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Abstract 
Between 1860 and 1940 approximately 1,1 million Swedish citizens emigrated 
to North America. But over 200 000 of them returned to Sweden. In this essay I 
have tried to estimate the impact of these people on the Swedish society.  
To make a deeper analyze possible, I have studied the parish of Glimåkra in 
southern Sweden and tried to trace the immigrants’ lives after their return to 
Sweden and thus estimate their impact on society. 
By statistical analysis of migrants between Sweden and USA and between the 
parish of Glimåkra and USA I have concluded that the result can be used as a 
model for Sweden on a national basis.  
The impact of returned emigrants on the parish of Glimåkra is significant. I have 
been able to identify important areas in the development of the local society that 
are clearly linked to these people, returning with new knowledge, ideas and 
money. This is especially obvious in the establishment of independent religious 
congregations and in the organizations for sobriety. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning  

Den stora emigrationsvågen till Nordamerika under sent 1800-tal och tidigt 
1900-tal sammanfaller med den tid då demokrati och industrialisering fick sitt 
stora genombrott. Ungefär en miljon svenskar valde att emigrera till USA mellan 
1860 och 19141 och genom brev och besök i hemlandet fördes en mängd idéer 
och innovationer tillbaka till Sverige. Folkrörelserna skolade människor i praktisk 
demokrati och innebar ett ifrågasättande av det tidigare sättet att leva. Jordbruk 
och industri utvecklades och mekaniserades, elverk byggdes och landet 
elektrifierades.    
Av emigranterna många att återvända till hemlandet efter några år med sina 
erfarenheter av ett annat sätt att leva. Genom att följa några av dessa 
återvändares livsöden efter hemkomsten försöker jag i denna uppsats visa 
vilken betydelse de haft för samhällets utveckling. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilken påverkan återvändande emigranter 
hade på det svenska samhället genom följande frågeställningar: 
Hur stor andel av emigranterna återvände? 
Varför valde man att återvända? 
Vilken var återvändarnas sociala ställning? 
Var återvändarna drivande inom folkrörelserna? 
Var återvändarna efter hemkomsten drivande inom näringsliv? 
Med utgångspunkt från den forskning som finns på nationell nivå har jag 
genomfört en avgränsad, fördjupad studie av de som valde att återvända till 
Glimåkra socken. 

1.3 Källor, metod och avgränsningar 

Min undersökning begränsas geografiskt till Glimåkra socken i norra Skåne. För 
att jämföra hur representativ socknen har en jämförelse gjorts med nationell 
statistik. Samtliga emigranter och återvändare som finns upptagna i 
kyrkobokföringen har listats i en databas som underlag för den statistiska 
jämförelsen. Listningen har även gjort det möjligt att fastställa hur länge de 
återvändande varit i Amerika. Tidsmässigt avgränsas studien på det lokala 
planet till tiden till 1860-1914. Resultat har bearbetats och presenteras grafiskt i 
uppsatsen. 
På det nationella planet är källan i huvudsak statistisk årsbok från den aktuella 
perioden. Ur denna statistik har uppgifter om årlig in och utflyttning hämtats och 
även uppgifter om vilket land de emigrerande åkte till. Denna statistik finns 
tillgänglig i digital form hos SCB under namnet Bidrag till Sveriges nationella 
statistik (BISOS A). Materialet är oerhört detaljrikt och innehåller till exempel 
uppgifter om destinationsland. Dock är det olika organiserat år för år, vilket gör 
det aningen komplext. 
För det lokala perspektivet är källan för in och utflyttning kyrkoarkivet för 
Glimåkra socken som finns tillgängligt på Riksarkivet och även digitalt via 

                                            
1
 Tabell 3, Bilaga 1  
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SVAR. Mellan åren 1860 och 1894 har jag kunnat använda mig av 
flyttningslängder där namn, födelseort och utflyttningens mål listas. För 
perioden 1895-1914 finns inte flyttningslängder utan dessa har fått skapas 
genom en genomgång av församlingsböckerna. Där listas sockenborna 
geografiskt gård för gård och eventuella in och utflyttningar har noterats.  
Användandet av kyrkoböckerna innebär vissa felkällor. När det gäller uppgifter 
om emigranter och immigranter, såväl till riket som till socknen, går det bara att 
fastställa hur många som flyttade direkt till och från Amerika. Det var fullt möjligt 
att lämna Sverige, eller återvända, via något annat land2 och dessa personer är 
inte med i undersökningen. Eftersom den nationella statistiken baserades på 
rapporter från kyrkoherdarna i samtliga svenska socknar har denna troligen 
samma andel fel, vilket innebär att en jämförelse trots detta är möjlig. 
Dokument rörande återvändaren Theodor Olsson och frikyrkopastorn Betty 
Svensson har påträffats i Simontorps gårdsarkiv. Arkivet, som är i privat ägo, 
består huvudsakligen av gårdens bokföring, men innehåller sporadiskt 
originalhandlingar som rör Glimåkra socken. 
Uppgifter rörande missionsförsamlingen och kyrkbyns elektrifiering har hämtats 
ur församlingens arkiv. Detta består av en bankfackslåda innehållande samtliga 
matriklar, årsberättelser samt protokoll sedan församlingens start. 

1.4 Litteratur 

Delar av materialet finns i bearbetad form tillgängligt i litteratur. Jag har valt att 
använda mig av Hans Norman och Harald Runbloms verk Amerikaemigrationen 
i källornas belysning3 för perioden 1860-1913 och därefter kompletterat med 
material från SCB.  
För uppföljning av de återvändande har personuppgifter sammanställts från en 
rad olika håll. Direkta personuppgifter har i vissa fall kunnat hämtas ur 
kyrkoarkivet, vilket ger en hög trovärdighet. Arkiv från föreningar och företag har 
varit en viktig källa för att spåra de återvändandes engagemang inom olika 
samhällsområden. I Glimåkra kommuns arkiv har politiskt aktiva återvändare 
kunna identifieras. Även dessa arkiv bedömer jag som trovärdiga och utan 
tendens. 
Mer problematisk är den lokalhistoriska litteratur som skildrar den lokala 
utvecklingen. Enskilda författare och i synnerhet Hembygdsföreningen i 
Glimåkra har producerat en lång rad böcker som har genomlästs för att fånga 
upp återvändarnas roll i lokalsamhället. Enskilda uppgifter är svåra att belägga 
från andra håll, men ger ändå de återvändande personerna kött på benen. Det 
gäller i synnerhet de livsöden som presenteras i Bilaga 3.  
För att få en övergripande bild av folkrörelsernas historia och den tekniska 
utvecklingen under perioden har även litteratur som beskriver dessa områden i 
nationellt perspektiv lästs. Dessa verk är skrivna på akademisk nivå och relativt 
nya. Därför bedömer jag dem som trovärdiga.  
Källorna som beskriver den lokala teknikutvecklingen i Glimåkra socken är få. 
Lokalhistoriskt material har använts men innebär samma problem som ovan 
beskrivits. För att öka säkerheten har jag sökt efter bekräftande primärkällor och 
funnit sådana i både missionsföreningens och kommunens arkiv. 

                                            
2
 Clemensson, Andersson, 1996, s10f 

3
 Norman, Rublom, 1980 
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1.5 Forskningsläge 

1.5.1 Återvändarnas betydelse för det svenska samhället 

Litteraturen om återvändarnas betydelse är mycket begränsad. I de flesta fall 
redovisas de enbart deras antal följt av ett konstaterande av att de säkert haft 
stor betydelse för utvecklingen i Sverige. 
Norman och Runblom har skrivit något mer utförligt om återvändarna i den 
nationella statistiken och ger även exempel på situationen i olika delar av 
landet. Enligt deras exempel är återvändarna i regel utblottade drängar och 
arbetare som misslyckats med att finna lyckan i Amerika4 
Hans Lindblad är den författare som på nationell nivå djupast analyserat den 
stora betydelsen av kontakterna mellan Amerika och Sverige. Enligt honom 
innebar emigrationen att enskilda människor fick ett gigantiskt nätverk över 
Atlanten och att impulser därmed välde in i landet. Med USA som förebild tog 
man sig rätten att bilda föreningar och människor kunde på egen hand 
genomdriva förändringar, i kamp mot en konservativ överhet. Impulserna var 
betydelsefulla för uppkomsten av otaliga företag som förvandlade Sverige från 
ett fattigt land till en välfärdsstat. Budskapet innehöll demokrati och 
religionsfrihet, samt att framgång uppnås genom arbete och företagsamhet. 
Lindblad ser amerikakontakterna som folkets projekt i en tid Sverige styrdes av 
en grupp med det disciplinerade kejserliga Tyskland som förebild. Privilegiestat-
högkyrklighet-Tyskland, stod mot demokrati-religionsfrihet-USA.5 Jag finner 
Lindblads resonemang övertygande och instämmer i hans uppfattning att det är 
märkligt hur lite detta folkliga område undersökts. Lindblad är genomgående 
positivt till emigrationen och ser fördelar både för de som for och för de som 
stannade kvar. Hans hypotes är att det är det de amerikanska kontakterna som 
vi har att tacka för Sveriges framgångsrika utveckling under 1900-talet. 
Lindblad konstaterar vidare att från 1870-1970 utvecklades Sverige från ett av 
världens fattigaste till ett av de rikaste och att denna period sammanfaller med 
den tid då nätverket över Atlanten var som starkast med impulser om nya 
produkter och produktionsmetoder. 6 Lindblad gör en intressant jämförelse med 
dagens Estland och Polen där den ekonomiska utvecklingen präglas av 
landsmän i exil.7 Utvandrarna flydde svält och fattigdom och kunde skapa sig en 
bättre framtid i Amerika. Samtidigt kom det tillbaka impulser som bidrog till att 
skapa företagande, tillväxt och välfärd i Sverige.8  
Runblom har en något försiktigare inställning till hur Sverige tillgodogjort sig 
Amerikanska idéer. Han är tveksam inför påståendet att Sverige skulle vara ett 
av världens mest amerikaniserade länder eftersom detta påstående ofta hörs 
ofta men sällan problematiseras. Sverige har varit mottagare av idéer, men inte 
en passiv sådan. Mycket har försvenskats innan det tillämpats i Sverige. 
Runblom menar att forskningen om återvändarnas betydelse är betydligt längre 

