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1.0 Innledning 
Det var store endringer som preget det norske samfunnet under fredshundreåret i Europa i 

perioden 1814-1914. Landet gjennomgikk både en demografisk- og industriell revolusjon. 

Bak den demografiske revolusjonen lå en kraftig befolkningsvekst som følge av fred og 

stabilitet, økt produksjon i landbruket, endret kosthold, redusert barnedødelighet og bedre 

boligstandard. Rundt 1840-tallet nådde den industrielle revolusjonen Norge og omformet det 

tidligere standssamfunnet til et klassesamfunn. Folket gikk bort fra bondehushold og over til 

pengeøkonomi, industriarbeidsplasser ble etablert og det ble gjennomført mekanisering i 

landbruket. Rundt 1890 ble skipsbyggingen modernisert, kommunikasjonene ble forbedret, 

nye handelssenter ble etablert og fra havnebyene økte linjefarten mellom Norge og andre land 

på forskjellige kontinenter. Det ble flere folk, men færre arbeidsplasser på landsbygda i Sør-

Norge. Det gikk derfor med stormskritt mot det store oppbruddets tid. Folk flyttet fra sør til 

nord, fra bygd til by, finneinnvandringen til Nord-Norge og Østerdalen, arbeidsvandringer, 

barnevandringene på Agder og utvandringen til andre kontinenter. Den norske statskirkens 

trossyn var blitt styrket i Grunnloven av 1814, og de geistlige forsøkte med alle midler å 

hindre den spirende utvikling av dissentermenighetene som vokste frem tidlig på 1800-tallet.  

På den andre siden av Atlanterhavet lå Amerikas forente stater og lokket med gratis 

jord, arbeid og religionsfrihet. Fra hele Europa emigrerte folk til Amerika, men det var bare 

fra Irland at det utvandret flere mennesker i forhold til befolkningen enn det det gjorde fra 

Norge. Amerika virket som en magnet på mange av dem som søkte etter noe nytt og givende, 

enten de var bønder, husmenn, sjøfolk, fiskere eller av religiøs overbevisning. Historikeren 

Ingrid Semmingsen er blant dem som har sett på årsakene til at nordmenn i hopetall emigrerte 

til Amerika på 1800- og 1900-tallet, og hun har også plassert denne emigrasjonen i forhold til 

den totale migrasjonen som berørte Norge i samme tidsperiode.  

Dermed kan jeg sette frem følgende problemstilling: Hvorfor ble emigrasjonen fra 

Norge til Amerika så markant i forhold til den innenlandske migrasjonen?   

For å besvare problemstillingen ser jeg først på årsakene til befolkningsøkningen i 

Norge på 1800-tallet og konsekvensene av denne demografiske utviklingen. Deretter følger en 

betraktning av Ingrid Semmingsens beskrivelse om nordmenns migrasjon og emigrasjon, og 

jeg tar også med egne betraktninger omkring emigrasjonen fra Agder til Amerika. Ut fra dette 

drøfter jeg Semmingsens beskrivelse av den innenlandske migrasjonen og emigrasjonen til 

Amerika i forhold til egne betraktninger og historikerne Tore Pryser og Jostein Nerbøvik sine 

beskrivelser av situasjonsbildet.   
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2.0 Årsakene til befolkningsøkningen 
Den norske befolkningen opplevde et betydelig mildere epidemisk klima på 1800-tallet enn 

det man hadde hatt i de foregående århundrer, og sammen med økt boligstandard og endret 

kosthold ble dødeligheten i befolkningen kraftig redusert. De viktigste nye matressursene var 

kombinasjonen av poteter og sild, noe som bidrog sterkt til at flere småkårsfolk overlevde i de 

karrige delene av landet. Innen medisin tok man i bruk koppevaksine, og det førte til at mange 

flere overlevde denne smittsomme og dødelige sykdommen. Bedringene i boforhold, endret 

kosthold og nye medisiner førte dermed til at flere barn vokste opp og at folk levde lenger.1  

Industrialiseringen som skjedde i Norge fra 1840-tallet og fremover var derimot ikke 

blant hovedårsakene til befolkningsveksten. Dette kan begrunnes ut fra at både i Storbritannia 

og i Norge fikk man først befolkningsveksten, og så kom den industrielle veksten.2 

 

2.1 Konsekvensene av den demografiske utviklingen 
Det etablerte bondesamfunnet i Norge klarte ikke å absorbere overskuddet i befolkningen 

utover på 1800-tallet og dermed skjedde det store folkeforflytninger, både innenlands og fra 

og til utlandet. Folk flyttet fra landsbygda og dit hvor det var mulighet til å skaffe seg arbeid. 

