, 1871-75, 1881-85 har även giftermålsfältet åren 1881-1890 med
tagits. Likaså har födelseortsfördelningen och inriktningen av marknads- och in
köpsresor vägts in. 

Det framkommer att migration area för Petalax, under de tre nämnda perio
derna, hade en konfiguration, som starkt avviker från den vanligen iakttagna cir
kelformen. I migration area ingick förutom grannsocknarna och ett fåtal andra 
närliggande områden i svenska Österbotten även Sundsvallsregionen; 1881-85 
infattades även Nordamerika i denna. 

Experience area kan i huvudsak anses omfatta de delar av flyttningsfältet, vilka 
ligger utanför migration area. 

Resande och speciellt ryskkarelska gårdfarihandlare var viktiga informations
förmedlare. Det är troligt att laukkuryssarna förmedlade kunskap om 1860-talets 
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utvandring till Amerika. Socknens ståndspersoner bör även tillmätas en för
medlande roll. Den första konkreta informationen om Amerika torde dock ha nått 
socknen under senare delen av 1860-talet genom kontakter med Sundsvallsregio
nen. 

Information om förhållanden i de västernorrländska kustområdena kom konti
nuerligt till Petalax genom sockenbornas handelskontakter med denna region. Till 
en del förmedlades denna information från grannsocknarna. 

De iakttagna kontaktmönstren visar god överensstämmelse med de antagan
den som gjordes då kontakthierarkin skisserades (11.5.). De omfattande ut
rikskontakterna eliminerar dock i betydande grad avståndets inverkan på kon
taktfrekvensen. 
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V. lnnovationsspridning 

1 .  Inledande översikt 

I de flesta innovationsstudier har det visat sig att antalet accepteringar i början av 
processen är lågt. Tillväxten tenderar över tiden att öka tills ett mättnadsstadium 
nås och nya accepterare avtar i antal ; innovationsförloppet har då kommit in i 
regressionsfasen (11.2) och tar så småningom slut. I allmänhet studeras diffusio
nen från dess början och följs tills en avmattning kan iakttas, eller så ägnas in
tresset endast någon del av förloppet, ibland utan att begynnelse- och slutpunkter
na närmare preciseras. Tyngdpunkten läggs i allmänhet på ett studium av de tidi
ga accepterargrupperna, och de sist tillkomna ägnas föga eller inget intresse. Or
sakerna till avmattningen blir därför många gånger outredda. Slutfaserna har sitt 
speciella intresse, ty oftast hänger de samman med tillväxten av nya element, som 
har förmåga att tränga fram och ersätta motsvarande gamla. Ett klassiskt exem
pel på detta, anfört av Hägerstrand, är hästens försvinnande från jordbruket i 
samband med ökningen av antalet traktorer inom jordbruket. 1 

I detta avsnitt skall det närmare undersökas om nedgången i rörligheten till 
Sverige under I 880-talet från Petalax förorsakades av den tilltagande utvandring
en till Amerika. 

En innovations spridningsförlopp beskrivs vanligen med en klockformad fre
kvenskurva av samma typ som normalfördelningen (jfr fig. 34) eller med en S
formad kumulativ kurva. 2 Frekvenskurvan kan dock i många fall avvika från nor
malfördelningen. En stark tillväxt i början av spridningen resulterar i en positivt 
sned fördelning, och en långsam spridning i introduktionsfasen med snabb ökning 
i senare faser ger kurvan en negativt sned fördelning. 3 Det har dock visat sig att 
alla innovationsförlopp inte kan beskrivas med en S-formad kurva över tiden. 
Även andra typer av kurvor har använts och god anpassning till empiriska data 
har också då erhållits.4 

Tidigare undersökningar har visat att kurvan för Amerikautvandringens för
lopp ligger nära klockformen.5 En jämförelse skall här företas mellan utvecklingen 
av rörligheten från Petalax till Sverige och motsvarande utveckling för Amerika, 
och därvid skall även en fasindelning av förloppen göras. 

1 Hägerstrand 1953, s. 9, not 2. Jfr även Helmfrid 1966, passim. 
2 Rogers-Shoemaker 197 1 ,  s. 177; Katz-Levin-Hamilton 1963, s. 237. 
3 Jfr Schiller-Oden 1970, s. 106- 107. 
4 Casetti 1 969, passim; Brown-Cox 197 1 ,  passim; Brown 1968 a, s. 50-77. 
5 Åkerman 1971 ,  s. 68. 
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Fig. 34. Den klockformade frekvenskurvan och 
den S-formade kumulativa kurvan vid sprid
ningsförlopp. 
Källa: Rogers-Shoemaker 1971, s. 177. 

Betydande uppmärksamhet skall nedan ägnas den rumsliga spridningen av den 
externa rörligheten i Petalax. Utvandringen till Amerika 1871-1890 kommer här
vid att granskas i detalj. Utöver det rumsliga förloppet skall även det "sociala för
loppet", d.v.s. frågan huruvida spridningen inom sociala grupper eller åldersgrup
per uppvisar olikheter, närmare studeras. Dessutom skall exempel på innovations
förlopp i den interna rörligheten ges. 

2. Olika typer av rumslig och social spridning 

Innan en granskning enligt dessa riktlinjer görs är det nödvändigt att bestämma 
vilken typ av spridning vi har att behandla. Vid denna typbestämning skall klassi
ficeringar, som föreslagits av olika innovationsforskare behandlas, och exemplen 
kommer att tas från olika slag av innovationsstudier. 

Lawrence Brown skiljer mellan två typer av rumslig spridning: 1. omlokalise
ring (relocation-type diffusion) och 2. expansion (expansion-type diffusion).6 Vid 
omlokalisering ändrar någon medlem i populationen läge mellan två tidpunkter; 
han lämnar det område i vilket accepteringen gjordes genom att flytta till ett annat 
område. En spridning av expansionstyp innebär att nya accepterare tillförs mellan 
tidpunkterna t 1 och t2 utan att de tidigare accepterarna rumsligt ändrar sin posi
tion. Peter Haggett anför den färgade befolkningens flyttning i USA, från de rura
la områdena i södern till städerna i norr, som exempel på en omlokaliseringspro
cess. Det kanske bästa exemplet för denna typ är spridningen av epidemier, vilka i 
tur och ordning drabbar nya populationer.7 

6 Brown 1968 b, s. 6. 
7 Haggett 1975, s. 295-297. 
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Men det är ovanligt att dessa två typer förekommer renodlat. De uppträder 
ofta i kombination med varandra, så att samtidigt som en omlokalisering sker, in
träffar även en expansion i närheten av ursprungsområdet. Haggett nämner sprid
ningen av en koleraepidemi på Celebes 1961 som exempel på detta.8 Och här kan 
tilläggas att även spridningen av nya alternativ inom befolkningsrörligheten, t.ex. 
de färgades flyttning, kan sägas vara en kombination av omlokaliserings- och ex
pansionstyp. Visserligen lämnar accepterarna sin hemmiljö vid en utresa, men ge
nom återflyttning till hemorten eller till någon annan ort i ursprungsregionen, vid 
besök hemma eller genom brevkontakter medverkar de till att en expansion äger 
rum. Dessutom får vi räkna med att en accepterare, från den tidpunkt då beslutet 
om bortresa fattats till den tidpunkt då detta beslut verkställs, påverkar sin omgiv
ning och därmed bidrar till en rumslig spridning i hemmiljön. Det förefaller därför 
vara riktigast att beskriva diffusionen av rörligheten till Sverige och Amerika som 
expansionstyp. Expansionstypen kan indelas i två undergrupper. Smittospridning 
kan även här representera den ena gruppen, eftersom denna i vissa faser kan anses 
vara övervägande expansiv. Karaktäristiskt för denna grupp är spridningen ge
nom kontakter personer emellan och det nya sprids utåt från begynnelseregionen 
som ringar på vattnet, tämligen obehindrat av sociala förhållanden. De rumsliga 
avstånden har här stor betydelse; sannolikheten för direktkontakt mellan individer 
avtar snabbt med ökande avstånd. Den andra undergruppen benämns vanligen 
hierarkisk spridning. Betecknande för denna är att innovationens spridning kan 
vara tämligen oberoende av rumsliga förhållanden och snarast är avhängig av 
"sociala avstånd" eller strukturella skillnader mellan olika samhällen. Ofta får vi 
en spridningsbild, som visar att utbredningen först når storstäder, sedan medelsto
ra städer och andra samhällen efter positionen i ortshierarkin. I ett samhälle kan 
de första accepterarna återfinnas i den högsta socialgruppen och efterhand når in
novationen lägra strata. I vissa fall kan även det omvända inträffa: innovationen 
börjar på en lägre punkt i hierarkin och utbreds till högre strata. Den hierarkiska 
spridningen kan alltså ske nedåt eller uppåt i en social skala eller i ett hierarkiskt 
ortssystem. Men spridningen sker givetvis inte enbart vertikalt. Skall vi göra en 
exaktare beskrivning av den hierarkiska spridningen under en viss tidsperiod bör 
även den horisontella spridningen, d.v.s. spridningen mellan individerna i samma 
socialgrupp eller i samma ortskategori beaktas. Nedan skall både den vertikala 
och horisontella spridningen granskas i samband med att det sociala förloppet tas 
upp till behandling.9 

Vid analysen av utvandringen till Amerika, skall ett försök till kategoribestäm
ning enligt ovanstående principer göras. I samband med granskningen av det 
rumsliga förloppet skall det även prövas om det går att urskilja de kännetecken i 
tillväxten av innovationerna, som Hägerstrand beskriver på följande sätt : 

8 Ibid. 
9 Haggett 1975, s. 297-298. - Termerna vertikal och horisontell används i samma betydelse 

som i en del undersökningar av social mobilitet. Jfr Torstendahl 1975, s. 168-173. 
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"Stadie 1: lokala ansamlingar av initialaccepteringar (initialagglomerationer). 
Stadie 2: en från initialagglomerationerna utgående radiär spridning och uppkomsten av 

sekundära agglomerationer samtidigt med en inre förtätning. 
Stadie 3: tillväxten avstannar (mättnadsstadiet)." '  

3 .  Tillväxten av rörligheten till Sverige och Amerika 

Av tab. 14-15 samt i fig. 19 och 20 ovan framgick de allmänna dragen i tillväxten 
och förändringarna i den utrikes rörligheten från Petalax under perioden 
1861-1953. Härvid framkom att fluktuationerna var betydande och att Amerika 
blev den dominerande destinationen i början av 1890-talet. Beräkningarna ut
fördes då, för att kunna göra jämförelser med andra områden, på totala antalet ut
tagna pass. När en redovisning av tillväxten i spridningen görs kan emellertid inte 
dessa tal användas, ty i rörligheten till Sverige återkommer ett betydande antal 
personer flera gånger per år. Om redovisningen görs på basis av antalet individer 
per år och inte på antalet uttagna pass fås en riktigare bild. 

Men inte heller denna beräkningsgrund kan anses tillfredsställande ty då kom
mer bl.a. minderåriga barn lika väl som vuxna att räknas som beslutsfattare. Det 
korrekta sättet att behandla tillväxten tycks vara att använda flyttningsenheten 
som baselement. Härvid räknas t.ex. flyttningen av en familj bestående av man, 
hustru och minderåriga barn som en acceptering.2 En familjeflyttning, av denna 
typ, kan visserligen grunda sig på separata beslut vid olika tidpunkter men om fa
miljen är sammanhållen vid förverkligandet, utresan, är det befogat att räkna den 
som en enhet, och därmed också tala om endast ett beslut. Men inte ens an
vändandet av flyttningsenheten är helt problemfritt. Hur skall individer eller famil
jer som förekommer ett flertal gånger under en period räknas; skall de medtas var
je gång eller skall de inräknas endast första gången de uppträder i förteckningen? 

Detta kanske kan tyckas vara en petitess. Vid en närmare analys av begreppet 
acceptering visar det sig dock att frågan är relevant. En individ kan givetvis accep
tera någonting nytt endast en gång. Om någon "övergår till Prince" skall det för
sta inköpet av dessa cigarretter räknas som acceptering, de följande inköpen bör 
betecknas som "vana", tillägnat beteende el. likn. Av detta följer att återkomman
de flyttningsenheter bör tas med endast vid det första tillfället. 

De ovan uppställda villkoren skall ses som ett ideal för en undersökning av det
ta slag. Av arbetsekonomiska skäl kan dessa villkor här endast partiellt uppfyllas. 
För perioden 1861-1895 har, för både Sverige och Amerika, återkommande in
divider eller grupper eliminerats, och därför kan för denna period en redovisning 
på basis av nytillkomna flyttningsenheter göras. Under övriga tidsperioder an
vänds individer per år i redovisningen. 

1 Hägerstrand 1953, s. 138. 
2 För en närmare precisering av flyttningsenhet se s. 112, not 3. 
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Fig. 35. Befolkningsrörligheten från Petalax till Sverige och Amerika. Antal individer per år. 
Källa : Passjournaler 1861-1905, YLA; FOS, XXVIII, 1906-1940. 

Fig. 35 visar den årliga tillväxten av rörligheten till Sverige och Amerika under 
perioden 1861-1940. Det framkommer att antalet personer som reste till Sverige 
var lågt under hela 1860-talet, men att en kraftig ökning inträder under de första 
åren av 1870-talet med en uppgång från 8 personer 1870 till 119 personer 1874. 
Rörligheten till Sverige förblir sedan på en hög nivå fram till mitten av 1880-talet, 
med undantag för tillfälliga nedgångar åren 1875 och 1879-1880. Den senare 
nedgången sammanfaller tidsmässigt med svårigheterna inom sågverksindustrin i 
Sundsvallsdistriktet och torde främst kunna förklaras av dessa. Under senare 
delen av 1880-talet stiger antalet igen efter den låga noteringen 1886, vilken torde 
hänga samman med minskade exportintäkter för sågverken i Västernorrland och 
den därav orsakade mindre efterfrågan på arbetskraft.3 1891 markerar en vänd
punkt i rörligheten till Sverige. Fr.o.m. detta år fram till år 1905 ligger rörligheten 
på en låg nivå med endast ett tiotal personer årligen. 

Framväxten av rörligheten till Amerika hade ett annat mönster. För det första 
förflyter det hela 15 år (1872-1887) från den första noteringen, innan någon 
mera betydande förändring inträder. För det andra är kurvans amplitud större, 

3 Tedebrand 1972, s. 3 6, diagram 1 .  
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Fig. 36. Befolkningsrörligheten från Petalax till Sverige och Amerika 186 1-1940. Antal individer 
och nytillkomna flyttningsenheter i medeltal per femårsperiod. 
Källa: Passjournaler 186 1-1905, VLA; FOS, XXVIII, 1906- 1940. 

med tvära kast från år till år. Förloppet av utvandringen till Amerika har kunnat 
följas under en längre period, och det framgår att 1930 markerar en slutpunkt. 
Aren 1931-35 noteras totalt endast 2 utvandrare, medan det under perioden 
1936-1940 finns ett fåtal utvandrare varje år utom 1937 då 19 personer emigre
rar. Såsom tidigare visats avvek utvecklingen av Amerikaemigrationen från Peta
lax under 1870- och 1880-talen från det allmänna mönstret för utvandringen från 
svenska Österbottens landsbygd och Vasa läns landsbygd Gfr fig. 20).4 

P.g.a. de starka variationerna i den årliga rörligheten är det svårt att ur fig. 35 
utläsa tendenserna i den externa rörligheten. För att utjämna tillfälliga svängning
ar och för att få ett bättre grepp om förloppen av rörligheten till Sverige och Ame
rika ges i fig. 36 en redovisning med medelvärden för varje femårsperiod enligt 
samma normer som i fig. 35. 

Vi finner att både rörligheten till Sverige och rörligheten till Amerika har en ut
veckling, vilken liknar den för innovationsförlopp vanliga klockformen. Den snab
ba tillväxten i kombination med en nästan lika markerad nedgång gör dock att 

4 Beträffande de årliga fluktuationerna i den transoceana utvandringen från Syd-Österbotten, 
Vasa län och Finland 1866- 1940 se Toivonen 1963, tig. I-Il. - Den långsamma framväxten av 
utvandringen till Amerika från Petalax är inte på något sätt ovanlig, även om utvecklingen i sock
nen skiljer sig från många andra delar av svenska Österbotten (jfr De Geer-Wester 1975, s. 
72-80). Det förefaller vara tämligen vanligt att Amerikautvandringen började med enstaka, isole
rade fall, vilka inte fick direkt effekt under de efterföljande åren. Detta gäller speciellt orter i Sverige 
där utvandringen började på 1850-talet. Jfr t.ex. Norman 1974, s. 41-42; Tedebrand 1975, s. 215; 
Wiren 1975, s. 232-25 1 .  
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Tabell 25 . Andelen nytillkomna flyttningsenheter av totalantalet flyttningsenheter i befolk-
ningsrör ligheten t ill Sverige och Amerika 1861-1895 per femårsperiod .  

Sverige Amerik a 

Fl. enh. Nyt illk . Andel ny- Fl. enh .  Nytillk . Andel 
fl . enh. tillk. av tot. fl . enh. nytillk . 

av tot .  
Period (N) (N) % (N) (N) % 

1861-65  23  23 100 
1866-70  9 9 100 
1871-7 5  268 1 8 3  68 , 3  2 2 100 
1876-80  3 5 8  1 5 7  43 ,9 2 2 100 
1881- 85 3 6 3  1 8 8  51 ,8  31  3 0  96 ,8  
1886-90 218 116 5 3 ,2  128 119 9 3 ,0 
1891-95 43 26 60,5 151 144 95 , 4  

Källa: Passjournaler 1861-1895 , YLA. 

kurvan för Sverige får ett annat utseende än kurvan för Amerika. Jämförs de båda 
förloppen med normalfördelningskurvan finner vi att de två kurvorna uppvisar en 
svag, positivt sned fördelning, med tyngpunkten förlagd till de inledande perioder
na. 

4. Fasindelning av den externa rörligheten 

Innan en fasbestämning av förloppen görs måste det kontrolleras om utfallet vä
sentligt förändras om utvecklingen speglas med tillhjälp av medeltalet nytill
komna flyttningsenheter per femårsperiod. För att direkt kunna avläsa skillnader
na har en kurva uppgjord på denna beräkningsgrund inlagts i tig. 36. I tab. 25 re
dovisas dessutom andelen nytillkomna flyttningsenheter i procent av det totala 
antalet enheter per femårsperiod 1861-1895 . 

Det visar sig, helt väntat, att framför allt bilden av rörligheten till Sverige av
sevärt förändras. Detta beror i huvudsak på det stora inslaget av repetitiva ar
betsvandringar till Sverige. Det har tidigare påvisats att drygt 30 % av alla perso
ner som tog ut pass till Sverige företog två eller flera utresor.5 Görs en liknande 
beräkning utgående från flyttningsenheter blir det repetitiva draget ännu mera 
framträdande, speciellt under senare delen av 1870-talet då andelen tidigare ac
cepterare var hela 56 % och andelen nya accepterare endast 44 % (tab. 25). Följs 
utvecklingen under hela undersökningsperioden finner vi att denna tendens upp
träder först under 1870-talet, och att andelen nytillkomna är omkr. 50 % under 

5 Jfr tab. 1 9. 

133 



hela 1880-talet. Under de första fem åren av 1890-talet försvagas detta drag, och 
inslaget av nya accepterare ökar till ca 60 %. Ett tidvis betydande inslag av famil
jer i rörligheten till Sverige bidrar också till att ändra bilden. Trots att tillväxten 
härigenom blir mindre markerad kvarstår dock intrycket av ett stort tillskott av 
accepterare under det inledande skedet och även denna kurva har ett klockformigt 
utseende med positivt sned fördelning. 

För rörligheten till Amerika är skillnaderna mellan de båda kurvorna obetydlig. 
Till detta bidrar en lägre andel familjer, och framför allt ett förhållandevis ringa in
slag av personer eller grupper, som företar flera utresor. Andelen tidigare accepte
rare ökar något under 1880-talets senare del, från 3,2 % 1881-85 till 7,0 % 
1886-90 men under perioden 1891-95 noteras en nedgång till 4,6 %. Här har, 
såsom nämnts, en bestämning av antalet nya accepterare inte gjorts för hela den 
period utvandringen till Amerika varar, och därför kan inte en bedömning av hela 
förloppet enligt denna norm företas. Utgående från resultaten i tidigare undersök
ningar av utvandringen till Amerika kan det antas att kurvan över nytillkomna 
flyttningsenheter 1896-1930, i likhet med denna kurva 1871-1895, skulle ligga 
nära kurvan över medeltalet individer per period. Det har nämligen framkommit 
att emigrationen till Amerika i inledningsskedet till stor del bestod av familjer, 
men att utvecklingen sedan gick mot ett allt större inslag av yngre och ensam
stående personer.6 Liknande tendenser kan utläsas för Petalax; 1881-85 var an
delen familjeutvandring 34,2 % av alla utvandrare, medan procenttalet var 12, 7 
perioden 1901-05.7 Andelen personer vilka företog en andra eller en tredje resa 
till Amerika kan ha stigit något under det senare skedet av utvandringen. Men det
ta inslag nådde aldrig samma proportioner som i rörligheten till Sverige. För hela 
Finland beräknas att 7-8 % av emigranterna vistades i Amerika två eller flera 
perioder.8 Mot denna bakgrund kan det hävdas att tendenserna i tillväxten av ac
cepterare väl återges av medeltalet individer per femårsperiod. 

Vid fasbestämningen av rörligheten till Sverige och Amerika skall för perioden 
1861-1895 bedömningen göras efter tillväxten mätt i flyttningsenheter. Perioden 
1896-1930 tas för Amerika kurvan som bygger på antalet individer. 

Om en indelning i fyra faser tillämpas, och de olika faserna benämns 1. intro
duktions/as, 2. tillväxtfas, 3. mättnads/as och 4. regressions/as (jfr fig. 1), bör för 
rörligheten till Sverige perioden 1861-1870 betecknas som introduktionsfas. Den 
starka tillväxten i början av 1870-talet gör att tillväxtfasen blir kort och omfattar 
närmast tiden 1871-75. Aren 1876-1880 förmärks en tydlig stagnation i tillväx
ten, vilken följs av en uppgång 1881-85. Denna blir dock kortvarig och övergår 
sedan i en klar minskning i tillskottet av accepterare och därför kan mättnadsfa
sen avgränsas till perioden 1876-1885. Under senare delen av 1880-talet går rör-

6 Carlsson 1968, s. 101-122; Hvidt 1971a, s. 192-209; Svalestuen 1971, s. 43-47; Rondahl 
1972, s. 46; Tedebrand 1972, s. 165-167; Norman 1974, s. 68-73; Kero 1974, s. 119-130. 

7 Passjournaler 1872-1905, YLA. 
8 Kero 1974, s. 46-47. 
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ligheten till Sverige in i regressionsfasen och 1890-talet kan karaktäriseras som 
slutperioden för denna rörlighet. Visserligen tillkommer enstaka nya accepterare 
även in på 1900-talet, men dessa är så få att vi här kan bortse ifrån dem. 

Utvandringen till Amerika har jämförelsevis långa faser, med ett successivt till
växande förlopp. Introduktionsfasen infaller perioden 1871-1885, och tillväxtfa
sen inleds under slutet av 1880-talet, då även antalet nytillkomna för första gång
en överträffar tillskottet för Sverige. Denna fas varar fram till slutet av 1890-talet 
och ungefär omkring sekelskiftet märks tecken på en avmattning, vilket gör det 
befogat att beteckna denna tidpunkt som inledningen på mättnadsfasen. Efter 
1910 planar kurvan ut, och även om det sker en viss återhämtning under 1920-
talets första år kan regressionsfasens början tidfästas till åren före första världs
kriget. 

De ovan gjorda avgränsningarna mellan olika faser skall ses som ungefärliga 
angivelser och inte som skarpa gränser, ty variationerna i tillväxten under olika 
skeden gör det nästan omöjligt att med större exakthet dra gränser mellan tillväxt
fasen och mättnadsfasen. Likaså kan det mången gång vara svårt att avgränsa 
mättnadsfasen från regressionsfasen. 

5. Delkomponenter i spridningsförloppet 

Spridningsförloppet för både Sverige och Amerika kan, utgående från tids- eller 
rumsliga aspekter eller sociala kriterier, indelas i delkomponenter. Geografen Ri
chard Morrill har, på basis av Hägerstrands iakttagelser om en innovations vågli
ka spridning inom en population,9 gjort en indelning av spridningen i en tids
rumslig, spatio-temporal, dimension.1 Härvid har han på grundval av empiriska 
data kommit fram till att vid en sekvensindelning av förloppet i tidsperioder eller 
rumsliga enheter antar innovationsvågen o!ika form under skilda perioder. Mor
rills resultat redovisas i fig. 3 7. 

Vid det första mättillfållet (T I )  är antalet accepterare lågt och innovationens 
spridning rumsligt snävt avgränsad. Vid nästa tidpunkt (T 2) har accepterarna 
ökat i antal och en rumslig utbredning har skett. Spridningen fortsätter sedan utåt 
från innovationscentrum med tilltagande accepteringsgrad och med ökande rums
lig spridning. Under slutfasen av spridningen avtar accepteringsgraden, men in
novationen förs vidare till nya områden. Görs en summering av de olika delkur
vorna erhålls en kurva som överensstämmer med den vid innovationsförlopp van
ligen observerande logistikan.2 

9 Hägerstrand 1952, s. 16-18. 
1 Morrill 1970, passim. 
2 Ibid., s. 264-265. Jfr Nilsson 1973, s. 58-60. - Morrills modell kunde med fördel användas 

för att beskriva Amerikautvandringen från Sverige. Förloppet i Västerbottens, Norrbottens och 
Jämtlands län, i vilka emigrationen kulminerade omkr. 1900 skulle motsvaras av kurvan vid T 5 el
ler T 6. I de övriga länen kulminerade utvandringen under 1880- och I 890-talen. Carlsson 1976, s. 
123-129, 133-140. 
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Fig. 37. lnnovationsvågens förändrade form vid olika mättillfällen vid den rumsliga spridningen 
enligt Morrill. 
Källa : Morill 1970, s. 265, tig. JO. 

Morrill nämner inte om denna beskrivning även kan gälla förloppet av accepte
ringar inom olika socialgrupper i ett samhälle eller en region. Mycket talar dock 
för att schemat kan anpassas till en vertikal och horisontell spridning, i vilken ac
cepteringarna först sker inom en viss socialgrupp och spridningen sedan sker dels 
inom denna grupp i initialområdet, dels till samma grupp i närbelägna områden. 
Vid en något senare tidpunkt sker accepteringar i andra socialgrupper i ur
sprungsområdet och från dessa kan sedan ytterligare grupper nås, antingen på 
samma ort eller på andra orter. 

Iakttagelser i utvecklingen av utvandringen till Amerika tyder på att emigratio
nen uppvisar en hierarkisk spridning, åtminstone i städerna. Av Hans Normans 
undersökning av Amerikaemigrationen från Karlskoga, Kumla och Örebro kan 
man dra slutsatsen att det skedde en vertikal spridning av utvandringsbeteendet 
uppåt i den sociala hierarkin. I Karlskoga fanns bland emigranterna 1875-1885 
ingen enda person från grupp I b. Åren 1895-1905 utvandrade fyra personer, 
som tillhörde denna grupp.3 En granskning av Bo Kronborgs och Thomas Nils
sons studie av utvandringen från Halmstad 1870-1910 ger samma resultat.4 I 
båda undersökningarna märks dessutom en utveckling mot ett allt större inslag av 
individer från de högre socialgrupperna i utvandringen till Amerika; alltså även en 
horisontell spridning inom de senare tillkomna socialgrupperna. Om denna ut
veckling beskrivs grafiskt med hjälp av Morrills modell skulle kurvor liknande de i 
den spatio-temporala modellen erhållas. 

I samband med att det rumsliga förloppet för utvandringen från Petalax till 
Amerika behandlas och vid analysen av spridningen mellan och inom olika socia
la grupper skall det kontrolleras om de delkomponenter Morrill särskiljer kan 
iakttas i emigrationen från Petalax. 

