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SAMMANFATTNING 

 
 
 

Denna uppsats belyser emigrationen till Nordamerika från Överluleå församling i Norrbottens 

län. Uppsatsen visar att 2 585 personer emigrerade till Nordamerika från Överluleå 

församling mellan åren 1860 och 1939. Medan emigrationen från hela Sverige hade sin 

höjdpunkt under 1880-talet, hade emigrationen från Överluleå sin höjdpunkt efter sekelskiftet 

1900. Framför allt efter sekelskiftet 1900 var fluktuationsmönstret för Överluleå mycket väl 

överensstämmande med fluktuationerna för hela riket. I början av 1900-talet fanns det flera 

faktorer i Överluleå som troligtvis bidrog till den enskilda personens utvandringsbeslut. 

Exempel på detta är de ekonomiska konjunkturerna, nödåren 1902 och 1903, samt bättre 

kommunikationer i och med att stambanans anslutning till Boden år 1894. 
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1. INLEDNING 

 

Geografisk rörlighet har i alla tider varit en viktig del i mänsklighetens historia. Den mest 

omfattande rörligheten har under de senaste århundradena utgjorts av flyttningen från 

landsbygd till städer. Även migrationen mellan länder och kontinenter har under de senaste 

århundradena varit av mycket stor omfattning. Tekniska och ekonomiska framsteg 

möjliggjorde avsevärda förbättringar ifråga om kommunikationsleder och transportmedel. 

Därmed kom nya områden att öppnas för exploatering.1 Migrationen mellan olika kontinenter 

beräknas mellan 1821 och 1932 ha omfattat omkring 59 miljoner människor. Huvuddelen av 

dessa var européer, som till mer än 90 procent emigrerade till Nord- och Sydamerika.2  

 

Folkmängden i Sverige ökade starkt under 1800-talet. År 1815 var folkmängden 2.4 miljoner 

och femtio år senare 4.1 miljoner.3 Men arbetstillfällena ökade inte i samma takt som 

folkmängden. Den stora emigrationen till Amerika blev en lösning på ett växande socialt 

problem. Många personer lämnade Sverige för att de inte såg någon framtid här, med hopp 

om bättre möjligheter någon annanstans. Emigrationen från Sverige till Nordamerika 

beräknas från 1840-talet till 1930 omfatta drygt en miljon svenskar. Utvandringen 

kulminerade under 1880-talet och sedan följde flera perioder med hög utflyttning fram till 

första världskrigets utbrott 1914. Efter den stora världsdepression som började 1929 

avstannade den svenska emigrationen till Nordamerika nästan helt.4 Det uppstod starka 

svenska enklaver i många amerikanska storstäder. Chicago var vid sekelskiftet 1900 den stad i 

världen som hade den största svenska befolkningen efter Stockholm.5  

 

Emigrationen från Sverige till Nordamerika är ett mycket intressant kapitel i svensk historia. 

Utvandringen till Nordamerika avstannade på 1930-talet och istället har invandringen i allt 

högre grad präglat det svenska samhället. Idag är Sverige ett mottagarland för människor som 

av olika anledningar flyr sitt eget hemland. Kunskap om den svenska emigrationen är viktig 

eftersom det skapar ökad förståelse för den invandring som idag sker till Sverige. 

 

                                                                                                

                                                 
1 Söderberg, 1981, s 13. 
2 Ibid. 
3 Hult, 1989, s 187. 
4 Norman & Runblom, 1980, s 7. 
5 Ibid, s 102. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med den här uppsatsen är att belysa emigrationen till Nordamerika från Överluleå 

församling i Norrbottens län. Mina frågeställningar är följande: 

 

Hur stor var emigrationens omfattning från Överluleå församling? 

Följer emigrationen från Överluleå församling samma fluktuationsmönster som riket i helhet? 

Vilka yttre faktorer kan kopplas till emigrationens fluktuationer i Överluleå? 

 

1.3 Material 

 

Det källmaterial som ligger till grund för denna studie är emigrationsuppgifter från Statistiska 

centralbyrån (SCB). Dessa uppgifter finns mikrofilmade hos Svensk Arkivinformation 

(SVAR) i Ramsele, och har överförts till en databas av Rolf Åström, som är kanslist vid 

Lulebygdens forskarförening i Luleå. I uppsatsen har emigrationsuppgifterna för Överluleå 

församling hämtats från denna databas.  

 

Statistiska centralbyrån ersatte år 1858 Tabellverket som hade inrättats redan 1748. I samband 

med inrättandet av Statistiska centralbyrån genomfördes en omläggning av hela den svenska 

befolkningsstatistiken. Insamlingsförfarandet av data ändrades så att pastorsämbetena från 

och med 1860 årligen skulle skicka in sammandrag ur kyrkoböckerna, så kallade summariska 

folkmängdsredogörelser direkt till Statistiska centralbyrån.6  

 

Ett problem vid användandet av sådant här statistiskt källmaterial är frågan hur pass 

heltäckande det är. Är alla som har emigrerat registrerade? Trots att Sverige sedan lång tid 

tillbaka är känt för sin goda befolkningsstatistik är svaret på den frågan nej. Vem som helst 

har kunnat lämna församlingen utan att först anmäla detta till prästen. För inrikes flyttning 

motverkades detta genom att man fick böta, men vid flyttning till annat land saknades detta 

påtryckningsmedel. I utvandringsförordningen från 1884 krävdes uppvisande av 

flyttningsbetyg innan kontrakt mellan agent och utvandrare fick tecknas. De som utvandrade 

utan att teckna något kontrakt eller som reste via någon utländsk hamn mötte dock fortfarande 

inget krav på flyttningsbetyg.7 För det stora flertalet har det emellertid inte funnits något skäl 

                                                 
6 Söderberg, 1981, s 44. 
7 Ibid, s 51. 
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att inte ta ut flyttbetyg. Tvärtom var flyttningsbetyget för många en värdefull 

legitimationshandling som utvandrarna oftast ville föra med sig. Slarv eller att man ville dölja 

sin utvandring är exempel på varför man inte hamnade i utvandringsstatistiken. I stället 

hamnade man i förteckningen över obefintliga.8 Trots att de officiella emigrationsuppgifterna 

har brister är det ett tillräckligt bra material för denna uppsats, även om någon enstaka 

emigrant saknas. I materialet från Statistiska centralbyrån finns uppgift om utvandrarens 

namn, yrke, civilstånd, födelseår och utvandringsår.  

 

Ulf Beijbom är professor och chef för Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. Han har skrivit ett 

flertal litterära verk om den svenska utvandringen. Av dessa har jag i uppsatsen använt mig av 

Mot löftets land som utkom 1995. Den beskriver på ett informativt och lättillgängligt sätt den 

svenska utvandringen, och har bidragit med mycket fakta om de bakomliggande orsakerna till 

utvandringen från Sverige till Nordamerika. För fakta om Överluleå församling är det främst 

Jörgen Björklund som varit vägledande. Han har bland annat skrivit om Överluleås utvecklig i 

det stora verket om Bodens fästning som utkom 1990, med titeln BODEN fästningen 

garnisonen samhället. Vid den tidpunkten var han verksam som docent vid institutionen för 

ekonomisk historia vid Umeå universitetet. Den utvandringsstatistik för hela Sverige som 

använts i uppsatsen har Hans Norman och Harald Runblom publicerat i sin utgåva, 

Amerikaemigrationen i källornas belysning. 

 

1.4 Metod 

 

En kvalitativ metod med komparativa inslag har använts i uppsatsen. Först har 

emigrationsuppgifterna för Överluleå summerats årsvis, därefter har dessa värden sorterats i 

olika tioårsperioder. Tioårsperioderna behandlas sedan var för sig, där fluktuationerna mellan 

de olika åren jämförs med upp och nedgångar i emigrationen för hela riket. Det är jämförelsen 

av fluktuationerna mellan Överluleå och landet i helhet som utgör den komparativa delen i 

uppsatsen. Genom att tolka och analysera orsakerna till fluktuationerna kommer jag fram till 

en slutsats som ger svar på mina frågeställningar.  

 

 

 

                                                 
8 Söderberg, 1981, s 51. 
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1.5 Avgränsningar 

 

Den tidsperiod jag valt att studera är mellan åren 1860 och 1939. Valet av dessa årtal grundar 

sig på att den första emigranten från Överluleå församling till Nordamerika är registrerad 

under 1860-talet, och 1939 därför att emigrationen från Överluleå under 1930-talet drastiskt 

minskade i omfattning.  

 

Det är Överluleå församling som är uppsatsens studieobjekt. Överluleå församling har 

emellertid förändrats under den långa tidsperioden från 1860 till 1939. Det geografiska 

området minskade i och med att Edefors församling utbröts ur Överluleå år 1890. I uppsatsen 

har jag bortsett från detta och avgränsat mig till enbart Överluleå, även om det geografiska 

området ej har samma omfattning hela undersökningsperioden. Detta kan göras eftersom 

emigrationen från Edefors församling var ringa, endast 86 personer är registrerade mellan 

1892 och 1939. Högsta notering i Edefors var år 1903 då 14 personer utvandrade till 

Nordamerika. Förutom detta var den årliga utvandringen mer än fem personer endast vid två 

tillfällen, år 1902 sex personer och 1904 nio personer. Detta innebär att jag kan utesluta 

emigrationen från Edefors, eftersom emigrationen därifrån inte har någon avgörande 

betydelse för uppsatsens frågeställningar. Dess påverkan på fluktuationsmönstret från 

Överluleå är mycket liten. 

 

1.6 Disposition 

 

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. I kapitel två ges en teoretisk ram för uppsatsen. 