 Den innlandske migrasjon i Norge oppstod da store folkegrupper fra slutten av 1700-

tallet og utover på 1800-tallet flyttet fra sør til nord og fra innlandsbygder til kystbygder. Det 

var mange familier som reiste fra Østerdalen og nordover til Troms og Finnmark, noe som 

skyldes at det var knappe resurser i sør men store resurser nordpå. Men også naturkatastrofer 

som jordskred og oversvømmelser gjorde sitt til at folk flyttet. De som kom fra innlandet 

reiste til innlandet og de som kom fra kystbygder eller fra innsjøområder slo seg ned ved 

kysten.3 Ved folketellingen i 1865 var 2,4 % av innbyggerne i Troms innflyttere fra 

Østerdalen og Gudbrandsdalen.4  

 En av de store flyttebølgene i Norge gikk mellom bygd og by. Det var vekst i byene og 

særlig i hovedstaden Christiania, som var innflytternes by på 1800-tallet. Generelt flyttet folk 

til nærmeste by, og som eksempel på dette kan nevnes at søgnefolk, finslendinger og 

bjelldøler flyttet til Kristiansand. I kirkebøkene fra 1800- og begynnelsen av 1900-tallet finnes 

det detaljerte oversikter over hvem som flyttet, og hvor de flyttet fra og til når de forlot et 

prestegjeld og slo seg ned i et annet.5 Folk flyttet fra hjembygda fordi det ikke lenger var 

levebrød for dem der. Det var bedre muligheter i byene, hvor det ble etablert arbeidsplasser 

innen byggebransjen, i handelsnæringen og hos borgerskapet som trengte tjenere. Det var dog 

ikke alle som flyttet fra bygda som foretrakk å bosette seg i byene. I byene skilte de seg ut på 
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grunn av sin tradisjonelle klesdrakt og ”særegne” lukt, og for dem ble det dermed mindre 

radikalt å reise til Amerika hvor deres tradisjonelle livsform kunne videreføres. Et typisk 

eksempel på bønder med egen klesdrakt og ”særegen” lukt er de mange Setesdølene som etter 

kort opphold i Kristiansand reiste videre til Amerika.6 

 I århundrene før 1814 hadde folk innvandret til Norge fra både Danmark, Sverige og 

Tyskland og jobbet som prester, andre embetsmenn og bergverksingeniører. Det nye på 1800-

tallet var finneinnvandringen til Norge, som oppstod etter uår og som følge av krigen mellom 

Russland og Sverige i årene 1808-1809. Finnene bosatte seg ikke bare i Nord-Norge, men de 

reiste ofte lenger sør og slo seg ned i Finnskogen i grenseområdet mot Sverige.7  

Arbeidsinnvandring av svensker og tyskere til Norge økte på igjen utover på 1800-

tallet, men da var det arbeidere til yrker innen skipsbygging og fiske som dominerte. Folk 

flyttet fra Sverige til Sør- og Østlandsbygdene i Norge på grunn av at skipsverftene trengte 

folk som konstruktører og skipsbyggmestre. Kystnæringene absorberte, og til sildefiske på 

Vestlandet trengtes det mye folk som sesongarbeidere.8  

De store barnevandringene på Agder var et eget fenomen av vandringer fra slutten av 

1700-tallet og til langt ut på 1800-tallet. Barn fra mindre og skrinne bruk i vestre Vest-Agder 

gikk flere mil til fots på dårlige veier og i ødemarka inntil de kom frem til de store og mer 

produktive gårdene i Aust-Agder, hvor de skulle gjøre arbeid enten som gjetere, gårdsgutter 

eller tjenestejenter. Hovedårsaken til denne barnevandringen var at produksjonen på de 

skrinne hjemmebrukene var for liten i forhold til det antall munner som skulle mettes.9  

Det var også sesongpreget arbeidsvandring fra Agder til Stavangerområdet. Folk fikk 

seg jobb i de store tønnemakeriene, hvor de blant annet produserte sildetønner. Det ble også 

produsert tønner beregnet for eksport av fiskeråvarer til næringsmiddelindustrien ute i Europa.   