3 Norman 1974, s. 67. 
4 Kronborg-Nilsson 1975, s. 136. - De iakttagna mönstren på lokal nivå skall dock inte anses 

som generellt giltiga för emigrationen från Sverige till Amerika. På riksplanet återfinns innovatörer
na, Sven Magnus Swenson, Gustav Unonius och Peter Cassel, vilka utvandrade på 1830- och 
1840-talen, i socialgrupp I. I detta skede av utvandringen kan det anses att det skedde en viss sprid
ning nedåt i den sociala hierarkin. Åkerman 1971, s. 64; Carlsson 1976, s. 115-120. 
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6. Den rumsliga spridningen av Amerikaemigrationen 

6. 1.  Allmänna drag 

I det följande skall den rumsliga spridningen av emigrationen till Amerika ana
lyseras. Utvecklingen följs från den första kända noteringen fram till år 1890, och 
enligt den gjorda fasindelningen täcks således hela introduktionsfasen och delar 
av tillväxtfasen. 

Det hade här varit önskvärt att utsträcka granskningen åtminstone fram till år 
1900 och även beröra den rumsliga spridningen av rörligheten till Sverige. Detta 
har dock inte, främst beroende på källmaterialets beskaffenhet under 1860- och 
1870-talen, kunnat göras inom ramen för denna undersökning. I passjournalerna, 
enligt vilka bestämningen av rörligheten gjorts, uppges nämligen först i slutet av 
1800-talet passtagarnas födelseår, och utan denna uppgift är en säker identifiering 
mycket svår att göra, och därmed är möjligheterna att precisera passtagarnas 
rumsliga fördelning i socknen små. 

Identifieringen har gjorts enligt följande schema: Med ledning av "efternam
net" i passjournalerna, vilket för personer födda i Petalax i de flesta fall är detsam
ma som benämningen på ett hemman, t.ex. Isak Gabrielsson Höstman eller 
Emma Kristina Jonasdotter Amossa, har en eftersökning av ifrågavarande person 
gjorts i länsmannens förteckningar över utgivna hinderlöshetsintyg. I dessa anges, 
under vissa perioder, på vilket hemmansnummer personerna var mantalsskrivna, 
och under 1880-talet finns även åldersangivelser för det stora flertalet. Med upp
gifter från passjournal och hinderlöshetsförteckning kan sedan individen återfin
nas i kommunionboken, och kompletteringar av personalia utföras. Under de år 
hinderlöshetsförteckningar saknas, före 1873 samt 1879 och 1881,5 eller upp
gifter om mantalsskrivningsplats inte anges, har den rumsliga bestämningen skett 
enbart med hjälp av kommunionböckerna. Vid eftersökningen har det visat sig att 
efternamnet inte alltid är en indikator på bostadens läge i socknen. Det vanliga var 
att efternamnet ändrades vid en flyttning inom socknen så att t.ex. en person som 
flyttade från Ribacka till Söderback i fortsättningen benämndes Söderback. Men 
detta skedde inte konsekvent. I många fall hände det att det tidigare namnet 
behölls och därmed försvåras identifieringen avsevärt, speciellt om inte heller per
sonens födelseår är känt. 

Det faktum att patronymikon använts jämsides med hemmansnamnen har 
varit till stor hjälp, speciellt vid rekonstruktionen av släktskapen mellan olika 
passtagare men även då det gällt att skilja åt individer med samma för- och efter
namn. Om fadern använde två förnamn, t.ex. Johan Erik, antecknades båda nam
nen sammanskrivna som patronymikon. Av denna anledning förekommer ofta 
namn av typen Vilhelm JohanEriksson, Greta Stina JohanEriksdotter, och t.o.m. 
Johan Erik JohanEriksson om far och son hade samma förnamn. 

5 Länsmannens i Malax arkiv, VLA. 
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Med hjälp av ovan angivna källor har 176 av totalt 180 personer, vilka ut
vandrade till Amerika perioden 1871-1890, kunnat identifieras. Omräknat i 
nytillkomna flyttningsenheter blir bortfallet 3 av totalt 153 eller 2 %. 

I fig. 39-41 redovisas tillväxten av utvandringen till Amerika i olika bydelar i 
Petalax uttryckt i absoluta tal för perioderna 1871-80, 1881-85 och 1886-90, 
och fig. 42 visar den sammanlagda utvandringen 1881-1890 i promille av me
delfolkmängden i varje bydel. Som beräkningsgrund för samtliga dessa figurer har 
nytillkomna flyttningsenheter använts. Vid analysen kommer genomgående byde
larnas kamerala namn och/eller nummer (se fig. 38) att brukas, och för att undvi
ka sammanblandningar markeras, när så krävs, bydelar eller hemman i Petalax 
kyrkby med P och nummer; för Nyby används N och nummer. 

En närmare granskning av kartserien utvisar att de första utvandrarna fanns i 
Petalax kyrkby, närmare bestämt i Gammelby och Mamrelund (fig. 39). Under 
perioden 1871-1880 finns inga noteringar i Nyby, men under början av 1880-
talet återfinns ett fåtal accepterare i 7 av Ny bys 10 bydelar. Bilden av utvandring
en från kyrkbyn är beträffande den rumsliga fördelningen oförändrad, men i 
Gammelby förmärks en betydande tillväxt, och detta område framstår alltmera 
som centrum för emigrationen från socknen. Förflyttas uppmärksamheten till 
nästa femårsperiod finner vi att bilden i kyrkbyn förändrats (fig. 41). Nu har ut
vandringsbeteendet spritts även till de perifera bydelarna, Granberg och Hult
holm, och det enda bosättningsområde där noteringar saknas är nr 15 Träskbäck, 
vilket 1880 bestod av 7 hushåll med 29 invånare och 1890 av endast 2 hushåll 
med 8 invånare. I Gammelby var tillväxten 1886-90 betydande med 72 nya flytt
ningsenheter jämfört med 19 perioden 1881-85. I Nyby sprids utvandringen 
1886-90 till Ribacka, Söderback och skogsbosättningen på Revals hemman, och 
alla bosättningsområden i denna by har därmed nåtts av innovationen. Några 
större skillnad i antalet utvandrare för olika bydelar finns dock inte. Åmossa 
(N 3) ligger högst med 11, därnäst kommer Ågren (N 5) och Westerback 
(N 7) med 7 samt Lolax (N 2) med 6. De övriga områdena har, såsom framgår av 
fig. 4 I ,  mellan 1 och 5 utvandrare. 

Med ledning av tillväxten mätt i absoluta tal går det givetvis inte att bilda sig en 
uppfattning om intensiteten av utvandringen i olika bydelar; däremot ger detta re
dovisningssätt en god bild av den rumsliga spridningen. För att få en uppfattning 
om utvandringsintensiteten 1881-1890 i skilda bosättningsområden har i fig. 42 
utvandringen ställts i relation till medelfolkmängden.6 

Det framkommer att skillnaderna mellan bydelarna i Petalax kyrkby inte är 
påtagliga. Gammelby ligger högst med en Amerikautvandring på 7 ,8 %0 av me
delfolkmängden medan Mamrelund och Granberg har 7,3 resp. 7,4 %0. Lägst 
ligger Hultholm med 4,3 %0. 

I Nyby uppvisas 1881-90 betydligt högre tal och här är även variationerna 
betydande. Ågren och Åmossa hade en utvandring på 13,2 resp. 12,2 %0 och har 

6 Medelfolkmängden har uträknats enligt uppgifterna i mantalslängden för 1880 och 1890. 
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Fig. 38 .  Byar och bydelar i Petalax socken under slutet av 1 800-talet. 
Källa : Fig. 8-9. 
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Pig. 39-40. Den rumsliga spridningen av utvandringen till Amerika från Petalax 1871-80 och 
1881-85. Totala antalet nytillkomna flyttningsenheter per period och bydel. 
Källa : Passjournaler 1871-1885, VLA. 

därmed en intensitet, som ligger ungefär dubbelt högre än medeltalet för Nyby, 
vilket var 6,2 %0. De övriga bydelarna har betydligt lägre tal, omkring byns me
deltal ligger Österback med 7, 7 %0 och Westerback med 6,2. Den lägsta emigra
tionen har Reva! med 2, 7 %0. 
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Fig. 41-42. Den rumsliga spridningen av utvandringen till Amerika från Petalax 1886-90. Totala 
antalet nytillkomna flyttningsenheter per bydel (fig. 4 I ), samt Amerikautvandringen från Petalax 
1881-90 per bydel i promille av medelfolkmängden (fig. 42). 
Källa: Passjournaler 1881-90, YLA; Mantalslängd 1880, 1890, YLA. 

Jämförs Petalax kyrkby med Nyby finner vi att skillnaderna i intensitet mellan 
olika delar av kyrkbyn är avsevärt mindre än i Nyby, och att kyrkbyn som helhet 
hade högre utvandring (7,6 %o jämfört med 6,2 %0 för Nyby och 7,0 %0 för hela 
socknen). Vid jämförelsen mellan olika bydelar måste dock en viss försiktighet 
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iakttas, eftersom en del av dessa endast hade omkring 20 invånare, medan Gam
melby hade ca 1 000 invånare. Obetydliga förändringar i utvandringen från de 
små områdena ger naturligtvis ett stort utslag vid en beräkning i relativtal, och 
därför bör om angivelserna i fig. 42 sägas att de inte är helt jämförbara. 

Kartserien ger besked om de allmänna dragen i spridningen under perioden 
1871-1890. Här framträder tydligast tillväxten i Gammelby, och denna bör följ
aktligen karaktäriseras som en initialagglomeration, vilken över tid förstärks 
påtagligt. Om vi anser 18 70-talet svara mot stadie 1 i Hägerstrands beskrivning 
borde även Mamrelund beskrivas som en initialagglomeration. Men denna 
beteckning är inte tillämpbar på detta område, ty dels är det fråga om endast 1 ac
cepterare under 1870-talet, dels sker ingen tillväxt under de direkt efterföljande 
åren Gfr fig. 44). Under det första skedet av stadie 2, 1881-85, återfinns nya ac
cepteringar i Nyby, och dessa kan vara tecken på en radiär spridning från ini
tialagglomerationen. I tillväxtmönstret 1886-90 förekommer en fortsatt radiär 
spridning, och vissa områden, framför allt Åmossa och Ågren, kan nu betecknas 
som sekundära agglomerationer. Fig. 41 ger besked om att Åmossa och Ågren 
har något fler accepterare än övriga bydelar, och räknat i relativtal har dessa, så
som nämnts, betydligt högre utvandring än andra områden. 

Innan en definitiv bedömning av detta slag görs är det skäl att ytterligare grans
ka hur stor del av befolkningen i olika bosättningsområden, som direkt berörts av 
Amerikautvandringen under 1880-talet. Denna analys utförs genom att kontrolle
ra hur utvandrarna fördelas på hushåll, och samtidigt beräknas hur stor andel av 
hushållen som har haft noteringar fram till 1890. För att precisera utvandrarnas 
hushållstillhörighet har en utredning över alla emigranters familjerelationer gjorts. 
Härigenom kan var och en placeras in i rätt hushåll och dubbelräkningar undvi
kas. Med denna mätmetod elimineras i någon mån differenser i utvandringsinten
siteten, vilka kan uppstå till följd av olikheter i åldersstrukturen i olika bydelar. I 
ett samhälle med t.ex. en betydande andel individer över 45 år eller med en hög an
del barn under 15 år finns naturligtvis färre potentiella accepterare än på en ort 
där merparten av befolkningen är i den högmobila åldersgruppen 16-35 år. 

Av tab. 26 framgår att utvandrarna fördelar sig på 123 hushåll, vilket innebär 
att 31,7 % av socknens 388 hushåll direkt berörts av Amerikaemigrationen perio
den 1881-1890. Skillnaden mellan Petalax kyrkby och Nyby är obetydlig; i den 
förra var andelen 32,9 %, i den senare 30,0 %. Hushållsantalet är lågt i många by
delar, och därför borde procenttal egentligen inte anges, men för att vinna i över
skådlighet, har de här genomgående uträknats. De tidigare konstaterade dragen 
Gfr fig. 42) framträder även i denna sammanställning. I Åmossa, som har den 
högsta noteringen i socknen, fanns utvandrare från 10 eller drygt hälften av byde
lens 17 hushåll. Även Ågren ligger betydligt över by- och sockenmedeltalet; i den
na bydel hade 6 av 14 hushåll utvandrare. Övriga bydelar har avsevärt lägre andel 
accepteringar; närmast ligger Österback med emigranter från 6 hushåll av 17. 

Denna genomgång understryker ytterligare att Åmossa och Ågren skiljer sig 
från socknens övriga bosättningsområden. Det förefaller därför riktigt att karak
tärisera dessa bydelar som sekundära agglomerationer. 
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Tabell 26. Andelen hushåll i Petalax i procent av medeltalet hushåll 1 88 1 - 1 890 i o lika 
bydelar, vilka berört s av emigrationen till Amerika. 

Hushåll medeltal Hushåll med utv . 
1 881 -90 

By/bydel (N) (N)  % 

Peta/ax kyrkby 228 7 5  32,9 

1- 1 4 . Gammelby 1 86 64 34 ,4 
1 5 .  Träskbäck 5 
1 6 .  Mamrelund 20 6 ( 30 ,0) 
1 7 .  Granbcrg 1 3  4 (30 ,8) 
18. Långbacka 
1 9 . Hultholm 5 1 (20 ,0) 

Nyby 1 6 0  4 8  30,0 

1 .  Ribacka 1 5  3 (20 ,0) 
2. Lolax 28 7 (25 ,0) 
3. Åmossa 1 7  10  (58,8) 
4. Bjurnäs 1 6  3 ( 18,8) 
5 .  Ågren 1 4  6 (42,9) 
6 .  Österb ack 1 7  6 (35 ,3 )  
7 .  Westerback 23 7 (30 ,4) 
8 .  Söderback 1 3  3 (23 , 1 )  
9 .  Österholm 4 1 (25 ,0) 

1 0 .  Reva! 6 1 ( 1 6 ,7 )  
I byns slut 1 1  1 ( 9 , 1 )  

Peta/ax socken 388 123  3 1 ,7 

Källa: Mantalslängd 1880, 1890,  YLA; Passjournaler 1881 - 1 890 ,  YLA; Kommunionböcker 
187 5 - 1884,  1 885 - 1 9 10 ,  PKA. 

6.2. Den tids-rumsliga spridningen i Petalax jämförd med Morrills modell 

Går det då att återfinna de drag i den tids-rumsliga spridningen, vilka Morrill an
för i sin modell? För att besvara denna fråga borde helst hela det rumsliga för
loppet, d.v.s. fram till 1930, för utvandringen till Amerika vara känt. Men en ana
lys av inledningsskedet kan ge en fingervisning om det finns likheter mellan Mor0 

rills innovationsvågor vid tidpunkt T 1 och T 2 och motsvarande figuration för 
Petalax vid två olika tidpunkter. 

I fig. 43 har innovationsvågorna vid två tidpunkter, 1871-80 och 1886-90, 
skisserats. På x-axeln anges radien på avståndet i kilometer från Gammelby och 
på y-axeln antalet accepterare. 1871-80 fanns accepterare endast i Gammelby 
och i Mamrelund och kurvan har därför en brant lutning. Under perioden 
1886-90 är antalet accepterare högst i Gammelby, därnäst kommer Åmossa och 
sedan de perifera delarna av socknen. Kurvan får denna period en snabbt fallande 
profil och blir alltmera utjämnad med ökande avstånd. 
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Källa : Fig. 39-41. 

De skisserade innovationsvågorna visar påfallande likheter med kurvorna T 1 
och T 2 i Morrills modell (jfr fig. 3 7) och det kan därför sägas att den rumsliga 
spridningen i Petalax visar god överensstämmelse med i innovationsforskningen 
tidigare iakttagna mönster. 

6.3. Spridningen årsvis 

Ovan har de allmänna dragen i den rumsliga spridningen t.o.m. 1890 behandlats. 
För en ingående analys av spridningsmönstren är emellertid en jämförelse mellan 
olika femårsperioder inte tillfyllest. Först om utvecklingen följs år för år och in
divid för individ kan en exaktare bild erhållas. 

I fig. 44 ges den årliga fördelningen av utvandrarna från Petalax uttryckt i flytt
ningsenheter för varje bydel. Figuren är gjord så att de enskilda bydelarna i sock
nen placerats på en baslinje, vilken motsvarar en linje dragen från Gammelby till 
Nyby i nord-sydlig riktning. Bydelarnas placering i relation till varandra kan av
läsas av kartbilden över socknen vilken inlagts under baslinjen. På de vertikala lin
jerna kan den årliga utvandringen från varje område avläsas. 7 Till skillnad från ti
digare har även Gammelby uppdelats i mindre enheter. Vid indelningen har varje 
hemmansnummer behandlats som en separat bebyggelseenhet i byn. Huruvida 
alla som finns antecknade på samma hemmansnummer även bodde samlat i byn 
har inte gått att fastställa p.g.a. avsaknaden av karta över bebyggelsen. Det före
faller dock troligt att de skilda hushållen på ett hemman i huvudsak fanns i samma 
del av Gammelby, även om det kan ha förekommit att delar av bosättningen låg 
på annat håll i den oskiftade byn. Det inbördes läget mellan olika hemman i Gam
melby har inte gått att klarlägga, och placeringen i löpande nummerordning i figu
ren skall därför inte tolkas som en angivelse av läget. 

Den årliga redovisningen speglar tydligt den långsamma tillväxttakten i ut
vandringen under 1870-talet. Samtidigt framgår det att utvandringen under detta 
decennium inte, såsom vore att förvänta, resulterar i en fortsatt emigration från 

7 Ett liknande tids-rumsligt redovisningssätt har använts i Hägerstrand 1969 och i Åkerman
Kronborg-Nilsson 1977. 

144 



- ., . . -- • 
• - ·- � 
• • • • • •  " 
• • @9 y • . ,. • • - • -

• • 
• ® 

- .... ·r. --- ·  • • 
• • • ·--- -

• • 
• • • y • - · • 
• 

• 
• • 

• 

.... • 
• 

"" . 
•• • -

• • • - ·  

• 

z z z z z z z z z z z  u u u u u u u u u u u u u u u u u u u  
t � oo w � m � 5 N w �  � w - N w � � � � oo � o � N W � � � m  

1890 

1885 

1880 

1875 

1870 

• Fiyttn ingsenhet 
il> Åte r u tvandrare 

Fig. 44. Den årsvisa rumsliga spridningen av Amerikaemigrationen från Petalax 1871-1890. 
Källa: Pass journaler 1871-90, YLA; Förteckningar över utgivna hinderlöshetsintyg 1873-78, 
1880, 1882-90, LMA, YLA; Kommunionböcker 1875-1884, 1885-1910, PKA. 

samma hemman eller bydel under de närmaste åren. Den första emigranten från 
Båsk (P 6) utreser 1872, men först 12 år senare, 1884, noteras nästa emigrant 
från detta hemman. Från Mamrelund (P 16) utvandrar likaså en person 1872, 
men någon fortsatt utvandring förekommer inte förrän 1885. De två utvandrarna 
1879 var bosatta på Thors (P 5) och Grägg (P 7). Även här förflyter många år in-
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nan utvandrarna får efterföljare från samma hemman; tiden är dock inte lika lång 
som i de två tidigare fallen. 

Under perioden 1881-85 går detta mönster i stort sett igen. Dessa år förekom
mer utvandring från 10 hemman i Petalax kyrkby och endast i fyra fall äger en 
fortsatt utvandring rum från samma område inom de närmaste åren. I Nyby note
ras emigration från 7 bydelar och i ett fall, Amossa (N 3), noteras en ny utvandra
re under samma period. 

Vid 1880-talets slut har mönstret förändrats. Perioden 1886-90 finns för det 
första utvandring från alla delar av Gammelby, liksom även från socknens övriga 
områden, och för det andra är ett årligt tillskott av nya utvandrare allmänt före
kommande. Detta är speciellt framträdande i Gammelby, men förekommer även i 
Nyby, särskilt i Amossa (N 3). Ett tredje särdrag för denna period är inslaget av 
personer, vilka gör en andra resa till Amerika. Dessas betydelse för utvandringens 
förlopp skall behandlas närmare nedan. 

I samband med att de rumsliga barriärerna för personkontakterna i Petalax ge
nomgicks konstaterades det att Petalax kyrkby och Nyby kontaktmässigt bör 
betraktas som separata enheter, och att kontaktfrekvensen mellan bydelarna i 
Nyby troligen var högre än i kyrkbyn. Denna olikhet borde i någon mån ge utslag 
i form av skillnader i spridningsbilden för de båda byarna. Det vore att förvänta 
att spridningen skulle gå snabbare i Nyby än i kyrkbyn. 

En granskning av förloppet ger en antydan om att det fanns skillnader mellan 
de båda byarna. Om vi här behandlar Gammelby separat, eftersom denna ifråga 
om bebyggelsen skiljer sig från övriga områden, och även bortser från bosättning
en i byns slut, vilken inte varit möjlig att bestämma rumsligt, finner vi att det för
flyter endast 5 år innan alla bydelar i Nyby har utvandring till Amerika. 1882 
markerar inledningen med accepteringar i Amossa (N 3) och Westerback (N 7) ; 
två år senare har 5 bydelar tillkommit och 1887 infogas de tre kvarvarande byde
larna, Söderback (N 8), Ribacka (N 1) och Reva! (N 10), i bilden. I kyrkbyn går 
spridningen betydligt långsammare. Utvandringen under 1870-talet och början av 
1880-talet, är med undantag för Mamrelund, koncentrerad till Gammelby och 
byns perifera delar, Hultholm (P 19) och Granberg (P 17), nås först 1887 respek
tive 1888. Även i Gammelby finns exempel på sent tillkomna områden, och t.o.m. 
hemman från vilka ingen utvandring förekommer före 1890. På Smeds (P 1) och 
Frans (P 2) antecknas de första accepterarna 1887 och på Juth (P 3) först 1890, 
medan Sperring (P 10), vilket ägdes av länsmannen och kapellansbostället Johan
nesberg (P 14) samt Träskbäck (P 15), inte alls har noteringar. 

Olikheterna i spridningen i de båda byarna är således påtagliga, och skillnader
na torde till en del kunna förklaras av rumsliga faktorer. Men dessa är givetvis inte 
ensamma tillräckliga som förklaringsvariabler. Olikheter i social struktur mellan 
bydelarna, liksom utvandringens omfattning i grannsocknarna och i områden 
inom migration area vid olika tidpunkter bör även tillmätas betydelse. En gransk
ning av utvandringen i migration area under perioden 187 1- 1890 visar att till
växten genomgående var låg under 1870-talet8 och att en uppgång i Amerikaemi-
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grationen sker först under 1880-talet, med utvandringstoppar 1881-82 och 
1887-88.9 Emigrationen från kyrkbyn började alltså under ett skede med allmänt 
låg utvandring i närbelägna orter och blev heller aldrig omfattande under 1870-
talet. Det är egentligen tveksamt om 1870-talets utvandrare skall räknas in då den 
rumsliga spridningen bedöms. De förefaller att vara tämligen isolerade från 1880-
talets utvandrare, eftersom de inte fick efterföljare under de närmaste åren, och 
därför kan deras utvandring i viss mån betecknas som försök, medan den perma
nenta accepteringen Gfr 11.2.) från Petalax kyrkby skall räknas från 1880-talets 
början. Tas 1880-talet som utgångspunkt vid jämförelsen av det rumsliga för
loppet i Petalax kyrkby och Nyby blir skillnaderna inte lika påtagliga. 

Enligt ovanstående synsätt återfinns ingen period med försök i Nyby, utan de 
första accepteringarna leder direkt till ett skede med permanenta accepteringar. 
Det är troligt att denna utveckling i hög grad får tillskrivas det faktum att ut
vandringen började under en tidsperiod, vilken kännetecknas av allmänt hög 
Amerikautvandring. 

Frågan huruvida utvandrarna 1872 och 1879 skall betraktas som isolerade fall 
kommer att beröras närmare i samband med att släktrelationerna mellan ut
vandrarna utreds. 

7. Det sociala spridningsförloppet 

I början av 1870-talet förändrades informationen om Amerika i Petalax i och med 
att de första personerna utvandrar. Vi kan räkna med att Amerika nu blir ett mera 
konkret alternativ för rörligheten än tidigare och att den personliga information 
som förmedlades av de första accepterarna strax innan de emigrerade var aktiv in
formation. Den information om Amerika, vilken tidigare nått socknen och spridits 
inom denna genom personlig kommunikation kan sägas ha varit passiv informa
tion (jfr 11.3.). 

Såsom tidigare framhållits bör Amerikautvandringen och även andra flytt
ningsrörelser klassificeras som en spridning av expansionstyp p.g.a. att den som 
accepterat kan förväntas ha fortsatt kontakt med hemorten. I första hand kan vi 
utgå ifrån att kontakter upprätthålls med den egna familjen och denna blir därige
nom förmedlare av ny information om den ifrågavarande utflyttningsorten sam
tidigt som familjemedlemmarna själva i många fall utsattes för direkt påverkan. 
Det är därför att förvänta att i första hand personer i accepterarnas familj skall ut
vandra och i andra hand individer, vilka har livliga kontakter med denna familj, 
framför allt släktingar men även grannar. Från tidigare undersökningar av ut-

8 De Geer-Wester 1975, s. 57-63, tab. 19; Tedebrand 1972, s. 128-131. 
9 Kero 1974, s. 26-28; Tedebrand 1972, s. 129-131. 
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vandringen till Amerika är det sedan länge känt att familjeband och släktskap 
hade stor betydelse för emigrationens förlopp. Det finns många exempel på famil
jer som utvandrat i olika etapper, t.ex. så att fadern först rest ut och efter ett eller 
par år sänt hem biljett (prepaid ticket) för hustruns och barnens resa, eller att en 
hel syskonskara utvandrat och i tur och ordning hjälpt varandra med pengar till 
resan. 1 I många fall kunde en dylik "familjeutvandring" sträcka sig över en tidspe
riod på 10-15 år. 2 Emigrationen till Amerika är inte på något sätt unik i detta av
seende ; liknande drag återfinns även i andra emigrationsrörelser,3 och generellt 
får vi räkna med att alla typer av befolkningsrörlighet i större eller mindre omfatt
ning har detta kännetecken, och därmed kan det även hävdas att det finns självge
nererande drag i befolkningsrörligheten.4 

Även i en annan bemärkelse kan flyttningsrörelser vara självgenererande. I en rad 
undersökningar har en stor konstans över tid ifråga om inriktningen av rörlighe
ten från en ort påvisats.5 Utifrån denna iakttagelse hävdar William Petersen att se
dan en migrationsrörelse till en destination väl kommit igång är tillväxtprocessen 
halvt automatisk (semi-automatic) : "migrations becomes a style, an established 
pattern, an example of collective behavior . . .  the principal cause of emigration is 
prior emigration."6 Liknande tankegångar finns i en undersökning av Knut Pip
ping och Ida Pipping-van Hulten om den åländska ungdomens flyttningar under 
19 50-talet. De kommer fram till att flyttning i 16-20-års åldern, främst till Marie
hamn och Sverige, är så vanlig "att man närapå kan kalla det en social vana." Det 
tycks "höra till saken" att i den åldern för länge eller kortare tid lämna sin hemmil
jö.1 

Vi får alltså räkna med att en rörlighet av Amerikautvandringens slag över tid 
tenderar att bli tradition på en ort. En dylik tradtition kan sägas ha utbildats i 
Petalax tidigast under senare delen av 1880-talet, eller vid den tidpunkt då en per
manent acceptering ägde rum.8 I ett senare skede är det tänkbart att Amerika för 
Petalaxbon blev mera än det flyttningsalternativ, vilket låg närmast till hands vid 
valet av destination. En vistelse i Amerika blev måhända ett "måste", en del, som 
skulle ingå i snart sagt varje individs livscykel.9 Det är troligt att arbetsvandring
arna till Sverige under 1870- och 1880-talen hade liknande kännetecken. 

1 Se t.ex. Sundbärg 1910, s. 52; Lindberg 1930, s. 56-57; Carlsson 1968, s. 104-108; Toivonen 
1963, s. 107-110; Åkerman 1971, s. 65; Widen 1975, s. 26-31. 