                                            
4
 Norman, Rublom, 1980 

5
 Henricson, Lindblad, 1995 s 101 

6
 Isaksson, 1997 s 32 

7
 Isaksson, 1997 s 35 

8
 Isaksson, 1997 s 37 
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kommen i Norge och Finland där man kan visa på överföring av teknik och 
know-how från USA till Norden.9  
Ingvar Svanberg och Mattias Tydén framhåller återvändarnas betydelse som 
innovatörer och det faktum att de hade med sig tekniker som kunde förbättra 
jordbruket. Ofta var man först med att införskaffa maskinell utrustning till 
gårdarna.10 Inom det tekniska området verkar historikerna vara eniga om det 
stora amerikanska inflytandet. 
En viktig faktor i Sveriges förvandling från ett bondeland till ett modernt, 
demokratiskt samhälle utgörs av folkrörelserna. Enligt Lisa Franzén och Nils 
Bohman var IOGT viktigt som en slags ”parlamentarisk bottenskola”. 
Organisationen var även den första i Sverige som införde fullständig 
jämställdhet mellan könen.11 
Ingvar Svanberg framhåller tillsammans med David Westerlund frikyrkornas 
betydelse för Sveriges demokratiska utveckling. De beskriver Svenska 
Missionskyrkan (tidigare Svenska Missionsförbundet) som ett gigantiskt 
experiment i demokrati. Liksom inom nykterhetsrörelsen gavs alla medlemmar, 
både män och kvinnor, yttranderätt och lika rätt vid omröstningar.12  
Runblom påpekar att vår uppfattning om utvandringen präglats av Vilhelm 
Moberg som i sin utvandrarsvit beskriver utvandringen som en flyttning från 
svensk landsbygd till amerikansk landsbygd. I själva verket hamnade de flesta 
svenskar i amerikanska storstäder som Chicago och New York.13 Detta innebär 
att en stor del av återvändarna påverkats av att ha tillbringat en längre tid i 
storstadsmiljö. Denna påverkan motsägs av Svanberg och Tydén som menar 
att emigranterna inte blev urbaniserade av att tillbringa en tid i amerikanska 
storstäder.14 
Nära 200 000 emigranter till Nordamerika återvände till Sverige men Norman 
och Runblom konstaterar att återvändandet är ojämnt fördelat över tid. Vid 
mitten av 1800-talet fanns gott om jord i Amerika och då var återvände få, men 
femtio år senare hade detta förändrats. De tidiga emigranterna var ofta familjer, 
på 1890-talet for många unga män och kvinnor och många av dessa återvände. 
Många av återvändarna var ogifta och en övervägande del män. Vid en 
genomgång av återinvandrare i Västernorrlands län 1894 är nästan alla 
återvändare arbetare eller drängar. 
Norman och Runblom refererar en öländsk provinsialläkare som i en rapport 
1909 uppger att de återvändande dels är sådana som har en gård, dels 
människor drabbade av sjukdom och tvingats vända hem. Även om många 
arbetade i stadsmiljö i Amerika, återvände de ofta till sin hemsocken.  
Ett annat exempel hämtar författarna från Långasjö socken i Småland där 
många återvändare uppgett att de köpte en gård för pengar de tjänat ihop. 
Detta verkar ha varit vanligt. Enligt Norman och Runblom hade många detta 
som mål redan vid utvandringen och hade ett bankkonto i Sverige som de 
fortlöpande sände pengar till.15 
Enligt Svanberg och Tydén har migrationshistoriker beräknat att omkring 15-18 
% av dem som utvandrade före första världskriget återinvandrade. På Öland var 

                                            
9
 Isaksson, 1997 s 114 

10
 Svanberg, Tydén, 1992 s 256 

11
 Franzén, Bohman, 1939  

12
 Svanberg, Westerlund, 2008 s 160 

13
 Isaksson, 1997 s 115 

14
 Svanberg, Tydén, 1992 s 257 

15
 Norman, Runblom, 1980 s 182f 
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siffran hela 30 %. Intressant är att författarna konstaterar att dessa återvändare 
aldrig har varit föremål för några systematiska undersökningar. Känt är att de 
ofta återvände till sina hembygder vilket har konstaterats i både Västernorrland 
och i Småland, där många köpte en egen gård vid hemkomsten. Svanberg och 
Tydén konstaterar liksom Norman och Runblom att det finns två sinnebilder av 
återvändaren. Dels som nyrik, bullrig, skrytsam och lagd åt överdådig 
konsumtion, dels en annan av den misslyckade återvändaren.16 
På det lokala planet har kyrkoherden Torsten Lundberg i Glimåkra har skrivit en 
del om socknens förhållanden. Utifrån kyrkoböckerna beräknar Lundberg att 
efter 1852 hade 1339 personer lämnat socknen. Av dessa uppger han att 242 
personer senare återvänt från Amerika. Hans mening är att vistelsen i Amerika 
gett dessa människor nya intryck gjort dem till företagsamma medborgare.17 
Något underlag för denna slutsats presenterar han däremot inte. 
På lokal nivå genomförde Erik Månsson och C O Svensson en grundlig 
genomgång av emmigrationen från Glimåkra socken 1957. De har listat 
samtliga emigranter i kyrkoböckerna från 1852 till 1946. Under denna period har 
de räknat in 1 400 personer som lämnat Glimåkra socken. Återvändare nämner 
de tyvärr endast i förbigående och konstaterar bara att efter 1934 var det fler 
som återvände än som reste.18  

 

1.5.2 Vilka folkrörelser har ett Amerikanskt ursprung? 

Arbetarrörelsen och demokratin 

Lindblad menar att demokratins idéer kom till Sverige via USA från England. 
Enligt honom är det frikyrko- och nykterhetsrörelserna som i första hand 
fungerar som demokratiska idéspridare. I USA fanns tanken om allas lika värde 
och lika rösträtt inskriven i konstitutionen. Den kraftiga emigrationen från 
Sverige innebar ett stabilt nätverk mellan Sverige och Amerika som enligt 
Lindblad gjorde den svenska befolkningen immun mot de högerorienterade 
idéer som frodades på universiteten och därför kunde extremhögern inte samla 
något djupare folkligt stöd i 1930-talets Sverige.19  
Enligt Lindblad innebar nätverket en djup påverkan på den svenska 
mentaliteten då folkrörelserna och USA-impulserna innebar att otaliga svenskar 
bytte auktoritetstro och lydnad mot en tro på sig själv och övertygelsen att den 
som ville skapa något borde ta egna initiativ.20 En djupt sympatisk tanke. 
Behovet av individualism och samarbete lärde sig svenskar genom brev, besök 
och återvändare samt genom folkrörelserna. Folkrörelsernas kärnområden i 
skogslänen i södra Norrland, Dalarna, Värmland och Småland var också 
framträdande emigrationsområden. Dessa län kan genom sina folkrörelser ses 
som demokratins vagga, medan statsledningen och universiteten varit 
konservatismens bastioner .21 

                                            
16

 Svanberg, Tydén, 1992 s 256 
17

 Lundberg, 1928 (återutgiven 1966), s 292 
18

 Glimåkra hembygdsförenings årsbok 1990, s 43 
19

 Isaksson, 1997 s 32 
20

 Isaksson, 1997 s 33 
21

 Isaksson, 1997 s 36 
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Inom arbetarrörelsen sågs emigrationen enligt Norman och Runblom som något 
negativt eftersom myndigheterna gärna såg att fackföreningsmänniskor 
utvandrade. Dessa bidrog däremot med skriftliga skildringar av den 
amerikanska arbetsmarknaden och på så sätt hade de en viss ideologisk 
påverkan.22 
Den svenska överheten var enligt Lindblad också bekymrad över att samhället 
genom emigrationen dränerades på driftiga personer. Den svenske politikern 
Ernst Beckman argumenterade under 1900-talets första år att det bästa sättet 
att stoppa utvandringen och öka återinvandringen var att genomföra sociala och 
ekonomiska reformer, vilket innebar att arbetarrörelsens och överheten inom 
detta område hade samma mål.23 

Nykterhetsrörelsen 

Gunnar Westin redogör för den tidiga nykterhetsrörelsen i Sverige och dess 
nära koppling till frikyrligheten. En nykterhetsförening bildades redan 1831 med 
absolutistiska ideal av den skotske metodistpastorn George Scott efter 
engelskt/amerikanskt mönster. Denna kom att bli förebilden för P Wieselgren i 
Västerstad som var en av de ledande inhemska ledarna. Westin redogör även 
för hur Svenska Nykterhetssällskapet 1837 bildades på Scotts initiativ.24 
Franzén och Bohman nöjer sig med att konstatera att den första svenska 
nykterhetsverksamheten inleds vid mitten av 1800-talet. Redan från början finns 
internationella kontakter. Vid bildandet av de första helnykterhetsförsamlingarna 
i Sverige deltog amerikanen Eli Johnson. Dessa tidiga nykterhetsrörelser hade i 
regel en religiös koppling. Den internationella godtemplarorden grundades i 
Amerika 1852 och spred sig 1862 även till England. Efter en schism mellan den 
engelske ledaren Malin och den amerikanske Hickman 1876 klövs rörelsen i två 
konkurrerande organisationer. Båda dessa var verksamma i Sverige men det 
amerikanska inflytandet var naturligtvis störst inom den hickmanska rörelsen. 
Den första svenska logen bildades i Klippan 1879. Rörelsen enades åter 1887 
då logerna slogs samman vid ett möte i Saratoga, USA, där även svenska 
ombud deltog. 
Franzén och Bohman redogör även för den konflikt som rådde mellan 
arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen i slutet av 1800-talet. En följd av denna 
var ett förbud mot att behandla politiska och religiösa frågor på möten. 
Författarna beskriver även hur IOGT hade en viktig betydelse när det gäller 
kontakten med andra religioner och människor med annan etnisk bakgrund. En 
av orsakerna till klyvningen av rörelsen 1876 var att logerna i de amerikanska 
sydstaterna vägrade ta in svarta medlemmar. För att vinna stöd för en 
tolerantare väg organiserade den malinska grenen besök av en svart 
ordensbroder 1880. Efter enandet gick IOGT ett steg längre och 1891 blev den 
kanadensiske indianen Oronhyatheka ledare för världsstorlogen. Denna var 
läkare utbildad i Oxford och genomdrev nya regler som bland annat tillät 
hinduer att bli medlemmar. Ett möte med världsstorlogen hölls i Sverige 1885 
med representanter från alla världsdelar.25 
Lindblad slår fast att den moderna nykterhetsrörelsen har sitt ursprung i USA. 
Föreningarna spred sig snabbt i Sverige och byggde egna ordenshus och 

                                            
22

 Norman, Runblom, 1980 s 48f 
23

 Isaksson, 1997 s 36f 
24

 Westin, 1963 s 42 
25

 Franzén, Bohman, 1939 
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anordnade amatörteater och barn och ungdomsverksamhet förutom de 
traditionella nykterhetsföredragen. Föreningarna blev enligt Lindblad en skola i 
praktiskt demokrati där alla hade lika rösträtt och där en öppen debatt föregick 
beslut. Införandet av studiecirklar ökade ytterligare nykterhetsrörelsernas 
folkbildningsroll. Den äldre nykterhetsrörelsen med män som Peter Wieselgren 
fanns i de högre samhällslagren och var inte absolutistisk och hade svårt att få 
genomslag bland vanligt folk. De nya rörelserna, med IOGT i spetsen, var 
absolutistiska. IOGT infördes till Sverige 1879 av Olof Bergström och hade 
1910 nära 400 000 medlemmar i Sverige. Efter interna konflikter bröt sig ett 
antal grupper ur IOGT och bildade egna nykterhetsloger. Nykterhetsrörelsen 
ordnade försäkringar för sina medlemmar och kom på så sätt att få stor 
betydelse för spridande av denna tanke i Sverige. Eftersom föreningarna var 
ideella kunde de med små avgifter ge medlemmarna ett försäkringsskydd utan 
att bekymra sig om vinst.26  