 De store utvandringene eller nordmenns emigrasjon til Amerika begynte midt på 

1820-tallet, men det var først på 1840-tallet og i de påfølgende tiårene at utvandringen økte 

kraftig. Det foregikk en jevn strøm av utvandring fra Norge, men for å få det riktige bildet av 

hvordan dette påvirket befolkningsgrunnlaget i hjemlandet må man foreta periodisering av 

”topper” og ”bunner” i emigrasjonen. Den første store utvandringsbølgen kom i perioden 

1866-1873, den neste i perioden 1880-1893 og til sist den store Agderbølgen som varte fra 

slutten av 1890-tallet og frem til rundt 1911.10 Det som preget disse tre periodene er at inntil 

10 % av befolkningen emigrerte fra Norge i hver av tidsperiodene og med en kjempebølge i 

1882, da 29.000 nordmenn utvandret til Amerika.11 Nøyaktig førte passasjerlister gjør det 
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mulig for ettertiden å ha en oversikt over hvem som reiste, hvilket distrikt i Norge de reiste 

fra, hvilket rederi som ble benyttet og til hvilken havneby i utlandet de skulle.12  

Under den enorme folkeflyttingen på 18- og 1900-tallet utvandret det i alt 858.148 personer i 

perioden 1821-1940 fra Norge til USA.13 Frem til rundt 1890 var flesteparten av dem som 

utvandret bønder, men senere kom folk fra andre samfunnslag. I perioden 1814-1914 var det 

40 millioner mennesker som emigrerte til USA fra forskjellige deler av verden. Det var bare 

ett land som i forhold til befolkningsstørrelsen hadde større utvandring til USA enn Norge, og 

det var Irland som i årene 1848-1850 ble rammet av potetpesten.14 

Det kan også tilføyes at den viktigste hendelsen i europeisk historie på 1800-tallet var 

emigrasjonen fra Europa til USA. Men det var ikke bare til USA at europeerne utvandret, for 

det var også de som bosatte seg i Sør-Afrika og Australia, og noe senere også i Argentina.15   

 

2.2 Ingrid Semmingsens plassering av utvandringen til Amerika 
Ingrid Semmingsen ser på den kraftige befolkningsveksten i Norge etter 1814 som bakgrunn 

for den påfølgende emigrasjonen til Amerika, og at befolkningsveksten kom som resultat av 

nedgangen i barnedødeligheten, som igjen var en direkte følge av endringene og forbedringer 

i landbruket. Endringene i landbruket sikret folk en mer stabil matforsyning, og da 

industrialiseringen kom til Norge for fullt gikk man i landbruket over fra bruk av muskelkraft 

til bruk av maskinkraft. Nordmennene måtte omstille seg til å leve i et industrisamfunn.16 

Med industrisamfunnet fulgte også en transportrevolusjon som medførte et bedre 

vegnett, bygging av jernbaner og forbedring av havneanleggene. Folks mulighet til å flytte på 

seg ble enklere, noe som var viktig i en tid hvor industri- og sjøfartsnæringen i byene stadig 

trengte flere arbeidere. Når først folk var flyttet fra bygda til byen førte dette igjen til andre og 

nye muligheter, og et alternativ til byen var emigrasjon. Den stadige økningen av skipsfarten 

på verdenshavene muliggjorde et mer effektivt transportsystem mellom kontinentene, men i 

følge Semmingsen utvandret ikke nordmenn på grunn av at de var et sjøfarende folk med en 

stor skipsfartsnæring. Det var ikke bare fra Norge det strømmet mennesker til Amerika og 

andre oversjøiske områder, men fra hele Europa reiste folk vestover over Atlanterhavet. Flere 

av europeerne som emigrerte til Amerika begynte med matproduksjon, og de eksporterte også 

matvarer til Europa slik at folketallet der økte ytterligere.17  

 Mange som emigrerte til Amerika var i sin beste alder, og i følge Semmingsen førte 

dette til at industrialisering i USA nærmest ble båret frem av europeiske emigranter. Dette 

førte igjen til en ekspansiv økonomisk politikk i USA, hvor mange fikk en betydelig økning i 
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levestandarden i forhold til det de tidligere hadde vært vant med i Europa. Dette medvirket til 

at enda flere europeere utvandret til Amerika.18 

Ut fra nordmennenes bakgrunn som et sjøfarende folk mener Semmingsen at det hadde vært 

merkelig om de ikke hadde blitt en del av den europeiske utvandringsbølgen. Mot slutten av 