2 Åkerman 1977, passim. Beträffande prepaid tickets se Hvidt 1971 b, passim; Brattne 1973, s. 
100-105; Kero 1974, s. 174-195. 

3 Invandrarutredningen 1971, s. 23, 29-30. 
4 Åkerman 1971, s. 65; Åkerman 1976, s. 32; Hvidt 1971 b, passim; Carlsson 1967, s. 123 ; Te-

debrand 1972, s. 213-215. 
5 T.ex. Hägerstrand 1947, s. 120-121; Greenwood 1969, passim. 
6 Petersen 1975, s. 315, 324-326. 
7 Pipping-Pipping van Hulten 1961, s. 52. 
8 Denna definition skiljer sig från Hans Normans bestämning av flyttningstradition såtillvida att 

en flyttningstradition anses finnas först under den tidsperiod då ett kontinuerligt tillskott av ut
vandrare förekommer. Under skeden med sporadisk utvandring (1870-talet i Petalax) finns alltså 
ingen tradition. Jfr Norman 1974, s. 33 I .  

9 Jfr Lindberg 1930, s .  56-57. 
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Fig. 45. Släktskapsband mellan Amerikautvandrarna från Petalax 1871-1890. 
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Källa: Passjournaler 1871-90, YLA; Förteckningar över utgivna hinderlöshetsintyg 1873-78, 
1880, 1882-90, LMA, YLA; Kommunionböcker 1875-1884, 1885-1910, PKA. 

7. 1 .  Utvandring och släktskap 

Kan då den rumsliga spridningen av Amerikautvandringen från Petalax 
1872-1890 förklaras med att tillväxten ända från början skedde inom familje
grupper, vilkas medlemmar bodde i olika delar av socknen, och att de flesta ut
vandrarna under 1880-talets början således hade föräldrar eller syskon, vilka tidi
gare utvandrat? Ett dylikt mönster är helt möjligt. Robert Ostergren har i en un
dersökning av utvandringen från Övre Gärdsjö by Rättvik socken i Dalarna un
der perioden 1866-1885 funnit en hög frekvens av släktskap mellan utvandrarna. 
Av byns 1 7 utvandrare var alla förutom två förbundna med tidigare emigranter 
genom familje- eller giftermålsrelationer. 1 

För att kontrollera detta har familjerelationerna för alla Amerikaemigranter 
1872-1890 utretts med ledning av kommunionböckerna i Petalax församling. 
Resultatet framgår av fig. 45, i vilken individer som tillhör samma familj har sam
manbundits. För de tio första utvandrarna har dessutom separata släktutredning-

1 Ostergren 1976, s. 53-56. 
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ar gjorts och därför är det möjligt att för dessa fastställa släktskap på svåger och 
kusinnivå. Dessa utvandrare är speciellt markerade i figuren och släktrelationerna 
på den angivna nivån har införts. 

Här framträder ett delvis annat mönster än det som Ostergren fick i sin under
sökning. Det mest iögonenfallande är kanske att det inte finns några som helst 
släktrelationer mellan de tio första emigranterna, inte ens på kusinnivå. Och dess
utom är endast ett fåtal av de senare utvandrarna befryndade med dessa; sju av 
de tio har inga nära släktingar som utvandrar före 1890, medan två (nr 5 och 
1 0) har kusiner, och en (nr 9) har en svåger bland de senare emigranterna. Av det
ta kan vi sluta oss till att spridningen av accepteringarna under 1870-talet och 
början av 1880-talet inte kan förklaras med släktrelationer. Under denna period 
är det snarast den rumsliga närheten till tidigare utvandrare som synes ha varit av 
en viss betydelse. 

Avsaknanden av "förbindelselinjer" mellan 1870-talets utvandrare och de se
nare utvandrarna visar att de var isolerade fall, och därför bör denna utvandring 
betraktas som försök. 

Under senare delen av 1880-talet förändras emellertid strukturen i utvandring
en. Nu märks ett allt tätare nät av släktkontakter mellan utvandrarna; under den
na period kan vi alltså tydligt se självgenererande drag i tillväxtprocessen. Men 
dessa är inte alls lika framträdande som i Ostergrens studie, inte ens på bydelsni
vå. 1 886-90 tillkommer 1 19 nya flyttningsenheter och 14  eller 1 1 ,8 % av dessa 
kom från familjer, vilka tidigare hade haft emigration. I fyra fall utvandrar vuxna 
syskon samtidigt. Före 1886 förekommer inte ett enda liknande fall. 

Skillnaderna mellan bydelarna är betydande. I Petalax kyrkby noteras familje
relationer mellan utvandrarna i 7 bydelar av totalt 1 3, och i Nyby i 4 av 10.2 

Bland dem som har detta kännetecken finns två eller tre "familjeband" i Ågren 
(N 5), Amossa (N 3), Finne (P 4) och Prost (P 12). 

Av fig. 45 framgår inte vilken typ av släktband som fanns mellan utvandrarna 
från samma familj. Var det fråga om syskon eller var det föräldrar och barn, som 
emigrerade vid olika tidpunkter? En granskning av de enskilda fallen visar en 
jämn fördelning; i 7 fall var det fråga om föräldrar och barn och i de sju övriga fal
len fråga om syskon. För att belysa sambanden skall några exempel ges: 

Den 30.4. 1 884 tog inhyses Isak Michelsson Hast, 45 år, från Ågren i Nyby (N 5) ut pass 
på 5 års tid för att resa till Amerika. Fem år senare tog hans söner, Karl Isaksson Hast, 
1 7, och Johan Erik Isaksson Hast, 27, samtidigt ut pass på 3 år till Amerika. Passen ut
ställdes 23.5 . 1 888 och ett par veckor senare, 8.6. 1 888, utreser bröderna från Göteborg 
med San Francisco som destination. Huruvida fadern fanns i San Francisco vid denna tid
punkt är oklart. 

Inhyses Isak Jakobsson Sundblad, 59,  från Amossa (N 3) tog, tillsammans med sin 
son, Wilhelm Isaksson Sundblad, 1 8, ut pass på 3 år den 1 9.7 . 1 889.  Den 23.7 . 1 889 finns 
de antecknade i skeppslistorna i Göteborg med destinationen Astoria, Oregon. Följande 

2 Bydelar eller hemman, vilka inte har utvandring vid åtminstone två tidpunkter har inte med
räknats, inte heller bosättningen i byns slut. 
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år, 3 . 7 . 1 890, beviljas hans hustru Lisa Michelsdotter Sundblad, 62, och dotter Mathilda 
Sofia Sundblad, 23 ,  pass på 5 år till Amerika. 

Bonden Johan Erik Josefsson Rusk (P 1 3), 24, utvandrade till Amerika 1 88 7  med ett 
pass utställt på 2 år. Ett år senare följdes han av sin bror bondesonen Karl Fredrik Josefs
son Rusk, 23, och 1 890 emigrerade även en tredje broder, Wilhelm Josefsson Rusk, 1 9 .  
Eftersom den sistnämnde inte deltagit i uppbådet fick han pass på endast 1 8  månader. 

Bondesonen Johan Erik Mattsson Mamrelund (P 1 6), 20, utvandrade till Amerika 
1 887 .  Följande år antecknas hans bror, Karl Erik Mattsson mamrelund, 1 6, som emi
grant . Han återfinns i skeppslistorna i Göteborg i en grupp bestående av Petalaxemigranter, 
vilka alla hade Mackinaw C ity, Michigan som resmål. Utresa från Göteborg skedde den 
20. 7. 1 888 ,  och alla i gruppen hade beviljats pass den 1 3 .  7. 1 888 . 3 

I de anförda exemplen anges inte hur länge de tidigare utresta familjemedlem
marna stannat i Amerika, och inte heller om de var kvar i USA vid den tidpunkt 
de andra utvandrade. Dessa uppgifter är givetvis av stor vikt i detta samman
hang. P.g.a. avsaknaden av uppgifter om återinvandring går detta dock inte att 
fastställa. 

7.2. Återutvandrarnas betydelse 
En annan kategori av individer, vilka kan ha påverkat både den rumsliga och den 
sociala spridningen, är de som företar en andra resa till Amerika. Dessa var i hög
re grad än andra informationsbärare genom sin erfarenhet av både resväg och för
hållandena i Amerika och bör därför ha haft ett starkt inflytande på sin närmaste 
omgivning. Det är troligt att "återutvandrarna" många gånger fungerade som re
seledare och att de i vissa situationer bör betecknas som värvare, även om de inte 
såsom "yankees"4 var utsända av en arbetsgivare för att rekrytera arbetskraft. En 
viss gruppering av nya utvandrare kring återutvandrarna vore därför att förvänta. 

Under perioden 1871-1890 förekommer 10 återutvandrare. För 8 av dessa 
har tidpunkten för den första resan kunnat bestämmas. I ett fall (N 2, 1889) är 
emigrationsåret okänt och i ett annat fall (N 3, 1882) är det fråga om en person 
som varit sjöman och mönstrat av i USA. 

Den sistnämnda personen, Erik Johansson Åmossa (senare benämnd Erik 
Jansson), får allmänt sett tillmätas stor betydelse för spridningen av information 
om förhållandena i USA. Han hade 1864 vid 16 års ålder lämnat Petalax för att 
bli sjöman. Efter sju års sjömansliv mönstrade han av 18 71 i USA och bosatte sig 
i Chicago, där han fram till sin hemresa innehade en affär. Erik Jansson är således 
den första kända person från Petalax, som vistats i Amerika. Under sin tid i 
Chicago kom han i kontakt med väckelsepredikanten D.L. Moody och anslöt sig 
till dennes församling. År 1877 återvände Jansson till Petalax för att som han 
själv säger "göra Jesus känd för släkt och anhöriga."5 Han bosatte sig i Gammel-

3 För samtliga exempel har följande källor använts: Kommunionbok 1885-1910, PKA; Pass
journaler 1884-1890, YLA; Register över finländska emigranter nr 267/1973, 209/1974, 
306/1974, 307 / I 974, EIV. I en del fall saknas destinationsangivelse. Detta beror på att ifrågava
rande person inte kunnat återfinnas i registret. 

4 Rekryteringen av utvandrare med yankees har behandlats i Ljungmark 1971 och Ljungmark 
1973. 

5 Jansson 1912, s. 25-29. 
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by på Ribacka hemman där han den 24 augusti 1877 öppnade en lanthandel, vil
ken han drev till slutet av år 1879, då han, enligt egen utsago, p.g.a. sin illa sedda 
predikoverksamhet försattes i konkurs.6 Jansson bodde även efter konkursen kvar 
i Gammelby. I januari 1881 flyttade han med sin familj till Övermark by i Närpes 
socken, men återkom redan i december samma år till Petalax, och bodde sedan 
under hela 1880-talet i Åmossa.7 

Även om Janssons missionsverksamhet skaffade honom många fiender i byg
den kan vi räkna med att han, speciellt under den tid han var lanthandlande, ge
nom sina erfarenheter av USA, aktivt bidrog till att öka kännedom om detta land i 
Gammelby och senare även i Åmossa. Dessutom hade han själv varit tämligen 
framgångsrik i Amerika, eftersom han vid hemkomsten hade medel att uppföra ett 
eget hus och grunda en lanthandel.8 Det är troligt att Erik Janssons närvaro i 
socknen i någon mån påverkade utvandringen från Petalax under sent 1870-tal 
och i början av 1880-talet. 

Själv tog han ut pass till Amerika 24.5.1882 och samma dag tog även sytnings
manssonen Matts Kar!Eriksson Finne och dennes hustru Anna Lovisa Abra
hamsdotter ut pass till Amerika på 1 år. Det är troligt att dessa reste tillsammans 
med Erik Jansson. Jansson kom dock aldrig längre än till Sundsvall, eftersom han 
inte hade fått ihop pengar till sin fortsatta resa. 

Sedan Jansson lovats understöd för sin församling av baptisterna +SunasVatl 
återvände han till Finland. Två år senare, 1884, blev dock den,planerade Ameri
karesan genomförd. Han stannade två månader i Chicago och fick där löfte om 
ett årligt bidrag från de amerikanska baptisterna, ett löfte som även uppfylldes.9 

Huruvida Jansson också denna gång återföljdes av utvandrare från Petalax fram
går inte av passjournalen för detta år . I denna anges felaktigt Sverige som destina
tion för hans resa. 1 

Den 31 mars 188 7 utskrevs pass till Amerika för andra gången åt bonden 
Jakob Isaksson Österholm från Nyby (N 9). Han åtföljdes av sju andra emi
granter från Petalax, sex från Petalax kyrkby och en från Nyby. Här kan vi konsta
tera att gruppen var sammanhållen även vid utresan, ty fem av dessa har återfun
nits i skeppslistorna i Göteborg, alla med samma avresedag.2 

År 1888 noteras ingen, som emigrerar en andra gång, 1889 och 1890 förekom
mer fyra vartdera året. De två första återutvandrarna år 1889 reser ensamma, 

6 Förteckning öfver antagna handlande på landet inom Wasa län l 860-1879, YLA; Förteckning 
öfver handelsrättigheter å landet, som upphört inom Wasa län 1868-1879, YLA; Jansson 1912, s. 
30-35. 

7 Jansson 1912, s. 35, 53, 94-95. 
8 Jansson 1912, s. 30. 
9 Passjournal 1882, YLA; Jansson 1912, s. 98-99, 107. 
1 Passjournal 1884, YLA. Vi får räkna med vissa missvisningar i passjournalerna beträffande 

destinationerna. Reino Kero har konstaterat att omkr. 10-12 % av passtagarna till Sverige i själva 
verket reste direkt till Amerika. Kero 1974, s. 227-228, not 31. 

2 Passjournal 1887, YLA; Register över finländska emigranter nr 209/1974, EIV. 

152 



medan de två andra, bonden Karl KarlFredriksson Höstman (P 5) och bonden 
Johan Erik Mattsson Sebbas (P 8) reser tillsammans och åtföljs av nio andra per
soner, varav två minderåriga barn. Alla personer i gruppen var hemmahörande i 
Petalax kyrkby. 

1890 upprepas mönstren från det föregående året. Bondemågen Anders An
dersson Sved (P 8) reser ensam, medan inhyses Karl Andersson Österlund (P 4), 
bonden Johan Erik Karlsson Fant (P 11) och bonden Karl Stenlund (N 3) reser i 
grupp. I gruppen ingår dessutom Karl Österlunds 15-årige son, samt bondesonen 
Herman Johansson Lolax (N 2) och bondedottern Sofia Eriksdotter Granberg 
(P 17) . 

Det är svårt att från dessa fåtaliga fall dra några slutsatser om den roll åter
utvandrarna kan ha spelat. En jämförelse med utvandringens sammansättning i 
övrigt, som den speglas av passjournalerna, kan dock ge en viss vägledning . Enligt 
dessa var utvandring i grupp vanligt förekommande. Under perioden 1871-1890 
finns 29 grupper, medan 50 personer utvandrade ensamma. Grupperna var dock i 
allmänhet små; 18 av de 29 grupperna bestod av två flyttningsenheter och endast i 
tre fall förekommer grupper med fem eller flera flyttningsenheter.3 Medelstorleken 
var 2,9. Av redogörelsen ovan framgår att grupper, i vilka återutvandrare finns 
var något större, med 2, 8, 9 och 6 flyttningsenheter. Dessa siffror ger en antydan 
om att återutvandrarna kan ha påverkat utvandringens förlopp och struktur. 

Ovan har familjerelationerna mellan utvandrarna till Amerika utretts och för 
de tio första emigranterna har dessutom släktskapen på svåger- och kusinnivå 
fastställts. Avsaknaden av släktband mellan de tio första utvandrarna och framför 
allt de fåtaliga släktrelationerna mellan dessa och senare emigranter är ägnat att 
förvåna. Utvandringen från Petalax förefaller, i detta avseende, ha ett helt annat 
förlopp än från det av Ostergren undersökta Övre Gärdsjö. 

Hur skall då denna markanta skillnad förklaras? Var släktskapen mellan in
vånarna i Övre Gärdsjö genom hög byendogami vanligare än i Petalax, och där
med sannolikheten för släktskap mellan individerna högre? Eller var den starka 
traditionen med rörlighet till Sverige ett hinder för spridningen? Eller slumpar det 
sig så att flertalet av de tio första utvandrarna var personer, vilka flyttat in till 
Petalax och inte hade vare sig syskon eller andra släktingar i socknen? 

Graden av endogami kan ha haft en viss betydelse för olikheterna mellan Övre 
Gärdsjö och Petalax. I Petalax var såsom visats byendogamin omkr. 50 % och 
sockenendogamin 76 % (jfr tab. 22) . Ostergren redovisar inte andelen giftermål 
inom byn eller inom socknen, men att döma av undersökningar från andra orter i 
Sverige, vilka visat en socknarendogami på över 90 %4 är det möjligt att endoga-

3 Även i utvandringen från Västernorrland till Amerika var utvandringsgrupperna i allmänhet 
små. En tendens mot minskande gruppstorlek över tiden kunde iakttas. Tedebrand 1972, s. 
2 15-2 18. 

4 I Orsa församling i Dalarna noteras under perioden 1833- 1 842 en sockenendogami på 100 % 
för i församlingen vigda par. Säve 1 852, s. 18. Jfr även Kälvemark 1 973, s. 20. 
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min även i hans undersökningsområde kan ha legat betydligt högre än i Petalax. 
Men det är inte enbart den höga graden av släktskapsband som är framträdan

de i Ostergrens studie. Det framgår dessutom att utvandringen var rumsligt 
begränsad till vissa delar av byn, och det fanns delar, vilka inte alls hade ut
vandring.5 Det är alltså tydligt att emigrationens förlopp i Övre Gärdsjö bör för
klaras med både rums- och släktskapsfaktorer. En skillnad i släktkretsens rumsli
ga lokalisering mellan Övre Gärdsjö och Petalax kan vara en faktor värd att beak
ta. Om de första utvandrarnas släkt var spridd på många bydelar i Petalax var 
givetvis kontakterna mellan släktingarna färre än om släkten fanns samlad i en 
enda bydel, i vilken de dessutom kan ha bott grannar. 

7.3. Rörligheten inom tio släkter 

För att granska släktgruppernas rumsliga fördelning i socknen och för att sam
tidigt undersöka rörligheten inom de första Amerikautvandrarnas släkter redovi
sas i fig. 46. 1-10 syskon och kusiner för var och en av de tio första utvandrarna. 
Vid uppgörandet av dessa figurer har en rad begräsningar måst göras. Utgångs
punkten har varit att få med alla syskon och kusiner, som fanns i socknen vid ut
vandringstidpunkten eller som i vuxen ålder flyttat bort från socknen.6 De släkter, 
vilka på detta sätt rekonstruerats är således inte att betrakta som fullständiga, ty 
individer, som avlidit i späd ålder finns inte med, inte heller kusiner bosatta ut
anför Petalax. Så långt möjligt har varje individ följts från födelsen fram till år 
1900, och flyttningar bort från socknen finns markerade med symboler på de ver
tikala livslinjerna. 7 Flyttningar inom socknen har inte kunnat beaktas. För att 
skapa bättre överskådlighet är livslinjerna heldragna, och den tid återvändande 
personer varit borta från hemorten kan således inte avläsas. Kön anges med ve
dertagna symboler, och kusiner på faderns sida finns i det vänstra fältet, sett från 
den utvandrade personen, kusiner på moderns sida i det högra. I figurerna anges 
inte såsom tidigare de rumsliga relationerna på den horisontella leden. Kusinernas 
placering i förhållande till "huvudpersonen" anger således inte avståndet mellan 
denne och kusinerna, utan dessa har familjevis inplacerats från äldsta till yngsta 
syskon på faderns respektive moderns sida. En rumslig orientering kan dock fås 
genom att hemmansnummer utsatts för varje familj. 

I fig. 46.1-10 ser vi att antalet släktingar, vilka bor i socknen varierar betydligt 
från fall till fall ; det högsta antalet är 31 individer fördelade på 7 familjer (fig. 
46.4.) och i ett fall (fig. 45.8.) finns inga släktingar alls. Totalt omfattar redovis
ningen 130 personer från 29 olika familjer. Åldersvariationerna är likaså stora. 

5 Ostergren 1976, s. 55, tig. 21. 
6 I grundmaterialet har även svågrar till utvandrarna tagits med, men eftersom det visade sig att 

en redovisning av svågrarnas flyttningar avsevärt skulle försämra överskådligheten i figurerna, har 
dessa uteslutits. 

7 Ett liknande redovisningssätt har använts i bl.a. Hägerstrand 1969 och i Halldin Norberg 
1977. 
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Detta är i och för sig inte förvånande, ty redan i en syskongrupp kan åldersskillna
der på 15-20 år mellan äldsta och yngsta syskon förekomma (jfr 46.6.), och ål
dersskillnaden mellan äldsta och yngsta syskonbarn kan bli ännu större. Ålders
skillnaderna mellan kusinerna i fig. 46.4. på hela 59 år mellan den äldsta (f. 
1826) och den yngsta (f. 1885) måste dock betecknas som extremt stor. Popula
tionen är således långt ifrån åldersmässigt enhetlig. I själva verket har vi en popu
lation, vilken innefattar flera olika generationer. Fördelningen av individerna på 
födelseår per decennium framgår av sammanställning nedan: 

Period 

Antal pers. 

1 82 1 - 18 3 1-
30  40 

10  

1 84 1 -
50  

28 

185 1-
60 

30 

186 1 -
7 0  

3 2  

187 1 -
80 

23  

1 88 1-
90 

6 1 30 

De stora åldersskillnaderna bör beaktas då påverkan från utvandrare till släk
tingar skall bedömas eftersom vi inte gärna kan förvänta oss samma reaktion hos 
en 60-åring som hos en 20-åring. 

I tab. 27 har bostadsorten för syskon och kusiner till de tio utvandrarna preci
serats vid tiden för dessas utresa. Vi finner att alla förutom två hade syskon, vilka 
bodde i Petalax vid den aktuella tidpunkten. Matts Henriksson Thors var född i 
Petalax, men hans syskon hade tillsammans med föräldrarna flyttat till faderns fö
delseort Korsnäs 1859, där även kusiner på faderns sida torde ha funnits.8 Den 
andra, som inte hade syskon i Petalax, var Karl Johanlsraelsson Westerback, 
som 1870 tillsammans med hustrun och två barn hade inflyttat från Pörtom.9 

Hans släkt fanns så vitt känt kvar i Pörtom. 

8 Utflyttningslängd 1859, PKA. 
9 Inflyttningslängd 1870, PKA. 

Teckenförklaring till figur 1.6 : 1-10. 
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Fig. 46.1-10. Rörlighetsmönster inom de tio första Amerikautvandrarnas släkter t.o.m. år 1900. 
Källa: Kommunionböcker 1810-1910, PKA; Passjournaler 1861-1900, YLA. 
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Tabell  2 7 .  f'ördelningen av syskon och kusiner t i l l  de t io första Amerikautvandrarna från 
Pctalax enligt bostadsort vid u tresan . 

f-ig. Amerikautvandrare Utv .  Hem- Syskon i Syskon pä Kusiner i Ku siner påa 

nr år man Peta lax andra orter Petalax andra orter 

46 . 1 .  Karl KarlFredriksson 1 8 7 2  P 1 6  P l 6 , N 5  P l 6 Solf 
Mamrelund 

46 . 2 .  Mat t s  Henriksson 1 8 7 2  P 6  Korsnäs P 6  Korsnäs 
Thors e l .  Nyman 

46 . 3 .  Karl Johansson Grägg 1 87 9  p 7 P 7  P 7  Korsnä s 

46 .4 .  Johan Erik Matt sson 1 87 9  P S  P S  P I , PS , P6 , -

Thors P 7 ,  N 2 

46 .5 . Karl Fredrik Gretasson 1 88 1  P 9  P 9  P3 , P6 
Sebbas el .  Hästman P 1 3  

46 . 6 .  (Erik Johansson Ä- 1 8 8 2  N 3  N 3 ,  N 4 Korsnäs, Malax , Pörtom 
mossa ) Erik Jansson Närpes 

46 . 7 . Mat ts KarlEriksson 1 882  P S  P 4  P S  Malax, Pörtom 
Finne 

46 . 8 .  Karl Johan Johanls- 1 882  N 7  Pörtom Pörtom 
rae lsson  Westcrback el . 
Björndahl 

46 . 9 .  Karl Petter Johan- 1 88 3  P 1 2  P 1 2 Korsnäs  
Erik sson Pro st e l .  
Råbacka 

46 . 1 0 . Karl JohanEriksson 1 8 8 3  P S  P 5 ,  P 1 1  - P 1 ,  P 9 ,  
Thors P 1 1  

a Det har inte varit möj l igt a t t  här kontro llera antalet ku siner i andra socknar. Ort sangivelserna 
i denna kolumn har gjort s  med ledning av faderns eller moderns födelseort och får därför be
traktas som osäkra. I två fa ll (46 . 6 .  och 46 .7  .) grundas uppgifterna på u t flyttningslängden . 

Källa: Pa ssjou rnaler 1 87 2 - 1 88 3 ,  YLA ; Kommunionböcker 1 8 1 0- 1 9 1 0 , PKA.  

Studerar vi hur syskonen bodde i förhållande till varandra finner vi att de över 
lag bodde i samma by och i de flesta fall även på samma hemmansnummer. En
dast i ett fall (46.1.) fanns syskon både i Petalax kyrkby och i Nyby. Även kusi
ner, vilka bodde i socknen, är väl samlade inom byarna. Inte heller här förekom
mer mer än ett exempel på att kusiner finns i socknens båda byar (46.4.). Att 
döma av släktgruppernas rumsliga utbredning borde kontakterna mellan syskon 
och kusiner ha varit livliga och därmed kan inte i detta avseende någon väsentlig 
skillnad mellan Övre Gärdsjö och Petalax påvisas. 

Gruppen av släktingar inom socknen decimeras dock avsevärt av att vi bland 
utvandrarna dels har inflyttade personer, dels av att någon av föräldrarna kom
mer från en annan socken. Hela sju av de tio har syskon eller kusiner utanför 
Petalax. Detta bör ha resulterat i kontinuerliga kontakter med grannsocknarna, 
och dessa kontakter kan ha medfört impulser till utvandring. Det är möjligt att 
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någon av de första utvandrarna påverkats av och rest tillsammans med ut
omsocknes släktingar. 

Kan då frånvaron av nya accepterare bland syskon förklaras av att det inom 
familjerna fanns en tradition med rörlighet till Sverige eller med flyttningar in
rikes? En närmare granskning av rörligheten hos utvandrarnas syskon ger inget 
klart besked på denna fråga ; därtill är även materialet för litet. Endast i fem fall 
noteras syskon som flyttat sedan utvandringen skett. ( 46 .3,4 ,5 ,  10). Två av dessa 
har tidigare varit i Sverige och har även nu Sverige som destination, medan två 
flyttar inrikes och en utvandrar till Amerika ( 1 899). I en del av emigranternas fa
miljer kan vi ändå spåra en tradition med rörlighet till Sverige under vissa perio
der. Denna framträder speciellt i fig. 46 . 1 . , 46.3. och 46 .  10. I dessa familjer före
tar flera syskon årligen återkommande arbetsvandringar till Sverige. Här är det 
även skäl att påpeka att Karl KarlFredriksson Mamrelund, som utvandrade 
1872, tidigare hade vistats i Sverige i tre olika repriser. Det är troligt att han i 
Sundsvallsdistriktet fick den första konkreta informationen om Amerika. Detta 
bör även i någon bemärkelse gälla en del av de andra utvandrarna ; fem av de tio 
första emigranterna hade tidigare varit i Sverige. 