Kapitel tre ger en mer allmän bakgrund till massutvandringen från Sverige. Kapitlet inleds 

med en beskrivning av förhållandena i 1800-talets Sverige. Därefter belyses två 

omdiskuterade motiv för utvandringen till Nordamerika, nämligen religionen och värnplikten. 

Kapitlet avslutas med en kort genomgång av några lagar som var viktiga för regleringen av 

utvandringen, samt resvägen till Nordamerika. I kapitel fyra flyttas fokus till Överluleå 

församling, där utveckling och möjligheter till försörjning står i centrum. Kapitel fem handlar 

om emigrationen från Överluleå, och uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion i 

kapitel sex.  
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1.7 Tidigare forskning 

 

Den första riktiga utvandringsforskningen i Sverige var den stora emigrationsutredning som 

tillsattes 1907, vars avsikt var att klarlägga vilka faktorer som orsakade emigrationen. Den 

utfördes alltså långt innan massemigrationen avstannat. 1926 framlade amerikanen Harry 

Jerome tanken på emigrationens samband med ekonomiska konjunkturer, som enligt Jerome 

påverkade emigrationens intensitet och sammansättning. Dorothy Thomas utvecklade sedan 

Jeromes emigrationsmodell med hjälp av svenskt befolkningshistoriskt material. Jeromes och 

Thomas tankegångar var länge dominerande i emigrationsdebatten.9  I ett senare skede har 

andra forskare framhävt befolkningsrörlighetens mekanism. Emigrationsforskargruppen i 

Uppsala har i flera avhandlingar visat att emigrationen endast var det mest 

uppseendeväckande i ett omfattande flyttningsmönster. Förskjutningen från jordbruk till 

industri och från landsbygd till stad innebar i ett längre tidsperspektiv större förändringar än 

emigrationen.10   

 

Den danske emigrationsforskaren Kristian Hvidt menar att de traditionellt humanistiska 

forskningsmetoderna för oss närmast utvandringsbeslutet, som nästan alltid var individuellt. 

Med individen i centrum är det amerikabrev, dagböcker, intervjuer med emigranter och 

emigrantättlingar som vägleder forskarna. Andra forskare kombinerar ekonomiska, sociala 

och psykologiska faktorer.11 De svenska historikernas intresse för emigrationsforskning fick 

sitt genombrott under 1960-talet. En viktig inspirationskälla för detta var Vilhelm Mobergs 

utvandrarepos, som skrevs mellan åren 1949-1959.12 Någon forskning med utgångspunkt i 

Överluleå församling har dock inte gjorts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9  Beijbom, 1995, s 72. 
10 Ibid, s 23. 
11 Ibid, s 72. 
12 Ibid, s 208. 
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2. TEORETISK RAM 

 

Den emigrationsteori som ligger till grund för uppsatsen är push-pull-teorin, en teori som 

utgår från den neoklassiska mikroteorin. Enligt denna teori baseras ett utvandringsbeslut på en 

individuell avvägning av förhållandena i hemlandet respektive utvandringslandet. Den 

potentielle emigranten sammanväger positiva och negativa faktorer i såväl hemlandet som 

utvandringslandet. Om de positiva faktorerna i utvandringslandet överväger, flyttar individen. 

I grunden är push-pull-teorin mycket abstrakt och övergripande. Förutsättningen är att 

människan är rationell, har ett fritt val, att emigrationen inte är förknippad med några 

kostnader, samt att alla människor har tillgång till fullständig information. Vidare antas att 

emigrationen äger rum från ett socialt vakuum, och att alla individer är homogena. I detta 

ursprungsläge, även kallad den enkla push-pull-teorin kan teorin inte betraktas som en teori i 

vedertagen mening, eftersom den inte ger upphov till några realistiska förutsägelser. Vi vet att 

det finns stora skillnader mellan världens olika länder. Enligt teorins grundläggande satser 

skulle då en stor del av världens befolkning flytta. Samtidigt vet vi att 98 procent av världens 

befolkning bor kvar i det land, i vilket de är medborgare. Teorin måste därför modifieras, 

kompletteras och specificeras på ett flertal punkter för att kunna förklara emigrationen.13 

 

I den ursprungliga, enkla teorin är en utgångspunkt att flyttningsbeslut baseras på fri vilja. I 

en mer verklighetsanpassad modell måste hänsyn tas till att emigration ofta varit framtvingad 

av exempelvis förändrade politiska förhållanden, krig och hungersnöd. Då flyttar individen i 

första hand för att minimera olycka, inte för att maximera sin möjliga levnadsstandard. Det är 

därför rimligt att betrakta flyttningsbeslut i en skala från fullständig frivillighet till fullständig 

ofrivillighet.14 

 

I den enkla teorin finns inga hinder för flyttning när individen väl har bestämt sig för att flytta. 

I en mer realistisk modell måste man ta hänsyn till att det finns en mängd försvårande 

omständigheter som förhindrar flyttning. Ett viktigt sådant hinder har varit olika politiska 

bestämmelser. Vanligtvis har det funnits lagstiftning och regler som på olika sätt reglerat 

omfattningen och utformningen av emigrationen, såväl i hemlandet som i utvandringslandet.15 

Ett annat viktigt flyttningshinder har utgjorts av resekostnaderna. I den stora emigrationen till 

                                                 
13 Lundh & Ohlsson, 1999, s 19. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 
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Nordamerika under 1800-talet var det vanligtvis bondsöner eller industriarbetare som 

utvandrade. De allra fattigaste emigrerade i liten skala eftersom de helt enkelt inte kunde tjäna 

ihop tillräckligt med pengar för att finansiera resan. Ibland har det dock förekommit att 

emigranter kunnat finansiera flyttningen med hjälp av lån och gåvor från tidigare utvandrare. 

Ungefär en tredjedel av utvandrarna från Sverige till Nordamerika finansierade resan på detta 

sätt. Den tekniska utvecklingen inom transportväsendet innebar drastiskt sänkta 

resekostnader. Detta är en viktig förklaring till den accelererande utvandringen under 1800-

talet från Europa till Nordamerika. Sänkta resekostnader kunde möjliggöras genom 

introducerandet av ångfartyg, som utvecklades och blev alltmer effektiva.16  

 

Ett annat hinder för emigration har varit informationshindret. Något överdrivet kan man påstå 

att den viktigaste orsaken till emigration har varit den utvandring som ägt rum tidigare. 

Informationsspridningen om exempelvis arbetsmarknaden och levnadsförhållanden har varit 

mycket betydelsefull. Den viktigaste informationskällan har varit de utvandrare från samma 

land som genom brev och hemresor spridit information om den ekonomiska situationen. I 

vissa fall kan emigrationen från ett land till ett annat delas in i olika perioder. Först kommer 

pionjäremigration som är individuell och till viss del slumpartad. Genom information övergår 

utvandringen sedan i gruppemigration för att så småningom utvecklas till massemigration, 

som är kollektiv och social till sin karaktär. Denna blir alltmer en självgenererande social 

process som förstärks om det finns en invandrarkoloni från samma land.17 

 

I den ursprungliga, enkla teorin utgår man från att emigration är resultatet av en mängd 

individuellt baserade beslut. Det är svårare för hela familjer att emigrera, särskilt om barnen 

har blivit något äldre. Även om det skulle vara förmånligt för en person i familjen att flytta 

måste hela familjens situation beaktas, vilket försvårar flyttning. Flertalet flyttningsströmmar 

visar att ensamstående personer dominerar. De individuellt bestämda besluten borde därför 

vara ett rimligt antagande i push-pull-teorin. I senare emigrationsforskning har emellertid 

konstaterats att det som kan synas vara individuella beslut ofta har ett underliggande 

familjebeslut. I vissa fall kan familjens beslut resultera i att en av familjemedlemmarna flyttar 

för att försörja eller komplettera den kvarvarande familjens inkomster. De ibland korta 

vistelsetiderna och den omfattande återutvandringen, som en enkel push-pull-teori har svårt 

att förklara blir då begripliga. I andra fall bestämmer man att en familjemedlem flyttar först 

                                                 
16 Lundh & Ohlsson, 1999, s 19. 
17 Ibid, s 20. 
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och att resten av familjen flyttar i ett senare skede när inledande problemen i samband med 

flyttningen är lösta.18 

 

Det förekommer stora fluktuationer i emigrationsstatistiken som en enkel push-pull-teori inte 

kan förklara, genom att hänvisa till strukturella skillnader i levnadsstandard mellan länder. 

Hänsyn måste här tas till att emigrationsbeslutet kan delas upp i tre delmoment: beslut att 

emigrera, vart man ska flytta, och när emigrationen ska äga rum. Det två första besluten kan 

ses som långsiktiga strukturella skillnader i levnadsstandard, löneskillnader med mera. Det 

tredje beslutet, när man ska emigrera, baseras ofta på ekonomiska konjunkturer i såväl 

hemlandet som utvandringslandet. Flertalet undersökningar visar att det främst är 

konjunkturerna i utvandringslandet som varit avgörande för emigrationsbeslutet. En person 

som tänker emigrera väljer att flytta när möjligheterna att få arbete, och så bra betalt som 

möjligt är som störst, även om de grundläggande orsakerna till emigrationsbeslutet är 

skillnader i levnadsstandard eller i politiska förhållanden. Under högkonjunkturer ökar 

företagen sin rekrytering från utlandet, och tidigare emigranter uppmuntrar sina anhöriga att 

komma när det finns gott om arbetstillfällen.        