1850-årene var det i følge Semmingsen atskillig flere emigranter fra Norge i Amerika enn det 

det til sammen var i fra Danmark og Sverige. Under den amerikanske folketellingen i 1860 

bodde det 44.000 nordmenn i USA mot bare 10.000 dansker og 19.000 svensker. Dette hadde 

sannsynligvis en viss sammenheng med de økonomiske forhold i de nordiske land, for den 

økonomiske utviklingen i Norge gikk tregere enn i våre to naboland. Men samtidig økte 

folketallet i Norge i et hurtigere tempo enn i det øvrige Norden. Når så mange nordmenn i 

forhold til folk fra våre naboland allerede hadde bosatt seg i USA før 1860, så visste også 

flere nordmenn hjemme om steder i Amerika som de kunne reise til og treffe kjensfolk. 

Semmingsen fremhever at det allerede i 1865 eksisterte en utvandringstradisjon i Norge. Det 

var tross alt ikke mer enn tre år etter at Homestead-loven ble vedtatt i USA; den loven som 

gav alle innvandrere til USA 650 mål gratis jord, men med klausul om at jorda måtte brukes.19 

Dette lovverket må ha virket som en sterk pull-faktor på småbønder i Europa. 

I Norge hadde man atskillige flere småbønder enn i våre naboland, og overgangen fra 

å drive jordbruk i Norge til å drive jordbruk i Amerika var stor. Semmingsen tar frem at det 

var stritt og hardt arbeid for bondekona å drive fjøsstell på småbruket i Hallingdal mot det det 

var å drive fjøsstell på farmen i Amerika. Det å flytte til byen var ikke noe reelt alternativ for 

bøndene fra små bygdesamfunn, for i byen stakk de seg ut som annerledes enn de etablerte 

byfolkene. De norske småbøndene som var selveiere ville gjerne flytte hele bondesamfunnet i 

hjembygda med seg til Amerika. Semmingsen hevder at bøndene gjerne ville skjære ut hele 

bygda av kartet og flytte den over på den andre siden av havet. Der ville de leve i sitt hjemlige 

samfunn, men med ett unntak og det var ingen innblanding fra skattefuten.20 

Semmingsen tar frem at homestead-loven også må ha hatt en viss betydning for 

europeere som forlot hjemlandet sitt i 1880-årene og emigrerte til Amerika. Allerede mot 

slutten av 1860-tallet ser det i tillegg ut til at det med gratisbilletter til reisen også må ha hatt 

en viss innflytelse, for i følge Semmingsen kom cirka 40 % av de nordiske innvandrerne til 

Amerika på billetter som var forhåndsbetalt og sendt dem fra Amerika. Dette viser at det var 

en viss påvirkning fra dem som allerede hadde forlatt hjemlandet overfor de av slekten eller 

belaget som satt igjen i Norge, og som er faktorer som kan omtales som selvgenererende eller 

selvforsterkende. Bak dette lå pull-faktoren om at når for eksempel utvandrede nordmenn 
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hadde fått etablert seg og bygd opp en økonomisk posisjon i Amerika, da kunne de ta av 

overskuddet og sende billetter til familiemedlemmer som satt igjen hjemme. I enkelte tilfeller 

emigrerte noen av familiemedlemmene først og andre kom etter.21  

Norske skip seilte på alle verdenshav etter at britene opphevet Navigasjonsakten i 1850. Det 

ble da ifølge Semmingsen lettere for nordmenn å utvandre, og denne endringen kan dermed 

sees på som en push-faktor. Navigasjonsakten hadde bremset på Norges utvikling som 

sjøfartsnasjon, og opphevelsen av denne betydde derfor svært mye for nordmennene. Før 

1840 seilte det få norske skip i langfart, og derfor måtte nordmenn som ønsket å utvandre 

eventuelt reise via Gøteborg.22 

Folk som var blitt arbeidsledige innen næringer knyttet til sjøfart og fiske i Norge på 

1880-tallet og som utvandret til Amerika, fikk seg enten jobb som sjøfolk eller fiskere i Nord-