Studeras rörlighetsmönstren inom de 29 familjer, vilka finns med i fig. 46 ,  fin
ner vi ytterst få med ett enhetligt beteende. I 2 1  familjer flyttar minst två syskon 
och endast i 3 av dessa är destinationen densamma för alla (46. 1 . , 46 . 5 . ,  46 .7 .). I 
hela 18  familjer förekommer rörlighet till två eller tre destinationer i skiftande 
kombinationer enligt följande : Sverige-Amerika-inrikes (8), Sverige-Amerika 
(6), Sverige-inrikes (3) och Amerika-inrikes ( 1 ). Att döma av detta tycks det ha 
varit ovanligt med konformitet ifråga om flyttningsbeteende inom en och samma 
familj, åtminstone om familjen följs under en längre period. Det vore dock för
hastat att härav dra slutsatsen att syskon inte påverkade varandra ifråga om flytt
ningar. Om vi granskar rörligheten i familjerna under kortare delperioder, och 
bortser från tidigare flyttningar, finner vi flera exempel på likformighet. Av fig. 
46 .2 .  framgår att två bröder utvandrar samtidigt till Amerika på 1890-talet, och i 
fig. 46.4 . ,  46 . 5 .  och 46. 1 0. får vi ytterligare exempel på syskon, vilka utvandrar 
samtidigt eller under en kort tidsperiod. Det är alltså viktigt att beakta tidsfaktorn 
då en bedömning av flyttnings beteendet skall göras, speciellt om nya alternativ för 
rörligheten tillkommer under den period undersökningen omfattar. 

Genom att alla syskon och kusiner till de tio första utvandrarna medtagits i re
dovisningen i fig. 46,  får vi även besked om hur många personer som aldrig flyttat 
utomsocknes och samtidigt också vetskap om hur dessa res tanter' fördelar sig på 
de olika familjerna. Av populationens 1 30 personer vistades 70 eller 53,8 % i 
något skede av undersökningsperioden på annan ort, och flyttningar förekommer 
i 27 av de 29 familjerna. Dessa tal visar på en hög rörlighet. Huruvida det ut
gående från de anförda talen går att dra slutsatser om rörligheten i Petalax under 

' Jfr Neymark 196 1 ,  s. 47; Forsberg 1 964, s. 22. 
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Tabell 2 8 .  Antal flyttare och restanter samt rörlighetens inriktning i tre åldersgrupper i fig. 
46 .a 

Destination 
Antal Restan-

Födelseår indiv. Flyttare ter Inrikes Sverige Amerika 

1851-60 30 17 13 6 20 2 

186 1 - 7 0  32  19 1 3  9 9 5 

1 871- 80  2 3  5 17  6 

a I kolu mnen destinat ion har det totala antalet utresor för varje flyttare inräknat s. 

Källa: Fig. 46 .1-10. 

Övr . 

slutet av 1800-talet låter sig inte bedömas. Det är möjligt att andelen individer i 
socknen, vilka flyttat var något lägre än dessa siffror anger, eftersom populatio
nen grundar sig på 10 familjer med dokumenterad rörlighet. 

Andelen restanter varierar betydligt. I en del familjer stannar endast ett av sex 
syskon hemma (46.10.), i andra åter flyttar en person i en syskongrupp på fem 
( 46.10.). I den sistnämnda familjen är det fråga om en person, som bedrev handel 
på Sverige med lantmannaprodukter, inhysesänkan Greta Stina Isaksdotter Fant, 
f. 1840. Mellan åren 1874 och 1890 företog hon 35 resor till Sverige. 

Tidigare påpekades de stora åldersskillnaderna mellan individerna i populatio
nen. För att kunna jämföra individerna sinsemellan i fråga om rörlighetsmönster 
och benägenhet måste de grupperas enligt födelsetid och följas fram till en viss ål
der. 

I tab. 28 redovisas andelen flyttare respektive restanter, samt rörlighetens in
riktning för personer födda 1851-60, 1861-70 och 1871-80. Ifrågavarande in
divider har följts fram till 29 års ålder, d.v.s. kategorin födda 1 85 1 -60 t.o.m. 
1880, födda 1861-70 till år 1890, och den tredje kategorin till och med år 1900. 
Eftersom de flesta individerna flyttade första gången vid omkring 20 års ålder ger 
beteendet i de tre kategorierna samtidigt en bild av rörligheten under 1870-talet, 
1880-talet och 1890-talet. 

Det framgår att andelen flyttare är ungefär lika stor i de två första kategorier
na, medan rörligheten är markant lägre i kategorin 1871-80. Även ifråga om 
destination kan tydliga skillnader mellan kategorierna förmärkas. Sveriges andel 
minskar kontinuerligt fram till 1890-talet, medan antalet utvandrare till Amerika 
ökar. Detta överensstämmer väl med den allmänna utvecklingen av den utrikes 
rörligheten i Petalax under dessa decennier Ufr tig. 20). Flyttningar inrikes före
kommer inte alls i gruppen födda 1871-80. Detta får till en del tillskrivas slump
faktorer p.g.a. det låga antalet noteringar, men kan även sägas spegla den för
ändring som skedde i rörlighetsmönstren i 1890-talets Petalax Ufr tab. 20). Grup
perna födda 1851-60 och födda 1871-80 representerar två olika generationer. 
En jämförelse mellan dessa antyder två saker. För det första har den äldre genera
tionen en avsevärt högre rörlighet med drygt 50 % flyttare mot bara 1/5 för den 
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Tabell 29 .  Den sociala sammansättningen i Amerikau tvandringen från Petalax 187  2-1905 i 
absoluta  ta l  (totala antalet flyttningsenhetcr) .  

År/period/ 1872  1879  1881- 1886- 1891- 1896- 190 1 -
socialgrupp 85 90 95 1900 05 

2 

Il 2 3 

II I  2 2 1 5  100 88 119 128 

IV 5 2 

V 15 25 55 55 56 

Summa 2 2 31 128  151 176 189 

Källa: Passjournaler 1872 -1905 , YLA. 

yngre, och för det andra framträder skillnader i flyttningstradition, med dominans 
för Sverige under 1870-talet och dominans för Amerika under 1890-talet. 

7.4. Spridningen mellan och inom olika socialgrupper 

Undersökningen skall nu inriktas på ett studium av spridningen av Amerika
emigrationen mellan och inom sociala grupper. Kan vi i Petalax finna en vertikal 
och horisontell spridning av samma slag som kunde utläsas av Normans och 
Kronborg-Nilssons undersökningar? 

I tab. 29 har utvandrarna 1872-1905 grupperats enligt den tidigare använda 
femgradiga sociala skalan. De tidigaste utvandrarna hörde till bondegruppen. Un
der perioden 1881-85 finns accepterare i både bondegruppen och gruppen obe
suttna; en spridning nedåt i den sociala hierarkin har alltså ägt rum. I detta sam
manhang kan vi bortse från noteringen i grupp Il, f.d. lanthandlanden Erik Jans
son, eftersom han inte reste som emigrant. Av den fortsatta utvecklingen ser vi att 
utvandring från grupp Il och IV börjar 1886-90 att vi sedan ständigt har ett fåtal 
emigranter i dessa grupper. Perioden 1901-05 täcker Amerikaemigrationen hela 
den sociala skalan, sedan ingenjören Erik Reinhold Sten och kyrkoherdedottern 
Aina Ingrid Wilenius utvandrat 1902 respektive 1905.2 

Den erhållna bilden överensstämmer i sina huvuddrag med de resultat, som 
framkom i Normans och Kronborg-Nilssons studier. Antalet emigranter i grup
perna I, Il och IV är visserligen litet, beroende på den ringa andel av totalbefolk
ningen dessa svarade för, och någon egentlig tillväxt av utvandringen i dessa grup
per kan vi inte tala om. Men det faktum att de första accepteringarna återfinns 
först sedan utvandringen från bondegruppen och grupp V pågått en tid gör att vi 
kan säga att en spridning ägt rum. Tar vi 1870-talet som utgångspunkt får vi först 
en spridning nedåt i den sociala hierarkin, från grupp III till grupp V, sedan en 

2 Passjournaler 1902, 1905, YLA. 
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Tabell 30 .  Amerikau tvandrarna från Pe talax 1 886 - 1 905 fördelade enligt soc ia lgrupp still
hörighe t i procent, samt  den procentue lla fördelningen av Pe talax to talbefo lkning på social
grupper åren 1 890  och 1 90 1 . 

Socia lgrupper 

I l  I I I  IV V Totalt 

U tvandr ing 

1 886 -90  1 ,6 78 , 1 0 ,8 1 9 ,5 1 00 
1 89 1 -95  2 , 0  58 , 3  3 , 3  36 ,4  1 00 

Tota/befolkningen 
är 1 890 0,4 2 ,5 7 1 ,8 0 ,7  24 ,6 1 00 

Utvandring 

1 896-00 0 ,6  67  ,6  0 ,6 3 1 , 3 1 00 
1 90 1 -05  1 , 1  0 ,5  6 7 ,7 1 , 1 29 ,6 1 00 

Totalbefolkniniena 

är 1 90 I 4,9  78 , 1  1 7 ,0 1 00 

a Vid be räkningen av befolkningens förde lning på socialgrupper 1 9 0 1  h ar uppgi fterna i Gebhard 
1 9 1 3 använts .  Det är inte möj ligt a t t  u r  Gebhards redovi sning särskilj a  på grupp I och I l  e ller 
grupp IV och V, därför har de sammanslagits. 

Källa: Passjou rnaler 1 886- 1 905 ; M antalslängd 1 890 ,  YLA;  Gebhard 1 9 1 3 ,  s .  30- 3 1 ,  1 04- 1 0 5 .  

spridning uppåt till grupp I l  och samtidigt även nedåt till grupp IV, och slutligen 
en fortsatt spridning uppåt i och med att utvandringen berör också grupp I. Sprid
ningen är till vissa delar oklar. Således kan grupp IV ha påverkats både av bonde
gruppen och den obesuttna gruppen. Det torde dock inte råda något tvivel om att 
vi här har att göra med både en vertikal och en horisontell spridning. 

I samband med att kontaktmönstren i Petalax undersöktes konstaterades att 
kontakterna mellan besuttna och obesuttna var tämligen omfattande och att 
någon påtaglig barriär mellan dessa grupper inte kan ha funnits. Härom vittnar 
även den snabba spridningen av Amerikaemigrationen till grupp V; 1881-85 är 
antalet flyttningsenheter lika stort i grupp III och grupp V. Följs utvecklingen 
framåt i tiden framgår dock att bondegruppen har en betydligt starkare tillväxt än 
grupp V. Detta visar att utvandringen till Amerika snabbare vann fotfäste bland 
bondebefolkningen, och under hela den studerade perioden kom ca 2/3 av ut
vandrarna från grupp 111.3 

Men en mätning i absoluta tal kan inte ange utvandringsbenägenheten inom oli
ka socialgrupper. För att få en uppfattning om denna måste talen relateras till res
pektive grupps andel av socknens totalbefolkning. 

Av tab. 30 bekräftas att grupp 111 hade hög utvandring 1886-90. Denna grupp 

3 Bondebefolkningen i Petalax svarade för en betydligt högre andel av utvandringen till Amerika 
än bondegruppen i landet i övrigt. Bondekategorins andel av Finlands totala Amerikautvandring 
var: 1873 53,6 %, 1882 48,0 %, 1893 34,3 % och 1 902 28,4 %. Kero 1974, s. 85 .  
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Fig. 47. Tillväxten av rörligheten från Petalax 
till Sverige och Amerika 1861-1895 inom 
socialgrupperna III och Y uttryckt med i me
deltal nytillkomna flyttningsenheter per femårs
period. (1896-1905 medeltal flyttningsenheter 
per femårsperiod till Amerika.) 
Källa : Passjournaler 1861-1905, YLA. 

Anta l  
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1 0  

Soc.1algrupp 1 1 1  
Socialgrupp V 

Totala antalet 
f lyttningsenheter 

1861 66 71  76 81  86 91 96 01 
- 65 -70 -75 - 80 -85 ·90 -95 ·1900 ·OS 

svarade då för 78,1 % av utvandringen medan dess andel av befolkningen år 1890 
var 71,8 %. Emigrationsbenägenheten var avsevärt lägre inom den obesuttna 
gruppen denna period, men i början av 1890-talet ökar de obesuttnas andel till 
36,4 %, ett tal vilket klart överstiger denna socialgrupps proportion av befolkning
en. Under senare delen av 1890-talet och under de första fem åren efter sekelskif
tet visar grupp V den högsta utvandringsbenägenheten i socknen och svarar för 
31,3 resp. 29,6 % av socknens emigration, vilket är nästan dubbelt högre än grup
pens andel av befolkningen år 1901. 

Bondekategorins andel av utvandringen minskade med ca 20 procentenheter i 
början av 1890-talet, till 58,3 % men steg åter omkring sekelskiftet till drygt 67 %, 
vilket är ca 10 procentenheter under kategorins andel av befolkningen. Det stora 
flertalet av de utvandrare som tillhörde bondekategorin var bondsöner och -dött 
rar. En granskning av sammansättningen 1881-1900 visar att bönderna svarade 
för 1/3 av gruppens utvandring 1881-85. Perioden 1886-90 var böndernas an
del 37 %, men under 1890-talet minskar inslaget av bönder till 15,4 % 1891-95 
och 15,1 % 1896-1900. Andelen bönder inom bondekategorin i den transoceana 
utvandringen från Finland var 29,3 % 1873, 31,6 % 1882, 27,6 % 1893 och 
20,2 % 1902.4 

I fig. 4 7 redovisas tillskottet av nya accepterare inom kategorierna 111 och V 
1861-1895 uttryckt med i medeltal nytillkomna flyttningsenheter per femårspe
riod. Som jämförelse har förloppet av rörligheten till Sverige under samma period 
medtagits. För Amerika har dessutom utvecklingen mätt i totala antalet flytt
ningsenheter under perioden 1896-1905, redovisats. 

Vi finner väsentliga skillnader mel lan spridningen av rörligheten til l  Sverige och 
Amerika inom de båda socialgrupperna. För Sverige sammanfaller i stort sett till
växtkurvorna ända från början av undersökningsperioden, och vissa perioder 

4 Passjournaler 1881-1900, YLA; Kero 1974, s. 85. 
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svarar grupp V för flertalet nya accepteringar, vilket innebär att Sverigerörlighe
ten i högre grad än utvandringen till Amerika attraherade de obesuttna, och sam
tidigt att det i denna grupp var vanligare att resa till Sverige än i bondegruppen. I 
utvandringen till Amerika däremot är, såsom påpekats, tillväxttakten olika i 
grupp 111 och V, och perioden 1891-9 5 uppträder även motsatta tendenser inom 
dessa grupper med en tillfällig avmattning i grupp III och fortsatt ökning i grupp 
V. 

Tillväxten av rörligheten till Sverige och Amerika kan jämföras med Morrills 
spatio-temporala modell (jfr V.5 .) om vi i stället för rum och tid använder kompo
nenterna social tillhörighet och tid och talar om en socio-temporal modell. Även 
en annan modifiering måste göras. I stället för mätning vid skilda tidpunkter (T 1, 
T 2 o.s.v.) beaktas förloppen för olika socialgrupper under hela undersökningspe
rioden. 

I rörligheten till Sverige återfinns inga nämnvärda skillnader mellan förloppen 
men i utvandringen till Amerika beskriver kurvorna för grupperna 111 och V delvis 
skilda förlopp, vilka kunde beskrivas på samma sätt som Morrill gör i sin modell ; 
vi har nämligen samma kännetecken som i denna. För det första börjar ut
vandringen i de båda grupperna vid olika tidpunkter, och för det andra har vi olika 
tillväxttakt, med en konstant uppgång i grupp III fram till 1901-05 (med undan
tag för perioden 1891-95), och med en stagnation av tillväxten i grupp V redan 
1896-1900. Denna stagnation kan vara ett tecken på att tillväxten inom grupp V 
nått mättnadsfasen, samtidigt som spridningen inom grupp 111 befinner sig i till
växtfasen. Eftersom utvecklingen efter 1905 inte varit möjlig att klarlägga här kan 
dock ingen säkrare fasbestämning göras. 

Om en indelning av bondekategorin skulle göras vore det möjligt att närmare 
precisera tillväxten inom denna kategori. Såsom ovan visats svarade bönderna för 
en betydande del av ökningen under 1880-talet, medan bondesöner- och döttrar i 
huvudsak svarade för tillskottet under 1890-talet. En uppdelning av bönderna och 
deras barn i kategorier enligt brukningsenheternas storlek skulle troligen kunna 
visa på skillnader i accepteringstakt i olika kategorier. Det är tänkbart att tillväx
ten av Amerikautvandringen inom småbrukargruppen skulle visa större likheter 
med ökningen inom den obesuttna gruppen än med den övriga delen av bonde
gruppen, eftersom småbrukarna låg relativt nära grupp V i den sociala hierarkin. 

Analysen av spridningsförloppen inom olika socialgrupper ger vid handen att 
separata förlopp kan urskiljas över tid, och att vi vid sidan av en spatio-temporal 
modell även kan använda en socio-temporal modell för att beskriva delkomponen
ter i spridningen av en innovation. 

8. Sverige eller Amerika 

Det har redan i flera sammanhang framgått att rörligheten till Sverige från Petalax 
går ner i samband med att Amerikaemigrationen från socknen ökar i omfattning 
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(fig. 20, 36, 4 7). Allmänt sett förefaller det som om Sverigerörligheten skulle 
trängas ut av emigrationen till Amerika ; att alternativet Amerika från 1890-talets 
början och framåt i tiden absorberat praktiskt taget all rörlighet utrikes. Men före
ligger verkligen en konkurrenssituation mellan bestämmelseorterna i Sverige och 
Amerika, eller kan det tänkas att de är komplement till varandra och att nedgång
en i rörligheten till Sverige beror på förändrade förhållanden antingen i mottagar
områdena i Sundsvallsdistriktet eller i Petalax? I det följande skall dessa frågor 
närmare belysas. 

Först av allt är det viktigt att bestämma om rörligheten till Sverige och Ameri
ka är jämförbara fenomen. 5 Den yttre/ormen är likartad eftersom vi i båd� fallen 
har att göra med rörlighet inom migration area.6 Likaså fanns likheter i strukturen 
i det att resor, arbetsvandringar och flyttningar ingick i rörligheten till såväl Sveri
ge som Amerika (III .5 .3. 1 .). Överensstämmelse beträffande form är i och för sig 
en nödvändig men för den skull inte tillräcklig förutsättning för att vi skall kunna 
anse att det är fråga om samma fenomen. Såsom framhållits av en rad antropolo
ger bör förutom formen även innebörden och funktionen (form-meaning
function) vägas in vid en bedömning. 7 Detta krav grundar sig på iakttagelsen att 
ett bestämt föremål eller ett beteende kan användas eller uppfattas på olika sätt i 
skilda samhällen. Om t.ex. en symaskin ställts på en synlig plats i ett hem, men 
aldrig används för sömnad kan det hävdas att denna inte längre är "samma" före
mål som en symaskin som används för sitt ursprungliga syfte. Likaså anses det att 
accepteringen av t.ex. kristendomen skedde från olika utgångspunkter från sam
hälle till samhälle och att kristendomen hade varierande innebörd och funktion 
dels beroende på var den uppträdde, dels beroende på vilken tidsperiod som av
ses.8 

De anförda kraven och exemplen kan kanske tyckas vara mindre tillämpliga då 
det gäller att jämföra rörligheten till Sverige och Amerika från Petalax, eftersom 
vi här hela tiden behandlar samma ort. Men är Petalax egentligen "samma ort" 
under 1 870-talet och 1880- och 1 890-talet? Kan vi anse att det i huvudsak råder 
överensstämmelse mellan 1 870-talets och 1890-talets normer? Svaret på denna 
fråga är givetvis nej, ty överensstämmelse förutsätter att inga nya impulser till
förts vare sig utifrån eller från det egna samhällets medlemmar, att samhället allt
så var helt statiskt. Ett dylikt samhälle är i sig otänkbart.9 Även i ett från omvärl
den relativt isolerat samhälle sker ständigt förändringar i normer och värderingar 

5 Jfr Åkerman 1971, s. 96. 
6 Amerika ingick redan 1881-85 i P etalax migration area. Skillnaderna i avstånd till Sverige och 

Amerika är givetvis stora, men de omfattande kontakterna med Amerika under slutet av 1880-talet 
torde ha medfört att dessa differenser inte subjektivt upplevdes som speciellt påtagliga. 

7 Linton 1936, s. 402-404; Katz -Levin-Hamilton 1963, s. 240-241. 
8 Katz-Levin-Hamilton 1963, s. 240-241. 
9 Beträffande distinktionen mellan statiskt och dynamiskt betraktelsesätt se Reinders 1970, s. 

8-17. 

1 65 



genom att varje ny individ och ny generation i någon bemärkelse tillför samhället 
nya kunskaper. Det kan röra sig om omformuleringar av befintliga kunskaper, 
nyskapande inom det egna samhällets ram, eller om acceptering av impulser från 
omvärlden. Beroende på vilka tidsperioder som jämförs kan större eller mindre 
överensstämmelse förväntas. Om två närliggande tidsperioder tas som jämförel
seobjekt bör likheten vara större än om perioderna ligger långt ifrån varandra, ty 
då har vi att göra med i stort sett samma population under de båda perioderna. En 
jämförelse mellan 1870-talets och 1890-talets Petalax blir följaktligen även en 
jämförelse mellan två rätt olika populationer, vilka samtidigt representerar två 
skilda generationer, om vi med generation avser individer i det åldersband, i vilket 
den högsta mobiliteten vanligen finns (15-35 år). 1 Samtidigt bör det också beak
tas att vi under alla tidsperioder har att göra med flera generationer, och att detta 
innebär att flera normsystem förekommer parallellt. 2 

En detaljerad undersökning av förändringarna i normsystemet i Petalax under 
slutet av 1800-talet är inte möjligt att göra ; därtill är det tillgängliga materialet 
alltför bräckligt. Men genom att ta fasta på mätbara förändringar i socknen och i 
migration area under detta skede i form av näringsstruktur, social struktur, rörlig
hetens inriktning o. likn. kan vi bilda oss en uppfattning om graden av förändring. 
Om en betydande omstrukturering ägt rum kan vi anta att denna torde ge utslag 
även i form av vissa förändringar i normer och värderingar. 

I samband med att näringsstrukturen i Petalax behandlades framkom att sock
nen inte berördes av den begynnande industrialiseringen under 1800-talets slut. 
Jordbruket var alltfort den dominerande näringsgrenen (jfr 111.4.). Inom jord
brukssektorn skedde emellertid förändringar, vilka fick återverkningar på syssel
sättningsläget i socknen. En ökad hemmansklyvning i kombination med en viss 
mekanisering av jordbruksarbetet medförde att behovet av pigor och drängar 
minskade drastiskt under slutet av 1800-talet. Detta i sin tur ledde till att jordbru
ket i allt mindre omfattning kunde ge sysselsättning åt nya grupper, vilka inträdde 
i arbetslivet. Utvecklingen i grannsocknarna var likartad, och för att överhuvudta
get få en dräglig försörjning var Petalaxborna tvungna att söka arbete utanför 
hemsocknen och grannsocknarna. Arbetsvandringar till det närliggande Väster
norrland blev under 1870- och 1880-talen lösningen på sysselsättningsproblemen. 
Samtidigt uppstod även en tämligen omfattande utförsel av lantmannaprodukter 
från socknen till Sundsvallsdistriktet. Omkr. 20 personer från Petalax idkade han
del med lantmannaprodukter under 1870- och 1880-talen (jfr IIl.5.3.2.). 

Rörligheten till Sverige torde ha medfört en rad betydande förändringar i gäl
lande värderingar och normer i Petalax. Genom kontakterna med Sundsvallsre
gionen och framför allt genom arbete inom sågverksindustrin kom stora delar av 
socknens befolkning i direktkontakt med "industrisamhället" och urbana för-

' Norling-Rydberg 1965, s. 33; Åkerman 1971, s. 80; Kronborg-Nilsson 1975, s. 64-68. 
2 Torstendahl I 975, s. 57, 286. 
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hållanden. I denna miljö rådde delvis andra organisatoriska och beteendemässiga 
förhållanden än på den agrara hemorten och det är sannolikt att de som vistades i 
Sundsvallsregionen i många avseenden tillägnade sig nya värderingar.3 Vi kan på 
goda grunder anta att stora delar av befolkningen i Petalax blev "industrialisera
de" trots avsaknaden av industri i socknen. Även i ett annat väsentligt avseende 
torde arbetsvandringarna till Sverige ha påverkat gällande värderingar. Under 
1880-talet kan det inte längre ha ansetts vara avvikande att någon del av året vis
tas på främmande ort för att klara sin försörjning. 

Behovet av arbete utanför hemsocknen kvarstår under hela 1800-talet. Av det
ta kan vi sluta oss till att utvandringen till Amerika bör ha fyllt i stort sett samma 
behov som arbetsvandringarna till Sverige. Därmed skulle Amerikaemigrationen 
även till innebörd och funktion i huvudsak vara jämförbar med rörligheten till 
Sverige; vi har alltså att göra med två i flera avseenden konkurrerande alternativ. 

Studerar vi förloppet av utvandringen från Petalax till Amerika under introduk
tionsfasen, 1871-1885, (tig. 36) finner vi att tillväxten i Amerikaemigrationen un
der denna fas överhuvudtaget inte påverkar rörligheten till Sverige ; denna visar 
nämligen 1881-85 en uppåtgående tendens. Först under perioden 1886-90 finns 
en antydan om ett samband mellan rörligheten till Sverige och Amerika. Denna 
period noteras en betydande nedgång i antalet nytillkomna flyttningsenheter till 
Sverige samtidigt som utvandringen till Amerika växer. Samma tendens återfinns 
perioden 1891-95. Här framkommer drag liknande dem som tidigare konstate
rats i förhållandet mellan inrikes utflyttning och utrikes rörlighet. Vid analysen av 
relationerna mellan dessa visade det sig att en stark tillväxt i rörligheten utrikes 
inte omedelbart resulterade i en nedgång i utflyttningen inrikes, men att en påver
kan gör sig gällande i ett längre tidsperspektiv (jfr 111.5 .4.). Det förefaller rimligt 
att hävda att den starka traditionen med rörlighet till Sverige utgjorde ett hinder 
för tillväxten av utvandringen till Amerika i början av 1880-talet. Men samtidigt 
bör det framhållas att traditionen med rörlighet till Sverige, paradoxalt nog, kan 
ha medverkat till att Amerikautvandringen från Petalax blev betydande. Arbets
vandringarna till Sundsvallsdistriktet torde, såsom ovan påpekats, ha åstadkom
mit vissa normförändringar i socknen - man blev van vid industriarbete och bor
tarbete. Mot denna bakgrund var inte en resa till Amerika något helt nytt i 1880-
talets Petalax. I flera avseenden överensstämde utvandringen till Amerika med 
gällande värderingar. 

Men kan då nedgången i Sverigerörligheten förklaras enbart med att denna 
blev undanträngd av det nya alternativet Amerika? Fanns det också andra fakto
rer i Petalax eller i Sundsvallsdistriktet, vilka bidrog till nedgången? 

Såsom tidigare betonats (V.3.) sammanfaller svängningarna i kurvan över 
Sverigerörligheten från Petalax väl med konjunkturerna inom sågverksindustrin i 

3 Beträffande förändringar i värderingar och beteenden under övergången från det förindustriella 
till det industrialiserade samhället se t.ex. Torstendahl 1975, s .  57. 
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Västernorrland. Under senare delen av 1880-talet var konjunkturerna överlag 
goda med kraftigt stigande exportintäkter under åren 1887-89. Vid 1890-talets 
början inträder en stagnation inom sågverksindustrin, och denna varar i Sunds
vallsdistriktet fram till 1894 då produktionen åter ökar.4 Krisen inom sågverksin
dustrin driver utvandringen från Västernorrland i höjden och 1892 och 1893 kul
minerade emigrationen från länet.5 Svårigheten inom sågverksindustrin bidrog 
säkert i hög grad till att minska arbetsvandringarna från Petalax till Sundsvalls
distriktet perioden 1891-95, och den höga utvandringen från detta område 
påverkade troligen även emigrationen från Petalax. 