 

För att förklara ett viktigt inslag i emigrationsmönstret är det viktigt att lägga till en tidsaspekt 

till den grundläggande enkla teorin. För emigranten är det ökad levnadsstandard, högre löner, 

eller större trygghet sett ur ett livscykelperspektiv som är väsentligast, och inte den 

omedelbara förbättring som uppnås genom flyttningen. Detta förklarar varför det vanligtvis är 

yngre personer som flyttar. En ung person kan oftast ta del av de högre inkomsterna och 

högre levnadsstandard under en längre tid av sitt liv än en äldre person kan göra.19 

 

 

          

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 

                                                 
18 Lundh & Ohlsson, 1999, s 22. 
19 Ibid. 
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3. EMIGRATIONENS BAKGRUND OCH MOTIV 

 

3.1 Ekonomisk och social omvandling i Sverige under 1800-talet 

 

Under 1800-talet och fram till första världskriget genomgick Sverige en ekonomisk och social 

omvandling. Först kom jordbrukets rationaliseringar och proletarisering, sedan sågverk och 

annan industri. Den industriella revolutionen i Europa nådde Sverige relativt sent. Det var 

först i mitten av 1800-talet som en motsvarande utveckling kom igång här. Från 1870-talet 

och framför allt på 1890-talet skedde en genomgripande industriell omvandling. I spåren 

följde urbanisering, en långsam vandring från fattigdom till välstånd, ett modernt partiväsen, 

folkrörelser och andra kännetecken för ett industrisamhälle. Allt fler människor, särskilt i 

städerna var hänvisade till att försörja sig genom ett avlönat arbete. Trots denna utveckling 

var det var ett samhälle som ännu en bit in på 1900-talet stod med ena benet kvar i jordbruket. 

Fortfarande vid slutet av perioden gav jordbruket den huvudsakliga försörjningen åt närmare 

hälften av befolkningen.20  

 

Den tekniska utvecklingen medförde bättre kommunikationer. Vid 1900-talets början bands 

landet samman av ett finmaskigt nät av järnvägslinjer som underlättade transporter av gods 

och människor. Århundradet medförde också en grundläggande politisk omvälvning. Den 

gamla ståndsriksdagen ersattes av en tvåkammarriksdag år 1866. De politiska och sociala 

omvälvningarna innebar att samhället kom att betraktas som bestående av individer snarare än 

av kollektiv eller stånd.21 

 

3.2 Befolkningsökningen 

 

Mot bakgrund av de samhällsförändringar som skedde under 1800-talet är en naturlig fråga 

vilka faktorer som låg bakom den stora utvandringen till Nordamerika. Vilka var push- 

faktorerna i Sverige? En viktig faktor för emigrationen från Sverige var den kraftiga 

folkökningen under 1800-talet. Denna folkökning var inte något unikt för Sverige utan hela 

världens befolkning ökade starkt. Hur var denna folkningsökning möjlig? Den svenske 

biskopen och skalden Esaias Tegnér (1782-1846) förklarade för sin samtid att folkökningen i 

Sverige orsakades av ”freden, vaccinet och potäterna”. Slutet på det korta kriget mot Norge 

                                                 
20 Edgren & Edgren, 2000, s 219. 
21 Ibid. 
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1814 var inledningen på en lång fredsperiod som saknar motstycke. Det var det året som 

Norge ingick union med Sverige.22 Det vaccin som Tegnér avsåg var smittkoppsvaccinet som 

engelsmannen Edvard Jenner introducerade år 1798. Trots att Jenners metod mottogs med 

stark misstro av samtidens läkare, blev effekten att mellan 1840 och 1914 sjönk dödligheten i 

smittkoppor med drygt 30 % i västvärlden och Japan.23 I Sverige tog smittkoppor i slutet av 

1700-talet i genomsnitt 4 000 liv om året, som mest 15 000 under ett år.24 Potatisodlingen 

hade sitt stora genombrott i Sverige i början av 1800-talet. Eftersom potatisen ger mer än 

dubbelt så hög avkastning i energi och protein per ytenhet som spannmål underlättade den för 

många människor att odla även på små enheter.25 I fattiga bygder blev potatis stapeldiet och 

den användes också som råvara till brännvin.26 

 

Naturligtvis är Tegnérs förklaring av folkökningen en stark förenkling av verkligheten, där 

svaret skall sökas i ett vidare perspektiv. Förändringar i organisation, redskap, metoder och 

transporter möjliggjorde en ökad produktion, men förbättrade även förvaringsmöjligheter och 

distribution av livsmedel.27 

 

Jordbruket bedrevs vid 1800-talets ingång med i stort sett samma metoder som under tidigare 

århundraden. Det var ett jordbruk där avkastningen var låg, men under normala år räckte 

jordens avkastning gott och väl till för att försörja befolkningen. Marginalerna var däremot 

små och ogynnsamt väder ledde snabbt till missväxt som hotade människors överlevnad. Den 

allmänna trenden sedan det tidiga 1800-talet var att spannmålsproduktionen ökade och 

försörjningssituationen förbättrades. Medan Sverige under 1700-talet hade importerat 

spannmål blev landet från 1830-talet en betydande spannmålsexportör.28 Trots en stigande 

befolkning förmådde jordbruket att öka produktionen ännu snabbare. Det går inte med 

säkerhet att säga vad de grundläggande orsakerna till jordbrukets uppgång var.29 Laga skifte 

var en skiftesstadga som infördes år 1827 i Sverige. Den slutförde den ägosamling som 

inleddes med storskiftet vid 1700-talets mitt. Från att ha varit spridda på kanske 30-40 ställen 

samlades nu ägorna på ett fåtal platser. Byallmänningar delades upp och nästan allt 

gemensamt ägande upphörde. Förändringarna innebar en individualisering av jordbruket och 
                                                 
22 Beijbom, 1995, s 14. 
23 Hansson, 2002, s 345. 
24 Häger, 2000, s 212. 
25 Ibid, s 221. 
26 Beiljbom, 1995, s 18. 
27 Hansson, 2002, s 345. 
28 Edgren & Edgren, 2000, s 221. 
29 Ibid. 
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samtidigt upplöstes den kulturella bygemenskapen som varit dominerande tidigare.30 Trots att 

en del tekniska förbättringar också genomfördes är det med all säkerhet en omfattande 

nyodling som är den viktigaste förklaringen till den ökade produktionen. Den brukade arealen 

i landet mer än fördubblades mellan 1750 och 1850.31 

 

De materiella vinster som jordbruket skapade kom dock endast en mindre del av 

landsbygdens befolkning till godo. Gapet mellan jordägare och obesuttna befästes. Vid mitten 

av 1700-talet dominerades landsbygden helt av de besuttna bönderna, det vill säga de som 

hade tillräckligt mycket jord för den egna försörjningen. Det fanns också torpare, 

backstugusittare och andra, men dessa grupper var relativt små. Vid 1800-talets mitt hade 

denna bild förändrats. Medan bönderna bara obetydligt hade ökat i antal hade antalet 

obesuttna ökat starkt. Från sekelskiftet 1800 fram till år 1870 hade befolkningen i Sverige 

ökat med 77 procent. Huvuddelen, 65 procent av ökningen var bland den obesuttna 

jordbruksbefolkningen, det vill säga de som hade för liten egendom för sin försörjning.32 Den 

största ökningen av de obesuttna klasserna skedde i Västergötland, Värmland, Småland och 

Norrland, alla blivande utvandrarområden. År 1870 beräknades landets jordbruksbefolkning 

vara 2.7 miljoner, varav nästan hälften var tjänstefolk, torpare och backstugusittare.33 

 

Tillväxten av de proletära skikten berodde framför allt på att många barn till bönder inte 

kunde komma i besittning av en egen gård. Trots att gårdarna blev större genom nyodling 

avstod bönderna ofta att från att dela upp hemmanen vid arvskiften. Gårdarna lämnades i 

stället ofta odelade till ett av barnen.34 Hemmansklyvningen, det vill säga att genom arv eller 

försäljning dela upp bondehemman var också länge förbjudet. Anledningen var statens oro för 

att små brukningsenheter inte skulle kunna betala skatt till kronan. Enligt 1827 års skifteslag 

fick en hemmansdel endast avstyckas om den kunde föda sin brukare och betala åvilande 

skatter. År 1881 infördes en liberalisering av bestämmelserna och besuttenhetskravet slopades 

då. Många bondsöner tvingades dock att bli torpare, dräng eller söka sig till städerna för att få 

sin utkomst. Amerika blev ett lockande alternativ för dessa bondsöner.35 

 

                                                 
30 Beijbom, 1995, s 16. 
31 Edgren & Edgren, 2000, s 221. 
32 Söderberg, 1981, s 17. 
33 Beijbom, 1995, s 17. 
34 Edgren & Edgren, 2000, s 222. 
35 Söderberg, 1981, s 37. 
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I samband med industrialiseringen antog Norrland bilden av ett framtidsland med dess 

enorma naturtillgångar. Under industrigenombrottet talade man om Norrland som ett 

”Sveriges Amerika”. Den ekonomiska expansionen påverkade befolkningsutvecklingen 

genom en stark inflyttning till Norrlandslänen.36 Förutsättningarna för sågverksindustrins 

expansion kom under mitten av 1800-talet. När de engelska tullarna började avvecklas 1842 

öppnades en mycket stor marknad för timmer och sågade trävaror från Sverige. Sågverken 

som etablerades krävde arbetskraft, men sågverksarbete var dock säsongsbundet. Först när 

timret flottats nerför älven kunde säsongens sågning börja. Sågningen skulle också vara 

avslutad innan isen lagt sig i utskeppningshamnarna. Sågverksindustrins tillväxt påverkade 

inte bara kustlandet, eftersom råvaran hämtades i de stora skogarna i inlandet. För jordbrukare 

i inlandet blev skogsarbete ett nytt bidrag till försörjningen.  Jordbrukare blev indragna i 

arbetet som skogsarbetare under vintern och som flottare under vårarna.37 

 

3.3 Religiösa motiv för utvandring 

 