Frikyrkorörelserna 

Den svenska frikyrkorörelsens framväxt beskrivs ingående av Westin. Han 
menar att myndigheternas tvångslagstiftning mot privata religiösa 
sammankomster snarare drev på än hämmade utvecklingen i Sverige genom 
att den skapade martyrer. Inga hot om böter eller fängelse kunde rå på viljan till 
religionsfrihet.27 De första kontakterna med amerikansk frikyrkoverksamhet ser 
Westin i Georg Scotts verksamhet och när dennes halländske efterföljare F O 
Nilssons landsförvisades 1851 väckte detta uppmärksamhet i hela den 
protestantiska världen. Westin menar att detta väckte önskan att hjälpa svenska 
trosfränder bland amerikaner. Westin menar vidare att emigrationen var en 
viktig faktor för väckelsens spridning i Sverige, eftersom tusentals svenskar kom 
i kontakt med väckelsesamfunden i Amerika. Många emigranter blev baptister 
eller metodister och förmedlade detta till hembygden via brev och besök. 
Många emigranter bidrog ekonomiskt till verksamheten, eller återvände till 
Sverige som predikanter.28 
Svanberg och Tydén berör kortfattat den betydelse som återvändarna hade för 
de svenska frikyrkliga rörelserna utan att gå djupare in på ämnet.29 
Även om det funnits religiösa strömningar i samhället tidigare så menar 
Svanberg och Westerlund att det var det först i mitten av 1800-talet som vi kan 
tala om en folkrörelse. I tid placerar de det första svenska samfundet till 
bildandet av Svenska baptistförbundet 1848. Enligt Svanberg och Westerlund 
var det den första ledaren F O Nilsson tog med sig läran hem från USA efter 
den landsförvisning som Westin redogör för. Författarna går så långt att de ser 
denna händelse som starten på folkrörelsernas verksamhet i Sverige. 
Framgångarna var så stora att det blev politiskt omöjligt att upprätthålla förbudet 
mot privata religiösa sammankomster och konventikelplakatet upphävdes därför 
1858.30  
Även om frikyrkoverksamheten avkriminaliserades upphörde inte motståndet 
direkt. I Skåne hade verksamheten stor framgång runt 1858 men det fanns 
även stort hat. Statskyrkoengagerade lutheraner tillsammans med präster och 
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 Henricson, Lindblad, 1995 s 171 
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 Westin, 1963 s 49 
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 Westin, 1963 s 51 
29

 Svanberg, Tydén, 1992 s 256 
30

 Svanberg, Westerlund, 2008 s 164 
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länsmän gjorde vad de kunde för att hindra baptisterna att predika och döpa.31 
Svanberg och Westerlund ser bildandet av Evangeliska fosterlandsstiftelsen 
1856 som ett motdrag från Statskyrkan mot frikyrkoverksamheten. Tanken var 
enligt att samla väckelsens folk inom den svenska kyrkan och kan ses som en 
markering mot övriga frikyrkor som bröt med Svenska kyrkan. Ur EFS bröt sig 
sedan samfundet Svenska missionsförbundet ut 1878 på grund av missnöje 
med statskyrkans teologiska syn och även praktiska organisationssvårigheter. 
Flertalet av EFS medlemmar i Mellansverige valde att övergå till det nya 
missionsförbundet. 32 Grundaren av det nya Svenska missionsförbundet var 
Carl Johan Nyvall som enligt Lindblad varit i USA inte mindre än fyra gånger vid 
denna tid.33 
Lindblad lyfter fram frikyrkorörelsernas betydelse för att ge kvinnor ett ökat 
inflytande i det svenska samhället. De folkrörelser som infördes från USA fick 
starka kvinnliga inslag. I de tidiga baptist-, metodist- och 
missionsförsamlingarna var nästan dubbelt så många kvinnor som män 
medlemmar. Men utvecklingen var inte given. Periodvis trängdes kvinnorna 
tillbaka till mer undanskymda positioner. Till exempel hävdade 
missionsförbundets PP Waldenström att kvinnan skulle tiga i församlingen.34  

1.5.3 Vilken betydelse hade kontakterna med Amerika för industrialisering 
och modernisering av Sverige 

Svanberg och Tydén fäster uppmärksamheten på det intressanta faktum att 
emigrationsbygdernas småföretagarorter samtidigt är fästen för frikyrkor. Deras 
tolkning är att lokala nätverk knutna till folkrörelserna har stimulerat tillkomsten 
av nya verksamheter.35 
Lindblad går igenom en rad områden där teknisk kompetens och idéer 
hämtades från USA. Amerikansk teknik innebar enligt Lindblad en kraftig 
modernisering av svenskt jordbruk. De första berättelserna om fantastiska 
amerikanska jordbruksmaskiner förblev en dröm för de svenska bönderna av 
ekonomiska skäl, men under 1800-talets andra hälft ökade teknikimporten. 
Efterhand ökade efterfrågan genom de amerikanska kontakterna och ”know 
how” tog sig över atlanten. Inom några få år var tillverkningen av plogar och 
tröskverk igång i Sverige.36  
Impulserna från USA lyfts av flera författare fram som en avgörande faktor för 
den snabba industrialiseringen och mekaniseringen i Sverige, inte minst inom 
jordbruket. Genom brev och återvändare spreds kunskapen om de tekniska 
hjälpmedel som redan i stor skala användes i USA. Under det sena 1800-talet 
tog teknikimporten fart. Den stora efterfrågan på t ex jordbruksmaskiner som 
plogar och tröskverk gav den svenska industrin nya möjligheter och de 
amerikanska maskinerna kopierades ohämmat.37 
 

                                            
31

 Westin, 1963 s 174 
32

 Svanberg, Westerlund, 2008 s 103 
33

 Henricson, Lindblad, 1995 s 139 
34

 Henricson, Lindblad, 1995 s 160 
35

 Isaksson, 1997 s 36 
36

 Henricson, Lindblad, 1995 s 251 
37

 Henricson, Lindblad, 1995, s 256f 
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2. Innovationer och folkrörelser i Glimåkra socken 

2.1 Beskrivning av Glimåkra socken 

Glimåkra socken ligger i nordöstra hörnet av Skåne, nära gränsen till Småland. 
Naturen är också mer lik det steniga och svårbrukade Småland än slättlanden 
längre ner i Skåne. Befolkning var 1860 endast 3462 personer38 och var i stort 
sett oförändrad under den undersökta perioden. År 1900 kyrkobokförs 3322 
personer i Glimåkra39. Det magra jordbruket är en förklaring till att många valde 
att emigrera. Förutom utflyttningen till Nordamerika, kan en avsevärd utflyttning 
ses även till Danmark och Tyskland. Industrialiseringen var blygsam. År 1878 
fanns det enligt C F Glimberg ett garveri i kyrkbyn, två ångsågar två större 
kvarnar samt tre ångbrännerier runt om i socknen. Dessa anläggningar kan på 
sin höjd ha haft några tiotal anställda. Tre handelsbodar fanns för nödvändiga 
inköp. Övriga sockenbor levde genom självhushållning på sina gårdar och 
torp.40 

2.2 Industrialisering och mekanisering 

Ett antal snickerier och metallverkstäder startade i Glimåkra runt sekelskiftet 
men dessa kom att förbli mindre företag med några tiotal anställda.41 
Initiativtagare till flera av dessa företag var återvändande emigranter. 
En stor industriverksamhet i Glimåkra socken var stenindustrin. Brytningen 
började på 1870-talet, men när järnvägen 1886 nådde byn tog exporten fart och 
stenbrotten blev stora arbetsgivare.42 De nya arbetstillfällena innebar enligt Per 
Ragnarsson att emmigrationen lokalt bromsades upp.43 Initiativet till denna 
verksamhet kom utifrån, bland annat från greve Hamilton på Ovesholm och 
Fernströms stenindustri i Karlshamn.44 Kanske lockades en del återvändare av 
de nya arbetstillfällena i hembygden? Vid storstrejken 1909 arbetade över 300 
man i socknens olika stenbrott. Det fanns gott om arbetare från hela södra 
Sverige eftersom socknens egen arbetskraft inte räckte till.45 
Den andra stora industrin i Glimåkra var glasbruket. Detta startade 1919. En 
stor del av den kvalificerade arbetskraften bestod av nedflyttade 
smålänningar.46 I den grupp av företagare som bildade brukets första styrelse 
har inga återvändare gått att identifiera.47 
Ett annat tecken på den nya tidens inträde var elektrifieringen av den svenska 
landsbygden. Glimåkras elnät började byggas ut 1915. I missionsförsamlingens 
arkiv finns bevarade handlingar som upplyser om att det var Hemsjö 
Kraftaktiebolag som stod för nätet. Detta var privat och täckte nordöstra Skåne, 
södra Småland och Blekinge med huvudkontor i Karlshamn.48 Vilka som var 
initiativtagare till att ansluta Glimåkra till elnätet har inte gått att klarlägga. I 
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 Glimåkra kyrkoarkiv, Övriga längder 
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 Glimåkra kyrkoarkiv, Församlingsbok 1895-1914 
40

 Glimberg, 1967, s 16 
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 Ragnarson, 2007, s 87 
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 Brev om ökade kopparpriser som påverkar priset för inkoppling av kapellet på elnätet, 19180425, Glimåkra 
missionsförsamlings arkiv 
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kommunalnämndens protokoll konstateras 1915 bara att om samhället 
elektrifieras skall även kommunhuset anslutas.49 Vid detta tillfälle finns det två 
återvändare i kommunalnämnden, som rimligen blivit väl förtrogna med 
elektricitet under sin amerikavistelse.50  

2.3 Folkrörelserna i Glimåkra 

2.3.1 Arbetarrörelsen 

En arbetarkommun bildades i Glimåkra 1909 och höll sin första 1:a-
majdemonstration 1911. Samma år bildades en folketshusförening och ett 
Folkets Hus byggdes 1914.51 Arbetarrörelsens storhetstid ligger efter den 
undersökta perioden 1860-1914 och arbetarkommunens arkiv har därför inte 
studerats i undersökningen. 

2.3.2 Frikyrkorörelsen 

Glimåkra Lutherska Missionshusförening bildades 1895 med ett eget nybyggt 
missionshus. Detta kom även att användas av andra föreningar som 
samlingslokal. Även de kommunala stämmorna och folkbiblioteket inrymdes i 
byggnaden.52 Byggåret för missionshuset anges av Lundberg till 1890. 53 
Glimåkras Missionsförsamlings äldsta historia skildrades 1932 av Betty 
Svensson, som själv var en av församlingens grundare. Väckelserörelsen i 
Glimåkra socken inleddes på St Björkeröds gård där ryttmästare Skytte var en 
av Skånes ledande frikyrkopionjärer. Svensson menar att denna sk 
herrnhutiska rörelse fungerade som en plogbill och lade grunden för den 
baptistiska församling som grundades i trakten 1857. Mycket av 
väckelsearbetet utfördes av kringresande predikanter och dessa besökte 
regelbundet Glimåkra socken efter bildandet av Kristianstads traktatsällskap 
1855. 1877 bildades Skånes Missionssällskap och även från denna 
organisation sändes predikanter till Glimåkra. Den första lokala församlingen 
bildades år 1880 i Övraryd, som ligger i socknens nordligaste utkant. Denna 
församling saknade egen lokal och bedrev därför sin verksamhet i form av 
stugmöten ibland annat Övraryd, Simontorp och St Björkeröd. 54 

2.3.3 Nykterhetsrörelsen 

Det första belägget för att nykterhetsrörelsen är etablerad i Glimåkra finns i 
kommunalnämndens protokoll. Där uppges att ”Goodtemplarna” 1883 får lov att 
låna lokal i kommunalhuset när den är ledig.55 Kyrkoherde Lundberg uppger att 
en nykterhetsförening tillhörande Goodtemplarorden grundades i Glimåkra 
190456, men denna förening verkar redan vara etablerad sedan början av 1880-
talet enligt de kommunala protokollen. 
 Efter 1915 blir nykterhetsrörelsen mycket aktiv och skriver vid flera tillfällen 
protestskrivelser mot fylleriet i socknen.57 Glimåkras IOGT-loge 
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 Östra Göinge kommuns arkiv, Glimåkra kommunalnämnd A1:2, protokoll 1910-1949 
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 Bilaga 3 
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 Ragnarsson, 2007, s 155 
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 Betraktelse av Bettys Svensson. Bilaga till årsberättelse 1932. Simontorps gårdsarkiv 
55