Amerika. Det var også de emigranter som i perioder oppholdt seg i Amerika, og blant disse 

nevner Semmingsen gullgravere som slo seg ned i Alaska.23 

  

2.3 Egdene og utvandringen til Amerika 

Det var mange mennesker på Agder som emigrerte til Amerika etter 1875. Reisen fra bygda 

på Agder til Amerika kan illustreres gjennom eksempler som forteller at folk i Setesdalen fikk 

hesteskyss eller tok toget fra hjembygda til Kristiansand. Fra Farsund, Lindesnes og Søgne 

tok man lokalbåten til Kristiansand, hvor den korresponderte med damperen til New York. 

Dermed var det faktisk like lett for egdene å emigrere til USA, som det å flytte til Christiania.  

På Agder var det flest utvandrere fra Farsundsregionen og Indre Agder, men også fra 

kystbygda Søgne var det en større utvandring til Amerika på slutten av 1800-tallet og i noen 

tiår fremover.24 Mange av de som utvandret fra Agder til Amerika var unge kvinner og menn 

som var i USA i en kortere eller lengre periode for å tjene penger. Noe som kan illustreres ved 

at mange yrkesaktive farsundere og kvinesdøler innen byggebransjen på 1900-tallet ofte 

hadde like mange ”arbeidsøkter” i New York og Florida som det de hadde i hjembygda.  

På havna i Kristiansand kunne man rundt 1895 oppleve mange typer reisefølger. Det 

typiske følge bestod av kjernefamilien, men det var også enslige kvinner og menn som ventet 

på at damperen skulle kaste loss, og noen av dem hadde til og med hastverk med å komme av 

sted. Det å emigrere til Amerika kunne også for enkelte være en måte å komme seg ut av 

ekteskapet på, uten at man trengte å få innvilget skilsmisse.  

Når det gjelder for Agder spesielt, så hadde mye av utvandringen på slutten av 1800-

tallet sammenheng med problemer innen skipsbygging og skipsfart.25 Følgende tragiske 
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historie fra Søgne illustrerer hvordan konflikter innen familien la grunn for emigrasjon til 

Amerika.26 Da lokalbåten fra Søgne ankom Kristiansand havn utpå dagen den 21. april 1893 

var det en av passasjerene som hadde spesiell hast med å rekke damperen til New York. Det 

var den 39 år gamle styrmann og skipstømmermann Christian Rasmussen Skarpeid, som i 

følge familietradisjonen hadde fått nok av maset til kvinnfolkene der hjemme. Han orket ikke 

lenger å bo under samme tak som moren og sin tyskfødte hustru. Bakgrunnen for konflikten 

var det vedvarende maset til moren om at våningshuset skulle være som det hadde vært siden 

1840-tallet uten tanke på tidsmessig modernisering, og det stadige tettere vennskapet mellom 

henne og hans hustru. Selv om Christian var en gift mann og hadde fire barn med sin hustru, 

så orket han ikke å se på de kummerlige boforhold som barna skulle vokse opp under. 

Familien eide ett av bygdas flere skipsverft, men faren til Christian som var en dypt religiøs 

mann hadde i tillegg også dårlig forretningssans. Christian hadde vært i Amerika på 1880-

tallet, og han hadde sett hva som rørte seg av modernisering innen skipsbygging. Det å 

diskutere modernisering av verftet med sin religiøse far var nytteløst, og det å fortsette å 

bygge Danmarksslupper hjemme i Trysfjorden var ingen fremtid for ham. Dermed følte 

Christian Rasmussen at det var bedre å komme seg bort, og på nytt søke lykken i Amerika.  

 

2.4 Tore Prysers beskrivelse av situasjonsbildet 

Tore Pryser ser at utvandringen fra Norge til Amerika påvirket endringene i folketallet i 

Norge fra 1850-tallet og i de kommende tiårene. Han periodiserer utvandringen fra de første 

53 vestlendinger som utvandret i 1825 og frem til de 45.142 nordmenn som emigrerte i 

perioden 1871-1875. Pryser dekker perioden i Norges historie i årene 1814-1860, men det var 

først etter 1866 at utvandringen fra Norge virkelig skjøt fart. Pryser beskriver utvandringen 

som en internasjonal folkevandring, og dermed må den også sees i en større sammenheng med 

vandringer fra flere europeiske land til Amerika. Det kan i denne sammenheng nevnes at det 

allerede på 1840-tallet utvandret flere titusen skotter, irrer og tyskere til Amerika.27  