Ytterligare en omständighet bidrog till att minska kontakterna med Sverige. 
Det expansiva Sundsvallsdistriktet hade ända sedan början av 1870-talet varit 
beroende av import av stora mängder livsmedel för att klara försörjningen. Inför
seln av lantmannaprodukter från Finland fick under årens lopp en allt större bety
delse, och köttimporten från utlandet behärskades tidvis nästan helt av de fin
ländska produkterna.6 Från finländsk sida sköttes handeln av ett stort antal bön
der och obesuttna, vilka sålde sina produkter direkt till kunderna på "Finntorget" 
nere vid hamnen i Sundsvall, eller till lokala uppköpare. 7 Denna handel minskade 
avsevärt sedan livsmedelstullar införts i Sverige år 1888. 8 Av förteckningarna 
över utgivna hinderlöshetsintyg för utrikes pass framgår att Petalaxborna prak
tiskt taget upphörde med sin tidigare så omfattande utförsel av lantmannapro
dukter fr.o.m. år 1889. 9 De svenska tullagarna bidrog alltså också till nedgången i 
rörligheten till Sverige från Petalax. 

I slutet av 1880-talet förändrades utvandringen från Finland till Amerika såtill
vida att det blev möjligt att resa direkt från Finland till Atlantfartygens av
resehamnar i Danmark, England och Tyskland. 1 Tidigare hade utvandringen i 
huvudsak skett via svenska hamnar, framför allt över Göteborg. I början av 1890-
talet blev Hangö den främsta utresehamnen, med följd att den finländska ut
vandringen över Göteborg minskade kraftigt. 2 Den nya transportleden bidrog till 
att Amerikaresan blev både billigare3 och mindre komplicerad. Nu kunde ut
vandrarna från Österbotten nå avreseorten direkt med tåg, medan de tidigare varit 
hänvisade till att först åka båt över till Sverige och sedan företa en lång tågresa till 
Göteborg. 

Ovan sades att rörligheten till Sverige var ett hinder för tillväxten av ut
vandringen till Amerika. Hur verkade i så fall detta "hinder"; var Amerikaemig-

4 Tedebrand 1972, s. 36-37. 
5 Ibid., s. 129-130. 
6 Nilsson 1921-22, s. 489, 491-492. 
7 Ibid., s. 493; Rosenholm 1965, s. 212-216; Utgående tulljournaler 1870-1890, YTA, YLA. 
8 M ontgomery 1921, s. 164-165; Ybl 2.8.1893. 
9 Förteckningar över utgivna hinderlöshetsintyg 1889-1899, LMA, YLA. 
1 Kero 1974, s. 135-152. 
2 Wester 1969, passim; Wester 1970, passim; Kero 1974, s. 24-28, 36. 
3 Kero 1974, s. 143. 
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Tabell 3 1 .  Utvandrare till Amerika frän Pctalax 1 87 1 - 1 895 , v ilka tid igare v i stat s i Sverige. 
Absoluta ta l  och procent beräknat på antalet ny ti l lkomna flyttningsenhcter .  

N yti l lk .  fl . enh.  t i ll Tid igare i Sverige 
A rnenka 

Period (N ) (N) % 

187 1 -80 4 3 ( 7 5 .0) 

1881 -85 30 1 2  (40 ,0) 

1886- 90 1 1 9  37 3 1 , 1  

189 1 - 95 1 44 28 1 9 ,4 

Källa: Passjournaler 1 87 1 - 1 89 5 ,  YLA. 

ranterna huvudsakligen personer, vilka inte hade erfarenhet av förhållandena i 
Sundsvallsdistriktet eller hörde de till socialgrupper med mindre intensiva Sverige
kontakter eller till andra åldersgrupper? 

I tab. 31 framgår att det bland Amerikautvandrarna fanns ett betydande inslag 
av individer, vilka tidigare hade vistats i Sverige. Av de fyra utvandrarna under 
1870-talet hade tre tidigare arbetat i Sundsvallsdistriktet och under perioden 
1881-85 var motsvarande siffror 12 av 30. Under senare delen av 1880-talet och 
början av 1890-talet minskar andelen successivt och 1891-95 hade 19,4 % av 
Amerikaemigranterna tidigare vistats i Sverige. Av de anförda talen kan vi utläsa 
att Amerikautvandringen till en del skedde på bekostnad av rörligheten till Sveri
ge, ty det kan förväntas att en person som tidigare varit i Sverige även vid en an
dra utresa väljer denna destination. Samtidigt är det troligt att många av dem som 
arbetat i Sundsvallsdistriktet där hade fått impulser, vilka ledde fram till utvand
ringsbeslutet. Minskningen i andelen utvandrare, som i något skede varit i Sverige, 
i början av 1890-talet skall sättas i samband med den minskade rörligheten till 
denna destination. 

Tidigare konstaterades att bondegruppen i Petalax 1886-90 var den social
grupp, vilken hade den högsta utvandringsbenägenheten till Amerika i socknen 
(tab. 30). Och ur fig. 4 7 kunde utläsas att antalet nytillkomna flyttningsenheter 
från grupp V i rörligheten till Sverige till antalet var ungefär lika många som mot
svarande tal för grupp III. Detta innebär att de obesuttna hade en högre rörlighet 
till Sverige än grupp III, eftersom gruppen utgjorde en mindre andel av totalbe
folkningen än bondegruppen. 

För att få exaktare besked om rörligheten till Sverige inom olika socialgrupper 
och om eventuella förändringar i denna har i tab. 32 alla individer, som tog ut pass 
till Sverige 1876-1895, grupperats enligt social tillhörighet. En bedömning av de 
olika gruppernas rörlighetstal kan göras genom att jämföra deras andel av Sveri
gerörligheten med gruppens andel av befolkningen i Petalax. 

Det visar sig att de obesuttna (grupp V) även då alla passtagare inräknas, har 
den högsta rörligheten till Sverige. Perioden 1876-80 rekryteras 52,5 % av alla 
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Tabel l  3 2 .  Befo lkningsrörlighctcn från Peta lax t il l  Svi;rigc 1 87 6 - 1895  fördelad på social-
gruppsti l lhörighet i ab solu ta tal och i p rocent , samt Petalax totalbefo lkning fördelad enl igt 
soc ialgruppsti l lhörighet åren 1880 och 1 890 i p rocent . (Totala antalet individer . ) 

Socialgrupper 

I l  I l [  I V  V Totalt 

187 6-80 (N) 1 2 1 3 I 2 38 45 3 
%, 0,2 47 ,0 0,2 5 2 ,5 1 00 

188 1 -85 (N)  1 3  1 87 2 264 466 
% 2 ,8 40 , 1  0,4 5 6 ,7 1 00 

Tota /befolkningen 
år 1 880 % 0,8 1 ,0 5 9 ,5 0,4 38,3 1 00 
1886 - 9 0  (N) 2 1 28 2 1 24 256 

% 0,8 5 0 ,0 0 ,8 48 .4 1 00 
1 89 1 - 95 (N)  20 33 5 3  

% 3 7 ,7 6 2 , 3  1 00 
Tota/befolkningen 
år 1890 % 0.4 2 ,5 7 1 ,8 0 ,7 24,6 1 00 

Källa : Passjou rna ler 1 876- 1895 , VLA;  Mantalslängd 1 880,  1 890 ,  YLA . 

utresande till Sverige från denna grupp, och 188 1 -85 är andelen 56,7 % .  De obe
suttna utgjorde år 1 880 38,3 % av socknens totalbefolkning . Under slutet av 
1880-talet noteras en nedgång för grupp V till 48,4 %, men under de första fem 
åren av 1890-talet domineras rörligheten till Sverige mera än någonsin tidigare av 
obesuttna, vilka nu svarar för hela 62,3 % .  Denna dominans blir ännu mera mar
kerad om vi samtidigt beaktar att gruppens andel av totalbefolkningen år 1890 
minskat till 24,6 % .  

Ser vi till de absoluta talen finner vi vissa olikheter mellan grupp 111 och grupp 
V .  I grupp 111 visar Sverigerörligheten en konstant sjunkande tendens under hela 
undersökningsperioden . Den största minskningen inträder 1 89 1-95 då bortfallet 
är hela 108 individer eller 84,4 % jämfört med den föregående perioden . Inom 
grupp V kulminerar arbetsvandringarna till Sverige 188 1 -85 med 264 individer, 
vilket betyder en ökning med 10,9 % från 1876-80 . Under slutet av 1 880-talet 
minskar detta antal med drygt 50 % och denna tendens fortsätter i början av 
1 890-talet då nedgången är 73,4 % .  

Det framgår alltså med all tydlighet att rörligheten till Sverige från Petalax 
vann den största spridningen inom grupp V och inom denna grupp bör även tradi
tionen ha varit starkast . Detta understryks ytterligare om rörligheten inom grupp 
111 och grupp V räknas i promille av resp . grupps befolkningstal (tablå s .  17 1 ) . 

Skillnaderna är som synes betydande . Rörligheten till Sverige i grupp V är ca 
två till tre gånger högre än i grupp III ; under perioden 189 1 -95 ännu högre . 

De obesuttnas omfattande kontakter med Sundsvallsdistriktet och starka in
riktning på detta område kan ha medfört att spridningen av Amerikautvandringen 
inom denna grupp gick långsammare än i bondekategorin . I tab . 33 granskas för-
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Tabell 33. Befolkningsrörligheten från Petalax ti l l  Sverige och Amerika inom socialgrupp lII 
och V i absoluta ta l och i procent av gruppernas totala externa rörlighet. (Totala antalet ind ivi-
der. ) 

1 88 1 -85 1 886-90 1 89 1 -95 1 896 - 1 900 
(N) % (N)  % (N)  % (N) % 

Grupp III Sverige 187 9 1 , 2  1 28 55 ,4  20 1 7 ,4 2 7  18 ,0  
Amerika 1 8  8,8 1 03 44,6 95 8 2 ,6 1 23 82 ,0 

Summa 205 1 0 0  2 3 1  1 0 0  1 1 5  1 00 1 50 1 00 

Grupp V Sverige 264 93,3 1 24 79 ,5 33 29 ,8 34 34,0 
Amerika 1 9  6 , 7  3 2  20 ,5 7 1  68 ,3 66 66 ,0 

Summa 283 1 00 1 56 1 00 1 04 1 00 1 00 1 00 

Källa: Passjournaler 1 88 1 - 1 900,  YLA. 

Rörligheten till Sverige från Petalax 1876- 1895 i grupp III och grupp V i promille av gruppernas 
befolkningstal åren 1880 och 1890. 

1876-80 
188 1- 85 
1886-90 
189 1-95 

Grupp III 
0/ o o  M FM 

3 1 ,6 
2 7 ,8 
18 ,6 
2 ,9 

Grupp V 
0/ 0 0  MFM 

55,0 
6 1 ,0 
52 ,7  
1 4,0  

delningen av den externa rörligheten på Sverige och Amerika i grupp 111 och 
grupp V närmare under perioden 1881-1900. Det framkommer att förändringen 
i destinationsfördelningen inom de båda grupperna skedde i olika takt. I grupp 111 
förlorar Sverigerörligheten märkbart i betydelse redan 1886-90 då hela 44,6 % 
av den externa rörligheten går till Amerika mot endast 8,8 % perioden innan. I 
grupp V ökade Amerikas andel från 6, 7 % 1881-85 till 20,5 % I 886-90. Sverige 
var alltså det helt dominerande alternativet i denna grupp ännu i slutet av 1880-
talet. Och Sverige var tydligen under hela 1890-talet för många obesuttna ett full
gott alternativ till Amerika, eftersom ca 1/3 av de obesuttna som avreste utrikes 
valde Sverige. Inom grupp 111 däremot var Amerika det vanligaste alternativet un
der 1890-talet med en andel på omkr. 82 % av gruppens totala rörlighet utrikes. 

Skillnaden i förändringstakt i den externa rörligheten i grupp III och grupp V 
under 1800-talets sista decennier visar att den starka traditionen med arbetsvand
ringar till Sverige bland de obesuttna var ett hinder för spridningen av utvandring
en till Amerika i denna grupp. Det är emellertid tänkbart att en bedömning enbart 
med ledning av den procentuella fördelningen av rörligheten utrikes i de två grup
perna är vilseledande. Vi bör här beakta att en resa till Amerika var dyr och att de 
obesuttna troligen hade svårare än det stora flertalet av de besuttna att finansiera 
resan. Arbete i Sundsvallsdistriktet under en eller ett par säsonger kan för många 
obesuttna ha varit det första ledet i en planerad utvandring. Detta kan även ha 
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Tabt· I I  34 .  Passtagare fran Peta lax t i l l  Sverige och A mer ika I 8 8 6 - 90 och l 89 1 -95  fördelade 
pil it ldersgru pper samt passt agarnas m cdelå ldl'r  be räknad på hu vudpersonerna i fly ttn ingscnhct
erna . 

Period/ 
åldersgrupp 

1 8 86 - 90 

36 --

1 6  - 35  

Summa 

Mede la lder 

1 89 1 - 95 

36 

16  - - 35  

Su m ma 

Medelå lder  

Sverige 

( N )  

60  

1 2 2 

3 1 . 8 

7 

4 1  

48  

25 ,6 
--------··· ---

a o m fat t a r  1 88 7 - 90 

% 

3 3 ,0 

6 7 ,0  

1 00 

1 4 ,6 

85 ,4  

1 0 0  

Källa: Pa ssjou nrnkr  1 88 6 - 1 895 . YLA.  

gällt för en del personer i grupp IIL 

Amerika 

2 3  

1 05 

1 2 3  

2 9 , 1  

1 6  

1 35 

1 5 1  

24 ,6  

1 8 .0 

8 2 ,0 

1 00 

1 0 ,6 

8 9 ,4 

1 00 

Om vi så slutligen granskar åldersfördelningen bland passtagarna i Petalax fin
ner vi avsevärda skillnader mellan Sverige och Amerika, speciellt under perioden 
1886-90 (tab.34). Denna period är andelen huvudpersoner över 35 år hela 
33,0 % i rörligheten till Sverige, medan motsvarande tal i Amerikaemigrationen är 
1 8,0 %. Följande period har en utjämning skett, men andelen äldre är fortfarande 
högre i rörligheten till Sverige med 14,6 % mot 10,6 % för Amerika. 

Det är inte möjligt att utläsa någon säker tendens med hjälp av de anförda 
talen. För detta skulle en längre serie vara nödvändig. P.g.a. ofullständiga ålders
angivelser i källmaterial är det inte möjligt att få en bild av åldersfördelningen i 
den externa rörligheten före år 1886. Men förhållandena 1886-90 anger att ut
vandringen till Amerika framför allt attraherade den yngre generationen, medan 
Sverige var det främsta alternativet för den äldre generationen. Och i början av 
1890-talet valde 1 /3 i den äldre åldersgruppen Sverige, medan 1/5 i den yngre 
kategorin reste till Sverige. En jämförelse mellan 1886-90 och 189 1-95 visar att 
1 890-talets kris inom sågverksindustrin i Sundsvallsdistriktet och införandet av 
livsmedelstullar medförde en lägre utrikes rörlighet, framför allt bland personer 
över 35 år. Individerna i denna generation sökte sig inte i ökande omfattning till 
Amerika 189 1-95 , tvärtom minskar denna grupp bland Amerikautvandrarna 
från 23 perioden 1 886-90 till 16  åren 189 1-95 . 

Ovanstående granskning visar på tre väsentliga saker i förhållandet mellan rör
ligheten till Sverige och Amerika. För det första att Amerikautvandrarna från 
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början av 1880-talet i huvudsak rekryterades bland personer, vilka inte tidigare 
vistats i Sverige, för det andra att merparten av accepterarna tillhör socialgrupper 
med mindre intensiva Sverigekontakter, och för det tredje att valet av alternativ i 
rörligheten utrikes i hög grad var betingat av generationstillhörighet. I den genera
tion, som representeras av ålderskategorin 16-35 år under 1890-talet växer en ny 
flyttningstradition fram med Amerika som dominerande alternativ (jfr även 
V. 7.3., speciellt tab. 28). 

9. Innovationer i den interna befolkningsrörligheten 

I framställningen har hittills endast nya alternativ i den externa rörligheten från 
Petalax berörts. Detta innebär dock inte att nya alternativ i den interna befolk
ningsrörligheten betraktas på ett annat sätt. Dessa är, såsom tidigare framhållits 
(IV. 1), innovationer i lika hög grad som nya alternativ i rörligheten utrikes. Ex
emplen i en studie av föreliggande slag kan alltså tas antingen från rörligheten in
rikes eller rörligheten utrikes. I det följande skall förändringarna ifråga om mot
tagarområden för den inrikes utflyttningen från Petalax granskas närmare. 

I samband med att flyttningsfälten för Petalax behandlades (IV.5 .6.1.) fick vi 
klarhet i med vilka orter i F inland socknen hade flyttningskontakter. Av kartorna 
över flyttningsfälten (fig. 31-33) framgick att en stor del av rörligheten inom lan
det skedde på korta distanser och att inga större variationer i närdistansflyttning
arna kunde förmärkas. Däremot varierade uppsättningen av orter vilka låg längre 
bort från Petalax från period till period. Detta ger en antydan om att nya alterna
tiv för utflyttningen inrikes skall sökas bland orter till vilka långdistansflyttningen 
riktade sig. I och för sig är det tänkbart att utflyttningen även till en näraliggande 
ort kan ha innovativa drag om förhållandena på denna ort eller i undersöknings
området radikalt förändras genom industrialisering el. likn. I så fall har vi att göra 
med en förändring i rörlighetens innebörd och funktion. Det förefaller osannolikt 
att ett undersökningsområde helt skulle skulle sakna flyttningskontakter med 
någon grannort, vilken ligger inom det egna landet. Vi kan utgå ifrån att det inte 
går att fastställa någon begynnelsepunkt för utflyttningen till en grannsocken : 
flyttning mellan grannsocknar finns alltid, förutsatt att flyttning inte är kringgär
dad av judiciella påbud. 

En genomgång av utflyttningslängderna i Petalax 1826-1900 visar att upp
sättningen av flyttningsalternativ varierar från period till period. Under perioden 
1826-30 fördelade sig utflyttningen på 16 orter. Följande period har antalet ökat 
till 30, för att igen minska till 16 perioden 1836-40. Under 1840-talet minskar an
talet orter något, men ökar 1851-1870 till drygt 20. Perioden 187 1-1900 känne
tecknas av en nedgång i antalet alternativ ; den lägsta noteringen har vi 189 1 -95 
med endast 9 orter. 4 

4 Utflyttningslängder 1826-1900, PKA. 
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I utflyttningen från Petalax finns stabilitet och kontinuitet såtillvida att grann
socknarna och andra närliggande områden i svenska Österbotten alltid finns med. 
Däremot finns det ett stort antal orter, till vilka enstaka individer flyttar, men som 
aldrig senare återfinns bland bestämmelseorterna. Eller orter till vilka flyttning 
sker vart tionde år eller med ännu längre intervaller. Definitionsmässigt skall varje 
nytt alternativ betraktas som en innovation. Vi har alltså ett stort antal innovatio
ner i den interna utflyttningen. Men i de fall flyttningen till en ny ort inte leder till 
efterföljd under en närliggande period har vi givetvis ingen spridning. En dylik 
flyttning bör från innovationssynpunkt betecknas som försök (trial) (jfr 11.2.). 

I långdistansflyttningen från Petalax finns emellertid två områden till vilka en 
kontinuerlig utflyttning börjar under den studerade tidsperioden, nämligen Åland 
och Åbolands skärgård. Den första utflyttningen till Åland noteras 1833 då land
bondesonen Abraham Johansson Bjurnäs och hans hustru Brita Henriksdotter 
tar ut flyttningsbetyg till Jomala. De två följande åren antecknas en flyttare till 
Saltvik och fem har Åland som ortsangivelse. 5 Utflyttning till de åboländska 
skärgårdssocknarna börjar på 1850-talet med en flyttare 1852 och sju 1853.6 

I fig. 48 kan den fortsatta flyttningen till Åland och Åbolands skärgård följas 
till år 1900. Talen anger totala antalet flyttningsenheter per femårsperiod. Antalet 
är visserligen lågt, men den obrutna serien av noteringar för Åland från 1831 till 
1885, och för Åbo lands skärgård från 1851 till 18 71 gör att vi kan beteckna ut
flyttningen till dessa områden som en permanent acceptering (jfr 11.2.). 

Utflyttningen till Åland är konstant låg till 1860-talets början. Under detta 
decennium ökar flyttningen betydligt och 1871-75 nås det högsta talet för under
sökningsperioden med 11 flyttningsenheter. Under 1880-talets början minskar 
flyttningen och upphör helt 1886-90. Flyttningen från Petalax till den åboländs
ka skärgården är något större än flyttningen till Åland fram till 1870. Därefter av
tar denna och upphör 1875 .7 Sammanslås utflyttningen till de båda områdena får 
vi de högsta noteringarna 1861-65 och 1866-70 med 18 resp. 1 7 flyttningsenhe
ter. 

Att flyttning till Åland inte var något ovanligt fenomen i svenska Österbotten 
framgår av en undersökning, som gjorts av Frank Blomfelt.8 Under perioden 
1810-1880 förekommer, med undantag för åren 1826-30, kontinuerlig inflytt
ning från svenska Österbotten (fig. 48). Två skeden med betydande inflyttning 
framkommer; 1830-talet och perioden 1861-1880. Vid 1830-talets början ökar 
inflyttningen starkt och en topp nås 1836-40. Efter 1850-talets obetydliga inflytt
ning inleds ett nytt skede med stigande tal 1861-65 och denna trend består till 
slutåret för Blomfelts undersökning. 

5 Ibid., 1833-35 .  
' Ibid., 1852-53. 
7 Ibid., 1871-80. 
8 Blomfelt 1973, s. 106-11 I .  Under perioden 1866-70 var Kronoby, Munsala-Oravais och 

Petalax-Korsnäs-Pörtom centrum för den österbottniska inflyttningen till Åland. Se De Geer 1960, 
s. 81. 
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Fig. 48. Utflyttningen från Petalax till Å land och Åbolands skärgård 1826- 1 900 uttryckt i totala 
antalet flyttningsenheter per femårsperiod, samt inflyttningen till sju åländska socknar från svenska 
Österbotten 18 10- 1 880. 
Källa : Utflyttningslängder 1826- 1 900, PKA; Blomfelt 1973, s. 1 06- 1 1 1 . 

En jämförelse mellan utvecklingen i Petalax och hela svenska Österbotten visar 
på tämligen god samstämmighet. Utflyttningen från Petalax till Åland börjar un
der ett skede med hög inflyttning till Åland från svenska Österbotten. Utveckling
en under 1860-talet i de båda områdena är också likartad, men under 18 70-talet 
gör sig skilda tendenser gällande. Nedgången i utflyttningen från Petalax till 
Åland 1876-80 har ingen motsvarighet i den totala inflyttningen från svenska 
Österbotten till Åland, vilken i stället ök-:ir märkbart. 

Det är alltså tydligt att vi kan finna bestämda startpunkter för utflyttningen 
från Petalax till Åland och Åbolands skärgård och för det sistnämnda området 
finns även en klart bestämbar slutpunkt. Ålandsflyttningen har också nått sitt slut 
perioden 1886-90. De fåtaliga flyttarna 1896-1900 kan vi bortse ifrån i detta 
sammanhang. En granskning av utflyttningslängderna perioden 1901-1970 visar 
nämligen att Åland finns med som bestämmelseort endast perioden 1921-25.  
Förloppen av utflyttningen till de båda destinationerna ligger nära logistikans 
form. 
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1 0. Sammanfattning 

Spridningsförloppet av rörligheten från Petalax till Amerika har ovan granskats 
från tre dimensioner: 1. tidsdimensionen, 2. den rumsliga dimensionen och 3. den 
sociala dimensionen. Jämförelser med rörligheten till Sverige har gjorts punktvis, 
likaså har innovationer i den inrikes befolkningsrörligheten i Petalax under perio
den 1826-1900 studerats. 

Inom innovationsforskningen har ett flertal typologier för den rumsliga sprid
ningen föreslagits. Lawrence Brown skiljer mellan omlokaliserings- och expan
sionstyp. Peter Haggett gör dessutom en indelning av expansionstypen i två un
dergrupper nämligen spridning genom personkontakter, vilken sker tämligen obe
hindrad av sociala förhållanden och hierarkisk spridning, som är beroende av 
sociala förhållanden eller strukturella skillnader mellan olika samhällen. Haggett 
nämner flyttning som exempel på omlokalisering. Detta exempel visade sig vara 
mindre väl valt, ty flyttning är en kombination av omlokaliserings- och expan
sionstyp med övervikt för de expansiva dragen. Detta medför att spridningen av 
nya alternativ i befolkningsrörligheten bör beskrivas som expansionstyp. Likaså 
modifierades den hierarkiska spridningen genom att större vikt lades vid tidsas
pekten. Spridningen sedd från den sociala dimensionen indelades härvid i vertikal 
och horisontell spridning. 

Vid en beskrivning av tillväxten av rörligheten förelåg vissa mättekniska pro
blem. Tre olika beräkningssätt kan tillämpas. Om vi bedömer utvecklingen med 
hjälp av det totala antalet uttagna pass per år erhålles en bild av kontaktfrekven
sen med olika destinationer. Användes antalet utresta individer per år som mått 
på tillväxten får vi inte fram nya accepterare, ty då kommer minderåriga barn, 
som utrest med sina föräldrar att räknas som beslutsfattare och även individer, 
vilka gör en andra eller tredje utresa att betraktas som nya accepterare. Det kor
rekta redovisningssättet visade sig vara att använda nytillkomna flyttningsenheter 
som beräkningsgrund, ty en individ eller en familjegrupp kan givetvis acceptera en 
nyhet endast en gång. 

En jämförelse mellan tillväxten av rörligheten till Sverige och Amerika under 
perioden 1861-1940 uttryckt i nytillkomna flyttningsenheter per femårsperiod vi
sade på avsevärda skillnader mellan de två destinationerna (tig. 36). Rörligheten 
till Sverige steg snabbt i början av 1870-talet, och nådde efter en avmattning 
1876-80 sin kulmen 1881-85 för att sedan visa en nedåtgående tendens fram till 
1891-95 då rörligheten till denna destination praktiskt taget spelat ut sin roll. 
Amerikautvandringen från Petalax tillväxte långsammare och först 1886-90 kan 
det anses att denna befann sig i tillväxtfasen. Denna fas varade fram till sekelskif
tet då mättnadsfasen nås. Den sista fasen, regressionsfasen, infaller åren före för
sta världskriget och varar fram till 1930 då Amerikautvandringen förlorat sin 
betydelse. Både rörligheten till Sverige och rörligheten till Amerika hade en ut
veckling, vilken liknar den för innovationsförlopp vanliga klockformen. 

Vid analysen av den rumsliga spridningen av utvandringen från Petalax till 
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Amerika framkom att de första emigranterna fanns i Gammelby och Mamrelund. 
Under 1880-talet spreds utvandringen till Nyby och de perifera delarna av Petalax 
kyrkby. Både i Petalax kyrkby och Nyby uppvisade spridningen ett likartat mön
ster : utvandringsbeteendet spreds från de centrala till de perifera bydelarna (fig. 
40-42). 

De av Hägerstrand beskrivna kännetecknen vid det rumsliga förloppet kunde 
också återfinnas i utbredningen av Amerikaemigrationen från Petalax. Under 
perioden 1871-1890 framstod Gammelby som en initialagglomeration vilken 
över tid förstärktes. En radiär spridning skedde från Gammelby till Nyby under 
introduktionsfasen och i Nyby uppstod sekundära agglomerationer i bydelarna 
Åmossa och Ågren. Olikheterna i spridningsbilden i Petalax kyrkby och Nyby 
berodde dels på att kontaktfrekvensen mellan bydelarna i Nyby troligen var högre 
än i kyrkbyn, dels på att utvandringen från Nyby kom igång under en period med 
allmänt hög Amerikautvandring i de omkringliggande socknarna och i Sunds
vallsdistriktet. Utvandringen under 1870-talet betecknades som försök (trial), 
medan 1880-talets emigration karaktäriserades som permanent acceptering. 

I en rad tidigare undersökningar av flyttningsrörelser har det framhållits att det 
finns ett betydande inslag av självgenererande drag i befolkningsrörligheten. Dessa 
uppkommer dels genom att medlemmarna i en familj utreser vid olika tidpunkter, 
dels genom att en rörlighet av typen massutvandring tenderar att bli tradition på 
den ort där den förekommer med följd att utvandring blir ett kollektivt beteende, 
en social vana, vilken förväntades ingå i snart sagt varje individs livscykel. 

