
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Emigrationen pågick 1840 till 1930 med koncentration 
kring åren 1860-1910. Närmare 1,3 miljoner svenskar 
emigrerade till Amerika. 1882 emigrerade 55 000 personer, 
bortemot 200 om dagen. 
Bibeln, psalmboken och Luthers katekes utgjorde 
reslektyren. 
Varför människor valde att röra på sig var huvudsakligen 
den stora överbefolkningen som fanns på landsbygden 
men även dåligt jordbruk, skördar, den stränga lutherska 
statsreligionen, religiös ofrihet samt en besvärlig överhet 
orsakade utvandringen. Från vissa socknar var 
emigrationen mycket hög. 
 
Vilhelm Mobergs utvandrare lämnade Algutsboda den 4 
april 1850 för färd till Karlshamn. Briggen Charlotta af 
Carlshamn var 40 steg på längden och 8 steg på bredden. 
Färden tog 10 veckor över Atlanten och hade 78 
passagerare i lastutrymmet. Utvandrarnas mål var Chicago 
County i Minnesota. Andra viktiga emigrations mål var 
Washington och British Columbia vid Stilla-havskusten.  
Att resa till Amerika var inget anmärkningsvärt i vissa 
socknar. I Emigrantinstitutets samlingar finns historien om 
den gamle mannen från Ljuder som berättar: ” Ja, jag har 
just inte sett mycket i mina dar. Jag har inte ens varit i 
Kalmar. Ja. Dä va klart, i ongdomen var jag över i Amärikat 
och byggde Passäficken” 
 



 

Uppgift: 
 

Din uppgift är att söka upp kyrkoarkivet som finns tillgängligt på kommunen/biblioteket 
och undersöka hur det såg ut just för din ort i kommunen alternativt för hela kommunen 
i sig. 

 
- Kan du se när utflyttningen tog fart? 

 
- Hur ser det ut för kvinnor, män, barn? Olika åldersgrupper? Finns det någon tendens 

att det var fler av någon kategori som utvandrade? 
 

- Visa med hjälp av tabell hur det såg ut under åren: 
 

1850, 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1920, 1930  
 

- Vart är den procentuella ökningen som mest? 
 
- Vart är den procentuella ökningen som minst? 

 
 

Inlämning: 
Besvara frågorna och redovisa dina svar och iakttagelser.  
För en diskussion med andra deltagare på FC i konferensen ”Resan till Amerika”.  
Kan du se någon skillnad mellan de olika kommunerna?  
Vad beror det på tror du?  
Vad har din kommun för historia med tanke på emigrationen? 
 

 

 

 

 