 Östra Göinge kommuns arkiv, Glimåkra kommunalnämnd A1:1, protokoll 1863-1910 
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”Bildningshemmet” inrättades enligt Olsson 1891. Denna utökades 1905 med 
en separat ungdomsloge. En egen möteslokal byggdes 1903. Logen hade eget 
bibliotek och en omfattande verksamhet med studiecirklar och 
diskussionsgrupper samt en mycket uppskattad revy. En musikkår startades 
1902. Många av medlemmarna kom enligt Olsson att engagera sig i 
kommunalpolitik. Efter 1944 avtog verksamheten men fastigheten avyttrades 
först 1996.58 

3. Återinvandringen på det nationella och det lokala planet 

3.1 Hur stor andel av emigranterna återvände till Sverige? 

Det går inte att exakt fastställa hur många människor som under den 
undersökta perioden emigrerade från Sverige och USA. Uppskattningarna 
ligger runt 1,5 miljoner utvandrade.59 Osäkerheten beror på brister i det 
statistiska materialet. I den officiella statistiken finner vi dem som tog ut 
flyttbetyg till USA i sin hemförsamling och lämnade landet. Men åtskilliga valde 
att åka via t ex Norge, Danmark eller Tyskland och kan därmed inte särskiljas. 
Saknas gör även avhoppade sjömän, oregistrerade utvandrare på fraktbåtar 
och likande.60 
De återvändande har registrerats i de församlingar där de flyttat in, men även i 
dessa fall kan naturligtvis vissa ha anlänt via något grannland och därmed inte 
gå att identifiera som invandrade från USA. Ett statistiskt problem på det 
nationella planet är även att SCB inte började registrera återinvandrare från 
USA förrän 1875. Denna tidiga invandring kan dock förväntas ha varit mindre 
omfattande.61  
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Diagram 1: Migration mellan Sverige och Nordamerika 1860-1940 

 
Källa diagram 1: Tabell 1, Bilaga 1 

 

Den officiella nationella statistiken ger vid en summering att totalt 1 114 407 
personer emigrerade och av dessa återvände 206 129 vilket ger en andel av 
18,5 %.62 Siffror i denna storleksordning förekommer i litteraturen och till 
exempel uppger Svanberg och Tydén att återinvandringen skulle ligga mellan 
15 och 18 %.63 Men emigrationens storlek svänger kraftigt för att runt år 1930 
näst intill upphöra. Återvändandet är betydligt jämnare och blir under 1930-talet 
betydligt större än emigrationen. En uppdelning i decennier ger en annan bild 
av återvändarnas andel vilket kan utläsas i tabell 2.64 Där framgår att den 
procentuella fördelningen av återvändare är mycket ojämn. Fram till 1889 ligger 
den på under 5 % för att under perioden 1890-1909 gå upp till ca 20 %. Under 
1930 talet utgjorde återvändarnas andel hela 320 %. När storleken på 
återinvandringen uppges till 18 % innebär detta ett medelvärde där en ytterst 
ojämn fördelning påverkas av en mycket kraftig återinvandring under 
depressionens 1930-tal. Fram till 1890 var återvändarnas antal mycket litet. 
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Diagram 2: Migration mellan Sverige och Nordamerika per decennium 
1860-1940 

 
Källa diagram 2: Tabell 2, Bilaga 1 

Den nationella statistiken 

Hos SCB finns statistik om utvandring från år 1851 och om invandring från 
1875. Siffrorna får dock tas med en nypa salt. Passagerare i första och andra 
klass ansågs inte som utvandrare och resande med fraktbåtar samt avhoppade 
sjömän saknas helt. En annan stor felkälla är att många utvandrare valde att 
resa via Danmark, Norge eller Tyskland. Den första stora utvandringsvågen 
kom efter de tre missväxtåren 1866, 1867 och 1868. Nedgången 1873 berodde 
huvudsakligen på en lågkonjunktur i USA efter 1873. Den amerikanska 
lågkonjunkturen 1893 är också avläsbar liksom inverkan av de båda 
världskrigen. Återinvandringen till Sverige kulminerar på 1890-talet då Sverige 
hade högkonjunktur. Toppen 1908 är sannolikt en följ av den amerikanska 
finanskrisen 1907. Depressionen i USA efter börskraschen 1929 gav upphov till 
den sista stora återinvandringsvågen.65 

Könsfördelning 

Återvändarna till Glimåkra socken visar på en tydlig snedfördelning mellan 
könen. Av de 152 återvändande i min undersökning var 54 kvinnor och 98 män, 
det vill säga 64% män och 36% kvinnor. De utresande uppgår i min 
undersökning till 1090 personer. Av dessa var 631 män och 459 kvinnor, vilket 
innebär 58 % män och 42 % kvinnor.66 Det är tydligt att män i större omfattning 
valt att återvända hem. 
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Diagram 3: Migration mellan Glimåkra socken och Nordamerika 1860-1914 

 
Diagram 3 Källa: Tabell 4, Bilaga 1 

 

Glimåkra socken hade runt år 1900 cirka 3000 invånare och av dessa 
emigrerade enligt min undersökning 1084 personer mellan åren 1860 och 1914. 
150 av dessa återvände under samma tidsperiod vilket ger en andel av 13,8 %. 
Månsson och Svensson uppger antalet utvandrade till 1192 under samma 
period.67 Skillnaden beror troligen på att jag endast tagit upp dem som enligt 
kyrkoböckerna emigrerat, medan Månson och Svensson även tagit med 
personer som avvikit från socknen utan att uppge destination. 
 Detta är en avsevärd andel av en befolkning på bara ca 3000 personer. Under 
samma period var snittet av de återvändande i hela Sverige 13,4 % beräknat på 
perioden 1860-1914.68 Därmed kan vi konstatera att Glimåkra socken i detta 
avseende är mycket representativ för Sverige som helhet. Beräkningen av 
antalet återvändande till Glimåkra dras med en hel del felkällor. Några flyttar 
vidare inom landet efter ankomsten, några stycken är hemma på besök något 
år och åker sedan tillbaka till Amerika. Efter dessa justeringar återstår ca 129 
personer varav 15 små barn. Det är dessa människor som jag har försöka 
spåra. 
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Diagram 4 Migration mellan Glimåkra socken och Nordamerika per 
decennium  

1.1.1 1860-1914 

 
Diagram 4 Källa: Tabell 5, Bilaga 1 

  

3.2 Varför valde man att återvända? 

Skälen att återvända till Sverige har naturligtvis varierat. Fram till 1890 ligger 
andelen återvändare på under 5%. Norman och Runblom förklarar detta med 
de goda möjligheterna att det fanns gott om jord att bruka i Amerika fram till 
denna tid. Dessutom menar de att många av de tidiga emigranterna var familjer 
som flyttade för att stanna. Efter 1890 var många i stället ensamstående som 
oftare återvände.  
I litteraturen kan två olika grupper av återvändare urskiljas. Den första är de 
som på grund av arbetsbrist, sjukdom eller ålder tvingats återvända. Den andra 
gruppen utgörs av de som återvänt frivilligt. Bland annat i Småland var det 
vanligt att unga män åkte över till Amerika för att tjäna ihop tillräckligt med 
pengar för att vid hemkomsten köpa sig en gård och många av dessa hade 
aldrig några planer på att stanna i Amerika. Vissa hade till och med ett 
bankkonto i Sverige som de fortlöpande sände pengar till.69 I min undersökning 
av återvändare till Glimåkra socken förekommer det att åbosöner i väntan på att 
kunna ta över föräldragården åkte till Amerika för att förse sig med ett 
startkapital att investera i den gård de senare övertog vid hemkomsten.70 
I många fall infriades inte förhoppningarna om en ljus framtid i Amerika. Livet i 
Amerika kunde vara hårt. Emigranten Sven Fredrik Olsson från Glimåkra skriver 
1899: ”Jag har stor lust att gå hem, men jag stannar här i sommar… och ser hur 
tiderna blir. Jag vet att de inte kan bli mycket värre än de redan är”. Det kom att 
ta 30 år innan Sven Fredrik slutligen tog sig hem.71 
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3.3 Vilken var återvändarnas sociala ställning? 

Denna fråga är kopplad till den föregående frågeställningen. Norman och 
Runblom redogör för en undersökning av förhållandena i Västernorrlands län 
där nästan alla återvändare 1894 var arbetare eller drängar.72 
En undersökning av återvändarnas åldersfördelning visar att det i Glimåkra 
socken främst var män och kvinnor runt 30 år som återvände. 

Diagram 5 Återvändande från Amerika till Glimåkra socken 1860-1914 

 

 
Diagram 5 Källa: Tabell 6, Bilaga 1 

 

3.4 Analys av återvändarna 

Mellan åren 1860 och 1914 återvänder 150 personer till Glimåkra socken. 73 
Denna siffra ser rimlig ut jämfört med de 242 återvändare som Lundberg räknat 
med eftersom han undersökt en längre tidsperiod (1852-1928)74  

Avförda 

Av de hemvändande återvänder 24 stycken till Amerika efter en kortare tid. I 
Några fall är det besök. I några fall rör det sig om kvinnor som fått oäkta barn 
som under besöket lämnas av hos morföräldrarna. I denna grupp är endast två 
åboson respektive åbodotter. 
Hela 13 personer är inom några år döda. Eftersom dödsfallen i flera fall kommer 
tätt efter hemkomsten kan man förmoda att de rest hem på grund av sjukdom. 
Det är mycket vanligt att de hemvändande flyttar vidare efter hemkomsten, hela 
42 personer flyttar vidare, ofta till grannsocknarna. Detta kan vara i jakt på 
arbete. För kvinnorna beror flytten ofta på giftermål. 
Elva personer försvinner ur kyrkobokföringen. Detta kan bero på att prästen 
skrivit in fel by i flyttningslängden och att de därför inte går att återfinna. Men en 
vanligare orsak är nog att dessa individer uppgivet en bosättningsort för 
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prästen, men inte blivit kvar där. Många har troligen flyttat vidare utan tillstånd. 
Totalt kan 48 personer avföras från de 150 hemvändarna mellan 1860 och 
1914. Vilket innebär att 102 personer återstår som verkligen flyttar hem och blir 
kvar. 

Högstatusgruppen 

Högstatusgruppen har definierats som män som personer som är eller blir åbor, 
egenföretagare eller får andra nyckelfunktioner i lokalsamhället. Kvinnorna är 
hustrur till män med liknande funktioner. I några fall är det åbodottern som tar 
över sin faders gård tillsammans med sin nye man. I några av dessa fall är det 
troligen kvinnan som är den drivande, men det är mannen som står som 
huvudman för verksamheten. 
Enligt denna definition har 44 av de 102 återvändarna hög status. Gruppen 
består av 9 kvinnor och 35 män. Fyra återvändande barn har även räknats in 
eftersom deras föräldrar in går i gruppen. Nästan alla gifter sig och bildar familj. 
Många åbosöner övertar sin fars gård, men det förekommer också att torpare 
friköper en gård. Detta kan förklaras med att de arbetat in ett bra startkapital i 
Amerika. 
Bland männen finner vi arton åbor och sju företagare. Åborna sitter ofta på 
socknens större gårdar som de tar över efter fadern, men tre individer blir åbor 
genom giftermål eller inköp av gård. Bland företagarna har minst fem ett enkelt 
ursprung som torpare. Jag har även bedömt tre torpare och en arbetare som 
möjliga högstatusindivider eftersom dessa är gifta och får en rad barn. 