Religiös förföljelse har alltid varit en omdiskuterad utvandringsorsak. Enighet i religion har 

tidigare ansetts vara mycket viktigt för sammanhållningen av det svenska riket. Avfall från 

statskyrkan straffades mycket hårt. Straffet blev vanligtvis böter men kunde även bli 

landsförvisning, ett straff som fortfarande användes på 1850-talet.38 I början av 1700-talet 

nåddes Sverige av en religiös rörelse, pietismen. Denna rörelse uppfattade den lutherska 

statskyrkan som kall och konventionell och samlades därför till egna gudstjänster. År 1726 

utfärdades konventikelplakatet som förbjöd lekmän att hålla andra religiösa sammankomster 

än husandakten. En annan religiös rörelse som också drabbades av konventikelplakatet var 

herrnhutismen. Den hade liksom Pietismen sitt ursprung i Tyskland. Inga lagar kunde dock 

undertrycka dessa rörelser som levde kvar som strömningar i det religiösa livet.39 

Konventikelplakatet upphävdes först år 1858. Då hade Baptisterna redan upprättat de första 

kristna församlingarna som helt bröt med svenska kyrkan, vilket skedde på 1840-talet.40  

 

Den svenska amerikaemigrationens initialskede är daterat till 1840-talet. Det främsta 

upptaktsåret var 1846 då 1 326 personer emigrerade från Sverige. En stor del av de första 

                                                 
36 Sörlin, 1988, s 58. 
37 Edgren & Edgren, 2000, s 237. 
38 Ibid, s 247. 
39 Häger, 2000, s 189. 
40 Edgren & Edgren, 2000, s 247. 
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utvandrarna kom från Gävleborgs län, med Alfta socken som kärnområde. De flesta som då 

gav sig iväg var medlemmar i den religiösa erikjansarsekten, vars grupputvandring även kom 

att bli den största grupputvandringen i den svenska amerikaemigrationens historia.41  Under 

ledning av sektens profet Erik Jansson upprättades samhället Bishop Hill i delstaten Illinois. 

Samhället fick sitt namn efter Erik Janssons födelsesocken Biskopskulla i Uppland, och är 

med Ulf Beijboms ord ”urcellen för svenskheten i Missippidalen”.42 Den tidigaste 

utvandringens och bosättningens samband med andliga ledare och religiösa väckelserörelser 

är ett av den första utvandringsvågens särdrag. Förföljelserna av dessa i hemlandet drev på 

utflyttningen till Amerika, en plats där medlemmarna såg större möjligheter. Den 

amerikanska författningen förbjöd all statlig inblandning eller stöd till kyrkliga 

organisationer.43 

 

3.4 Den allmänna värnplikten som motiv 

 

En motvilja mot värnplikten anses vara en emigrationsfrämjande faktor, en så kallad 

pushfaktor. Men det är enligt Ulf Beijbom inte lätt att isolera värnplikten som 

utvandringssfaktor. Omtanken om det svenska försvaret blev en viktig ingrediens i anti-

emigrationspropagandan kring sekelskiftet 1900.44 När indelningsverket avskaffades och 

allmän värnplikt infördes 1901 var detta ett uttryck dels för en tilltagande fruktan för 

Ryssland, dels för att ett modernare försvar krävde en ny organisation med bättre övade 

soldater.45 Indelningsverket hade upprättats på 1680-talet och blev grunden för den karolinska 

armén som skapades av Karl XI. Indelningsverket innebar att varje landskap eller län i fred 

och krig skulle uppsätta och underhålla ett regemente på 1200 man. Flera bondgårdar bildade 

tillsammans en rote, och varje rote åtog sig att anställa och försörja en soldat. Soldaten fick av 

bönderna en årlig lön, kläder, föda och ett torpställe att bo på.46 Den nya krigsorganisationen 

som infördes med den allmänna värnplikten år 1901 innebar att alla unga män skulle övas i 

minst åtta månader.47 

 

                                                 
41 Söderberg, 1981, s 20. 
42 Beijbom, 1995, s 102. 
43 Norman & Runblom, 1980, s 135. 
44 Beijbom, 1995, s 28. 
45 Larsson, 2000, s 284. 
46 Åberg, 1978, s 237. 
47 Edgren & Edgren, 2000, s 247. 
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Att få fram värnpliktsmitarna ur mönstringsrullor och andra dokument är enligt Ulf Beijbom 

lika svårt som att basera en slutsats på emigrationsstatistiken.48 Efter införandet av den 

allmänna värnplikten 1901 var den allmänna uppfattningen att värnpliktssmitarna for till 

Köpenhamn och köpte falska papper för emigration, en så kallad amerikaväst. Av de svenskar 

som utvandrade via Köpenhamn 1902 var 80 procent män. Värnpliktsreformen innebar att det 

blev mest praktiskt för män att emigrera före 21-årsdagen eftersom man då slapp juridiska 

hinder.49  

 

3.5 Lagstiftning 

 

Lagstiftning är en faktor som man med politiska medel kan försvåra eller underlätta 

migrationen mellan länder. Fanns det i 1800-talets Sverige några restriktioner inom 

lagstiftningens område som reglerade den enskildes rörelsefrihet? Möjligheterna till resor 

inom landet och till utlandet hade sedan länge varit starkt begränsade. År 1840 upphävdes 

föreskrifterna om borgen vid uttagande av pass till utrikes ort och att arvsrätten skulle gå 

förlorad för den som gav sig iväg utan pass och blev borta mer än ett år. Fram till 1860 var det 

passtvång för resor utanför det egna länet. Under senare halvan av 1800-talet präglades dock 

utvecklingen av en liberalisering i riktning mot ökade möjligheter för människor att flytta.50  

År1884 drogs emellertid den obegränsade utvandringsfriheten in, bland annat av rädsla för att 

soldater skulle emigrera. Efter 1884 måste alla utvandrare uppvisa utflyttningsbetyg. 

Värnpliktiga eller 21-26- åringar skulle dessutom uppvisa utvandringstillstånd från 

regeringen.51  

 

I Nordamerika var det speciellt en lag som gav USA stor attraktionskraft. Det var 1862 års 

Homestead Act som kom att bli en stor utvandrarmagnet för många människor. Lagen 

lockade med 65 hektar gratis land till varje invandrare som förklarade sig villig att bli 

amerikansk medborgare, och som brukat jorden i fem år. Allt homesteadland i USA var 

inmutat vid 1800-talets slut. Den amerikanska odlingsgränsen hade då nått fram till Stilla 

Havet.52  

 

                                                 
48 Beijbom, 1995, s 28.  
49 Ibid.  
50 Söderberg, 1981, s 19. 
51 Beijbom, 1995, s 28. 
52 Ibid, s 67. 
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När invandringen till USA återupptogs efter första världskriget införde USA ett kvotsystem 

som reglerade invandringen. Kvotsystemet infördes 1921 och innebar att antalet invandrare 

från olika länder reglerades. Kvotsystemet skärptes ytterligare år 1924. USA tillät vid den 

tidpunkten en årlig invandring av varje nationalitet motsvarande två procent av nationalitetens 

antal i folkräkningen år 1890. Regleringen medförde att det blev svårare för framförallt icke-

nordeuropéer att emigrera till USA.53 

 

3.6 Resvägen till Nordamerika 

 

Liverpool i England blev tidigt emigrationens stora utskeppningshamn för emigranter till 

Nordamerika. Där fanns huvudkontoren för de stora passagerarlinjerna Cunard, Inman, 

Dominion, National, White Star med flera. Tillsammans med Allan och Anchor Line i 

Glasgow var britterna ledande inom den nordatlantiska passagerartrafiken. I genomsnitt reste 

åtta av tio svenskar via England till Nordamerika.54 

 

År 1915 öppnade Svenska Amerika Linien passagerartrafik mellan Göteborg och New York. 

Dessförinnan åkte de flesta utvandrarna med det engelska Wilsonbolagets postångare från 

Göteborg till Hull, eller Grimsby. Därifrån åkte emigranterna med tåg till Liverpool. I 

Liverpool gick man ombord på atlantbåten, som 10-14 dagar senare anlände till Nordamerika. 

För emigranter från södra Sverige kunde det vara mer praktiskt att resa via Tyskland eller 

Danmark. Från Överluleå och övriga Norrbotten fanns alternativet att resa via Trondheim i 

Norge.55 

 

Hur tog sig emigranterna från Överluleå till atlantbåtarnas utskeppningshamnar? Ja, innan 

järnvägen var framdragen i mitten av 1890-talet var resenärerna hänvisade till att med båt ta 

sig till södra Sverige. En möjlig färdväg för de tidiga emigranterna var att först ta sig med båt 

till Stockholm. Därifrån kunde utvandrarna åka med en båt som förde dem via Göta 

kanalsystemet till Göteborg. Emigranterna kunde också välja att åka tåg från Stockholm till 

Göteborg. Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg var färdigbyggd 1862.56 

 

 

                                                 
53 Norman & Runblom, 1980, s 160. 
54 Beijbom, 1995, s 75. 
55 Ibid. 
56 Hult, 1989, s 201. 
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4. ÖVERLULEÅ FÖRSAMLING 

 

4.1 Överluleå i ett norrbottniskt perspektiv 

 

År 1900 hade Norrbotten 134 769 invånare. De utgjorde något mindre än tre procent av 

landets totala befolkning. Folkökningen i Norrbotten var mer än dubbelt så hög som i riket 

som helhet. Vid den här fanns det tre städer i Norrbotten. Det var Luleå, Piteå och Haparanda, 

övriga Norrbotten räknades till landsbygd.57  

 