De første nordmenn som emigrerte til Amerika i 1825 var religiøse dissentere som 

kom fra bygder i Rogaland og Hordaland. Dermed trekker Pryser frem at det ikke var folk fra 

det typiske bondesamfunnet som brøt opp, men folk med forskjellig bakgrunn. Det kan se ut 

til at flere av dem som emigrerte fra Norge var sjømenn som under Napoleonskrigen hadde 

sittet i prisonen og konvertert til kvekere. I Norge tillot man den gang ikke religionsfrihet, 

men det gjorde man i Amerika.28 Store religiøse grupper, som for eksempel haugianerne dro i 

følge Pryser i hopetal til Nord-Amerika hvor de fritt kunne dyrke sin trosretning og samtidig 
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tjene penger til Guds ære.29 Religionsfrihet i USA var nok en viktig pull-faktor for emigrasjon 

fra Norge til Amerika i første halvdel av 1800-tallet inntil norske myndigheter tillot flere 

dissentere å drive sin virksomhet i Norge, og da minket denne gruppen utvandrere. 

Pryser peker på at utvandringen var begrenset i de kommende to tiår. I perioden 1836-1841 

utvandret det kun 1.200 nordmenn, og i perioden 1841-1845 utvandret 5.000 nordmenn til 

Amerika. I den første perioden var det hovedsakelig dissentere med tilknytning til kvekerne 

på Sør-Vestlandet og Haugianerbevegelsen som dominerte sammen med politiske 

opposisjonelle mennesker. Det var også de som aktivt protesterte mot mangelen på frihet 

innen handelsnæringen og det band av politisk overstyring som bonden var pålagt gjennom 

skatter, avgifter og restreksjoner på salg av produkter fra gården.30  

 Norsk politikk la i følge Pryser grunnlaget for den økonomiske utviklingen i 

hjemlandet og virket som en push-faktor for mange av dem som dro i vesterveg av sosiale 

eller økonomiske grunner. I tillegg førte befolkningsveksten i seg selv til at folk reiste fra 

Norge. Da kommunikasjonene ble stadig bedre utover på 1800-tallet, både i Norge og globalt, 

gjorde dette det lettere for nordmenn å reise til andre områder på kloden.31  

Pryser mener at industrialiseringen i Norge førte til stor arbeidsledighet blant husmenn 

som følge av mekanisering i jordbruket. Husmannsfamilier dominerte tallmessig blant de 

tidligste utvandrerne som kom fra Østlandet, men samtidig økte også tallet på husmenn med 

jord i Norge frem mot 1860-tallet. Det var spesielt i årene etter 1865 at tallet på husmenn gikk 

tilbake i Norge, og det har sannsynligvis sammenheng med at de som utvandret til Amerika 

etter 1862 også kunne nyte godt av homestead-loven, som gav alle innvandrere til Amerika 

650 mål gratis jord med vilkår om at jorda måtte dyrkes.32 

En gruppe utvandrere tilhørte ifølge Pryser den politiske radikale Thranebevegelsen, 

og de utgjorde nettverket i et sosialt opprør i Norge under ledelse av Marcus Thrane. Det var 

blitt stor arbeidsledighet og stor klasseforskjell i Norge rundt 1850-tallet, og Pryser mener at 

mange  derfor sluttet opp om Thrane. Folk fikk ikke jobb i Norge, og dette gikk særlig hardt 

utover folk på Agder. Thranes tilhengere emigrerte til USA, og hele 16 % av disse 

utvandrerne kom fra Nedenes fogderi.33 

 Tore Pryser trekker frem befolkningsøkningen i Norge på 1800-tallet som den 

viktigste enkeltårsak til at nordmenn utvandret til Amerika, og dermed må nok dette stå som 

en vesentlig push-faktor. Pryser mener videre at befolkningsøkningen var viktigere enn både 

religiøse, politiske og økonomiske grunner. Det var i følge Pryser befolkningsøkningen som 

gjorde at det ble vanskelig, om dog ikke umulig i enkelte tilfeller, for en arbeidsmann å finne 
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seg jobb i hjemlandet, slik at han kunne brødfø familien. Endringen som det norske samfunnet 