Lågstatusgruppen 

Den resterande gruppen på knappt 60 personer utgörs av individer som inte 
lyckats förändra sin situation nämnvärt. De fortsätter sina liv som arbetare, 
tjänstefolk eller torpare. 
 
 

4. Avslutande diskussion och svar på frågeställningarna 

4.1 Var återvändarna drivande inom folkrörelserna? 

Arbetarrörelsen 

Några kopplingar mellan återvändare och arbetarrörelsen i Glimåkra har inte 
kunna konstateras. Eftersom rörelsen under den undersökta perioden ännu inte 
är representerad i kommunalnämnden har den inte heller haft någon direkt 
påverkan på socknens utveckling. 

Frikyrkorörelsen 

Lindblad menar att det inte är en slump att de framträdande 
emigrationsbygderna också blev starka fästen för frikyrkorörelsen. Lokala 
nätverk med kopplingar över Atlanten har stimulerat tillkomsten av nya 
verksamheter. I Amerika lärde sig de utvandrade om behovet av individualism 
och samarbete och denna kunskap förde de återvändande med sig tillbaka till 
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Sverige. Folkrörelsernas kärnområden i skogslänen i Södra Norrland, Dalarna, 
Värmland och Småland var också framträdande emigrationsområden.75 
Evangelisterna Betty Svensson och Emma Lindkvist anlände till Glimåkra 1916 
som kringresande evangelister. De slog sig ner i ett litet hus och samlade snart 
en återkommande skara av gudstjänstbesökare. Flera av de som bildade 
församlingen kom från andra missionsorganisationer. För att kunna köpa en 
egen samlingslokal bildades Betels missionsförening.76 Betty Svensson var 
utbildad i Amerika och ordinerad till pastor 1901.77 I bildtexten till ett 
tidningsurklipp från en förmodligen amerikansk tidning beskrivs Betty och 
hennes kollega Emma Linkvist som ”our missionaries in Sweden”.78 
Förutom Betty Svensson har jag lyckats identifiera två församlingsmedlemmar 
med koppling till Amerika. Vid missionsföreningens styrelsemöte 9 augusti 1917 
valdes återvändaren Theodor Olsson i Simontorp till sekreterare.79 Theodor 
Olsson kom att sitta i föreningens styrelse mellan 1923 och 192780. Vid 
församlingens bildande beslutades att en skytteföreningens gamla paviljong 
med tomt skulle inköpas. På en teckningslista över bidragsgivare inför detta köp 
återfinns Albertina Norberg81 som med sin familj återvänt från Amerika 1894.82 
Vid etableringen i Glimåkra skrev Betty Svensson till sina församlingsvänner i 
Amerika och kunde genom dessa utverka ett ekonomiskt bidrag till inköp av en 
första provisorisk möteslokal. 83 Min slutsats blir att det finns ett mycket kraftigt 
samband mellan missionsföreningens etablering och återvändare. Bland 
församlingens grundare finns tre återvändare och en del av finansieringen 
kommer från vänförsamlingen i USA som betraktar verksamheten som ”sin” 
missionsverksamhet. 

Nykterhetsrörelsen 

I protokollen från kommunalnämnden finns många ärenden som rör 
nykterhetsläget i kommunen och till exempel utskänkningstillstånd. Ett antal 
protestlistor finns avskrivna där kommuninvånare kräver hårdare tag mot 
fylleriet i byarna. På en lista från den 9 maj 1920 har jag kunnat identifiera tre 
återvändare, varav en är en av bygdens mest inflytande män, Nils Jönsson 
Norberg.84 Min slutsats blir att det finns ett direkt samband mellan återvändare 
och den snabbt växande nykterhetsrörelsen. 

4.2 Var återvändarna efter hemkomsten drivande inom näringsliv? 

De emigrationsbygder som blev fästen för folkrörelserna blev också enligt 
Lindblad ofta utpräglade småföretagarorter.85 I Glimåkra socken blir minst nio 
av återvändarna aktiva företagare. De är aktiva som handlare och flera av dem 
startar snickerifabriker och driver sågverk. Några arbetar i ett tidigt skede med 
stenhuggeri och korgtillverkning, vilket är exempel på verksamheter i trakten 
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som blir stora. Några återvändare blir framgångsrika entreprenörer86 men 
fortfarande i liten skala som till exempel byns fotograf och taxichaufför. Fyra 
återvändare är engagerade som styrelseledamöter eller huvudmän för Glimåkra 
sparbank vilket jag tolkar som att dessa fyra har ett visst ekonomiskt inflytande 
över större projekt i trakten. Jag har undersökt ett antal sådana lokala, större 
projekt som i tid sammanfaller med den aktuella perioden och försökt finna 
återvändare bland initiativtagare och beslutsfattare.  
Järnvägen till Glimåkra var klar 1886 och förlängdes till Älmhult 1909. Detta 
innebar en enorm utveckling av stationssamhället som kom att växa till sig 
markant under de följande åren. För traktens många stenbrott var järnvägen en 
avgörande faktor eftersom de fick förenklade transporter.87 Jag hade förväntat 
mig att finna diskussioner om järnvägens etablering i kommunalnämndens 
protokoll och därigenom få ett samband mellan de politiskt aktiva återvändarna 
och beslutet om järnvägsbygge, men järnvägen nämns över huvud taget inte i 
protokollen. Bönderna i Glimåkra socken bildade 1903 ett andelsmejeri. 
Mejeriet byggdes samma år och två mejerskor anställdes, men denna 
kunskapsimport hämtades inom landet.88  
Glimåkra fick sin första telefonväxel 1896, med sex abonnenter inkopplade.89 
Elektrifieringen av byn kom att dröja till inkopplingen på stamnätet 1915.90 Min 
förhoppning var att finna de drivande personerna bakom elektrifieringen av byn i 
kommunalnämndens protokoll, men förvånande nog nämns detta stora 
utvecklingssteg bara i förbigående. Vid ett möte 1915 beslutar nämnden att om 
elektricitet dras fram till byn skall även kommunhuset kopplas in på nätet.91 
Missionsförsamlingens missionshus Betel ansluts till elnätet 1918 och i den 
beslutande styrelsen ingår minst två återvändare.92 En av ortens största 
industrier, Glimma glasbruk AB, bildades 1918. Styrelsen bestod av direktör 
Nils Jönsson, disponent Creutzer, fabrikör Persson, urmakare J T Svensson, 
samt grosshandlare BJ Jönsson. Kunnigt folk anställdes från Småländska 
bruken och jag någon koppling till Amerika finns inte.93 Slutsatsen blir att det går 
att belägga ett starkt samband mellan det småskaliga lokala företagandet och 
återvändarna. Ett svagt samband kan även anas vid inkopplingen på elnätet. 
Däremot verkar de större projekten initieras utifrån genom det svenska 
samhällets allmänna utveckling, men kanske genom viss förmedling av de 
återvändare engagerade i Glimåkra Sparbank.94 

4.3 Var återvändarna politiskt aktiva? 

Vid en genomgång av Glimåkra kommunalnämnds protokoll under perioden 
1863-1920 har tre återvändare gått att identifiera. Det är tre av de 
framgångsrika företagarna som fått nyckelpositioner i kommunen. Handlaren 
Carl Swensson och snickerifabrikören Nils Nilsson tar under ett antal år stort 
ansvar i kommunens styrelse. Detta gäller även för garvaren John Ek som 
dessutom har ytterligare uppdrag. Ett av dessa är att se till att understödstagare 
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kan emigrera för att inte ligga kommunen till last. Ek reser själv till Malmö och 
inköper biljett mm för dessa personer.95 
Jag finner att återvändare tar ett avsevärt politiskt ansvar i kommunen.  
 

5. Sammanfattande diskussion 

Min bearbetning av det statistiska materialet från Glimåkra socken respektive 
hela Sverige tyder på att migrationen mellan Glimåkra och USA väl 
representerar förhållandena för Sverige i sin helhet. En jämförelse mellan 
diagram 1 och 3 visar på stora likheter i migrationsmönstret där de stora 
utvandringsvågorna tydligt sammanfaller. Jämförs kurvorna över återvändarna 
kan både likheter och skillnader observeras. Gemensamt för båda är att till 
exempel att återvändandet runt år 1880 är i stort sett obefintligt. Toppåret 1894 
kan urskiljas i båda fallen men i Glimåkra överskrider återvändandet 
emmigrationen, vilket inte är fallet för Sverige. En skillnad är perioden runt år 
1900 då återvändandet på det nationella planet ligger konstant medan det 
varierar kraftig i Glimåkra socken. I båda kurvorna går det att utläsa toppår för 
återvändandet strax efter toppåren i emmigration. Detta tolkar jag som en 
eftersläpning beroende på att många rest för att jobba en tid och sedan 
återvända. En annan orsak till perioder med högt antal återvändandande är 
lågkonjunktur och arbetslöshet i USA. 
När det gäller återvändarnas sociala ställning ger min undersökning ett resultat 
som avviker från Norman och Runblom. De menar att återvändarna till 
övervägande del var utblottade människor som återvände snarast som 
flyktingar. Denna grupp av återvändare återfinns även i min undersökning men 
en tredjedel av återvändarna till Glimåkra socken kan hänföras till 
högstatusgruppen. Ifrån denna grupp gör åtta av de 102 återvändarna, det vill 
säga 7,8%, en tydlig klassresa som bäst förklaras med möjligheten att använda 
det kapital och de kunskaper de kommit över i Amerika. I synnerhet bland 
företagarna är det tydligt att amerikaresan gett dem nya möjligheter och idéer. 
Dessa idéer yttrar sig i form av aktivt småföretagande, oftast i form av mindre 
träförädlingsindustri eller liknande, samt ett aktivt deltagande i folkrörelserna. 
Inslaget av återvändare är tydligt i synnerhet inom frikyrkorörelsen samt 
nykterhetsrörelsen. Många av högstatusåtervändarna hade en föräldragård att 
ta över vid hemkomsten och min undersökning tyder på att de genom 
tillämpning av nya tekniska metoder utövade ett allmänt 
moderniseringsinflytande i socknen. Jag tolkar deras engagemang i det 
kommunala styret samt inom bankstyrelsen som ett tecken på att de blivit 
framgångsrika företagare med politiskt och ekonomiskt inflytande. I källorna 
finns antydningar om att återvändarna varit en viktig del i samhällsbyggandet, 
till exempel genom beslut om anslutning till el- och järnvägsnät. 
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Bilaga 1 Tabeller 

Tabell 1: Migration mellan Sverige och USA 1860-1940 

 
 

 Tabell 1. Källa: 1860-1913 efter Norman, Runblom: Amerikaemigrationen i källornas belysning. 1914-1940 efter 
Statistisk årsbok 1919, 1922, 1930, 1932 och 1942 
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Tabell 2: Beräkning av migration per decennium 1860-1940 

 

Period 
Från 

Sverige 
till USA 

Till Sverige 
från USA 

Andel 
återvändare 

(%) 