Vid analysen av släktrelationerna mellan Petalaxbor som utvandrade till Ame
rika 1871-1890 visade det sig att släktbanden mellan utvandrarna var fåtaliga i 
början av perioden och att den rumsliga spridningen inte kan förklaras med släkt
relationer. Petalax skiljer sig i detta avseende markant från Övre Gärdsjö by i 
Rättvik socken, i vilken merparten av utvandrarna 1866-1885 var befryndade 
med varandra. Under perioden 18 71-18 90 konstaterades dock att utvandringen 
från Petalax ändrade struktur ju längre in på 1880-talet utvandringen följs. En 
klar tendens mot ett allt tätare nät av släktkontakter kunde förmärkas. Likaså för
märktes en ökning av antalet återutvandrare. Mycket tyder på att dessa påverka
de utvandringens förlopp. 

För att få en inblick i hur de tio första utvandrarnas släkter rumsligt fördelade 
sig i Petalax och för att kunna granska rörlighetsmönster inom deras familjer och 
bland deras kusiner gjordes släktutredningar. Härvid erhölls en population, som 
omfattade 29 familjer med totalt 130 individer. Alla individer följdes fram till år 
1900 (fig. 46.1-10). 

Det framkom att syskon och kusiner till de tio första utvandrarna över lag bod
de nära varandra, och att de därför kan förväntas ha haft kontakt med varandra. 
Någon större enhetlighet i flyttnings beteende inom familjerna eller släkterna kun
de inte konstateras då grupperna följdes under en längre tidsperiod. För kortare 
delperioder kunde dock en viss konformitet iakttas. Vid en granskning av rörlighe
tens inriktning i tre åldersgrupper inom populationen, där varje individ följdes till 
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29 års ålder, framkom klara skillnader. I gruppen födda 1851-60 var Sverige det 
dominerande alternativet, medan Amerika var det vanligaste alternativet i grup
pen födda 1871-80. Dessa grupper representerade två olika generationer med oli
ka flyttningstradition; valet av alternativ var alltså i hög grad beroende av genera
tionstillhörighet. 

Analysen av spridningen av Amerikautvandringen mellan och inom olika 
socialgrupper visade på ett hierarkiskt förlopp. Utvandringen började i bonde
gruppen och spreds till de obesuttna. I ett senare skede fortsatte den vertikala 
spridningen och accepterare återfanns i socialgrupperna Il och IV och slutligen 
även i grupp I. Samtidigt med den vertikala spridningen ägde en horisontell sprid
ning rum inom vissa grupper. Utvandringsbenägenheten var 1886-90 störst i 
grupp 111, men omkr. sekelskiftet hade grupp V en utvandring, som var nästan 
dubbelt högre än dess andel av socknens totalbefolkning. 

Utvandringen från Petalax jämfördes även med Morrills spatio-temporala mo
dell. Det rumsliga förloppet av Amerikautvandringen från socknen visade god 
överensstämmelse med modellen. Morrills modell utvidgades till att även beskriva 
förloppet av accepteringar inom olika socialgrupper. Det framkom att sedan Mor
rills tidsnormer ändrats och rumslig spridning ersatts med social spridning kunde 
delkurvorna väl anses spegla det sociala förloppet, och därmed erhölls en socio
temporal modell vid sidan av den spatio-temporala modellen. 

Rörligheten till Sverige visade en starkt nedåtgående tendens samtidigt som ut
vandringen till Amerika tillväxte. En kontroll av om rörligheten till Sverige och 
Amerika var konkurrerande alternativ visade att rörligheten till dessa destinatio
ner såväl till form som till innebörd och funktion var i stort sett likartad även om 
normerna för beteendet i Petalax i vissa avseenden hade förändrats under den 
granskade perioden. Till nedgången av Sverigerörligheten bidrog dessutom kriser
na inom sågverksindustrin i Sundsvallsdistriktet samt införandet av livsmedelstul
lar i Sverige, vilka medförde att utförseln av lantmannaprodukter från Petalax och 
hela svenska Österbotten sjönk kraftigt. Den starka traditionen med rörlighet till 
Sverige var i början av 1880-talet ett hinder för tillväxten av Amerikautvandring
en, men samtidigt lade denna även grunden till en omfattande emigration till Ame
rika genom att den skapade vana vid industri- och bortaarbete. 

Undersökningen av den sociala sammansättningen i rörligheten till Sverige 
1876-1891 angav att de obesuttna hade en betydligt högre rörlighet till Sverige 
än bondegruppen. Den starka traditionen med Sverigerörlighet i denna grupp tor
de ha varit ett hinder för spridningen av Amerikautvandringen inom gruppen. 
Ännu perioden 1896-1900 var Sverige det dominerande alternativet i den externa 
rörligheten inom grupp V. Åldersstrukturen i den utrikes rörligheten från Petalax 
gav vid handen att Amerika framför allt attraherade den yngre generationen, 
medan inslaget av personer över 35 år var betydande i rörligheten till Sverige. 

I den inrikes utflyttningen från Petalax 1826-1890 varierade antalet destina
tionsorter betydligt från period till period. Det högsta antalet noterades 1831-35 
med 30 orter, det lägsta 1891-95 med 9. De flesta nytillkomna orter förekom en-
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dast ett enstaka år eller en kortare period. Alla nya alternativ betecknades som in
novationer. Om utflyttningen till en ort inte ledde till fortsatt flyttning karaktärise
ras denna som försök. 

I två fall kunde innovationsförlopp spåras i den interna utflyttningen: i flytt
ningen till Åland och flyttningen till Åbolands skärgård. Utflyttningen till Åland 
började på 1830-talet och fortgick till början av 1880-talet. De första utflyttarna 
till de åboländska skärgårdssocknarna noterades 1852 och 1853 och utflyttning 
pågick till början av 1870-talet. Förloppen i båda dessa flyttningsrörelser visade 
sig ligga nära logistikans form. 
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VI. Sammanfattande slutord 

Spridningsförlopp brukar oftast belysas med hjälp av en befolknings inköpsvanor 
och konsumtionsmönster, men kan givetvis studeras också med hjälp av mera 
svårfångade forskningsobjekt som individers allmänna värderingar och preferen
ser som dessa avslöjas vid t.ex. flyttningar. Spridningen av nya flyttningsalterna
tiv i befolkningsrörligheten, har varit huvudtema i denna avhandling. Alla nya al
ternativ i den interna och externa befolkningsrörligheten, också de som inte ledde 
till någon efterföljd, har betraktats som innovationer. Diffusionen av ett begränsat 
antal innovationer har följts. Petalax socken har varit utgångspunkt för studien, 
och exemplen har tagits från befolkningsrörligheten i denna socken under 1800-
talet. Undersökningen har framför allt fokuserats på framväxten av utvandringen 
från Petalax till Amerika, men även förändringarna i rörligheten till Sverige har 
behandlats utförligt. Utflyttningen från Petalax till Åland och Åbolands skärgård 
har använts som exempel på innovationsförlopp i den interna rörligheten. 

Utgångspunkten för framställningen har varit de ansatser till teoriforumule
ringar om innovationsförlopp, som gjorts framför allt inom ämnena kulturgeogra
fi och sociologi. Med ledning av dessa har frågor ställts till det empiriska materia
let och försök har här gjorts att på ett historiskt material bestämma det för
klaringsvärde som kan finnas hos de gängse innovationsmodellerna. De befintliga 
teorierna och modellerna har i viss utsträckning diskuterats och prövats. Det 
främsta syftet med användandet av centrala begrepp inom innovationsforskning
en har varit att med hjälp av dessa få fram ett analysschema, men även att härige
nom öka möjligheterna till jämförelse mellan de i undersökningen erhållna resulta
ten och iakttagelser gjorda i tidigare studier. 

Petalax erbjuder utmärkta möjligheter för en studie av detta slag. Betydande 
förändringar skedde ifråga om uppsättningen av alternativ i den externa befolk
ningsrörligheten i socknen i slutet av 1800-talet. Under en kort tidsperiod växte 
rörligheten till Sverige fram och blev det dominerande alternativet i rörligheten. 
Utvandringen från Petalax till Amerika började under ett skede då rörligheten till 
Sverige var som högst och ökade successivt i betydelse under 1880-talet för att 
överta Sveriges roll som främsta alternativ i rörligheten i början av 1890-talet. 
Både rörligheten till Sverige och emigrationen till Amerika var tillräckligt omfattan
de för att ge ett nödvändigt och tillräckligt underlag för en analys av spridningen. 
Analysen, som i största möjliga utsträckning har genomförts på individnivå, har 
underlättats av att Petalax är en både till folkmängden och till arealen liten sock
en. 

Innovationsförloppet har indelats i två sekvenser : 1. informationsspridning och 
2. innovationsspridning. Spridning av information om en nyhet eller någonting 
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nytt äger givetvis rum under hela förloppet, men med informationsspridning avses 
närmast den period under vilken de första meddelandena om de nya flyttningsal
ternativen nådde socknen. lnnovationsspridningsskedet åsyftar den tidsperiod då 
accepteringen av innovationen skedde och omfattar tiden från den första accepte
ringen fram till den tidpunkt då spridningen upphört. I detta sammanhang har 
begreppen aktiv och passiv information introducerats. Aktiv information beteck
nar främst meddelanden som utgår från accepterare, medan passiv information 
framför allt avser meddelanden mellan icke-accepterare. 

Genom tidigare innovations- och kommunikationsforskning vet vi att den per
sonliga kommunikationen face-to-face är viktigare för accepteringen än med
delanden via massmedia. Kunskaperna om informationsförmedlingen och kon
taktmönstren i 1800-talets agrara samhälle är tämligen bristfälliga. Eftersom det 
bedömts vara av central betydelse att ha kännedom om vilka kommunikationsme
dier som fanns tillgängliga i Petalax i slutet av 1800-talet och även känna till even
tuella rumsliga och sociala barriärer för personkontakter har ett försök gjorts att 
rekonstruera dessa. Det visade sig att kyrkan spelade en utomordentligt viktig roll 
som informationsförmedlare, och att gudstjänsterna var det viktigaste massme
diet på landsbygden ännu i slutet av 1800-talet. Denna aspekt av kyrkans sam
hällsfunktion har förvånansvärt nog mer eller mindre förbisetts i tidigare forsk
ning. Kyrkan spelade även en viktig roll för den personliga kommunikationen ge
nom att den sammanförde personer från olika delar av socknen eller inom byarna 
vid kyrkliga sammankomster och förrättningar. Av dessa har skriftskolan be
dömts vara av speciell vikt. Denna bidrog troligen även till att i viss mån likrikta 
normer och beteenden i olika åldersgrupper i socknen. Det totala antalet kyrkliga, 
kommunala och privata sammankomster under ett år var stort och därmed var 
även tillfällena till personlig kommunikation många. 

Kontaktfrekvensen mellan invånarna i socknen var i hög grad beroende av 
rumsliga förhållanden. Det har visat sig att socknens två byar ifråga om kontakt
mönster var att betrakta som separata enheter och att merparten av personkon
takterna skedde inom den egna byn. 

Några mera betydande sociala barriärer för informationsförmedlingen har inte 
kunnat påvisas. Kontakterna mellan besuttna och obesuttna var omfattande. Den 
höga gruppendogamin i bondegruppen i kombination med en klar tendens att väl
ja huvudfaddrar från den egna gruppen markerade ändå att det fanns en skiljelinje 
mellan besuttna och obesuttna. 

Socknens kontakter med omvärlden har kartlagts med hjälp av uppgifter om 
befolkningsrörlighetens rumsliga fördelning. Petalax hade ett informationsfält vil
ket starkt avvek från den vanligen iakttagna cirkelformen. Vid en indelning av in
formationsfältet har den av Sune Åkerman föreslagna kategoriindelningen an
vänts. Grannskapet (neighbourhood) omfattar den egna socknen, medan migra
tion area innesluter förutom grannsocknarna även Sundsvallsdistriktet och under 
1880-talet också Amerika. Någon jämförelse med andra orter har inte gjorts men 
det är troligt att många områden i svenska Österbotten under denna period hade 
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en migration area med en liknande konfiguration. 
Genom kännedomen om Petalax informationsfält har informationsflödet till 

socknen från omvärlden kunnat belysas. Därvid har det kunnat slås fast att den 
första konkreta informationen om det nya flyttningsalternativet Amerika nått 
socknen genom kontakterna med Sundsvallsdistriktet. 

Med utgångspunkt från Lawrence Browns och Peter Haggetts kategoriindel
ning av den rumsliga spridningen av innovationer har diffusionen av nya alterna
tiv i befolkningsrörligheten blivit typbestämd. Invändningar har riktats mot Hag
getts karaktäristik av flyttning som omlokalisering. Denna har i stället ansetts 
vara av expansionstyp. Haggetts bestämning av den hierarkiska spridningen har 
utvidgats till att omfatta både vertikal och horisontell spridning. 

I tidigare forskning har diffusionen oftast granskats antingen från en rumslig el
ler en social dimension. I denna undersökning har vikten av att beakta både den 
rumsliga och den sociala dimensionen framhävts. Analysen enligt dessa riktlinjer 
visar också att ökningen av antalet accepterare var beroende av såväl rumsliga 
som sociala faktorer, och att den rumsliga spridningen till en del kan förklaras ge
nom sociala förhållanden, lika väl som det sociala förloppet oftast är avhängigt av 
rumsliga faktorer. 

När den rumsliga spridningen av utvandringen från Petalax till Amerika jäm
förts med Richard Morrills spatio-temporala modell för spridningsförlopp har god 
överensstämmelse med modellen erhållits. Sedan vissa modifieringar gjorts i mo
dellen har denna även kunnat användas för att beskriva spridningen av ut
vandringen inom olika sociala grupper. Härvid har en socio-temporal modell er
hållits vid sidan av den spatio-temporala modellen, som tog enbart hänsyn till tids
och rumsaspekter. Olika delförlopp har klart kunnat urskiljas också i den socio
temporala modellen. 

I en rad tidigare undersökningar har det framhållits att det finns ett starkt själv
genererande drag i flyttningsrörelser. Undersökningen av släktrelationerna mellan 
Amerikautvandrarna har visat att släktbanden mellan utvandrarna var fåtaliga i 
utvandringens introduktionsfas, men att en klar tendens mot ett allt tätare nätverk 
av släktkontakter kunnat iakttas under tillväxtfasen. Granskningen av släktrela
tionerna har visat att de tidiga utvandrarna var isolerade fall och denna emigra
tion har därför betecknats som försök (trial), medan den senare utvandringen har 
karaktäriserats som permanent acceptering. I viss motsättning till tidigare forsk
ning har det hävdats att utvandringen blev tradition först under skedet med per
manent acceptering. Denna tradition medförde att utvandring till Amerika blev ett 
slags kollektivt beteende. 

Rörligheten till Sverige har jämförts med utvandringen till Amerika. Det visar 
sig att rörligheten till dessa destinationer såväl till form som till innebörd och funk
tion var i stort sett likartad: att Sverige och Amerika för de flesta var konkurre
rande alternativ. Denna konstellation är vanlig vid innovationsspridning. En av
mattning i ett spridningsförlopp hänger ofta samman med tillväxten av ett nytt ele
ment, vilket har förmåga att tränga fram och ersätta ett motsvarande gammalt. 
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Nedgången i rörligheten till Sverige har framför allt tillskrivits den tillväxande 
Amerikautvandringen men också till en del det försämrade sysselsättningsläget i 
Sundsvallsdistriktet i samband med kriserna inom sågverksindustrin, samt in
förandet av livsmedelstullar i Sverige. 

Vid granskningen av den externa rörligheten inom olika socialgrupper har det 
konstaterats att ju starkare traditionen med rörlighet till Sverige var desto längre 
tid förflöt innan Amerika blev det dominerande alternativet. Valet av alternativ 
var i hög grad åldersbundet ; accepteringarna av Amerikautvandringen skedde 
främst bland individer, vilka tillhörde de yngre åldersgrupperna, d.v.s. individer 
som första gången valde flyttningsalternativ. 

De erhållna resultaten visar att framväxten av nya flyttningsalternativ kan be
skrivas med hjälp av innovationsmodeller. Dessutom framgår att ett historiskt 
material väl kan läggas till grund för en undersökning av spridningsförlopp, även 
om precisionen inte kan förväntas bli lika god som i en undersökning där socio
metriska metoder kan användas. 
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Summary 

Innovations in population mobility 

A study oj diffusion oj innovations in population mobility on the basis oj Peta/ax 
parish in the region oj Österbotten, Finland. 
During the latter part of the 19th century marked changes occurred in both the 
direction and intensity of Finland's externa! population mobility. This was espe
ciaHy true for Vasa County in Finland. In the 1860s two places of destination 
were significant for the residents of the county, Russia and Sweden. Russia was 
the dominant alternative <luring the period. However, by the 1870s it had !ost its 
leading position and labour migration to the Sundsvall region of Sweden came to 
dominate. 

Seen from a European and Scandinavian (Nordic) perspective, emigration 
from Finland to North America began late. It began at the end of the 1860s, but 
not until the 1880s can we speak of mass-emigration from Finland. The earliest 
emigration started in Vasa and Uleåborg counties, and it was the former county 
which formed the core of the Finnish emigration movement. At the end of the 
1880s and beginning of the 1890s emigration to North America grew so strong 
that it dominated the externa! migration of the county. Labour migration to Swe
den was on the decline and, by the beginning of the 1890s, Sweden had !ost its im
portance as a destination. 

All new destinations, in interna! as well as externa! migration, can be con
sidered as innovations. The diffusion of new alternatives in population mobility, 
above all the diffusion of emigration to America, has been the main theme of this 
dissertation. 

The subject of this study is population mobility from Petalax parish in Öster
botten (Vasa county, Fig. 7). The diffusion of emigration to America is analysed 
in a spati�l as well as a social dimension for the period 1871-1940. Changes in 
the course of labour migration to Sweden are also treated in detail. Likewise the 
course of innovation diffusion in interna! migration is illustrated. Passport jour
nals, kept by Finnish authorities, comprise a primary source for this study. Cleri
cal records, especially migration registers are other sources of central importance. 

Il. Theoretical basis and definitions 
Within innovation research and the closely related field of communications two 
main streams of thought are discernable. The first, represented by geographers, 
concentrates on spatial diffusion, the second, favoured among sociologists, deals 
with diffusion as a change in the social process. Efforts to achieve a theoretical re-
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orientation are noticable within geographical research, where the concept of "cog
nitive mapping" has been developed. 

Like a number of earlier researchers, I have divided the diffusion of innovation 
into two sequences: 1. the diffusion of information, 2. the diffusion of innovation. 
Naturally the spreading of information about an innovation takes place during the 
whole process, whereas the diffusion (spreading) of information occurs close to 
the period during which the first information about an innovation is conveyed to a 
locality (Fig. 2). The diffusion phase of an innovation means that time period 
when the acceptance of an innovation occurs and comprises the time from the first 
acceptance until the point when diffusion ceases (Fig. 3). 

In this connection, the terms active and passive information have been introdu
ced. Active information originates mainly from an accepter, whereas passive in
formation is normally passed between non-accepters. 

Il/. Settlement, demographic changes, economic life and interna! and externa! 
migration in Peta/ax parish 
The factors related above have been queried from the perspective of a long conti
nuum of time ( 1811-1970). This was done in order to determine the position of 
each separate, shorter time period. The conditions and development of Petalax are 
compared to those in Swedish speaking Österbotten, Vasa County and other rural 
areas of Finland. During the whole investigative period, Petalax was a typical ag
rarian parish composed of mainly small land holdings. During the 19th century 
90 % of the population were engaged in farming, and even in 1960 68 % of the 
total population were occupied within the agricultural sector (Table 5). To a cer
tain extent agriculture was expansive at the beginning of the 19th century, with a 
marked increase in the number of separate holdings. Two trends, however, can be 
observed at the end of the century: the number of crofters sharply decreased, 
while at the same time the number of freeholders increased (Table 6). This growth 
was made possible by the division of individual free-holds on a !arge scale. By 
1910 86 % of agricultural units were made up of farms of less than 10 hectars (20 
acres, Tables 7, 8 ). This development brought a decrease in the dem and for farm 
labourers. 

A demographic study of the parish shows that Petalax experienced a pronoun
ced population growth during the 19th century. It grew 3 77 % between 
1810-1890, which was twice that of Swedish speaking Öster botten and other 
rural areas of Finland (Tables 3, 4). This increase was due to a !arge surplus of 
births. During the early decades of the 19th century the crude birth rate lay at an 
incredibly high leve! ; the highest being 69 per 1,000 mean population between 
1826-30. Moreover, the crude death rate was exceptionally high during the same 
period, 51.2 %0 (Fig. 10). The high mortality rate can be accounted for by the 
very high rate of infant mortality. About 40 % of the infants bom died before 
reaching one year of age. Between the years 1826-30 this figure was 53.7 %. 
During the same period, however, the rest of Finland had an infant mortality rate 
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of about 20 % (Fig. 12). 
Several earlier investigations have refuted the interpretation that 19th century 

agrarian society was static, and that mobility increased as industrialism grew. The 
results of this study of Petalax lend themselves to similar interpretation. During 
the investigated period 1826-1970, the highest rate of interna! mobility (migra
tion within the country) came between 1826-1850, yet showed a sinking trend 
between 1831-1930. Interna! mobility increased somewhat between 1931-1970, 
but it never reached the same intensity as at the beginning of the 19th century 
(Tables 11, 12, Fig. 14-15). The fall of interna! mobility can to a !arge extent be 
explained by the growth of externa! mobility during the latter part of the 19th cen
tury. Petalax was that parish that had the greatest externa! mobility in Vasa 
County. Between 1861 and 1905 2,516 persons left the parish. Externa! mobility 
reached its peak between 1871-75 with an annual mean of 67.2 %0 (Fig. 18, 19, 
Tables 14, 15, 16). Sweden was the dominant destination for the externa! mobility 
of the parishioners between 1861-1890. Emigration to North America from 
Petalax grew markedly during the 1880s and during the 1890s it was the only al
ternative of real importance. 

Both migration to Sweden and emigration to North America were sufficiently 
great to form a basis for an analysis of diffusion of innovation. 

IV. Information diffusion 
This investigation is focused on information diffusion in Petalax during the 1880s 
and 1890s. Its purpose is partly to clarify how information about the new externa! 
destination alternatives Sweden and America, was conveyed to the parish, and 
partly to show how information concerning these alternatives was spread within 
the parish. 

In order to determine the position of the 19th century agrarian society from the 
viewpoint of communication, a comparison between it and contemporary society 
was made. The process of communication has been divided into mass
communication and personal communication. By scrutinizing available media 
and the contact of the parishioners, both within and out of the parish, a rather 
good picture of information diffusion and the general pattern of contacts has been 
obtained. 

Newspapers, it was shown, played a subordinate role as organs of information. 
The most important mass-media during the period was that of the religious service 
of the established Lutheran church, where official announcements were read. Al
though participation in these service during the 19th century was somewhat low, 
they must be given great importance. Church services comprised the only oppor
tunity for !arge sections of the population !i ving in different parts of the parish to 
be brought together. 

The church was even important as a media of private communication. Mainly 
because of high infant mortality, services and other functions of the church were 
often held during the year. During the period 1871-1875 there were 200 church 
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meetings and functions held annually, while corresponding figures for the years 
1931-35 were only slightly more than 100. Community meetings were compara
tively few, and the church's position as a communications intermediary within the 
parish can, therefore, be said to have been of the utmost importance. In this eon
text the confirmation classes (skriftskolan) should be mentioned. These schools 
brought together whole generations of parishioners during long periods of time. 
Besides giving the opportunity for pupils to make new, and often permanent 
friendships, it can be assumed that these schools taught their pupils a similar sys
tem of behavioural values and norms which, for example, could have resulted in a 
similar direction of mobility within a certain age group. 

Private gatherings and meetings were shown to have been spatially limited and 
based mainly on contacts between neighbours and kin and, as both village and 
parish endogamy was high, these contacts occurred first within the village, and 
then within the parish. 

Both spatial and social conditions have been taken into account when checking 
for the appearance of possible barriers to information diffusion within the parish. 
Regarding the structure of settlement and the spatial distribution of agglomera
tions within the parish, marked differences were found between Petalax church 
village and the village of Nyby. In the church village the majority of the popula
tion lived in the densely settled Gammelby, whereas the population of the Nyby 
was distributed into a !arge number of districts which lay closer together than the 
districts which cornprised Petalax church village (Fig. 27, Table 23). This should 
have resulted in closer contact between the population of the different areas of 
settlement in Nyby than in the church village. The distance between the two 
villages as well as the extent of the network of roads showed that the villagers 
mainly associated with and met people from their own village.This makes a case 
for considering both of the parish's villages as separate units. The greater part of 
personal contact should have occurred within the parish because, in not a single 
case, did the centers of the neighbouring parishes lay near the boundries of Peta
lax parish. Therefore the parish can be said to have formed the neighbourhood of 
the parishioner. The neighbourhood of persons of standing, however, seemed to 
have been comprised of greater area than just that of the parish. The definitions 
given for "neighbourhood", "migration area" and "experience area" by Sune 
Åkerman were used as the criteria when the environment of Petalax was classified 
according to spatial and social patterns (See Åkerman 1976). 

By dividing the parishioners of 1880 into social groups according to a five rank 
scale, it was shown that group 111 and group V made up 98 % of the total popula
tion. The free-holding farmers comprised about 60 % (Table 24). The social clas
sifications used here broadly correspond to those used in various international 
studies where I is "High White Collar ; Il is "Low White Collar" ; III is Farmers ; 
IV is "Skilled Workers"; and V is "Unskilled Workers". (See Kronborg-Nilsson 
1975, pp. 276-277.) 

By studying the pattern of marriages between 18 71-1900 and the choice of 
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God-parents 1871-75 and 1881-85, contact between the social strata can be 
clarified to a degree. The pattern of marriages hardly changed <luring the whole 
period of study. Groups V and 111 continued to intermarry to a large extent. 
Slightly more than half of all marriages in group V were with a contrahent from 
the farmer groups. Group endogamy was most prevalent in category 111 (Fig. 29). 

On the other hand, the choice of God-parents indicates that certain changes 
took place between the 18 70s and 1880s. The population of non-landowners be
tween 1881-85 chose fewer primary God-parents from the farmer group than 
ever before. For the category "other God-parents", it is noted that the non
landowner made fewer choices from group 111, while recruitment from his own 
group increased. This may indicate that social differences were also on the in
crease (Fig. 30). A certain segregation of residential areas also contributed to this 
development. 

As expected, the study of marriage patterns and the choice of God-parents in
dicates that there were social barriers to the diffusion of information within the 
parish. Yet these barriers were not especially significant, at least not between 
owners and non-owners of land. It was shown, however, that the contacts of the 
landless with other social groups decreased the farther up the scale of a social hie
rarchy one climbed. 

The parish's contacts with its surroundings have been clarified primarily by a 
study of the spatial distribution of population mobility, wherein both interna) and 
externa) mobility have been considered. The migration area has been limited to 
the area in which 80 % of the mobility occurred. Frequency of contact and not 
distance has been decisive for calculation. Not only has the migration field for the 
periods 1861-65, 1871-75, 1881-85 been used, but even the marriage field for 
the years 1881-1890. Likewise the distribution of birthplaces and the direction of 
market and trave) routes have been considered (Fig. 31-33). 

In this way it has been shown that the migration area of Petalax, <luring the 
periods mentioned, had a configuration which greatly deviated from the usually 
observed circle form. The migration area was not only comprised of a number of 
neighbouring parishes and a few other areas of close proximity in Swedish speak
ing Österbotten, but even the Sundsvall region of Sweden. The years 1881-1885 
even include North America. 

Basically the experience area can be said to comprise that part of thefield oj 
mobility which lay outside the migration area. Travelling salesmen, especially 
from Russian Carelia, were important conveyers of information. It is creditable 
that "laukkuryssarna" brought word of emigration to America in the 1860s. Per
sons of standing in the parish should also be labelled as information intermedia
ries. The first concrete information about America probably reached the parish 
<luring the latter part of the 1860s through contact with the Sundsvall region. 