ble påført som følge av befolkningsveksten gikk utover både bonden og husmannen ved at de 

sosiale forhold på brukene ble dårligere. Bonden hadde rett og slett ikke økonomi nok til å 

holde husmannen i arbeid, noe som igjen førte til at husmannen og husmannskona gikk over 

til å bli dagarbeidere og tjenestefolk.34 

Det var ikke bare folk fra enkeltgrupper i det norske samfunnet som utvandret. De som 

forlot Norge og dro vestover over Atlanterhavet fantes i alle sosiale lag av befolkningen. Det 

store hamskiftet i bondesamfunnet etter 1850, med omlegging fra kornproduksjon til 

husdyrhold på Østlandet og i Trøndelag førte også med seg store omstillingsvanskeligheter, 

noe som igjen førte til at det var flere bønder enn husmannen som reiste vestover over havet. 

Pryser mener at det var folk fra alle samfunnslag som fant seg et fristed og så nye muligheter i 

Amerika. Men Pryser nevner også at det fantes de som fant seg dårlig til rette i Amerika og 

som reiste tilbake til Norge med visshet om at det i Norge var mindre forskjell på fattig og rik 

enn det var i Amerika.35 

  

2.5 Jostein Nerbøviks beskrivelse av situasjonsbildet 

Jostein Nerbøvik beskriver perioden 1860-1914 med en utvandring fra Norge til Amerika 

både som noe viktig og dramatisk. Han trekker linjene tilbake til 1836, og setter fokus på at 

det i hele perioden frem til 1914 utvandret i overkant av 750.000 mennesker fra Norge til 

USA. Dette er ikke langt fra det totale tallet på innbyggere som Norge hadde i 1801. Nerbøvik 

trekker også frem at det i 1862 skjedde en endring i Amerikansk innvandringspolitikk ved at 

amerikanske myndigheter gav 650 mål gratis jordeiendom til alle som ville bosette seg for å 

drive landbruk i USA. Som pull-faktor betydde dette mye for norske utvandrere, for fire år 

etter startet den første store utvandringsbølgen fra Norge til Amerika. I perioden frem til 1873 

emigrerte 111.000 nordmenn fra et kriserammet hjemland over Atlanterhavet til det nye 

mulighetenes land. Denne utvandringen var i følge Nerbøvik et bygdefenomen.36 

Det var ikke bare moderniseringen i samfunnet, og da generelt i landbruket som drev 

nordmenn til å forlate hjemlandet. Situasjonen må sees på som et vekselspill mener Nerbøvik, 

og at utvandringen i seg selv på en måte også kunne være en drivkraft i moderniseringen av 

det norske samfunnet i en tid da rasjonalisering ble tvunget frem. Dermed må man også se på 

forskjellene i tallene på antall utvandrere mellom de forskjellige regionene, og med vekt på at 

antall utvandrere må sees på ut fra lokale og regionale forhold.37  
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I perioden 1880-1893 kom i følge Nerbøvik den neste store bølgen med utvandring fra 

Norge, for da emigrerte mer enn 250.000 nordmenn, og de aller fleste av disse dro til 

Amerika. Det var fremdeles folk fra bygdene som stort sett dominerte, men på den tiden økte 

også tallet kraftig på utvandrere fra byene med yrker innen håndverk og sjøfartsnæring.38 

Helt på slutten av 1800-tallet og fremover mot 1910 minket utvandringen av byfolk, og igjen 

var det bygdefolk som i følge Nerbøvik tok over. I hele perioden var det flere menn enn 

kvinner som reiste til Amerika. Dette var et motsatt fenomen i forhold til de innenlandske 

flyttestrømmer mellom bygd og by, hvor det var flere kvinner enn menn som flyttet. I flere 

tilfeller skjedde det også at folk flyttet først fra bygda til byen, før de la ut på den neste 

etappen til Amerika. Dermed tar Jostein Nerbøvik fatt i etappeflyttinger, som igjen vil si at 

mange bygdefolk i flere tilfeller flyttet fra landsbygda til de mer urbane strøk, før de tok fatt 

på den siste etappen over storhavet til Amerika.39 

I Norge opplevde man i følge Nerbøvik en krise i skipsfartsnæringen i årene 1878-