1860-1869 73567     

1870-1879 80336 3292 4,1 

1880-1889 331071 15997 4,8 

1890-1899 213622 46282 21,7 

1900-1909 211929 44074 20,8 

1910-1919 98375 36421 37,0 

1920-1929 95755 28880 30,2 

1930-1940 9752 31183 319,8 

Summa 1114407 206129 18,5 
Tabell 2: Källa: 1860-1913 efter Norman, Runblom: Amerikaemigrationen i källornas belysning. 1914-1940 efter 
Statistisk årsbok 1919, 1922, 1930, 1932 och 1942 

 

Tabell 3: Beräkning av migration per decennium 1860-1914 

 

Period 
Från 

Sverige 
till USA 

Till Sverige 
från USA 

Andel 
återvändare 

(%) 

1860-1869 73567     

1870-1879 80336 3292 4,1 

1880-1889 331071 15997 4,8 

1890-1899 213622 46282 21,7 

1900-1909 211929 44074 20,8 

1910-1914 78914 23032 29,2 

        

        

Summa 989439 132677 13,4 
Tabell 3 Källa 1860-1913 efter Norman, Runblom: Amerikaemigrationen i källornas belysning. 1914-1940 efter 
Statistisk årsbok 1919 
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Tabell 4: Migration mellan Glimåkra socken och USA 1860-1911 

 

År 
Från 

Glimåkra 
till USA 

Till 
Glimåkra 
från USA 

 

År 
Från 

Glimåkra 
till USA 

Till 
Glimåkra 
från USA 

 

År 
Från 

Glimåkra 
till USA 

Till 
Glimåkra 
från USA 

1860 0 0 
 

1870 20 0 
 

1880 39 1 

1861 0 0 
 

1871 2 5 
 

1881 67 1 

1862 0 0 
 

1872 10 0 
 

1882 39 0 

1863 0 0 
 

1873 9 1 
 

1883 29 2 

1864 3 0 
 

1874 1 3 
 

1884 21 2 

1865 2 0 
 

1875 5 4 
 

1885 14 2 

1866 3 0 
 

1876 5 0 
 

1886 37 0 

1867 3 0 
 

1877 3 2 
 

1887 34 1 

1868 41 0 
 

1878 7 0 
 

1888 55 4 

1869 77 2   1879 18 0   1889 51 5 

Summa 129   
 

Summa 80 17 
 

Summa 386 18 
 

År 
Från 

Glimåkra 
till USA 

Till 
Glimåkra 
från USA 

 
År 

Från 
Glimåkra 
till USA 

Till 
Glimåkra 
från USA 

 
År 

Från 
Glimåkra 
till USA 

Till 
Glimåkra 
från USA 

1890 39 4 
 

1900 20 13 
 

1910 25 9 

1891 35 5 
 

1901 26 1 
 

1911 22 2 

1892 49 3 
 

1902 23 3 
 

 1912  7  2 

1893 29 4 
 

1903 25 8 
 

 1913  7  0 

1894 5 10 
 

1904 15 5 
 

 1914  3  0 

1895 4 1 
 

1905 25 5 
 

      

1896 29 3 
 

1906 10 10 
 

      

1897 18 2 
 

1907 18 5 
 

      

1898 12 4 
 

1908 17 6 
 

      

1899 14 7 
 

1909 12 3 
 

      

Summa 234 43 
 

Summa 191 49 
 

Summa 64 13 
Tabell 4: Källa: Glimåkra kyrkoarkiv, Flyttningslängder 1861-1894, Församlingsböcker 1895-1914 
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Tabell 5: Migration mellan Glimåkra och USA 1860-1940 (per decennium) 

 

Period 
Från 

Glimåkra 
till USA 

Till 
Glimåkra 
från USA 

Andel 
återvändare 

(%) 

1860-1869 129 2 1,6 

1870-1879 80 17 21,3 

1880-1889 386 19 4,9 

1890-1899 234 44 18,8 

1900-1909 191 49 25,7 

1910-1919       

1920-1929       

1930-1940       

Summa 1020 131 12,8 
Tabell 5: Källa: Glimåkra kyrkoarkiv, Flyttningslängder 1861-1894, Församlingsböcker 1895-1914 

 

Tabell 6 Återvändande från Amerika till Glimåkra socken 1860-1914 

 

Ålder Antal 

0-10 19 

11-20 5 

21-30 53 

31-40 45 

41-50 13 

51-60 3 

61-70 3 
Tabell 6 Källa: Glimåkra kyrkoarkiv, Flyttningslängder 1861-1894, Församlingsböcker 1895-1914 
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Bilaga 2 Inflyttade från Amerika till Glimåkra socken 1860-1914 

Nr År Titel Förnamn Efternamn Född By Ålder 

1 1869 Dräng Nils  Larsson   Kilinge   

2 1869 Dräng Trued Bodelsson   Svenarp   

3 1871 Dräng Nils  Larsson 440104 Gamlarp 27 

4 1871 f. åbo Måns Nilsson 160412 Kräbleboda 55 

5 1871 Dräng Jöns Nilsson 420413 Tranevik 29 

6 1871 Torpare Nils Swensson 540921 Knappstorp 17 

7 1871 Dräng Nils  Swensson 500701 Tranevik 21 

8 1873 Dräng Per Johnsson 470731 Åkarp 26 

9 1874 Garvare John Månsson Ek 470328 Glimåkra 37 

10 1874 Dräng Sven Björnsson 471026 Mölleröd 27 

11 1874 Dräng Nils Sonesson 420516 Rolstorp 32 

12 1875 Piga Pernilla Knutsdotter   Hittarp   

13 1875 Dräng Nils Swensson 510414 Jularp 24 

14 1875 f åbo Anders Jönsson 341012 Simontorp 41 

15 1875 Arbetare Anders Persson 470622 Tykatorp 28 

16 1877 Hustru Bengta Truedsdotter 520422 Högsma 25 

17 1877 Dotter Mary   760808 Högsma 1 

18 1880 Pigan Inga Månsdotter       

19 1881 arbetare Nils Trulsson 550404 Högsma 1 26 

20 1883 arbetare Nils Johansson   Glimåkra   

21 1883 Åbosonen Bengt Persson 58 Tockarp 25 

22 1884 arbetare Per Persson 390904 Blankhult 45 

23 1884 Dräng Carl Ingemansson 58 Färeköp 36 

24 1885 Pigan Ingrid Niklasdotter 590423 Buddatorp 26 

25 1885 arbetare Per Larsson 500206 Gamlarp 35 

26 1887 åbos. Trued Martinsson 651002 Hullingaröd 22 

27 1888 åbod Bengta Olsdotter 640126 Häggeryda 1 24 

28 1888 Dräng Sven Bengtsson 601009 Ekeröd 28 

29 1888 arbetare Emilia Månsdotter 590330 Kräbbleboda 29 

30 1888 åbod Sissa Svensdotter 650303 Svenarp 1 23 

31 1889 Dräng Carl 
Ingemarsson 
Nordin 580708 Högsma 2 31 

32 1889 arbetare Carl Johansson 620202 Stolparöd 27 

33 1889 Åbod. Elna Svensdotter 621125 Högsma 2 27 

34 1889 Pigan Mattilda Persdotter 670112 Broddakulla 22 

35 1889 Hustru Bengta Svensson 660406 Ekeröd 23 

36 1890 arbetare Sven Carlsson 560307 Hittarp 34 

37 1890 Dräng Olof Knutsson 530611 Hittarp 37 

38 1890 åbos Theodor Olsson 680103 Simontorp 4 22 

39 1890 Dräng Truls Månsson 561120 Kilinge 4 34 

40 1891 gossen Nils Ludvig Janson 851020 Buddatorp 6 
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Nr Uppföljning 

1 X 

2 X 

3 Åbo i Gamlarp, gift 1874, 5 barn varav 2 överlever 

4 For till Amerika 1869, Gårdman i Kräbbleboda, gift 42, fyra barn 

5 Åboson, Återvänder 71, övertar faderns gård. Blir åbo, fadern från åbo till gårdman, Gift 73, 1 barn 

6 Dräng, flyttar 1880 Glimåkra, åter till Amerika 1881 

7 Återvänder 71. Rest 68. Åboson men brodern övertar gården. Flyttar till okänd ort 72 

8 Åboson, i Amerika 69-73. död 76 i hektit (lungsot, TBC) 

9 Garveriet nedlagt på 1890-talet, glim s 113, åkt 68, gift 1873 och tre barn i Chigago 

10 Åbo i Mölleröd, gift 74, fyra barn 

11 Utvandrad 1868, gift 1874, åbo i Rolstorp, fyra barn 

12 x 

13 arbetare i Jularp, återvänder till A. 79 

14 Rest 72, änkling 70, fadern död 70. Hemma på besök? 

15 arb. Åter till Amerika 76 

16 åkt 73, återkommer med dottern Mary, f 76. Flyttar till V Vram med dottern 78 

17 Återkommer med mamma Bengta. Född i Providence 760808. Flyttar till V Vram 78 

18 Återlämnat flyttbetyg för utfärdsel till Amerika 

19 Till Amerika 78, arbetare i Högsma från 1881, gårdmansenka från 1881, åter till Amerika 1900 

20 X 

21 X 

22 IOGT 1891? GHÅ 97, s 20 

23 X 

24 80-85 i Amerika, åter till Amerika 86 

25 80-85 i Amerika, arbetare, rest till Danmark 87, flyttad till Truedseröd 95 

26 I Amerika 85-87. Tar över sin fars gård som åbo 1890, gift 93, 3 barn 

27 Gift med åbon Per Svensson i Häggeryda 89. 2 barn. Maken till Amerika 92-96, 02-08 

28 Återvände hem och tog över färäldragården. Sålde 1892 gården och emigrerade med fru och barn.  

29 X 

30 X 

31 Gift 87 med Elna Svensdotter, tar över svärfaderns gård som åbo, 2 barn 

32 åbo, skomakare, gift, 7 barn 

33 Gift 87 med Carl Nordin i Amerika, tar över faderns gård, 2 barn 

34 I Amerika 86-89, arbetare med o ä dotter Anna, f 90, återvänder till Amerika 90 

35 Åbohustru, gift 85, 2 barn. Hela familjen åter till Amerika 92 

36 Rest 87, flyttar till Tockarp 92 och blir torpare, gift 92, 4 barn, åbo efter 1896 

37 Arb.Rest 87, gifter sig 92 och flyttar med frun till ett torp i Tockarp, får två barn 

38 I Amerika 88-90, åbo efter sin far, gift 1900 

39 arb, I Amerika 80-90, flyttar till broby 92 

40 Fosterson hos torpare. Till Amerika 1901 
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41 1891 åbos Per Jönsson 661005 Bösakulla 25 