Liberaliseringen av den ekonomiska politiken öppnade dörren för utländska investeringar i 

det svenska näringslivet under 1800-talet. Den lappländska järnmalmen började intressera 

kapitalstarka engelsmän, som hade gott om pengar och tekniskt kunnande. Det stora 

problemet med de norrbottniska naturtillgångarna hade under lång tid varit dess geografiska 

läge, som medförde långa transporter.58  

 

I mitten av 1860-talet försökte ett engelskt bolag åstadkomma en obruten förbindelseled 

mellan Gällivare och kusten. I planerna ingick en åtta mil lång järnvägslinje från gruvorna i 

Gällivare till Storbacken vid Luleå älv. Längs älven skulle malmen fraktas med pråmar till 

Luleå. I Luleälven skulle man bygga kanaler förbi de besvärliga forsarna vid Edefors och 

Heden, belägna inom Överluleå församling. Kanalgrävningarna som startade år 1865 hade en 

arbetsstyrka som när den var som störst sysselsatte 1 500 personer. Arbetarna hade rekryterats 

från hela landet, som lockats av löften om goda förtjänster. Projektet avstannade i december 

1867 då bolaget försattes i konkurs. Då var ungefär en tredjedel av kanalbygget färdigt och 

dessutom en liten del av järnvägslinjen uppröjd.59 Det ekonomiska bakslag som kanalbyggets 

inställda betalningar innebar för bygden och i synnerhet för Överluleå framgår av att inte 

mindre än 97 lagsökningar på före detta arbetare vid kanalbygget inlämnades till landskansliet 

i Luleå.60 

 

Det blev järnvägen som löste transportproblemet. Förslaget att bygga en järnväg från Luleå 

till de norrbottniska malmfälten och vidare till Narvik (Viktoriahamn) vid Ofotfjorden i Norge 

antogs av riksdagen år 1882. I mars 1888 på Viktoriadagen invigdes sträckan mellan Luleå 

                                                 
57 Groth, 1984, s 216. 
58 Ibid, s 171. 
59 Ibid. 
60 Nordsten, 1947, s 65. 
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och Gällivare. Det första tåget med järnmalm från Gällivare till Luleå var lastat med 1 000 

ton, vilket var lika mycket som tidigare fraktades med ren under ett helt år.61 På grund av 

ekonomiska problem och mellansvenska järnintressen började inte bandelen till Narvik 

byggas förrän sommaren 1898, då med svenska staten som ägare. År 1900 nådde järnvägen 

Kiruna och 1903 kunde den färdiga bandelen till Narvik invigas.62 

 

Norrbottens sågverksindustri kom igång på allvar i början av 1870-talet. Ångsågarna innebar 

en stor förändring av sågverksindustrin. Tidigare när sågverken drevs med vattenhjul var 

sågverken beroende av forsar och vattenfall för sin drift. Med ångkraften kunde sågverken 

lokaliseras till älvmynningar vid kusten, som även fungerade som hamnar för utskeppning av 

trävaror. Timret flottades genom ett omfattande flottledsystem längs älvarna ned till 

sågverken vid kusten. De flesta och största sågverken fanns kring Kalix och Piteå.63 För 

Överluleås del innebar utvecklingen inom sågverksindustrin att de sågar som tidigare funnits 

längs vattendragen var nedlagda i slutet av 1800-talet. Endast ett sågverk levererade trävaror 

utanför Överluleå, den så kallade Tengerska sågen som anlades i början av 1890-talet. Övriga 

mindre sågar var för husbehov eller försäljning inom Överluleå.64 

 

4.2 Överluleås utveckling 

 

Överluleå församling ingick fram till år 1831 i Luleå pastorat, som då delades i Över- och 

Nederluleå. Central plats i Överluleå församling blev byn Boden där den nya kyrkan byggdes.  

Den nya församlingen växte i folkmängd. År 1830 fanns i församlingen 3 522 personer, år 

1859 hade folkmängden ökat till 5 212, och år 1885 till 7 230 personer. Folkmängden hade 

mer än fördubblats på denna korta tid, och på 1870-talet började man tala om behovet av en 

ny kyrka för den västra delen av församlingen. Två av initiativtagarna till en delning var 

disponenten vid Bodträskfors sågverk Carl Otto Bergman och chefen för The New Gellivara 

Company Limited, disponenten J. A. Wikström. Efter många turer beslöts år 1881 att 

församlingen skulle delas och att den utbrutna delen skulle heta Edefors. Kyrkan i Edefors 

församling byggdes i Harads och invigdes 1888. Utbrytningen blev dock ej verkställd förrän i 

maj 1890, då den nya församlingen fick sin första kyrkoherde.65  

                                                 
61 Hult, 1989, s 233. 
62 Groth, 1984, s 184. 
63 Björklund, 1990a, s 22. 
64 Ibid, 1990b, s 388. 
65 Jaktlund, 1980, s 110. 
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En viktig händelse för samhällsutvecklingen i Överluleå var att Boden under 1890-talet blev 

ett betydande stationssamhälle vid den knutpunkt där Malmbanan och Norra stambanan 

korsar varandra. Byggandet av Malmbanan från Luleå nådde Boden i augusti 1886, medan 

stambanans ändpunkt nådde Boden 1894.66 Järnvägen innebar att bygdens isolering från 

omvärlden började brytas upp. I samma riktning verkade utbyggnaden av telefonnätet, där en 

förbindelse till Luleå var framdragen vid mitten av 1890-talet.67 I samband med att järnvägen 

blev färdig fick Överluleå ett uppsving, och framför allt stationssamhället Boden. Detta 

resulterade i att Boden år 1898 blev municipalsamhälle.68 

 

När riksdagen år 1900 beslutade att anlägga en försvarsfästning i Boden innebar det 

startskottet för en kraftig expansion av samhället. Genom den tekniska utvecklingen hade 

norrbottensmalmens brytning blivit lönsam och dess ekonomiska värden skulle försvaras med 

en ny militärstrategi. Det var fem fort som skulle anläggas i bergen runt Boden, och förutom 

dessa skulle även ett flertal kaserner uppföras.69 Utvecklingen i Överluleå medförde att 

municipalsamhället Boden den 1 januari 1919 fick stadsrättigheter.70 Överluleås befolkning 

ökade med 58 procent från sekelskiftet 1900 fram till 1918. År 1900 var folkmängden i 

Överluleå 10 067 och 1918 hade den ökat till 15 862 personer.71  

 

4.3 Näringsverksamheter i Överluleå 

 

Vid sekelskiftet 1900 var jordbruket den dominerande näringen i Överluleå, liksom i hela 

Norrbotten. Det var ett samhälle som hade kvar många ålderdomliga drag, där 

självhushållning var ett viktigt inslag. Jordbruken i Överluleå var små, hade låg produktivitet 

och gav långt ifrån tillräcklig bärgning. Situationen för boskapsskötsel var mer gynnsam, och 

stambanans anslutning till Boden medförde att införsel av hö till boskapen underlättades.72 

 

När laga skifte skulle genomfördas i Norrbotten mötte det stora svårigheter. Tillgången på 

åkerjord var mycket begränsad och oftast var åkerjorden samlad i några få större områden. 

                                                 
66 Hollingby, 1980, s 483. 
67 Björklund, 1990b, s 387. 
68 Ibid, s 388. 
69 Ibid, s 326. 
70 Bergmark, 1980, s 188. 
71 Ibid, s 399. 
72 Björklund, 1990b, s 388. 
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Den bysprängning som var vanlig i övriga landet blev inte lika tydlig i Norrbotten. Orsaken 

var man inte ansåg sig kunna tvinga bönderna att flytta ut då det inte fanns någon åkerjord att 

flytta till. För byarna inom Överluleå kunde dock skiftet till stor del göras enligt intentionerna.  

Laga skiftet fastställdes för de olika byarna inom Överluleå mellan åren 1839 och 1889.73  

 

Vilka möjligheter till försörjning utanför jordbruket fanns inom Överluleå? Ja, naturligtvis var 

skogsarbete och flottning i detta område liksom för hela Norrland en viktig inkomstmöjlighet. 

Uppsvinget i samband med järnvägens ankomst innebar bland annat att antalet handlare ökade 

och uppgick i slutet av 1890-talet till 34 stycken inom Överluleå. Antalet hantverkare var vid 

samma tid 52, varav de flesta var målare, skomakare, smeder och snickare.74 Det fanns även 

två tegelbruk i området, ett i Boden och ett i Holmfors. Trots uppsvinget kan näringslivet vid 

övergången till det nya seklet 1900 enligt Jörgen Björklund ”karaktäriseras både som 

ålderdomligt och föga utvecklat”.75  Björklund anser vidare att järnvägen inte gav den 

stimulans till näringslivet som var fallet på många andra håll i Norrland, exempelvis i 

Östersund. Men järnvägen bidrog i alla fall till att en viktig industri anlades i Överluleå. Det 

var den verkstad som Statens Järnvägar började bygga 1897, och som 1906 hade en 

arbetsstyrka på 163 man.76 År 1911 hade antalet arbetare utökats till 210, vilket tillsammans 

med olika förmän utgjorde en arbetsstyrka på 300 man, vilket var det högsta antal sysselsatta 

vid verkstaden. 1912 flyttades lokomotivverkstan till Notviken utanför Luleå, och 1928 även 

malmvagnsrevisionerna. 1932 var all verksamhet överflyttad till Notviken, vilket naturligtvis 

var ett svårt avbräck för Överluleå. 1931 hade dock arbetsstyrkan nedgått till 70.77 

 

Det blev istället militärens etablering i Överluleå som kom att utgöra drivkraften i 

omvandlingen av näringslivet. För att bygga Bodens fästning och garnison behövdes många 

hantverkare av olika slag. Den lokala arbetsmarknaden klarade inte alla specialkunskaper som 

krävdes, och som en följd av detta inflyttade 320 hantverkare till Överluleå mellan åren 1900 

och 1910. Inflyttningen var kraftigast åren 1900-1903. I början vände sig militären direkt till 

den enskilda hantverkaren, men från 1910 hade man helt övergått till ett entrepenadsystem 

