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Utvandring från Österplana socken under 1800-talet

Den våg av utvandring från Sverige, främst till Nordamerikas Förenta Stater, som börjat 
ganska beskedligt under 1850-talet och 1960-talet, nådde sin kulmen år 1887. Det året 
utvandrade 50 800 personer motsvarande 11 % av Sveriges dåvarande befolkning. År av
missväxt och rykten om stora nyodlingsområden, som väntade på att utnyttjas i det 
stora landet i väster väckte äventyrslusten hos många med förhoppningar på ekonomiska
framgångar genom att pröva på något nytt. ”Amerikabreven” och tidtals rikt flöde av 
pengar från tidigare utvandrare till släktingar i hemlandet verkade också lockande. Det 
hela var som ett lotteri med lockande höga vinster. Lyckas jag inte, så vänder jag hem 
igen. – Den tanken fanns säkert hos många utvandrare. Ofta blev inte heller livet i et 
stora landet riktigt så, som man från början tänkt sig. Men förvånansvärt få återvände till
hemlandet. Ibland hände det, men efter något år reste man  kanske ut igen.

De sociala och ekonomiska förhållandena i Sverige var utan tvivel av stor betydelse för 
massutvandringen. Detta kan i viss mån förklara att utvandringen ofta blev särskilt stor i 
vissa områden av vårt land, där människorna hade det särskilt svårt med sin utkomst. 
Orsakerna kunde var många men en påtaglig roll spelade säkerligen den kraftiga 
folkökningen, som ägde rum under andra hälften av 1800-talet, medan industrialismen s 
utveckling i Sverige ännu låg i sin linda.

De första utvandrarna från Österplana socken utgjordes av en familj på fyra personer, 
som år 1869 reste från lägenheten Ledsängen nr 1 (Törnsäter 2:17) till Amerika. Mannen
hette Pehr Svensson, född i Forshem 1824-07-14 och hustrun Lovisa Nilsdotter, född i 
Björsäter 1837-04-12. Av barnen var pojken Johan August sju år och flickan Anna 
Charlotta ännu ej fyllda två år. Tre år tidigare hade Pehr Svensson köpt det lilla stället i 
Ledsängen. Detta sålde han nu och begav sig i väg med sin familj till det tos ra, okända 
ländet i väster.

Vid 1869 års slut hade Österplana socken en folkmängd av 1 049 personer. Detta antal 
ökande under 1870-talet med ett 100-tal. Den påbörjade utvandringen var emellertid 
rätt blygsam under detta årtiend, endast 17 personer, varav 9 män och 8 kvinnor. Vissa 
år fanns det inga utvandrare, vilket hände år 1871, 1877 och 1878. År 1879 utvandrade 
fyra personer. Men året därpå, alltså 1880, inträffande något överraskande. 
”Amerikafebern” blossade upp som genom ett trollslag. För Österplana socken blev året 
ett rekordår för utvandringen, då helt plötsligt ej mindre än 59 personer begav sig iväg 
till Amerika. ”Febern” fortsatte de två följande åren: 1881 med 39 och 1882 med 35 
utvandrare. Under dessa tre år utvandrade således 133 personer, vilket är ej långt från 
hälften av alla de 300 som utvandrade under hela 1800-talet. ”Febern” var nu över och 
år 1883 utvandrade endast fyra personer från socknen. Orsaken till de tre årens 
utvandringstoppar är svår att förstå annat än som masspsykos, all den stund 
konjunkturerna voro på uppåtgående såväl i Sverige som i utlandet.

En ny topp i utvandringen fick vi år 1890, då 20 personer utvandrade. Sedan minskade 
utvandringen åter och fortsatte i ganska ringa omfattning ett stycke in på 1900-talet för 
att snart helt upphöra.

Ättlingar till utvandrarna, även i tredje och fjärde led, tycks vara mycket intresserade av 
sina förfäders svenska hembygd. Många av dem har särskilt under senare år kommit på 
besök för att uppsöka de platser, där deras mor- och förförälders föräldrar föddes och 
växte upp. Och så har man velat komplettera sina genealogiska stamtavlor.

Detta har kunna ske här i Sverige mycket tack vare de mormoner av svensk 
härstamning, som slagit sig ner i ”mormonstaten” Utah i USA. Dessa ha bl.a. även av 
religiösa skäl anslagit åtskilliga millioner för att underlätta sökandet efter sina anfäder i 
Sverige. Vi bör därför vara synnerligen tacksamma för att dessa svenskättlingar bekostat
den ofattande mikrofilning av våra svenska husförhörslängder och övriga kyrkoböcker, 
som därigneom blivit tillgängliga i våra kommunbibliotek i hela landet. Allt flera svenskar 
ägna sig nu åt genealogisk forskning och utnytta den möjligheten, som beretts av 
svenskättlingarna i Utah, där för övrigt även ett 20-tal mormoner från österplana socken 
på sin tid slog sig ner.
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