42 1891 arbetare Carl Svensson 710921 Häggeryda 7 20 

43 1891 arbetare Olof Persson 710518 Svenarp 1 20 

44 1891 arbetare Martin Nilsson 710912 Svenarp 2 20 

45 1892 gossen 
Karl Gustaf 
Vilhelm Ekberg 850227 Drakeberga 7 

46 1892 pigan Bengta Persdotter 720321 Högsma 13 

47 1892 Torpare Nils Svensson 591115 Kilinge 3 33 

48 1893 Torpare Bengt Solomon Johansson 580708 Målen 35 

49 1893 Piga Ingrid Olsdotter 650605 Snararp 1 28 

50 1893 Dräng Bengt Olof Bengtsson 700303 Boalt 3 23 

51 1893 skomakare Sven 
Johnsson 
Holman 440201 Kilinge 49 

52 1894 hustru Albertina Johansson 640204 Boalt 1 30 

53 1894 åbo Nils Jönsson Norberg 650220 Boalt 1 29 

54 1894 son Johan Adolf   91 Boalt 1 3 

55 1894   Mabel Martina   93 Boalt 1 1 

56 1894 son Paul Gottfrid   92 Boalt 1 2 

57 1894 åboson Lars Jönsson 670208 Östaröd 5 27 

58 1894 fd art. Jöns 
Jönsson 
Rosenberg 591115 Boalt 3 35 

59 1894 enkan Hanna Nilsdotter 401230 Bösakulla 54 

60 1894 arbetare Sven Niklasson 681118 Häggeryda 4 26 

61 1894 skräddare Sven Martinsson 440703 Vesslarp 50 

62 1895 fd artilleristen Jöns  
Svensson 
Sandberg 440916 Glimåkra 4 51 

63 1896 Handl Bokåll Karl Emerin Svensson 710123 Glimåkra 3 25 

64 1896 arbetare Alfred Niklasson 741124 Hollingaröd 22 

65 1896 arbetare Hanna Persson 651021   31 

66 1897 åbo Martin Persson 681010 Tockarp 29 

67 1897 arbetare Anna Andersdotter 680305 Wesslarp 29 

68 1898 arbetare Sissa Sonesdotter 640823 Högsma 2 34 

69 1898 Torpardotter Hanna   710309 Brötakulla 27 

70 1898 Stenarb Lars Gustaf Gustafsson 641115 Tockarp 34 

71 1898 hustru Hanna Julin 740321 Tockarp 24 

72 1899 d Mathilda Trulsson 660827 Boalt 3 33 

73 1899 Åbo Per Svensson 620728 Kilinge 6 37 

74 1899 arbetare Nils Johnsson 630818 Hollingaröd 36 

75 1899 hustru Hanna Andersdotter 731008 På socknen 26 

76 1899 arbetare August Persson 660911 På socknen 33 

77 1899 arbetare Karl Jönsson 721002   27 

78 1899 Torpardotter Hanna   781231   21 

79 1900   Hanna Olsdotter 730621 Wesslarp 27 

80 1900 hustru Ingrid Jönsdotter 620610 Dalshult 38 
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41 I Amerika 87-91, död 91 

42 I Amerika 7 mån. stenläggare. Flyttar till Danmark 98-12. Gift i Danmark 1899, återkommer med fru.  

43 åkt 91, hem samma år, flyttat till Ö Broby 1894 

44 Flyttar från Svenarp till Görbjörnarp 1994 som inhyses. Arbetare. Flyttar till Blekinge 1903 

45 Oä son. Bor hos sin morfar, torpare. Modern inte med flyttad hem. Dövstum. Till Kristianstad 04 

46 Torpardotter, bor en tid hos sina föräldrar, åter till Amerika 94 

47 Gift 92, 2 barn, familjen flyttar till Oppmanna 95 

48 Amerika 90-93, gift 85 fyra barn, 94 åbo i Snarrarp. Sonen Nils börjar på folkskollärarutbildning 05 

49 Fadern gårdman, systern blir åbo. Gift 97 med smeden Jöns Nilsson i Glimåkra 5, paret får tre barn 

50 Handlare, i Amerika 87-90, gift 96, 6 barn 

51 Gift 83, 4 barn, vistats i Amerika 91-93 familjen kvar hemma. Flyttar till Broby 01 

52 gift 89 med NJ Norberg, åbohustru 

53 Åbo, gift 89, tre barn födda i Amerika  

54 Född i Amerika, fadern åbo, Son till NJ Norberg.  

55 Född i Amerika, fadern åbo 

56 Född i Amerika, fadern åbo 

57 Tar över faderns gård, Åbo, gift 1900,6 barn.  

58 Åbo, flyttar till Osby 95 

59 Åldring, död 1902 

60 torparson, bor hos sina föräldrar, flyttar till Osby 98 

61 skräddare, tp Sven Mattisson, gift 75, 5 barn. Familjen flyttar till Hjärsås 95 

62 flyttad till Brandstad 1896 

63 Handlare Carl Swensson, diversehandel sedan 1902  

64 arbetare, flyttar till Oppmanna 01 

65 X 

66 Varit i Amerika många år, åker igen 1902 

67 Varit i Amerika sedan6/4 1891, flyttar till Örkened 97 

68 Gifter sig 98 med åbo Nils Nilsson Hägg i Snararp2, 1 barn, flyttar 1900 med familjen till Tykatorp  

69 vistats i Amerika 5 ½ år, får en oä son 05, flyttar till Tykatorp 99 med föräldrarna som inhyses 

70 Flyttar till Karlskoga 99 

71 Flyttar till Karlskoga 100 

72 vistats i Amerika 6½ år, gifter sig med mejeristen Gustav Johansson och flyttar till Boalt3 1900 

73 Har vistats i Amerika sedan 2/11 91, tar över som åbo efter sin far, gift 02, 4 barn 

74 Varit i Amerika sedan 96, arb, flyttar till Broby 99 

75 har vistats i Amerika sedan 92, åter 99 

76 har vistats i Amerika sedan 90, åter 99 

77 Vistats i n Amerika 12/3 1892- 30/11 1899 

78 X 

79 I Amerika 1892 30/4 -1900 1/10, flyttar 01 till Blankhult, gifter sig 01 med Åbon Per Nilsson, 5 barn 

80 åkt till Amerika 01 
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81 1900 oä dotter Hilda Johanna Jönsson 860317 Dalshult 14 

82 1900 arbetare Nils Martin Westerdahl 590522 Dalshult 41 

83 1900 hans i f äkt. Alfhild Naemi   940913 Dalshult 6 

84 1900 arb hustru Pernilla Persdotter 640823 Färgeshult 36 

85 1900 Dotter Alma  Svensson 910331 Färgeshult 9 

86 1900 Dotter Hilma   890517 Färgeshult 11 

87 1900 Torparson Paul Johan Alm? 790320 Simontorp 1 21 

88 1900 sömmerska Hanna Lander 640824 Svenarp 2 36 

89 1900 Skräddare Nils Johnsson 690224 Tockarp 31 

90 1900 arbetare Martin Ingemansson 700807 Tykatorp 30 

91 1900 Dotter Johanna Martina   960523 Tykatorp 4 

92 1901 Torpardotter Emilia   740127 Kilinge 4 27 

93 1902 timmerhandlare Hjalmar Persson 761009 Jularp 3 26 

94 1902 Sinnessjuk Hanna   800327 
Görbjörnarp 

3 22 

95 1902 Torpare Nils Andersson 410426 Hesslehult 63 

96 1903 hustru Jenny Olivia Olsdotter 811023 Hesslehult 22 

97 1903 Dotter Sigrid Jönsdotter 781106 Sporrakulla 25 

98 1903 Torpardotter Betty Cecilia Sjöstedt 790303 Blankhult 1 24 

99 1903 hustru Hilma Karolina Ekstedt 720211 Norraryd 31 

100 1903 f åbo Nils Svensson 650331 Norraryd 38 

101 1903 son Arthur Julius   950320 Norraryd 8 

102 1903 son Ernst Adolf   30627 Norraryd 0 

103 1903 son Robert Bernhard   990329 Norraryd 4 

104 1904 hustru Anna Lovisa Jakobsson 731028 Jularp 4 31 

105 1904 arbetare Martin Nilsson 731031 Jularp 4 31 

106 1904 son Robert Henning   1,9E+07 Jularp 4 4 

107 1904 torpare Martin Jönsson 630405 Kilinge 4 41 

108 1904 Åbo Per Svensson 730408 Rolstorp  31 

109 1905 Åbo Jöns Nilsson 740219 Glimåkra 3 31 

110 1905 
huseg. 
Skräddare Nils Bengtsson 770915 Glimåkra 3 28 

111 1905 åbo s Sven Wilhelm Persson 790314 Jularp 3 26 

112 1905 åbo d Cecilia Jönsson   Kilinge 3   

113 1905 
sömmerska, 
piga Emma Lovisa Svensson 791113 Wesslarp 25 

114 1906 snickare Nils Nilsson 750401 Glimåkra 4 31 

115 1906 arbetare Johan Olsson 851128 Drakeberga 21 

116 1906 hustru Nelly Nilsson 790730 Färgeshult 27 

117 1906 son Arnold Edward   40512 Färgeshult 2 

118 1906 son Walter Edvin   21210 Färgeshult 4 

119 1906 åboson Johan Niklasson 740121 Häggeryda 4 32 

120 1906 åbod Johanna   740121 Häggeryda 4 32 
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81 åkt till Amerika 01 

82 åter till Amerika 01 

83 f i Amerika, åter till Amerika 01 

84 gift m torp Sven Persson som 1891 utflyttat till n Amerika, död 03 

85 till Örkened 09 

86 till Amerika 04 

87 hemkommen f Amerika 1904, i a 1907-1909, död 1911 

88 Varit i Amerika 1896 30/4-1900 3/6. Flyttat till Knislinge 1914. Flyttat till Knislinge 1914 

89 Varit i Amerika 1889 27/12-1900 30/8, ogift 

90 åter Amerika 01 

91 åter Amerika 04 

92 i Amerika 1895 17/10 - 01 3/10, flyttar till Emmitslöv 02 

93 i Amerika 13/4 99-1/9 02, åbo Glimåkra nr 3 1905 ogift 

94 1902 intagen å Lunds hospital 

95 Varit själv i Amerika sedan 85, gift 3 barn, änkling 05, på socknen som fd torpare 13, död 16 

96 gift 03 med Åbo, fyra barn. 

97 vistats i Amerika 7/9 1899- 26/11 1903, gift 04 med åbo i Rolstorp o flyttar dit, får 5 barn 

98 Gift och flyttad till Örkened 05 

99 Flyttat till Loshult 1906 

100 Flyttat till Loshult 1906 

101 Flyttat till Loshult 1906 

102 Flyttat till Loshult 1906 

103 Född i Amerika, Flyttat till Loshult 1906 

104 Åboson, Gift 99 med Anna Lovisa Jakobsson, 6 barn. Två av barnen hos farföräldrarna 

105 Gift 99 med Martin Nilsson. Sonen Robert född i USA, ytterligare 5 barn födda i Glimåkra mellan 01-11 

106 döpt i Amerika 1904 

107 tar över torp efter sin far. Ogift 

108 Vistats i Amerika 1897-04, lysning 04, gift, 6 barn 

109 I Amerika 1897 1/4 - 1905 11/3 

110 I Amerika 18/9 1902-16/11 1905, flyttad till Danmark 07 

111 Flyttar till Ö Broby 1907 

112 I Amerika 2/9 98 - 29/6 05 tillbaka till Amerika 06 

113 Varit i Amerika 5/7 01 - 30/7 05, får en oäkta son Edvin Hilbert 06 11/3, piga, flyttar till Örkened 13 

114 I Amerika 1900 19/4-1906 3/3 

115 Död 061126 

116 gift 02 med åbo Peter Nilson i Amerika, född i Glimåkra 

117 född i n Amerika 

118 född i n Amerika 

119 Död 06 10/5 

120 Död 060514 
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121 1906 arbetare Jöns Jönsson 650831 Häggeryda 7 41 