                                                 
73 Brändström, 1980, s 135. 
74 Björklund, 1990b, s 388 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Wikström, 1980, s 444. 
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som fick återverkningar på det lokala hantverket. Det ledde till att hantverkare inom 

Överluleå fick svårigheter med konkurrensen från större byggfirmor utanför församlingen.78 

 

Garnisonens olika delar har byggts ut allt eftersom och redan 1910 blev Boden ett stort 

utbildningscentrum för värnpliktiga från hela landet. Den utvecklingen befästes ytterligare 

under 1900-talets gång och garnisonens främsta funktion blev att fungera som bas och 

utbildningscentrum för det militära försvaret i hela övre Norrland. Fästningen i Boden kom att 

utgöra bara en del av garnisonens olika verksamheter. Fästningen och garnisonen har genom 

årens lopp starkt präglat Överluleå och Boden och helt överskuggat andra verksamheter i 

bygden. Andra verksamheter som förekommit har i sin tur oftast varit helt beroende av den 

militära närvaron. 79 
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5. EMIGRATIONEN FRÅN ÖVERLULEÅ FÖRSAMLING 

 

Detta kapitel behandlar frågorna som ställdes i inledningen av uppsatsen. Hur stor var 

emigrationens omfattning från Överluleå församling? Följer emigrationen från Överluleå 

församling samma fluktuationsmönster som riket i helhet? Vilka yttre faktorer kan kopplas till 

emigrationens fluktuationer i Överluleå? 

 

Ruben Nordström skriver i sin bok om Överluleå socken att rykten om guldfyndigheterna i 

Kalifornien som upptäcktes år 1848 började sprida sig i bygden under 1850-talet. Nordström 

skriver: ”Många hade god lust att giva sig av till guldlandet men resan var lång, dyrbar och 

riskabel. Frampå femtiotalet var det emellertid några överluleåbor, som gåvo sig av med 

Kalifornien som mål. Av dessa var det några, som aldrig mer hördes av.”80 Vilken källa han 

har för dessa uppgifter framgår inte, och uppgiften går inte att verifiera i någon 

utflyttningslängd för Överluleå församling. Istället är det under 1860-talet som registreringen 

av emigranter från Överluleå församling inleds. 

 

5.1 Emigrationen till Nordamerika 1860-1869 

 

Under 1860-talet inträffade två stora missväxtår i Sverige. Följden av detta blev den sista 

riksomfattande naturkatastrofen i Sverige, nödåren 1867 och 1868. Dessa nödår utgör den 

direkta upptakten till massemigrationen från Sverige. Om inte nödåren inträffat hade den stora 

utvandringens start blivit mjukare. Norrland drabbades särskilt svårt under nödåret 1867, 

medan de sydsvenska skogsbygderna drabbades mer under det torra året 1868.81 Emigrationen 

från Sverige var stigande varje år under hela 1860-talet med 1869 som toppår. Då utvandrade 

32 050 personer från Sverige till Nordamerika (se bilaga). 

 

Följande redogörelse beskriver nödåren i Överluleå. År 1865 hade varit ett mycket dåligt 

skördeår. Spannmålslagren var därför nästan tömda under våren 1866. Många, även förmögna 

bönder blev tvungen att mala den råg de haft sparad för höstutsäde. Resultatet av detta blev att 

många åkrar förblev osådda. Någon direkt nöd i större skala var det inte fråga om, och man 

hoppades på bättre skörd nästa år. Istället blev 1867 det verkliga nödåret. En 

nödhjälpskommitté tillsattes inom kommunen och till denna insamlades 30 000 riksdaler 

                                                 
80 Nordsten, 1947, s 56. 
81 Beijbom, 1995, s 18. 
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genom gåvor. För pengarna inköptes bland annat nödbrödsämnen. En del nödställda 

sysselsattes med tjärbränning, pottasketillverkning, diknings- och röjningsarbeten, samt 

vägarbeten. Trots hjälpen gick svälten inte att hindra. Det experimenterades med olika recept 

för nödbrödstillverkning som publicerades i olika tidskrifter. För många människor bestod 

födan av halm som maldes och bakades till bröd eller kokades till gröt. Somliga kokade gröt 

av renlav, granlav eller av den frusna säden.82 

 

I slutet av maj 1867 startade tio hästekipage från Boden för att i Nordmaling hämta spannmål 

och mjöl. Detta hade fraktats på fartyg söderifrån, men på grund av isen inte kunde komma 

längre norrut. Spannmålen var avsedd för Kalix, där det rådde stor nöd. Det var fortfarande 

vinterföre i juni månad och ännu framemot midsommar kunde man köra på isen ända upp till 

Svartbyträsket, strax utanför Boden.83  

 

En sammanställning av antalet emigranter från Överluleå under 1860-talet visar följande: 

 

Tabell 5:1 Emigrationen till Nordamerika från Överluleå församling 1860-1869 

Årtal     1860     1861     1862     1863     1864     1865     1866     1867     1868     1869 

Antal       0           0           0           0           0           0           0           0           0           1 

 

Ovanstående tabell visar att det inte var många personer som emigrerade under 1860-talet, 

endast en person, år 1869.  Nödåren var tydligen inte en tillräcklig pushfaktor i Överluleå. 

Varför visar inte Överluleå samma mönster som andra drabbade områden längre söderut? Det 

svar som Ulf Beijbom ger på detta är att de nordliga bygderna saknade emigrationstraditioner 

vid den här tiden. Dessutom var kommunikationerna mycket dåliga i de nordligaste delarna av 

Sverige.84  

 

5.2 Emigrationen till Nordamerika 1870-1879 

 

Antalet emigranter som lämnade Sverige sjönk kraftigt från 1869 till 1870. Emigrationen 

fortsatte att sjunka under 1870-talet fram till 1877, då endast drygt 2 900 personer emigrerade 

till Nordamerika (se bilaga). Orsaken till nedgången var troligtvis den amerikanska 

                                                 
82 Nordsten, 1947, s 66. 
83 Bergmark, 1980, s 87. 
84 Beijbom, 1995, s 42. 
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lågkonjunktur som inträffade 1873.85 1879 drabbades svensk industri och särskilt de 

exportkänsliga sågverken och järnbruken av stora svårigheter. Följden blev en stigande 

utvandring från Sverige. Exempelvis tiodubblades utvandringen från Västernorrland där 

skogsindustrin var dominerande.86  

 

Från Överluleå församling emigrerade under 1870-talet sammanlagt 218 personer till 

Nordamerika. Följande sammanställning visar emigrationen från Överluleå: 

 

Tabell 5:2 Emigrationen till Nordamerika från Överluleå församling 1870-1879 

År             1870     1871     1872     1873     1874     1875     1876     1877     1878     1879 

Antal            9          18         32          9           0           0           7         42         69         32 

 

Tabellen visar att år 1878 var en toppnotering då 69 personer begav sig av till Nordamerika. 

Utvandringen från Överluleå församling var låg första delen av decenniet, liksom den var i 

övriga Sverige. De som emigrerade i början av 1870-talet tillhörde de allra första utvandrarna 

från Överluleå. Någon markant höjning av emigrationen år 1879 kan inte skönjas, men det 

fanns ej heller några exportkänsliga industrier i församlingen. De som begav sig över till 

Amerika vid den här tiden är pionjärer från bygden och kom troligtvis att bli viktiga för 

senare emigration från Överluleå. De blev en kontaktlänk i Nordamerika, och kunde genom 

brev berätta till släktingar och vänner om sina upplevelser och erfarenheter. 

 

5.3 Emigrationen till Nordamerika 1880-1889 

 

Perioderna 1880-1882 och 1887-1888 fick rekordstor utvandring i Sverige. Under 1882 och 

1888 noterades svenskt emigrationsrekord med omkring 45 000 tusen emigranter varje år (se 

bilaga). I mitten av 1880-talet drabbades Amerika av en lågkonjunktur som kan förklara den 

svenska utvandringens nedgång mellan de stora emigrationstopparna 1882 och 1888. Trots en 

nedgång i mitten av 1880-talet blev 1880-talet det stora emigrationsdecenniet i Sverige.87 

 

                                                 
85 Beijbom, 1995, s 43. 
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För Överluleås del var 1880-talet inte något stort emigrationsdecennium. Sammanlagt 

utvandrade 280 personer från Överluleå under denna tidsperiod. Följande sammanställning 

visar emigrationen från Överluleå till Nordamerika under 1880-talet. 

  

Tabell 5:3 Emigrationen till Nordamerika från Överluleå församling 1880-1889 

År             1880     1881     1882     1883     1884     1885     1886     1887     1888     1889 

Antal          11         42        115        23          5          12         11         23         11         27 

 

Tabellen visar att även från Överluleå var emigrationen till Nordamerika hög det stora 

utvandringsåret 1882. Den markanta höjningen av antalet emigranter år 1882 utmärker sig 

tydligt i emigrationen från Överluleå under 1880-talet. Däremot var det inte många emigranter 

från bygden det andra stora emigrationsåret 1888. Någon tänkbar förklaring till detta har jag 

inte funnit. 

 

5.4 Emigrationen till Nordamerika 1890-1899 

 

Under 1890-talet var de ekonomiska konjunkturerna i stort sett goda i Sverige. USA 

drabbades däremot av seklets svåraste konjunkturfall år 1893.88 Den svenska utvandringen var 

hög i början av 1890-talet med en topp 1892. Drygt 41 000 personer emigrerade från Sverige 

till Nordamerika detta år. Mellan 1893 och 1894 sjönk emigrationen från Sverige kraftigt, 

från drygt 37 000 till omkring 9 500 personer. Under resten av 1890-talet översteg inte den 

årliga utvandringen 15 000 mer än en gång, år 1895 (se bilaga). 