1914. Krisen rammet Agder og Østlandet særlig hardt på grunn av at rederne i disse regionene 

ble liggende etter da rederne på Vestlandet gikk over fra seilskip til å bruke dampskip. Norske 

seilskip seilte på alle verdenshav mot slutten av 1800-tallet. Dette var i en tid da det fremdeles 

var mer gunstig å bruke seilskip i langfart enn å bruke de atskillig mer kostbare dampskipene, 

som i samme periode overtok frakte- og passasjertrafikken i Nordsjøen, Skagerrak og 

Østersjøen. Ved overgangen fra seil til damp oppstod en stor ledighet blant leverandørene til 

skipsverftene og blant sjøfolk. Dette var faktorer som spilte inn når så mange egder på 1880-

tallet og i de kommende tiår forlot hjemlandet og slo rot i USA.40 

Andre faktorer som Nerbøvik mener spilte inn og som førte til at nordmenn forlot 

hjemlandet, var pull-faktoren som hadde utgangspunkt i de til dels trange økonomiske forhold 

i Norge. Når dette ble satt opp imot den overflod i velstand og økonomi som tidligere 

utvandrere skrev hjem om, da bidro det til å nøre opp i tanken om å bryte opp fra den 

hjemlige kummerlighet, for amerikabrevene fortalte om et liv i økonomisk frihet.41 

Kanskje betegnelsen relativ fattigdom passer inn i denne sammenheng. Ut fra denne 

betraktningen spilte det ingen rolle hvor rik eller fattig et menneske var i Norge, for det var 

ikke de fattigste som utvandret. En betegnelsen Jostein Nerbøvik trekker frem er at 

utvandringen til Amerika hadde sin epoke i en tid da Norge trengte et pusterom for å bedre 

kunne forberede seg på den store endringen i den demografiske utviklingen med den store 

befolkningsveksten som skjedde i på 1800-tallet. Han omtaler utvandringen som en 

demografisk sikringsventil.42 
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3.0 Konklusjon  
Det var flere årsaker som førte til at emigrasjonen fra Norge til Amerika ble så markant i 

forhold til den innenlandske migrasjonen. Den demografiske utviklingen i det norske 

samfunnet med kraftig befolkningsvekst på 1800-tallet var utvilsomt den viktigste årsaken til 

at nordmenn emigrerte til Amerika. Ingrid Semmingsen vektlegger både befolkningsveksten 

og industrialiseringen i Norge som viktige momenter for emigrasjon i forhold til migrasjon. 

Ut fra Semmingsen kan det derfor tolkes dithen at det ikke var produksjonsfaktorer nok i 

Norge til å produsere den matforsyning som landet trengte. Dette bildet forsterkes av Jostein 

Nerbøvik, som fremhever at utvandringen var en demografisk sikringsventil. I tillegg til den 

demografiske grunn til utvandring var det også religiøse, sosiale og økonomiske grunner. 

Både Semmingsen og Tore Pryser trekker frem at emigrasjonen fra Norge til Amerika 

begynte i Rogaland i 1825, og da var det religiøse avvikere som forlot landet. Fra 1850-tallet 

fulgte andre grupper etter, og blant dem var medlemmer av den radikale Thrane-bevegelsen.  

Da homestead-loven kom i 1862 åpnet Amerika seg som det lovende landet for alle 

som ønsket å drive landbruk i USA. Både bønder og husmenn i Norge så nye muligheter i å 

drive landbruk på den andre siden av Atlanterhavet, hvor driften var atskillig lettere enn å 

drive den karrige jorda i hjemlandet. USA ble dermed mulighetenes land for de som av 

forskjellige årsaker måtte forlate Norge, for det å flytte innad i hjemlandet gav dem ikke den 

religiøse, sosiale, politiske og økonomiske frihet som det de kunne oppnå i Amerika. Det må 

også legges vekt på at levestandarden var atskillig høyere i Amerika enn i Europa utover på 

1800-tallet. Semmingsen fremhever at da industrialiseringen nådde USA var de europeiske 

emigrantene viktige aktører i denne prosessen. Det betydde også at arbeidsledige nordmenn 

hadde muligheter til å skaffe seg arbeid i Amerika. Denne muligheten var det mange 

nordmenn, og særlig egder som nyttet seg av da krisen i skipsfartsnæringen for fullt skyllet 

inn over Agder fra 1880-årene og utover til rundt 1914.  
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