122 1906 Torpare Jöns Svensson 710204 Knapstorp 35 

123 1906 åbo s Elof Jönsson 760220 Östaröd 2 30 

124 1907 åbo Per Nilsson 750318 Olastorp 32 

125 1907 snickare Tille Nilsson 840314 Snarrap 3 23 

126 1907 åbo Nils Bengtsson 750610 Boalt 1 32 

127 1907 husägare Olof 
Jönsson 
Holmberg 650516 Glimåkra 3 42 

128 1907 Dotter Cecilia   850522 Högsma 1 22 

129 1908 Åbo Per Svensson 551121 Häggeryda 1 53 

130 1908 arbetare Sven Nilsson 740924 Olastorp 34 

131 1908 åbo dotter Nilla Persson 831112 Högsma 3 25 

132 1908 oä son Per Harald   80717 Högsma 3 1 

133 1908 åbod Anna   750311 Kilinge 1 33 

134 1908 åbo s jernarb Nils Algott Jönsson 830105 Östaröd 2 25 

135 1909 Fotograf Sven Gustaf  Svensson 710116 Glimåkra 5 38 

136 1909 åbo Per Persson 861912 Högsma 3 23 

137 1909 arb Olof Bengtsson 830303 Östaröd3 26 

138 1910 åbo Olof Persson 581222 Högsma 1 52 

139 1910 arrendatordotter Hanna Persson 850712 Trollakulla 25 

140 1910 arrendatordotter Ida Persson 880408 Trollakulla 22 

141 1910 stenarb Svante Svensson 720912 Boalt 3 38 

142 1910 åbo Peter Nilsson 710910 Färgeshult 39 

143 1910 torpare Jöns Olsson Skog 610311 Häggeryda 8 49 

144 1910 åbo d Hilda Nilsson 761013 Jularp 4 34 

145 1910 fru, husäg, enka Mathilda Nilsson 621120 Målen 48 

146 1910 fosterson Artur Harald   80913 Olastorp 2 

147 1911   Anna Emilia Svensson 870401 Brötakulla 24 

148 1911 arbetare Nils Johan Hiller 790718 Kräbbleboda 32 

149 1912 hustru Nelly Olivia Andersson 870113 Hesslehult 25 

150 1912 Torpare Olof Persson 810813 Hesslehult 31 
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121 I Amerika 1888 4/6 - 1906 15/11 

122 arb. Gift 99, Flyttar med hustrun till Hittarp 1 1908 död 1911 

123 i Amerika 02-06, till Osby 08 

124 tar över som åbo efter sin far. Vistats i Amerika 18/9 01-1/11 07, gift 1912 

125 vistats i Amerika 1905 2/3-07 26/12 

126 Vistats i Amerika 28/2 02 - 26/6 08, åter åkt 09 

127 I Amerika 1888 13/4-1899 28/7 och 1900 19/4-07 14/11 

128 död vid hemkomsten 

129 Tillbaka från en första resa 1896, Gift 89. I Amerika 02-08, lämnar fru och två barn hemma 

130 rest 97, gift 03 i Amerika, ett barn, flyttar 09 som torpare till Kjellstorp med familjen 

131 I Amerika sedan 07, gifter sig 1912 med skomakaren och tp Karl Fredrik Selander i Färeköp  

132 oä son, modern gifter sig och flyttar till Färeköp. Sonen kvar hos morföräldrarna 

133 Hemma på besök 02 

134 i Amerika 03-08, till Osby 1911 

135 Träben 

136 vistats i amerika1906 6/9 - 1909 21/10, åboson som tar över som åbo efter sin far. 

137 till Örkened 09 

138 utrest 03, gift 82, 4 barn, torpare föreutresan, åbo efter hemkomsten 

139 utrest 05, gift 1912 

140 utrest 07, åter till Amerika 1911 

141 till Canada 11 

142 amerikansk medborgare 1898, gift 02 med Nelly Nilsson 

143 Gift 88, I Amerika 07-10 och lämnar då familjen hemma, reser åter 1911 med fru och 5 barn 

144 vistats i Amerika 1896 20/8-1910 31/3, Rhode Island. Gift 1911 och flyttad till maken i Osby 

145 död 140105 

146 död 1911 

147 åter till Amerika 1912 

148 I Amerika 02-06, 10-11 

149 Gift med Olof 06, tre barn 

150 Har varit tre vändor i Amerika, gift 06, tre barn.  
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Bilaga 3 Personbeskrivningar av återvändare 

Exempel på män och kvinnor som blir etablerade sockenbor 

Nilsson, Nils (1878-1946). I Amerika 1900 -1906. Född i Eskeröd. Hade körkort 
för lastbil. Startade 1918 det kooperativa företaget Nya Möbelfabriksföreningen 
tillsammans med 11 kompanjoner. Tillverkade inredningar för sjukhus och 
ålderdomshem. 1924 startades en egen möbelaffär för lokal försäljning av 
möbler. Gift med fyra barn.96 Ledamot i kommunalnämnden 1912, vice 
ordförande 1914. Protokollen visar på att Nilsson varit inblandad i diskussioner 
om en rad olika moderniseringar i samhället, som elektrifieringen av byn och 
installation av centralvärme i kommunens ålderdomshem.97 
 
Nilsson, Tille. (f 1884) I Amerika 1905 -1907. Snickare som startade egen 
möbelfabrik 192498 Spelade ventilbasun i Glimåkra musikkår.99 
 
Olsson, Theodor. (f 1868) I Amerika 1888-1990. Tog över som åbo efter sin far i 
Simontorp, gift 1900. Fick tre barn som i kyrkoboken ilsket markerades som 
"icke i Svenska kyrkan döpta".100 Huvudman i sparbanken 1904-1925101Drev 
eget sågverk med kvarn, hyvleri och elverk.102 
 
Svensson, Carl (f1871) I Amerika 1891. Arbetare. Skrevs vid hemkomsten som 
stenläggare. Flyttar till Danmark 98-12. Gift i Danmark 1899 och paret 

återvänder till hemsocknen, då han skrivs in som stenbildhuggare.103 
 
Olsdotter Ingrid (f 1865),. Hemkommen från Amerika 1893. Åbodotter från 
Snarrarp där systern tar över gården. Gifter sig 1897 med smeden Jöns Nilsson 
i Glimåkra, där paret får 5 barn.104 
 
Jönsson Norberg (f 1865), Nils. Gift 1889 i Amerika. Hemkommen 1894 med fru 
och tre barn. Åbo i Boalt.105 Huvudman i Glimåkra Sparbank 1902-1940.106 
Sonen Adolf övertog faderns gård på 1920-talet. Adolf hade även Boalts första 
taxibil107. Både Nils Norberg och sonen Adolf var engagerade i den lokala 
nykterhetsrörelsen.108 
 

                                            
96

 Ragnarsson, 2007, s 88 
97

 Östra Göinge kommuns arkiv, Glimåkra kommunalnämnd A1:2, protokoll 1910-1949 
98

 Ragnarsson, 2007, s 89 
99

 Görnebrand 1996, s 148 
100

 Glimåkra kyrkoarkiv, Församlingsböcker 
101

 Glimberg, 1967, s 136 
102

 Kassabok, Simontorps Gårdsarkiv 
103

 Glimåkra kyrkoarkiv, Församlingsböcker 
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 Glimåkra kyrkoarkiv, Församlingsböcker 
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 Glimåkra kyrkoarkiv 
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 Glimberg, 1967, s 136 
107

 Glimåkra hembygdsförenings årsbok 2006, s 46 
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 Östra Göinge kommuns arkiv, Glimåkra kommunalnämnd A1:2, protokoll 1910-1949, 9 maj 1920 
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Jönsson, Lars (f 1867). Hemkommen från Amerika 1894. Åboson tog över 
faderns gård. Gift 1900 och fick 6 barn.109 Styrelseledamot i Glimåkra Sparbank 
1915-1934 och huvudman 1914-1934.110  
 
Svensson, Karl (f 1871). Hemkommen 1896. Startar diversehandeln ”Carl 
Swenson” 1902. Gift 1906 med Anna Hultberg111. Fick två söner som senare 
övertog affären. Karl var en torparson, uppfostrad av en ensam 
änka.112(Ragnarsson 2007). Revisor i Glimåkra Sparbank 1911-1944113. 
Ledamot i kommunalnämnden, 1916 som sekreterare.114 
 
Nilsson, Jöns (f 1874). I Amerika 1897- 1905. Åbo i Glimåkra. Flyttar till Bosarp 
1909. Byggde affärshus i tegel i Glimåkra 1940115  
 
Bengtsson, Olof (f 1883). Hemkommen från Amerika 1909. Arbetare. Tog över 
sin fars tillverkning i Östaröd, startade korgfabrik i Lönsboda 1914, reste mycket 
till England för att sälja bärkorgar.116 
 
Trulsson, Mathilda (f 1866). I Amerika 1892-99. Gifte sig år 1900 med 
mejeristen Gustav Johansson och flyttade till Boalt.117 
 
Olsdotter, Hanna (f 1873). I Amerika 1892-1900. Gifte sig 01 med Åbon Per 
Nilsson i Blankhult. Paret fick 5 barn.118 
 
Månsson Ek, John (f 1847). Hemkommen från Amerika 1874. Hade gift sig och 
fått tre barn under tiden i Chicago. Drev garveriet i Glimåkra in på 1890-talet.119. 
Utsedd till tillsyningsman för anhållande av ”bettlare mm” 1879. Ledamot av 
kommunalnämnden 1879. Fick 1880 av kommunalnämnden ansvar för att 
inköpa biljetter till Amerika för fattiga som vill emigrera.120 
 
Ingemarsson Nordin, Carl (f 1858). . Hemkommen från Amerika1889. Skrevs 
vid utresan som dräng. Gift 1887 med Elna Svensdotter och tog tillsammans 
med henne över svärfaderns gård som åbo. Paret fick där två barn.  

Ett osannolikt levnadsöde 

Ett livsöde utmärker sig som en osannolik framgångssaga: 
 
Svensson, Sven Gustav (f 1871). Son till torpare i Hemlinge. Anställd som 
dräng i Högsma. Emigrerar ca 1900 till Amerika och arbetade där på jordbruk i 
fem år. Kom hem på ett kort besök men återvände till Amerika. Svensson 
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lyckades aldrig jobba ihop några pengar och drabbades dessutom reumatism 
och kunde förväntas tyna bort i fattigdom, men då blev han överkörd av en 
spårvagn som kapade benet. På sjukhuset infann sig en advokat som erbjöd sig 
att stämma spårvagnsbolaget vilket gick över förväntan. Den väl tilltagna 
ersättningen användes till biljett hem, inköp av fotoutrustning samt byggandet 
av en ateljé och ett boningshus i Glimåkra 1910. I kyrkoboken står en kort 
notering – träben. Svensson gifte sig 1909 med Anna Torstensson från 
Karseboda och paret fick 9 barn. Under många år framöver var Svensson byns 
fotograf och står för en stor del av bilderna från Glimåkra under första halvan av 
1900-talet. 121 122 

 

 

Exempel på tragiska livsöden 

Jag har även påträffat ett antal öden som visar på att inte alla lyckades: 
 
Ekberg, Karl Gustaf Wilhelm (f 1885). Dövstum, oäkta son. Modern kommer 
hem med honom 1892 och lämnar honom hos morföräldrarna på ett torp i 
Drakeberga. Flyttar 1904 till Kristianstad.123 
 
Cecilia (f 1885). Död vid hemkomsten till Högsma 1907.124 
 
Hanna (f 1880). Sinnessjuk vid hemkomsten till Görbjörnarp 1902. Samma år 
intagen på Lunds Hospital.125  
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