 

Från Överluleå emigrerade 173 personer till Nordamerika under 1890-talet, fördelade enligt 

följande sammanställning: 

 

Tabell 5:4 Emigrationen till Nordamerika från Överluleå församling 1890-1899 

År             1890     1891     1892     1893     1894     1895     1896     1897     1898     1899 

Antal          39         26         12         37         18          7            9          12          5           8 

 

För Överluleås del var 1890-talet ett decennium med lågt antal emigranter. Emigrationen 

under 1890-talet följer utvandringsmönstret från hela landet genom att den årliga 
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utvandringen även i Överluleå var högre första halvan av 1890-talet. Överluleå fick 

förbättrade kommunikationer i och med stambanans anslutning till Boden år 1894. Detta 

resulterade dock inte i att fler personer lockades att emigrera från församlingen under den 

sista halvan av decenniet.  Som tidigare nämnts blev resultatet av stambanans anslutning till 

Boden en kraftig befolkningsökning i samhället.  

 

5.5 Emigrationen till Nordamerika 1900-1909 

 

Perioden mellan år 1900 och 1910 var ett decennium med relativt hög utvandring från 

Sverige. Emigrationen från Sverige under 1900-talets första decennium steg fram till år 1903, 

för att därefter bli avtagande fram till 1908. Åren 1902 och 1903 var decenniets toppar med 

över 35 000 emigranter år 1903 (se bilaga). 1902-1903 befann sig den svenska ekonomin i en 

lågkonjunktur, medan det var högkonjunktur i Amerika. Den amerikanska högkonjunkturen 

varade mellan 1899 och 1903.89  

 

Antalet emigranter från Överluleå till Nordamerika under det första decenniet av 1900-talet 

fördelade sig enligt följande: 

 

Tabell 5:5 Emigrationen till Nordamerika från Överluleå församling 1900-1909 

År             1900     1901     1902     1903     1904     1905     1906     1907     1908     1909 

Antal          19         19        107       134        41         64         96        131        36         93 

 

Tabellen visar en markant ökning av emigrationen från Överluleå församling åren 1902 och 

1903. Emigrationen var även hög i slutet av perioden, undantaget år 1908, då endast 36 

personer utvandrade. Sammanlagt utvandrade 740 personer till Nordamerika mellan åren 

1900 och 1909. 

 

Åren 1902 och 1903 var en svår tid i Norrbotten. Dessa år blev det sista verkliga nödåren som 

drabbat Norrbotten. Till skillnad mot de stora missväxtåren under 1860-talet var det denna 

gång bara Norrbotten och en del av Västerbotten som drabbades. En betydande skillnad var 

också att under de stora missväxtåren under 1860-talet dog många människor av svält. När 

nöden i de nordligaste delarna av landet blev uppenbar för myndigheterna, och tidningarna 
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började skriva om svält och nöd väcktes den privata offerviljan. Aldrig tidigare i historien 

hade befolkningen i Norrbotten ägnats större intresse från övriga landet än under dessa 

nödår.90 

 

Det som hände var att sommaren 1901 hade varit mycket varm. På många håll rådde stor 

torka och tidningarna innehöll ständigt notiser om den besvärliga och ovanliga värmen. I ett 

flertal områden blev skörden lidande. Den efterföljande vintern blev mycket kall, och 

efterföljdes av en sen och kylig vår. I mitten av juli började det regna, ett regn som nästan 

oavbrutet höll i sig hela sensommaren och hösten. Regnet och den kalla väderleken gjorde att 

stora delar av säden dels inte hann mogna, dels ruttnade bort. Likadant blev det med höet. 

Följden blev att boskap i stor utsträckning måste slaktas eftersom hö saknades till utfodring.91 

 

Det var framför allt landshövding Karl Johan Bergströms förtjänst att nödhjälpen kunde 

ordnas på ett bra sätt. Han startade den stora riksinsamlingen för de nödlidande i norra 

Sverige, som fann gehör i hela landet. I varje kommun bildades särskilda kommittéer för 

fördelningen av gåvor och hjälp till de nödställda. Länsstyrelsen ansvarade för den centrala 

ledningen av fördelningen. Mest betydelsefull blev hjälpen för länets mest avlägsna delar. 

Genom järnvägens tillkomst underlättades transporterna av hjälpsändningarna. Det blev under 

missväxtåren särkilt svårt för barnen i de barnrika familjerna.92 

 

Trots att nöden var störst i de inre, mer avlägsna delarna av länet hade även Överluleåbygden 

betydande besvär. I Överluleå kommunalarkiv finns en mängd påtagliga bevis för att 

missväxten år 1902 var en svår tid även för denna del av länet. I arkivet finns bevarade stora 

buntar av hjälpansökningar och kvitton på mottagen säd, mjöl och hö. Även 1903 blev ett 

besvärligt år till följd av regn och kyla, men i mindre grad än året innan.93  

 

Däremot är det svårare att direkt sammankoppla de höga utvandringstalen i slutet av perioden 

med någon speciell händelse, förutom att utvandringstraditionen ökat i församlingen. Med 

utvandringsstatistiken som grund kan 1900-talets inledande decennium anses vara den period 

då utvandringstraditionen på allvar etableras i Överluleåbygden.  

 

                                                 
90 Groth, 1984, s 223. 
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5.6 Emigrationen till Nordamerika 1910-1919 

 

Enligt Ulf Beijbom är det svårt att konkretisera med exempel på utvandring på grund av 

missnöje med arbetsgivare och arbetsmarknadsvillkor. Ulf Beijbom anser att ”många i 

utvandrarvågen efter 1909 måste ha gett sig av i desperation över storstrejkens misslyckande, 

men hur många?”.94 Den strejk han syftar på bröt ut sensommaren 1909, och är även i 

internationellt perspektiv av en sällan skådad omfattning. Landsorganisationen (LO) och 

Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) möttes i en väldig kraftmätning. Strejken som varade 

några månader blev en motgång för fackföreningsrörelsen.95 Emigrationspropagandan var 

livaktig efter 1909, och 1910 var en stark uppgång för emigrationen från Sverige.96  

 

Även i Norrbotten lamslog storstrejken näringslivet. Arbetet lades ned vid gruvorna i 

Malmfälten och vid sågverken vid kusten. En direkt följd av storstrejkens resultat var att 

många arbetare kände olust och pessimism över bland annat fackföreningsrörelsens 

möjligheter att hävda och tillvarata medlemmarnas intressen. I Kiruna uppstod en våldsam 

emigrationsvåg, varav ett utvandringsmål var Brasilien. För de svårast drabbade familjerna 

betalade gruvarbetarnas fackförbund ut bidrag till medlemmar som ville emigrera, exempelvis 

de som var svartlistade av arbetsgivaren.97 

 

Mellan 1910 och 1919 utvandrade 404 personer till Nordamerika från Överluleå församling. 

Dessa fördelas enligt följande sammanställning:                        

 

Tabell 5:6 Emigrationen till Nordamerika från Överluleå församling 1910-1919 

År             1910     1911     1912     1913     1914     1915     1916     1917     1918     1919 

Antal          98         87         34        117        48          5           10          2          2           3 

 

Någon markant uppgång av emigrationen år 1910 i Överluleå kan inte skönjas. Det som 

istället är utmärkande för perioden är att antalet emigranter minskade kraftigt under andra 

halvan av 1910-talet. Orsaken till detta är krigsutbrottet 1914, då första världskriget inleddes. 

Detta märks tydligt i emigrationsstatistiken för Överluleå. Från Överluleå emigrerade 117 

personer år 1913 som var periodens höjdpunkt. Efter krigsutbrottet sjönk antalet emigranter 
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96  Beijbom, 1995, s 44. 
97 Groth, 1984, s 246. 



 

 
 

31 
 

 

till fem personer år 1915. Naturligtvis sjönk emigrationen under krigsåren lika drastiskt i hela 

landet (se bilaga). 

 

Under 1910-talet uppträder också de första emigranterna från Överluleå där Canada är 

registrerat utvandringsland. Tidigare har alla varit registrerade till USA eller bara 

Nordamerika. Detta innebär inte att alla som emigrerat tidigare bosatt sig i USA. Enligt 

statistiska centralbyråns uppgifter är bara 527 svenskar registrerade som utvandrare till 

Canada före år 1900, men betydligt fler kom att bosätta sig i Canada genom etappinvandring 

via USA. Efter sekelskiftet 1900 antog canadaemigrationen större proportioner, där 

homesteadjord ännu utbjöds åt farmare. 98 

 

5.7 Emigrationen till Nordamerika 1920-1929 

 

Krigsutbrottet 1914 troddes betyda slutet för utvandring i stor skala. Under krigets slutskede 

överträffades amerikaemigrationen för första gången sedan 1878 av utvandringen till 

grannländerna. 1918-1920 noterades dessutom ett invandringsöverskott för första gången 

under emigrationsepoken. De oroliga tiderna efter krigsslutet drev emellertid utvandringen på 

nytt i höjden. Åren 1923 och 1925-1928 representerade den sista svenska massemigrationens 

toppar. Ett dramatiskt kursfall på New Yorks fondbörs hösten 1929 blev inledningen till den 

stora världsdepression som kom att innebära slutet på emigrationsepoken till Nordamerika.99 

 

Hur stämmer denna bild av emigrationen överens med emigrationen från Överluleå? 