Information about the coastal areas of Västernorrland continuously reached 
Petalax via the trading contacts of the parishioners with that region of Sweden. To 
some extent, however, that information was conveyed by neighbouring parishes. 
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The observed pattern of contact largely conforms to the suppositions which 
were made when sketching the hierarchy of contact (11 .5) .  Yet the many contacts 
abroad eliminate to a large extent the influence of distance on the frequency of 
contact. 

V. Innovation diffusion 
The course of emigration from Petalax to America has been examined in three di
mensions: 1. temporal, 2. spatial, 3. social. Comparisons with the migration to 
Sweden have periodically been made. Likewise innovations in the interna! mobili
ty of Petalax between 1826-1900 have been queried. 

Within innovation research a number of typologies for spatial diffusion have 
been proposed. The difference between re-location type diffusion and expansion
type diffusion has been pointed out by Lawrence Brown. Moreover Peter Haggett 
divides the expansion type into two sub-groups; that of diffusion through personal 
contacts which occurs almost unobstructed by social conditions, and that of hie
rarchical diffusion which is dependent on social conditions or the structural differ
ences between different societies. Haggett mentions migration as an example of 
re-location. This example, however, was shown to be less well chosen because 
migration is a combination of re-location and the expansion type of diffusion, with 
preponderance toward expansion. This makes a case for describing the diffusion 
of new alternatives as the expansive type of diffusion. Likewise hierarchical diffu
sion has been modified by giving more emphasis to the aspect of time. Seen in the 
social dimension, diffusion has been divided vertically and horisontally. 

A description of the growth of migration has caused some measurement pro
blems of a technical nature. Three different methods of calculation can be used. If 

development is judged by measuring the total number of passports issued an
nually, then a picture of the frequency of contact with different destinations is gain
ed. If the number of departed individuals per annum is used to measure growth, 
then new accepters are not shown because minors, who leave with their parents, 
are then counted as decision makers. If this measurement is used, then even those 
persons who leave for their second or third journey are counted as new accepters. 
The correct method of calculation seems to be the use of migratory units (indivi
duals or groups which migrate for the first time only), because an individual or fa
mily group can naturally accept an innovation only one time. 

A comparison between the growth of emigration to Sweden and America 
<luring the period 1861-1940, expressed in migratory units per five year periods, 
shows marked differences between the two destinations (Fig. 36). Emigration to 
Sweden grew quickly at the beginning of the 1870s and reached, after a period of 
stagnation 1876-80, its culmination between 1881-85 . Thereafter it showed a 
decreasing trend until 1891-95, when emigration to this destination practically 
ceased. Emigration to America from Petalax increased more slowly and was not 
in a real growth phase until the period 1886-90. This phase continued until the 
tum of the century, when the saturation phase was reached. The last phase, that of 
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regression, came in the years shortly before the First World War and continued 
until 1930 when emigration to America ceased to be of any importance . The deve
lopment of emigration to Sweden and America appears similar to that of the usual 
bell-shaped form found in innovation diffusion . 

An analysis of the spatial diffusion of emigration from Petalax to America 
shows that the first emigrants were from Gammelby and Mamrelund . During the 
1880s emigration spread to Nyby and the peripheral areas of Petalax church vil
lage . Both in Petalax church village and Nyby diffusion took on a similar pattern: 
emigration spread from the central to the peripheral areas of the villages (Fig . 
40-42, 44) . 

The signs of spatial diffusion that Torsten Hägerstrand describes can be seen in 
the growth of emigration from Petalax to America . During the period 18 71-18 90 
Gammelby stood out as an initial-agglomeration which grew stronger as time 
passed. Radial diffusion from Gammelby to Nyby occurred <luring the introduc
tory phase and secondary-agglomerations sprang up in the village districts of 
Åmossa and Ågren (Fig . 41-42, Table 26) . The differences between the course of 
diffusion between Petalax church village and that of Nyby arose partly because 
the frequence of contact between village districts in Nyby were probably higher 
than in the church village, and partly because emigration from Nyby began <luring 
a period which marked a generally high frequency of emigration to America in 
neighbouring parishes and the Sundsvall region of Sweden . The emigration of the 
1870s should be characterized as trial, whereas <luring the 1880s emigration took 
the form of permanent acceptance. 

A number of earlier studies of emigration have stressed that there is a striking 
element of se!f-generation in the phenomenon of emigration . This is caused partly 
by the fact that different members of the same family emigrate at different times, 
and partly because an emigration which takes the form of mass-emigration tends 
to become a tradition within the locality where it occurs . Emigration becomes a 
collective behaviour and social habit which was almost expected to be a part of 
each individual's life . 

The results of an analysis of kinship between the parishioners of Petalax reveals 
that the family ties between emigrants were fewer at the beginning of the period, 
and that spatial diffusion can not be explained by family ties . Petalax greatly dif
fers in this sense from Övre Gärdsjö village in Rättvik parish in Sweden . The 
majority of emigrants from that parish between 1866-1885 were connected by 
family ties . Between 1871 and 1890, however, the structure of emigration from 
Petalax began to change, and the difference became more striking with the pas
sage of time . A clearly discernable tendency toward a tighter network of family 
contact can be observed . Likewise an increase in the number of returning emi
grants can be seen . There is amuch evidence that these two phenomena had a 
great influence on the spread of emigration (Fig . 45) . 

Genealogical research was carried out to gain some insight into how the first 10 
emigrant families were spatially distributed within Petalax, and to enable the exa-
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mination of these families' (and their cousins') patterns of mobility. The popula
tion of this study comprised 29 families with a total 1 30 members. The move
ments of all individuals have been traced until the year 1 900. 

The results show that the siblings and cousins of the I 0 first emigrants lived in 
close proximity. No great cohesiveness in migratory behaviour within the families 
could be discovered when they were followed up over a long span of time. Yet for 
shorter periods certain conformity is discernable. By studying mobility direction 
of three age groups within the population, where the movements of each person 
were traced until the age of 29, !arge differences emerged. In the group born be
tween 185 1- 1 860, Sweden was the dominant alternative, whereas America was 
the normal destination for those born between 1 87 1- 1880 (Table 28). These 
groups represented two different generations with different migratory traditions ; 
the choice of destination to a !arge degree was dependent upon the generation to 
which one belonged. 

The results of a study of the course of emigration to America among and be
tween different social groups show hierarchical diffusion. Emigration started in 
the farmer group and spread to the non-landowners. At a later stage vertical diffu
sion occurred as accepters were found in social groups Il and IV and, finally, in 
group I .  Horisontal diffusion took place simultaneously with that of vertical diffu
sion. The tendency to emigrate in the period 1886-90 was greatest in group 111. 
Yet by the turn of the century, group V emigrated in numbers that were almost 
twice as high as their proportion of the parish's population (Tables 29, 30). 

Emigration from Petalax has even been compared to Richard Morrill's spatio
temporal mode! (Fig. 37). The spatial diffusion of emigration to America from the 
parish corresponds well with the mode! (Fig. 43). In this study Morrill's mode! has 
been expanded to include the occurrence of acceptance among different social 
groups. When Morrill's temporal norms are altered and spatial diffusion is repla
ced by social diffusion, the intersecting curves reflect social diffusion, thereby ob
taining a socio-temporal mode! parallel to that of the spatio-temporal one (Fig. 
47). 

Emigration to Sweden shows a strong downward trend parallel to that of 
growing emigration to America. A check to see if emigration to Sweden and 
America was competitive reveals that it was largely similar in/orm, meaning and 
function, even though the system of norms in Petalax had changed during the in
vestigation period. The crises in the saw-mill industry of the Sundsvall region, as 
well as the introduction of a Swedish tariff on foodstuffs, contributed to the 
decline of emigration to Sweden. The strong tradition of emigration to Sweden 
at the beginning of the 1880s was an obstacle to the growth of emigration to Ame
rica. Yet simultaneously it lay the foundation of large-scale emigration to America 
by creating a habit of industrial labour migration. 

An investigation of the social composition of the emigration to Sweden occurr
ing between 1 876- 1 891  revealed that non-landowners had a remarkably higher 
emigration frequency than did the group of free-holding farmers (Table 32). The 
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strong tradition of emigration to Sweden among that group was probably a hinder 
to its emigration to America. Yet the period 1826-1900 revealed that Sweden 
was the leading alternative destination (externa! migration) among the members of 
group V (Table 33). The age structure of those emigrating from Petalax shows 
that America was the main attraction of the younger generation, whereas persons 
over 35 were more often found among those emigrating to Sweden (Table 34). 

The interna! migration from Petalax between 1876-1890 periodically varied in 
the number of the places of destination. All new alternatives have been designated 
as innovations. If migration to a locality did not lead to continued mobility, it can 
be characterized as a trial. 

The course of innovation can in two instances be traced in intern al migration: 
migration to Åland and to the Archipelago of Åboland. Migration to Åland began 
in the 1830s and continued until the 1880s. The first migrants to the Archipelago 
of Åboland were noted in 1852 and 1853, and migration continued till the 
beginning of the 1870s. The course of both these migratory movements lies 
close to the standard bell-shaped curve (Fig. 48). 

The results achieved in this study show that the diffusion of new alternatives in 
population mobility can be described by means of innovation models. It also ap
pears that a historical material can form a base for an investigation of diffusion, 
although the precision presumably can not be as good as in a study where socio
metric methods can be used. 
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Exkurs 

Folkbokföringsmaterialet och passjournalerna. En källkritisk granskning 

1. Folkbokföringsmaterialet 

Det statistiska grundmaterialet för såväl folkmängdsförändringarna som den in
rikes befolkningsrörligheten har hämtats från olika typer av register och längder 
som förts av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Eftersom det finländska 
folkbokföringsmaterialet genomgick vissa förändringar i slutet av 1800-talet och 
början av 1 900-talet är det skäl att här närmare granska detta. Likaså skall pass
journalerna, vilka varit huvudkälla för den externa rörligheten, analyseras. 

Ända sedan befolkningsstatistik började föras i Sverige och Finland år 1 749 i 
samband med att Tabellverket upprättades har kyrkobokföringen varit grund för 
befolkningsuppgifterna. 1 Kyrkoböckerna var av två slag : ministerialböcker, i vil
ka vigslar, dop och begravningar skulle antecknas, samt husförhörslängder, (i 
Finland används benämningen kommunionböcker), där alla konfirmander i för
samlingen skulle vara antecknade. Från 1 748 skulle längderna omfatta alla i för
samlingen, således även barnen. Dessutom började uppgifterna om in- och ut
flyttade införas i husförhörslängderna under 1 700-talet och särskilda längder över 
inflyttade och utflyttade att föras.2 Påbud om upprättande av flyttningslängder ut
färdades 1 805 i Åbo stift, medan motsvarande bestämmelser gavs i landets andra 
stift, Borgå stift, först år I 839. Enligt kyrkolagen av år I 869 ålades alla för
samlingar att föra flyttningslängder. 3 

Kyrkobokföringen i Finland bibehölls i stort sett oförändrad även efter skils
mässan från Sverige. Under 1 800-talet genomfördes i Finland folkräkningar vart 
femte är, från 1880 vart tionde år. Dessa folkräkningar bestod i en genomgång av 
kommunionböckerna och att uppgifter om församlingarnas folkmängd, ålders
struktur, könsfördelning och yrkesstruktur insändes i tabellform till myndig
heterna (före 1880 benämns tabellerna qvinqvennietabeller, efter 1880 decennieta
beller). Den första folkräkningen i Finland, som grundade sig på en direkt metod 
och en räkning av de faktiskt närvarande företogs år 1 950. Egentliga folkräkning
ar har dock genomförts vart tionde år i landets större städer fr.o.m. år 1 870. Folk
räkningarna var alltså, med undantag för städerna, en räkning av dem som admi
nistrativt juridiskt tillhörde en kyrklig enhet. De omfattar alltså den legala inte den 
faktiska befolkningen.4 

I de flesta fall kan en kommuns folkmängd vid varje folkräkningsår bestämmas 

1 Hjelt 1900. 
2 Schiller-Oden 1970, s. 207-208; Lento 1951, s. 25. 
3 Rosenberg 1966, s. I 3-15. 
4 Lento 1951, s. 13-14. 

1 93 



med hjälp av de uppgjorda tabellerna, ty församling och kommun sammanfaller 
oftast. Under 1800-talets lopp förändras dock situationen märkbart, sedan även 
icke-territoriella församlingar fått folkbokföringsrätt. Många av de grekisk
katolska församlingarna hade medlemmar från flera olika kommuner.5 Sedan dis
senterlagen trätt i kraft 1889 tillkom en rad nya samfund med egen folkbokfö
ringsrätt. T.ex. år 1919 hade förutom den lutherska kyrkan följande kyrkosam
fund bokföringsrätt: grekisk-ortodoxa, metodistisk-episkopala, samt baptister, 
romerska-katoliker och mosaiska trosbekännare. År 1917 inrättades civilregist
ret. Till detta hänfördes fr.o.m. början av år 1918 alla personer, som inte tillhörde 
något i landet legaliserat kyrkosamfund.6 

Om det på en ort finns en icke-territoriell församling är det inte möjligt att exakt 
bestämma denna orts folkmängd utan att först ha fördelat den icke-territoriella 
församlingens medlemmar enligt deras bostadsorter. Förekomsten av en frikyrko
församling eller en grekisk-ortodox församling på en ort kan alltså leda till att den 
ort där denna församling är registrerad får ett för högt befolkningstal, medan orter 
där utomsocknes medlemmar var bosatta får ett för lågt tal. Civilregistret fördes 
kommunvis och skapade därför inga svårigheter av detta slag. Förekomsten av 
flera registerförande myndigheter får återverkningar framför allt på det lokala pla
net. På regional nivå påverkas befolkningstalen i mindre omfattning och för 
beräkningen av rikets befolkning har detta förhållande ingen betydelse, ty upp
delningen av folkbokföringen på olika myndigheter medför inga risker för dubbel
räkningar. 

Allmänt kan sägas att det före dissenterlagens tillkomst år 1889 är lättare att 
fastställa folkmängden på lokal nivå. Detta gäller under förutsättning att det på 
orten inte fanns någon icke-territoriell grekisk-ortodox församling. 

Såsom tidigare nämnts grundades Åmossa baptistförsamling i Petalax år 1882, 
och församlingen blev legaliserad år 1891 (IV.5.2.). Detta innebar samtidigt att vi 
får två samfund med folkbokföringsrätt. Förändringen gör sig märkbar år 1 892 
då antalet utflyttade från Petalax evangelisk-lutherska församling ökar från 25 
personer 1891 till 152 personer. En granskning av utflyttningslängden för 1892 
visar att merparten av de utflyttade eller 105 personer var baptister, vilka utträdde 
ur den lutherska församlingen. Under perioden 1892-1900 utträdde 182 personer 
ur Petalax evangelisk-lutherska församling, medan 6 personer återinträdde.7 Des
sa byten av samfund noteras även i fortsättningen i flyttningslängderna. Under 
perioden 1926-1970 anges inte längre Åmossa baptistförsamling utan in- eller 
utträdda registreras på civilregistret i Petalax.8 

Åmossa baptistförsamling var ända från 1891 en icke-territoriell församling 
med medlemmar från Petalax grannsocknar Malax, Pörtom och Bergö. År 1892 

5 Jfr t.ex. Hoffren 1966, s. 239. 
6 FOS, VI, 53, 59. 
7 Utflyttningslängder 1892- 1900, PKA. 
8 Ibid. , 1826- 1970. 
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registrerades 361 inflyttade till församlingen och under perioden 1892-1900 upp
gick det totala antalet inflyttade till 752 personer, varav såsom nämnts 182 var 
hemmahörande i Petalax kommun.9 I den officiella statistikens redovisning av 
folkmängden i Finlands kommuner hänfördes dissenterförsamlingarnas hela folk
mängd till den kommun där dessa församlingar var registrerade. Petalax kommun 
uppges alltså i statistiken den 31.12.1900 ha en folkmängd på 2669 personer, ett 
tal som givetvis  är alltför högt. I samband med att folkmängden i den officiella 
statistiken redovisas församlingsvis framkommer nämligen att Petalax lutherska 
församling år 1900 hade ett befolkningstal på 2008 personer medan Åmossa bap
tistförsamling hade 661 medlemmar. 1 

Det står alltså klart att den officiella statistikens folkmängdsuppgifter inte kan 
användas för att bestämma folkmängden i Petalax kommun 1890-1950. Kyrk
böckerna från Åmossa baptistförsamling finns bevarade, och det är i princip möj
ligt att fördela medlemmarna i denna församling enligt hemorter. Denna möjlighet 
har dock inte utnyttjats i denna undersökning främst av arbetsekonomiska skäl. 
En närmare granskning av baptisförsamlingens böcker visade dessutom att dessa 
under vissa perioder var bristfäl!iga och en hemortsgruppering av medlemmarna 
skulle därför ha gett ett osäkert resultat. 2 

De ovan anförda svårigheterna har medfört att de folkmängdstal, som använts 
i undersökningen inte konsekvent anger samma enhet. Under perioden 
1810-1890 anges således folkmängden för Petalax kommun, medan talen under 
perioden 1891-1940 avser Petalax lutherska församling. Fr.o.m. I 940 saknas i 
Petalax kyrkoarkiv uppgifter över församlingens folkmängd och därför har beräk
ningsenheten igen måst ändras till Petalax kommun under perioden 1941-1970. 
Härvid har den officiella statistikens uppgifter använts. Dessa uppgifter bygger se
dan 1950 på folkräkningarna och är därför tillförlitliga. 

Genom att årliga uppgifter om födda och döda samt in- och utflyttade finns till
gängliga i den finländska folkbokföringen är det möjligt att fastställa en orts folk
mängd även mellan folkräkningsåren. En jämförelse mellan den sålunda beräkna
de folkmängden och de tal som uppges i folkräkningarna ger ofta olika resultat. 
Flera undersökningar har visat att den beräknade folkmängden vanligen var 
något lägre än den i folkmängdstabellerna angivna befolkningen:' Även i Petalax 
är skillnaderna mellan beräknad folkmängd och folkräkningarnas angivelser bety
dande under vissa perioder. Tab. 35 visar att den beräknade folkmängden över
steg talen i folkmängdstabellerna under 1830- och I 840-talen, medan den beräk
nade folkmängden var konstant lägre än folkmängdstabellernas siffror under 
perioden 1850-1900. 

9 FOS, VI, 1892-1900. 
1 FOS, VI, 37, tab. Il, IV. 
2 Amossa baptistförsamlings arkiv, VLA. Jfr Näsman 1962, s. 423-427; Lento 1951, s. 26-27, 

samt not 35. 
3 T.ex. Lento 1951, s. 14; Rosenberg 1966, s. 31-43. 
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Tabell 35 . Jämföre lse me llan beräknad folkmängd och folkmängdstabellcmas angive lse r  i 
Pe talax 1 8 3 1 - 1 900. 

Folkmängd vid pe riodens slu t 
Sk i llnad ber .  
folkm ./ folkm . 

Period Ber .  folkmängd Fo lkm .  tab. tab . 

183 1 -40  1 07 1 1 004 + 6 7  
1 84 1 - 5 0  1 2 37  1 22 2  + 1 5  
185 1 - 6 0  1 45 1  1 496  - 45  
1 86 1 - 7 0  1 6 1 5  1 6 18 - 3 
1 87 1 -80 1 994  2037  - 4 3  
188 1 - 9 0  205 7  2 1 2 1  - 6 4  
1 89 1 -00  1 977  2008 - 3 1  

Källa : Tabe ller över be fo lkningsrörelsen 1 83 1 - 1 900 ,  P KA;  Folkmängdstabe lle r 1840- 1 900, 
PKA. 

Skillnaderna beror delvis på bristfälligheter i de årligen inlämnade tabellerna 
över befolkningsrörelsen i församlingen. Det var vanligt att meddelanden om föd
da eller avlidna, som nådde prästen sedan årets statistik över befolkningsrörelsen 
redan uppgjorts utelämnades från denna, men infördes i kommunionboken. Efter
som det bland de försenade meddelandena vanligen var flera födda än avlidna 
blev folkmängdstabellernas summa högre än den beräknade folkmängden.4 Även 
en bristfällig registrering av utflyttade i kommunionboken kan ha bidragit till skill
naderna. I de fall den beräknade folkmängden är högre kan förklaringen ligga i en 
underregistrering i kommunionboken av födda och inflyttade. Överhuvudtaget får 
skillnaderna tillskrivas bristande samstämmighet mellan ministerialböcker och 
kommunionböcker. 

I den officiella statistiken och i finländska undersökningar, i vilka folkmängden 
behandlats, har folkmängdsuppgifterna i de vid folkräkningsåren insända tabeller
na bäst ansetts motsvara den riktiga folkmängden. För mellanliggande år har 
folkmängden beräknats enligt följande : om den beräknade folkmängden är för låg 
eller för hög i jämförelse med summan följande folkräkningsår har skillnaden 
blivit l ika fördelad på alla de mellanliggande åren. T.ex. vid en för låg beräknad 
folkmängd under en tioårsperiod adderas en tiondel av skillnaden till det första 
årets beräknade folkmängd, två tiondelar till det andra årets folkmängd o.s.v. På 
detta sätt erhålls en korrigerad folkmängd.5 Vid beräkningen av den årliga folk
mängden i Petalax har denna princip följts. 

Men varken folkmängdstabellernas uppgifter eller den enligt dessa beräknade 
och korrigerade folkmängden kan längre under slutet av 1800-talet anses ge till
förlitliga uppgifter om de faktiska befolkningstalen på en ort. I dessa tal ingick 

4 Lento 1 9 5 1 ,  s. 1 4; Rosenberg 1 966, s. 33. 
5 FOS, VI, 29, s. Il; Lento 1 95 1 , s. 1 4. 
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nämligen ett betydande antal personer, vilka inte längre var bosatta på orten . Det
ta berodde främst på att personer som utvandrade inte behövde ta ut flyttningsbe
tyg, och således kvarstod i församlingens register. Dessutom kvarstod den grupp 
av individer, som hade flyttat till en annan ort inom landet utan att ta ut flyttnings
betyg samt personer vars vistelseort var okänd. Den ökande utvandringen till 
Amerika, och i någon mån även flyttningarna till Sverige, under slutet av 1 800-
talet och början av 1 900-talet medförde att det i den tioårsvis uppgivna folkmäng
den ingick ett allt större antal frånvarande personer. För att korrigera denna miss
visning har sedan 1 9  I 0 befolkningen indelats i närvarande och frånvarande be
folkning. 1 9 10 framkom att 6,2 % av den registrerade befolkningen i landet till
hörde kategorin frånvarande, och att den högsta andelen frånvarande fanns i "emi
grationslänen" Vasa och Uleåborgs län, vilka hade 14,7 resp. 9,9 % frånvaran
de av totalbefolkningen. 6 Petalax församling hade 1 9 10 en kyrkskriven befolkning 
på 2 1 68 personer och av dessa var hela 727 eller 33,5 % frånvarande. De frånva
rande i Petalax fördelade sig på vistelseorter enligt följande : Finland 22, Ryssland 
I, Sverige 1 87 ,  Amerika 47 1 och okänd ort 46 personer. 7 Det säger sig självt att 
alla beräkningar för Petalax, som grundar sig på folkmängdstabellernas angivel
ser under perioden 1 8  70- 1 9 10 blir osäkra. 

Den närvarande befolkningen under slutet av 1 800-talet kan i viss mån kontrol
leras med hjälp av mantalslängderna. Enligt bestämmelserna för mantalsskriv
ningen skulle varje finländsk medborgare j ämte hustru och barn och övriga till 
hans hushåll hörande personer införas i den årligen upprättade mantalslängden. 
Härvid stipulerades att ingen annan må uteslutas "än den som före löpande årets 
ingång med döden af gått, eller öfwergifvit landet och bosatt sig å utrikes ort, eller 
för mera än fem år tillbaka afwikit hemorten utan att underrättelse om honom se
dermera ingått, eller om hwilken det vid förrättningen utredes att han för samma 
år . . .  redan är eller bort wara inom annan kommun mantalsskrifwen . . .  "8 Ut
vandringen beaktades alltså i mantalslängderna och därför bör dessa ge ett rikti
gare tal för folkmängden. En jämförelse mellan folkmängden enligt folkmängdsta
bellerna och mantalslängderna i Petalax 1 880- 1 9 10 visar vissa år på avsevärda 
skillnader mellan dessa källor. Ar 1 880 fanns det enligt folkmängdstabellen 203 7 

Skil lnad folk m .  
Folkm . tab . M antalslängd tab./m an tals I. 

1880 2037  226 1 - 2 2 4  
1890 2 1 2 1  1 9 1 1 +2 1 0  
1 900 2008 2 002  + 6 
1 9 1 0  2 1 68 2 1 84 - 1 6  

6 FOS, VI, 45. 
7 Folkmängdstabell 19 1 0, PKA. 
8 FFS 1878, Nr 27, 2 1  §; FFS I 894, Nr 20, 21 §. För en övervikt av bestämmelserna för man

talsskrivningen före 1878 års förordning se Lundell 1913,  s . 1 1 3-116 ;  Rosenberg 1966, s. 37, not 
13 .  
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invånare i Petalax kommun, enligt mantalslängden 2261. Ar 1890 uppger folk
mängdstabellen 2121 invånare och mantalslängden 1911.9 Skillnaden mellan de 
båda källorna är som synes stor och någon enhetlighet finns inte i avvikelserna; 
1880 anger folkmängstabellen ett tal, som är 224 personer lägre än mantalsläng
den och 1890 en siffra som med 210 personer överstiger mantalslängdens angivel
se. 1900 och 1910 noteras inga större skillnader. Här är dock att märka att folk
mängdstabellerna dessa år anger den totala folkmängden enbart i Petalax luther
ska församling medan mantalslängdens uppgifter avser hela kommunens befolk
ning. Om personer bosatta i Petalax tillhörande Amossa baptistförsamling redu
ceras från mantalslängdernas tal åren 1900 och 1910 skulle dessa angivelser 
minska med mellan 200 och 300 personer. Mantalslängdernas uppgifter om folk
mängden i Petalax församling 1900 och 1910 är alltså de facto betydligt lägre än 
talen i folkmängdstabellerna. Men även mantalslängderna anger alltför höga be
folkningstal. En jämförelse med de siffror, som erhölls år 1901 i samband med un
dersökningen av de socialekonomiska förhållandena i Finlands landskommuner 
visar nämligen att den närvarande befolkningen i Petalax kommun detta år upp
gick till 1447 personer. 1 Denna siffra bygger på nominativa uppgifter, som in
samlats speciellt för denna undersökning och befolkningstalet anger därför den 
faktiska folkmängden. Slutsatsen blir att det i mantalslängderna finns ett betydan
de antal frånvarande personer, år 1900 ca 500 personer eller drygt 25 % av 
totalbefolkningen. 

Vilka omständigheter kan då ha bidragit till att även mantalslängderna anger 
för höga befolkningssiffror? En viktig orsak till bristerna var att mantalslängderna 
uppgjordes på grundval av föregående års kyrkoböcker. Detta förhållande med
verkade till att en stor del av bristfälligheterna i kyrkobokföringen överfördes till 
mantalslängden. Det kunde också ofta vara omöjligt att veta, huruvida en person 
vistades på utrikes ort eller på annan ort i Finland, och likaså torde det för man
talsskrivaren ha varit svårt att efterleva bestämmelsen att de som i mera än fem år 
varit frånvarande från hemorten skulle avföras. 2 En del av de frånvarande an
tecknades i mantalslängderna under rubriken "i byns slut" och ofta markerades 
avsaknaden av uppgifter om aktuell vistelseort med anmärkningen "lös". 3 

Orsakerna till att mantalslängden för Petalax år 1880 uppger ett högre befolk
ningstal än folkmängdstabellen för samma år är svårförklarliga. Detta kan bero 
på att avlidna och utflyttade inte tillräckligt noggrant avförts ur längden under en 
rad år den föregående perioden. Hannes Gebhard påpekar att skiljaktigheter av 
detta slag "härröra förmodligen däraf, att mantalslängderna under skilda tider 
och på skilda orter föras efter olikartade principer och stundom, såsom kändt, till 
och med rent af vårdslöst."4 

9 Folkmängdstabeller 1880-1910, PKA; Mantalslängder 1880-1910, YLA. 
1 Gebhard 1913, s. 8-12, 30. 
2 FFS 1878, 4-6, 19 § § ;  Gebhard 1913, s. 4-6. 
3 Jfr Mantalslängder 1880-1900, YLA. 
4 Gebhard 1913, s. 5. Jfr även Laakso 1970. 
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ej obl igatorisk 
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FÖRVERKLIGANDE . J e/ler• 

(obli gatorisk) 

Länsstyrelse/ 
magistrat 
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Rederi 
SKEPPSLISTA 

(obl igator isk ) 

Fig. 49. Källorna  till den externa rörligheten från Finland fördelade enligt til lkomsttid. 