Utvandringen från Överluleå församling till Nordamerika under 1920-talet var enligt följande 

sammanställning: 

 

Tabell 5:7 Emigrationen till Nordamerika från Överluleå församling 1920-1929 

År             1920     1921     1922     1923     1924     1925     1926     1927     1928     1929   

Antal            6         25         34        228        53         47        108       101         78         55 

 

Under denna period utvandrade 735 personer från Överluleå församling. Utvandringsmönstret 

stämmer väl mycket väl överens med det ovan angivna. Det år med flest utvandrare under 

1920-talet var liksom för hela Sverige år 1923. Detta år emigrerade 228 personer till 

                                                 
98 Beijbom, 1995, s 52. 
99 Ibid. 
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Nordamerika från Överluleå. För Överluleås del blev även 1923 det år med flest antal 

utvandrare under hela den undersökta emigrationsepoken. Även en topp i emigrationen 1926 

och 1927 är utmärkande för utvandringen från Överluleå församling under denna period. 

 

Den senare emigrationen från Sverige var mycket konjunkturkänslig. Snabba 

kommunikationer och billigare resor gjorde att emigrationen fick formen av arbetsvandringar. 

Dåliga tider i Amerika gjorde att vissa återvände till Sverige, samt att utvandringen från 

Sverige sjönk i antal. Årtiondena före första världskriget återvände mer än var femte 

utvandrare till Sverige, under 1920-talet ännu fler.100  

 

5.8 Emigrationen till Nordamerika 1930-1939 

 

Följande sammanställning visar emigrationen från Överluleå under 1930-talet: 

 

Tabell 5:8 Emigrationen till Nordamerika från Överluleå församling 1930-1939 

År             1930     1931     1932     1933     1934     1935     1936     1937     1938     1939 

Antal          12           3           4           0           3           6           0           2           1           0     

 

Sammanlagt utvandrade 31 personer från Överluleå församling under denna tidsperiod. 

Tabellen visar att emigrationsepoken till Nordamerika avstannade i början av 1930-talet, där 

utvandringen endast år 1930 översteg 10 personer. Den låga utvandringen från Överluleå 

under 1930-talet stämmer mycket bra överens med utvandringsnivån från hela Sverige under 

denna tidsperiod. När den långvariga krisen som startade 1929 hade övervunnits återupptogs 

aldrig emigrationsnivåerna som varit innan. Sverige var på väg att bli ett mäktigt industriland, 

näringslivet absorberade den svenska arbetskraften, och jordbrukskrisen var övervunnen.101  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 Beijbom, 1995, s 51.  
101 Ibid, s 52. 
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6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

 

En av uppsatsens frågeställningar var hur stor emigrationens omfattning var från Överluleå 

församling till Nordamerika. En summering av antalet emigranter från Överluleå församling 

visar att mellan åren 1860 och 1939 utvandrade 2 584 personer till Nordamerika. För att bättre 

åskådliggöra omfattningen av emigrationen från Överluleå visas följande tabell: 

 

Tabell 5:9 Emigrationen till Nordamerika från Överluleå församling 1860-1939 

År             Antal emigranter  

1860-1869      1 
1870-1879 218 
1880-1889 280 
1890-1899 173 
1900-1909 740 
1910-1919 406 
1920-1929 735  
1930-1939 31 
 
 
Den andra frågan som ställdes i uppsatsen var om emigrationen från Överluleå församling 

följer samma fluktuationsmönster som riket i helhet. Emigrationen från hela Sverige till 

Nordamerika hade i ett långsiktigt tidsperspektiv sin höjdpunkt under 1880-talet. Därefter var 

den dalande i det långsiktiga tidsperspektivet, om än med flera stora emigrationstoppar fram 

till slutet av 1920-talet (se bilaga). Om man betraktar mönstret i emigrationen från Överluleå 

församling i ett långsiktigt tidsperspektiv visar tabell 5:9 att den stora emigrationsvågen från 

församlingen startade efter sekelskiftet 1900. De decennier med flest utvandrare var 1900-

1909 och 1920-1929. Emigrationen från Överluleå församling inleddes senare och hade sin 

höjdpunkt senare än riket i helhet. 

 

Om man i ett mer kortsiktigt tidsperspektiv jämför fluktuationsmönstret under de olika 

decennierna, stämmer fluktuationsmönstret i utvandringen från Överluleå i huvudsak relativt 

bra överens med mönstret från hela Sverige. Före sekelskiftet 1900 var den årliga 

utvandringen relativt liten och fluktuationsmönstret därmed mer otydligt. Det stora 

utvandringsåret 1882 visar dock även i Överluleå en markant stigning av antalet emigranter 

från församlingen. Efter sekelskiftet 1900 följer emigrationen från Överluleå församling 

fluktuationsmönstret av antalet utvandrare från hela Sverige mer tydligt.  
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Den sista frågan som ställdes i uppsatsen var vilka yttre faktorer som kan kopplas till 

emigrationens fluktuationer i Överluleå. I uppsatsen har framkommit att de ekonomiska 

konjunkturerna var viktiga för beslutet när man ska utvandra. Det är vanskligt att kategoriskt 

uttala sig om orsaken till den enskilda personens utvandringsbeslut, och oftast är det flera 

faktorer som är avgörande för beslutet. Men i början av 1900-talet när den mer omfattande 

emigrationen från Överluleå inleddes fanns det flera push- och pull-faktorer som troligtvis var 

viktiga för den enskilda personens utvandringsbeslut. Hur stor påverkan nödåren 1902 och 

1903 hade för utvandringens ökning under dessa år är svårt att bedöma. Överluleåbygden var 

ett område som trots allt klarade sig relativt bra under nödåren. Byggandet av Bodens fästning 

hade börjat vid denna tid och därmed ökade antalet arbetstillfällen i närområdet. Samtidigt 

skedde en stark inflyttning till församlingen som gjorde att konkurrensen om lönearbete blev 

hårdare. Allt fler var vid denna tid beroende av lönearbete för sin försörjning. Nödår och 

lågkonjunktur i Sverige var starka push-krafter som sammanföll med starka pull-krafter, det 

vill säga den amerikanska högkonjunkturen i början av 1900-talet. Detta sammantaget blir en 

viktig del i förklaringen till en stigande emigrationen från Överluleå under 1900-talets början. 

Stambanans anslutning till Boden underlättade dessutom för emigranterna att ta sig till 

utskeppningshamnar, även om det inte blev en omedelbar höjning av antalet emigranter till 

följd av stambanans anslutning. 

 

En annan push-faktor var införandet av den allmänna värnplikten år 1901, som tidigare 

beskrivits. Det går dock inte att påvisa någon markant höjning av andelen män som 

utvandrade under de efterföljande åren, men värnpliktssmitarna hamnade inte heller i 

utvandringsstatistiken. Andelen män som emigrerade från Överluleå församling under de 

olika decennierna pendlade mellan drygt 59 procent under 1870-talet, till drygt 68 procent 

under 1920-talet. Mellan 1890 och 1899 utvandrade 105 män, vilket motsvarar nästan 61 

procent, mellan 1900 och 1909 var antalet män 488, motsvarande nästan 66 procent. 

 

Beträffande agenternas roll har senare forskning visat att deras betydelse var mindre än vad 

som tidigare ansågs. Agenterna var de som sålde resor till Amerika, ungefär som dagens 

resebyråer. Agenternas verksamhet intensifierades inte före en utvandringstopp. Däremot 

tilltog deras reklam starkt efter det att utvandringen ökat, och framför allt när den började gå 

ner. Under de perioder med låg utvandring var annonseringen som lägst. Agenternas 



 

 
 

35 
 

 

verksamhet följde utvandringens fluktuationer.102 

 

Avslutningsvis är det viktigt att ha i åtanke att industrialiseringen innebar att 

befolkningsrörligheten förstärktes och folkets flyttningsradie förlängdes allt eftersom 

arbetsmarknaden utvidgades under 1800-talet. Flyttningar var en del av det sociala 

beteendemönstret, och flyttning till städer och industriorter blev vanliga för kortare eller 

längre perioder, inom eller utom Sveriges gränser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 Beijbom, 1995, s 82. 
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BILAGA 1 

 
 
Tabell över registrerad svensk emigration till Nordamerika 1860-1930 
 
 
År          Antal utvandrare   År          Antal utvandrare  
1860      266   1896 14911 
1861      758   1897 10 148 
1862      947   1898   8 569 
1863   1 216   1899 11 875 
1864   2 593   1900 16 302 
1865   3 906   1901 20 363 
1866   4 466   1902 33 336 
1867   5 893   1903 35 768 
1868 21 474   1904 18 866 
1869 32 050   1905 20 773 
1870 15 430   1906 21 606 
1871 12 985   1907 19 724 
1872 11 838   1908   9 117 
1873   9 486   1909 18 664 
1874   3 380   1910 24 184 
1875   3 591   1911 16 240 
1876   3 702   1912 14 507 
1877   2 921   1913 17 021 
1878   4 242   1914   9 900 
1879 12 761   1915   4 577 
1880 36 263   1916   7 421 
1881 40 620   1917   2 538 
1882 44 359   1918   1 463 
1883 25 678   1919   3 889 
1884 17 666   1920   6 945 
1885 18 222   1921   5 693 
1886 27 917   1922   8 758 
1887 46 264   1923 26 758 
1888 45 567   1924   8 228 
1889 28 543   1925   9 375 
1890 29 499   1926 10 847 
1891 36 165   1927 10 727 
1892 41 103   1928 11 485 
1893 37 372   1929   8 833 
1894   9 554   1930   3 474 
1895 15 002    
 
 
Källa: Bidrag till Sveriges Officiella Statistik, Serie A 1851-1900. Serie Befolkningsrörelsen 
1901-1930.103    
 

                                                 
103 Norman & Runblom, 1980, s 222. 
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