Den nyordning av folkbokföringen som 1889 års förordning innebar försvårar 
även beräkningarna av intensiteten för den inrikes flyttningen. I Petalax kan vi 
inte efter år 1892 utgå ifrån att talen för inrikes in- och utflyttade anger antalet 
personer, vilka bytt bostadsort. Många av dem som antecknades i flyttningsläng
derna flyttade aldrig, utan bytte endast samfund. För att komma till rätta med det
ta problem har samfundsbyten och individer som registrerats som flyttade till eller 
från civilregistret eliminerats ur statistiken 1892-1970. 

En granskning av flyttningslängderna i Petalax lutherska församling för åren 
1826-1890 visade att i dessa medtagits ett betydande antal personer, vilka flyttat 
till Sverige. Under perioden 1861-1890 registrerades 179 personer som utflyttade 
till Sverige medan 9 personer flyttat in från Sverige. 5 Även dessa flyttningar har 
borträknats vid bestämningen av den interna flyttningen. 

2. Passjournalerna 

Vid bedömningen av den externa rörligheten från Petalax har de av länsstyrelser
na och magistraterna förda passjournalerna använts. Passjournalerna har be
dömts vara den källgrupp, som ger den tillförlitligaste informationen om den ex
terna rörligheten, ty enligt passförordningen skulle varje finländsk medborgare, 
som reste utomlands vara försedd med pass.6 

Men passjournalerna är inte den enda källa, vilken innehåller uppgifter om 
utomlands utresta individer. Vid sidan av passjournalerna finns ett flertal källor, 
som innehåller uppgifter om den utrikes rörligheten. I det följande skall dessa 
översiktligt behandlas, och samtidigt görs ett försök att kategoribestämma de oli
ka källorna efter den typ av information de innehåller. Vidare skall resultatet av 
mina egna excerperingar av passjournalerna jämföras med de tal Anna-Leena 

5 In- och utflyttningslängder I 861-1890, PKA. 
6 FFS 1862, Nr 12; FFS 1888, Nr 25; FFS 1903, Nr 56:141. Jfr De Geer-Wester 1975, s. 

89-97. 
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Toivonen erhöll vid en motsvarande genomgång.7 

Fig. 49 ger en översikt av de källserier, vilka finns tillgängliga vid en granskning 
av utvandringen från Finland till Amerika. I figuren anges vid vilken myndighet 
eller vid vilken instans källserien tillkommit, om denna förts p.g.a. myndigheternas 
påbud eller om noteringarna införts av andra orsaker, samt den tidsmässiga rela
tionen mellan källorna. 

Den första källa där vi kan vänta oss att finna noteringar om en persons ut
vandring är kyrkoböckerna. Trots att det, såsom nämnts, inte krävdes flyttnings
betyg för att utvandra var det tämligen vanligt att emigranterna försåg sig med ett 
ämbetsbetyg från pastorsexpeditionen innan de tog ut pass. Härvid fick prästen 
kunskap om den planerade utvandringen och gjorde ibland en anteckning i kom
munionboken om att vederbörande person tagit ut betyg för att utvandra.8 Nästa 
steg, innan utvandringsbeslutet kunde förverkligas, var att anhålla om hinderlös
hetsintyg hos polismyndigheten på hemorten. På landsbygden handhades denna 
uppgift av länsmannen. Länsmannen förde förteckning över alla utgivna hinder
löshetsintyg, och av dessa kan vi således utläsa hur många personer som hade för 
avsik� att utvandra. Ytterligare ett steg närmare förverkligandet av utvandringen 
markeras av passjournalerna, men först sedan en individ påträffas i utreseham
narnas skeppslistor kan det fastslås att utvandringsplanerna förverkligats. 

Av de nämnda källorna är passjournalerna och förteckningarna över hinder
löshetsintygen de tillförlitligaste, eftersom pass var obligatoriskt och hinderlös
hetsintyg var nödvändigt om passökanden var okänd eller om "den af wilken pas
set skall utgifwas, (pröfwar) det eljest wara behöfligt."9 Enligt svensk lag ålades 
fartygsbefälhavarna fr.o.m. 1869 att inlämna en förteckning över samtliga med 
fartyget befordrade utvandrare, s.k. skeppslistor. 1 De svenska skeppslistorna bör 
av denna anledning tillmätas högt källvärde även för den finländska utvandringen, 
ty denna gick i huvudsak över svenska hamnar fram till slutet av 1880-talet.2 I 
Finland fanns ingen motsvarande lagstiftning och sedan ett flertal rederier inlett 
emigranttrafik direkt från Finland under slutet av 1880-talet och början av 1890-
talet saknas nominativa uppgifter om utresta under flera år.3 Finska Ångfartygs 
Aktiebolaget (FÅA), vilket dominerade trafiken från mitten av 1890-talet, förde 
dock förteckningar över utvandrarna. I dessa torde alla utvandrare, som bolaget 
befordrat, finnas införda. FÅA:s listor är dock svåra att använda, ty utvandrar
nas hemort anges inte.4 Serien av skeppslistor med uppgifter om de finländska ut-

7 De Geer-Wester 1 975, s. 93-96. 
8 Jfr Kommunionbok 1875- 1884, PKA. Dylika anteckningar förekommer endast sporadiskt. 

Långt vanligare var att anteckningar gjordes sedan en person utvandrat. I vissa församlingar upp
rättades speciella förteckningar över församlingsbor, som befann sig i Amerika. 

9 FFS 1888, 2 § .  
1 Brattne 1973, s. 72-92; Tedebrand 1972, s .  3 17-323. 
2 Wester 1970; Kero 1 974, s. 24-36. 
3 Kero 1974, s. 28-34. 
4 Wester 1969, passim. 
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Tabell 36 .  Antale t u ttagna pass i Petalax 1 86 1 - 1 892 och i Laihcla 1 876- 1 892 enligt län s-
styrelsens  i Vasa p assj oumalcr och  Anna-Lecna Toivonens excerpter. 

Petalax 
Period Passjourn. Toivonen 

186 1 - 6 5  3 1  5 
1 866- 7 0  1 7  4 
1 87 1 - 7 5  47 3 29  
1 8 76-80  623  1 90 
1 88 1 -85  563  5 25 
1 886-90  4 3 7  4 2 8  
189 1 - 9 2  1 1 8 1 1 5 

Skillnad 

- 26  
- 1 3  
-444 
- 4 3 3  
- 3 8  
- 9 
- 3 

Laihcla 
Passj ou m .  Toivonen 

8 3  4 2  
320  324  
523  525  
200 206 

Skillnad 

- 4 1  
+ 4 
+ 2 
+ 6 

Källa: Passj ournaler 1 8 6 1 - 1 89 2 ,  YLA; Anna-Lecna Toivonens cxccrptcr över u t t agna pass i 
Vasa län 1 86 1 - 1 892 ,  TYYH.  

vandrarna är alltså oenhetlig och tidvis bristfällig. Av denna anledning framstår 
passjournalerna som den viktigaste källserien för den finländska Amerikautvand
ringen. 

Valet av källserie som grund för en undersökning blir under dessa omständig
heter i hög grad betingat av källäget. Om de i fig. 49 anförda källorna hade varit 
av likvärdig kvalitet kunde en studie ha gjorts för att mäta dels hur många in
divider som hade intentioner att utvandra till Amerika, dels hur många som för
verkligade dessa intentioner. Antalet individer, vilka hade för avsikt att utvandra 
kan beräknas genom att medta alla de som omnämns i någon av de tre förstnämn
da källorna i alternativ I, eller i källorna 1 och 2 i alternativ Il. Eftersträvas en 
beräkning av antalet personer, som faktiskt utvandrat bör givetvis enbart skepps
listorna användas. 

I en tidigare studie av den utrikes rörligheten från Vasa län 1861-1890 har 
Anna-Leena Toivonens tabellmaterial använts. V id en kontroll av detta visade det 
sig att Toivonens angivelser av rörligheten under 18 70-talet var för låga p.g.a. att 
korttidspassen - pass med giltighetstid under 1 år - till stor del utelämnats. 5 

I tab. 36 görs en jämförelse mellan antalet uttagna utrikespass under perioden 
1861-1892 från Petalax enligt Toivonens beräkningar och enligt de excerpering
ar som utförts för denna undersökning. För att få ett något större jämförelsemate
rial har även Laihela socken medtagits för perioden 1876-1892. 

För Petalax överstiger antalet uttagna pass enligt passjournalerna från länssty
relsen i V asa konstant Toivonens tal. Skillnaderna mellan dessa är störst under 
1870-talet, speciellt 1871-75, då Toivonen anger 29 pass mot 4 73 enligt pass
journalerna. Även 1876-80 noteras en stor skillnad med 623 enligt passjourna
lerna jämfört med 190 i Toivonens beräkningar. Under I 880-talet minskar skill
naden till 38 1881-85 och till endast 9 åren 1886-90. För Laihela är differensen 

5 De Geer-Wester 1 975, s. 92 .  
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störst 1876-80 med 83 pass mot Toivonens 42. Under 1880-talet är skillnaderna 
obetydliga och detta årtionde har Toivonen t.o.m. något högre tal. 

Den ovan gjorda jämförelsen bygger på samma källmaterial, ty även Toivonen 
har använt enbart Vasa länsstyrelses passjournaler. En närmare granskning av 
talen för enskilda år visar att Toivonen för Petalax inte noterar ett enda pass år 
1874, medan den här utförda excerperingen visar att 178 pass uttogs detta år Ufr 
tab. 14). Den uppseendeväckande stora skillnaden beror dock inte på att Toivo
nen utelämnat alla korttidspass, utan på att hemortsangivelserna i passjournalen 
är felaktiga. För alla Petalaxbor anges nämligen detta år Malax som hemort. 6 

Även under 1860-talet och andra år i början av 1870-talet anges ofta Malax som 
hemort. Petalax församling var under denna tid kapellförsamling till Malax och 
det är tydligt att de tjänstemän vid länsstyrelsen, som fört passjournalerna an
tecknat enbart moderförsamlingen som hemort. Att döma av enstaka anteckning
ar i passjournalerna angavs på hinderlöshetsintygen både moderförsamlingens 
och kapellförsamlingens namn. Med hjälp av länsmannens förteckningar över ut
givna hinderlöshetsintyg har det varit möjligt att identifiera Petalaxbor. Under se
nare delen av 1870-talet finns inte denna missvisning i passjournalerna och jämfö
relser med Toivonens siffror visar att skillnaderna då härrör sig från att korttids
passen inte medtagits. Samma iakttagelse kunde göras för Laihela 1876-80. 

Granskningen av Toivonens excerpter visar att dessa är tillförlitliga under 
1880-talet. De små avvikelser, vilka noteras under detta decennium, speciellt för 
Laihela, får anses ligga inom ramen för de felmarginaler, som kan uppstå vid två 
separata excerperingar av ett så pass omfattande material. De felaktiga ortsangi
velserna för Petalax under 1860- och 1870-talen pekar på att liknande systematis
ka fel i passjournalerna kan förekomma även för andra kapellförsamlingar. 

' Passjournal 1874, YLA. 
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nytillkomna flyttningsenheter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 69 

32 .  Befolkningsrörligheten från Petalax till Sverige 1 8 76- 1 895 
fördelad på socialgruppstillhörighet i absoluta tal och 
i procent, samt Petalax totalbefolkning fördelad 
enligt socialgruppstillhörighet åren 1 880 och 1 890 i 
procent. (Totala antalet individer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 70 

33 .  Befolkningsrörligheten från Petalax till Sverige och Amerika 
inom socialgrupp III och V i absoluta tal och i procent 
av gruppernas totala externa rörlighet. (Totala antalet 
individer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 7 I 

34. Passtagare från Petalax till Sverige och Amerika 1 886-90 
och I 8 9 1 -95 fördelade på åldersgrupper samt passtagarnas 
medelålder beräknad på huvudpersonerna i flyttningsenheterna . . . . . . . . . . . I 72 

35 .  Jämförelse mellan beräknad folkmängd och folkmängdstabellernas 
angivelser i Petalax 1 8 3 1 - 1 900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 6  

3 6 .  Antalet uttagna pass i Petalax 1 8 6 1 - 1 892 och i Laihela 1 8 76- 1 892 
enligt länsstyrelsens i Vasa passjournaler och 
Anna-Leena Toivonens excerpter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 I 
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Medelfolkmängd 
Närpes prosteris arkiv 
Petalax kyrkoarkiv 
Statistikcentralen, Helsingfors 
Statistisk årsbok för Finland 
Yleisen historian laitos, Turun Yliopisto 
Vasabladet 
Vasa landsarkiv 
Vasa lantmäterikontor 
Wasa Posten 
W asa Tidning 
Vasa tullkammares arkiv 
Kyrkohistoriska institutionen vid Åbo Akademi 
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STUDIA HISTORICA UPSALIENSIA 

Editores : Sven A .  Nilsson, Sten Carlsson, C arl Göran Andrre 

I .  Gustaf Jonasson : Karl XII och hans rådgivare. 
Den utrikespolitiska maktkampen i Sverige 
I 697- 1 702. 1 960. 

2. Sven Lundkvist: Gustav Vasa och Europa. 
Svensk handels- och utrikespolitik 1 5 34- 1 5 57 .  
1 960. 

3 .  Tage Under: B iskop Olof Wallquists politiska 
verksamhet till och med riksdagen 1 789 .  I 960. 

4. Carl Göran A ndra': Kyrka och frälse i Sverige un
der äldre medeltid. 1 960. 

5 .  Bengt Henningsson: Geijer som historiker. 1 9 6 1 .  
6 .  Nils Runeby: Monarchia mixta. Makt

fördelningsdebatt i Sverige under stormaktstiden. 
1 962. 

7 .  Åke Hermansson: Karl IX och ständerna. Tron
frågan och författningsutvecklingen 1 5 98- 1 6 1 1 .  
1 962. 

8 .  Hundra års historisk diskussion. Historiska före
ningen i Uppsala 1 862- 1 962. 1 962.  

9. Sten Carlsson: Byråkrati och borgarstånd under 
frihetstiden. 1 963 .  

10. Gunnar Christie Wasberg: Forsvarstanke og 
suverenitetsprinsipp. Kretsen om Aftenposten i 
den unionspolitiske debatt 1 890-mars 1 905.  
1 963 .  

1 1 . Kurt Ågren: Adelns bönder och kronans. Skatter 
och besvär i Uppland 1 650- 1 680. 1 964. 

12 .  Michael Nordberg: Les ducs et la royaute. Etudes 
sur la rivalite des ducs d'Orlans et de Bourgogne 
1 392- 1 407.  I 964. 

1 3 .  Stig Hadenius: Fosterländsk unionspolitik. Majo-
ritetspartiet, regeringen och unionsfrågan 
I 888- I 899 .  I 964. 

14. Stellan Dahlgren: Karl X Gustav och reduktio
nen. 1 964. 

15. Rolf Torstendahl: Källkritik och vetenskapssyn i 
svensk historisk forskning I 820- I 920. I 964. 

1 6. Stefan Björklund: Oppositionen vid 1 823 års riks
dag. Jordbrukskris och borgerlig liberalism. 1 964. 

1 7. Håkan Berggren & Göran B.  Nilsson: Liberal 
socialpolitik 1 85 3 - 1 884 .  Två studier. 1 965 .  

1 8. Torsten Burgman: Svensk opinion och  diplomati 
under rysk-japanska kriget I 904- I 905. I 965 .  

I 9. Eric Wärenstam: Sveriges Nationella Ungdoms
förbund och högern I 9 28- 1 934. 1 965 .  

20. Torgny Neveus: Ett betryggande försvar. Värn
plikten och armeorganisationen i svensk politik 
1 880- 1 885 .  1 965 .  

2 1 .  Staffan Runestam: Förstakammarhögern och 
rösträttsfrågan I 900- 1 907. I 966.  

22. Stig Ekman: Slutstriden om representationsre
formen. I 966. 

23 .  Gunnar Herrström: I 927 års skolreform. En stu
die i svensk skolpolitik 1 9 1 8- 1 927 .  1 966.  

24. Sune Åkerman: Skattereformen 1 8 10 .  Ett experi
ment med progressiv inkomstskatt. I 967 .  

25 .  Göran B. Nilsson: Självstyrelsens problematik. 
Undersökningar svensk landstingshistoria 
1 839- 1 928 .  1 967 .  

26 .  K/aus-Richard Böhme: Bremisch-verdische 
Staatsfinanzen 1 645-1 676 .  D ie schwedische 
Krone als deutsche Landesherrin. I 96 7. 

27. Gustaf Jonasson: Karl XII : s  polska politik 
I 702- 1 703. 1 968.  

28. Hans Landberg: Statsfinans och kungamakt. 
Karl X Gustav inför polska kriget. 1 969.  

29. Rolf Torstendah/: Mellan nykonservatism och l i 
beralism. Idebrytningar inom högern och bonde
partierna I 9 I 8- 1 9 34. I 969 .  

30. Nils R uneby: Den nya världen och den gamla. 
Amerikabild och emigrationsuppfattning i Sverige 
1 820- I 860. 1 969. 

3 I .  Fred Nilsson: Emigrationen från Stockholm till 
Nordamerika 1 8 80- 1 893 .  En studie i urban ut
vandring. 1 9 70. 

32. Curt Johansson: Lantarbetarna i Uppland 
1 9 1 8- 1 930. En studie i facklig taktik och organi
sation. I 9 70. 

33. A rndt Öberg: De yngre mössorna och deras ut
ländska bundsförvanter I 765- 1 769. Med sär
skild hänsyn till de kommersiella och politiska för
bindelserna med Storbritannien, Danmark och 
Preussen. 1 9 70. 

34. Torgny Börjeson: Metall 20 - fackföreningen och 
människan. I 9 7 1 .  

3 5 .  Harald Runblom: Svenska företag i Latinameri
ka. Etableringsmönster och fcirhandlingstaktik 
1 900- 1 940. I 97 1 .  

3 6 .  Hans Landberg, Lars Ekholm, Roland Nordlund 
& Sven A .  Nilsson: Det kontinentala krigets eko
nomi. Studier i krigsfinansiering under svensk 
storm aktstid. I 9 7 1 .  

3 7 .  Sture Lindmark: Swedish America 1 9 14- 1 932 .  
Studies in Ethnicity with Emphasis on Illinois and 
M innesota. 1 9  7 1 .  

38 .  Ulf Beijbom: Swedes i n  C hicago. A Demographic 
and Social Study of the 1 846- 1 880 Immigration. 
1 9 7 1 .  

3 9 .  Staffan Smedberg: Frälsebonderörelser i Halland 
och Skåne I 772- 76. I 972.  

40.  Björn Rondah/: Emigration, folkomflyttning och 
säsongarbete i ett  sågverksdistrikt i södra Hälsing
land 1 865- 1 9 10 .  Söderala kommun med särskild 
hänsyn till Ljusne industrisamhälle. 1 9 72. 

4 1 .  Ann-Sofie Kä/vemark: Reaktionen mot ut
vandringen. Emigrationsfrågan i svensk debatt 
och politik I 90 1 - 1  904. I 972 .  

42. Lars-Göran Tedebrand: Västernorrland och 
Nordamerika 1 8 75- 1 9 1 3 .  Utvandring och 
återinvandring. 1 9 72. 

43.  Ann-Marie Petersson: Nyköping under frihetsti
den. Borgare och byråkrater i den lokala politiken. 
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1 972.  (Ej i bokhandeln) 
44. G6ran A ndo/f: Historien på gymnasiet. Undervis

ning och läroböcker I 820- 1 965 .  1 972.  
45 .  Jan Sundin: Främmande studenter vid Uppsala 

universitet före andra världskriget. En studie i stu
dentmigration. 1 973 .  

46. Christer Öhman: Nyköping och hertigdömet 
1 5 68- 1 622. 1 973 .  (Ej i bokhandeln) 

47. Sune Åkerman, Ingrid Eriksson, David Gaunt, 
Anders Norberg, John Rogers & Kur! Ågren: 
Aristocrats, Farmers and Proletarians. Essays in 
Swedish Demographic History. 1 973 .  

48. Uno Westerlund: Borgarsamhällets upplösning 
och självstyrelsens utveckling i Nyköping 
1 8 1 0- 1 880. 1 973 .  (Ej i bokhandeln) 

49. Sven Hedenskog: Folkrörelserna i Nyköping 
1 880- 1 9 1 5 .  Uppkomst, social struktur och poli
tisk aktivitet. 1 9 73 .  (Ej i bokhandeln) 

50. Berit Brattne: Bröderna Larsson. En studie i 
svensk emigrantagentverksamhet under 1 880-
talet. I 973 .  

5 1 .  Anders Kul/berg: Johan Gabriel Stenbock och  re
duktionen. Godspolitik och ekonomiförvaltning 
1 675- 1 705. 1 973 .  

52 .  Gunilla lngmar: Monopol på nyheter. Ekonomis
ka och politiska aspekter på svenska och interna
tionella nyhetsbyråers verksamhet 1 8 70- 1 9  I 9. 
1 973 .  

53 .  Sven Lundkvist: Politik, nykterhet och reformer. 
En studie i folkrörelsernas politiska verksamhet 
1 900- 1920. 1 974. 

54. Kari Tarkiainen: "Vår gamble Arffiende Rys
sen". Synen på Ryssland i Sverige 1 595- 1 6 2 1  
och andra studier kring den svenska Rysslands bil
den från tidigare stormaktstid. 1 974. 

55. Bo Öhngren: Folk i rörelse. Samhällsutveckling, 
flyttningsmönster och folkrörelser i Eskilstuna 
1 870- 1 900. 1 974. 

56. Lars Ekholm: Svensk krigsfinansiering 1 630-
1 63 1 .  1 974. 

57. Roland Nordlund: Krig på avveckling. Sverige 
och tyska kriget 1 633 .  1 974. 

58 .  C/ara Neveus: Trälarna i landskapslagarnas sam
hälle. Danmark och Sverige. 1 974. 

59 .  Bertil Johansson: Social differentiering och kom
munalpolitik. Enköping I 863- 1 9  I 9.  I 974. 

60. Jan Lindroth: Idrottens väg til l folkrörelse. Stu
dier i svensk idrottsrörelse till 1 9 1 5 .  1 974. 

6 1 .  Richard B. Lucas: Charles August Lindbergh, Sr. 
-A C ase Study of Congressional Insurgency, 
I 906- 1 9 1 2. I 974. 

62. Hans Norman: Från Bergslagen til l  Nord
amerika. Studier i migrationsmönster, social rör
lighet och demografisk struktur med utgångs
punkt från Örebro län 1 85 1 - 1 9 1 5 .  1 9 74. 

63 .  David Gaunt: Utbildning ti l l  statens tjänst. En kol
lektivbiografi av stormaktstidens hovrätts
auskultanter. 1 975 .  

64 .  Eibert Ernby: Adeln och bondejorden. En studie 
rörande skattefrälset i Oppunda härad under 
1 600-talet. 1 975 .  

65 .  Bo Kronborg & Thomas Nilsson: Stadsflyttare. 
Industrialisering, migration och social mobilitet 
med utgångspunkt från Halmstad, 1 8 70- 1 9 10. 
1 975 .  
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66. Ro![ Torstendah/: Teknologins nytta. Moti
veringar för det svenska tekniska utbildnings
väsendets framväxt framförda av riksdagsmän 
och utbildningsadministratörer 1 8  I 0- 1 8  70. 
1 975 .  

67. A llan Raneh6k: C entralmakt och  domsmakt. Stu
dier kring den högsta rättskipningen i kung Mag
nus Erikssons länder 1 3 1 9 - 1 355 .  1 9 7 5 .  

6 8 .  James Cavallie: Från fred till krig. De finansiella 
problemen kring krigsutbrottet år I 700. I 975 .  

69. Ingrid Åberg: Förening och politik. Folkrörel
sernas politiska aktivitet i Gävle under 1 800-talet. 
1 9 7 5 .  

70. Margareta Revera: Gods och  gård 1 650- 1 680. 
Magnus Gabriel De  la Gardies godsbildning och 
godsdrift i Västergötland. I .  1 975 .  

7 I .  A leksander Loit: Kampen om feodalräntan. Re-
duktionen och domänpolitiken Estland 
1 65 5- 1 7 10 .  I. 1 9 7 5 .  

7 2 .  Torgny Lindgren: Banko- och riksgäldsrevi
sionerna 1 782-1 807.  "De redliga män, som be
vakade ständers rätt". 1 975 .  

73 .  Ro![ Torstendah/: Dispersion of Engineers i n  a 
Transitional Society. Swedish Technicians 
1 860- 1 940. 1 975 .  

74 .  From Sweden to America. A History of Migra
tion. Red. H arald Runblom & Hans Norman. 
1 976.  

75 .  Svante Jakobsson: Från fädernejord t i l l  förfäders 
land. 1 976.  

76. Lars Åkerblom: Sir Samuel Hoare och Etiopien
konflikten 1 935 .  1 976.  

77 .  Gustaf Jonasson: Per Edvin Sköld 1 946- 1 95 1 .  
1 9 76. 

78 .  Såren Winge: Die Wirtschaftliche Aufbau
Vereinigung (W AV) 1 945-53 .  Entwicklung und 
Politik einer ,,undoktrinären" politischen Partei in 
der B undesrepublik in der er sten N achkriegszeit. 
1 976.  

79. K/aus Misgeld: Die ,,lnternationale Gruppe de
mokratischer Sozialisten" in Stockholm 
1 942- 1 945 .  Z ur sozialistischen Friedensdiskus
sion während des Z weiten Weltkrieges. 1 976.  

80.  Roland Kar/man: Evidencing Historical Classifi
cations in British and A merican H istoriography 
1 930- 1 970. 1 976. 

8 I .  Berndt Fredriksson: Försvarets finansiering. 
Svensk krigsekonomi under skånska kriget 
1 675-79.  1 976 .  

82. Karl Englund: Arbetarförsäkringsfrågan i svensk 
politik 1 8 84- 1 90 1 .  1 976 .  

83 .  Nils R uneby. Teknikerna, vetenskapen och kultu-
ren. Ingenjörsundervisning och ingenjörs-
organisationer i 1 8 70-talets Sverige. 1 976.  

84. Erland F. Josephson: SKP och Komintern 
I 92 1 - 1 924. Motsättningarna inom Sveriges 
Kommunistiska Parti och dess relationer till den 
Kommunistiska Internationalen. 1 976.  

85 .  Sven Lundkvist: Folkrörelserna i det svenska 
samhället 1 850- 1 920. 1 976 .  

86. Bo Öhngren: GEOKOD. En kodlista för den ad
ministrativa indelningen i Sverige 1 862- 1 95 1 .  
1 977 .  

87 .  Mike L .  Samson: Mobility in  the 
Netherlands 1 880- 1 9 1 0. A Case Study of Wisch 



in the Achterhoek. 1 9 77 .  

88.  Ugbana Okpu: Ethnic Minority Problems in Ni

ger ian Polit ics: I 960- 1 965 .  I 9 7 7  

89 .  Gunnar Carlsson: Enköping under frihetstiden . 
Social struktur och lokal politik . I 977 .  

90 .  Sten Carlsson :  Fröknar, mamseller , jungfrur och 

pigor. Ogifta kvinnor i det svenska ståndssam

hället. 1 977 .  

9 1 .  Rolf På/brant: Ar betarrörelsen och idrotten 

1 9 1 9- 1 939 .  1 9 77 .  

92.  Viveca Hal/din Norberg: Swedes in H aile Selas
sie's Ethiopia 1 924- 1 952 .  A Study in Early De

velopment Ca-operation. I 977 .  
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