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Emigrantforskning
Börja på hemmaplan
Släktens samlingar
Leta brev, vykort och adressböcker. På gamla fotografier finns ofta fotografens namn och hemstad.
Fråga ut släktingar – kanske har kusiner eller sysslingar sparat gamla brev mm.
Var slog sig andra emigranter från samma ort ner? Fråga hembygdsforskare.
Om du hittar en gammal adress: Skriv ett brev till adressen, men klistra inte igen brevet – om inte adressaten eller dess ättlingar
finns kvar, kanske någon som vet vart de flyttat är nyfiken och öppnar brevet.
Husförhörslängder och flyttningslängder - Emibas
I husförhörslängden står oftast endast ”Amerika” i utflyttningskolumnen. Tänk på att även titta på utflyttningslängden.
Emigranter bytte ofta efternamn – på båten, vid landstigningen eller kanske redan i den svenska hamnen. Kvinnors
”dotternamn” ändrades ofta till ”sonnamn” redan vid utvandringen, t ex Johansdotter blev Johansson eller Johanson eller
Johnson. Persdotter och Persson ändrades ofta till Peterson i Amerika. Vid familjeutvandring antog hela familjen familjen
faderns efternamn.
Nu finns CD:n Emibas med 1.1 miljon svenska emigranter, excerperade ur husförhörslängder och i viss mån flyttningslängder.
Bouppteckningar, småprotokoll och dombokens inneliggande handlingar
Kontrollera om det finns en bouppteckning efter emigrantens föräldrar eller syskon utan bröstarvingar. Där kan finnas
upplysningar om emigrantens hemort. Om emigranten var delägare i en fastighet behövdes en fullmakt vid försäljning. En
sådan kan finnas i domstolens småprotokoll eller dombokens inneliggande handlingar. Tänk på att det ibland kunde dröja flera
generationer innan ett dödsbo skriftades.
SAKA, Svenskamerikanska kyrkoarkiv finns på mikrofilm på Svenska Emigrantinstitutet i Växjö. Många emigranter blev
medlemmar i svenska församlingar i USA eller Kanada. Medlemslängder och andra arkivalier för dessa församlingar kan ge
värdefulla upplysningar. Dataregister till SAKA har tagits fram för att underlätta sökningen.
Sök själv i databasen på Utvandrarnas hus i Växjö
Svenskamerikanska tidningar mm
Att hitta en ”obituary”, dödsruna, för en avliden emigrant kan ge upplysningar om dödsfallet, begravningen, barn och barnbarn
mm. Svenska Emigrantinstitutet har många tidningar på mikrofilm och även dataregister till några.
Även svenskamerikanska föreningars och ordenssällskaps medlemlängder och protokoll finns i Växjö.
CD-Emigranten och Emigranten Populär
Till de svenska passagerarlistorna finns register på CD-Emigranten och Emigranten Populär. Med hjälp av biljettnumret kan
man få fram personer som reser tillsammans. Ofta anges destinationsort i Amerika, vilken dock ofta inte alltid är densamma
som slutdestinationen. På dessa CD finns även passagerare som reste med Svenska Amerikalinjen, sjömän som rymt i
utomeuropeiska hamnar, passjournalet 1783-860, medlemmar i Vasaorden i Amerika, Emibas Göteborg och Värmland.
Emigranten Populär innehåller även emigrantagenterna Bröderna Larssons brevskrivarregister.

Passagerarlistor
Danska emigrantarkivet med bl a de danska passagerarlistorna. (Gratis).
http://www.emiarch.dk/home.php3 Välj Databases. Fyll i så få uppgifter som möjligt i formuläret.
Norska digitalarkivet, passagerarlistor från flera norska hamnar (Gratis)
http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebMeta.exe Välj Kjeldekategori: Emigrantar och sedan Vis alle 88.
Hamburgs passagerarlistor via Ancestry (avgiftsbelagd)
Castle Garden http://www.castlegarden.org/ Castle Garden i New York var mottagningsstation för 10 miljoner immigranter
1830-1891. (Gratis, registrering krävs)
Castle Garden http://stevemorse.org/ellis/cg.html har bättre sökmöjligheter är föregående länk. (Gratis, registrering krävs)
Ellis Islands officiella hemsida. (Gratis, registrering krävs) http://www.ellisisland.org/default.asp
Ellis Island, inkommande emigranter till New York 1892-1924, ofta med detaljerad information om destination i USA. Har
bättre sökmöjligheter än föregående. (Gratis, registrering krävs)
http://www.jewishgen.org/databases/eidb/ellis.html Sök på många olika kombinationer.
Passagerarlistor, bl.a. emigranter som anlände till New York 1850-1957 och även en del andra hamnar i USA.
(Avgiftsbelagd via Ancestry) http://www.ancestry.com/search/rectype/immigration/default.aspx
Bostons passagerarlistor 1820-1943 http://content.ancestry.com/iexec/?dbid=8745&htx=List&ti=0 (Avgiftsbelagd via
Ancestry)

Canadian Immigrant Records, Part One, emigranter 1780-1906. http://www.ancestry.com/search/db.aspx?dbid=3795
(Avgiftsbelagd via Ancestry.) http://www.theshipslist.com/Research/canadarecords.htm
Brittiska passagerarlistor http://www.findmypast.com Här kan man även hitta missionärer som reser till fjärran länder.
Flera passagerarlistor bl a Titanic http://home.att.net/~wee-monster/onlinelists.html
Australiska passagerarlistor http://content.ancestry.com/iexec/?htx=List&dbid=1204&offerid=0%3a7858%3a0
Pass behövdes inte 1860-1914. Läs mer på http://www.statensarkiv.se/Sve/Hitta-i/pass.pdf

Folkräkningar - Census
Census, finns i USA för jämna 10-tal år. Ibland finns även federala census för årtal som slutar på 5. Svenska Emigrantinstitutet
har census för 1850, 1860, 1870, 1880, 1900 och 1910 på mikrofilm, företrädesvis svenskbygderna. Amerikanska census finns
som dokument på internet, men man behöver helst bredband för att ladda upp sidorna på skärmen. Gå till
http://www.ancestry.com
•1790, •1800, •1810, •1820, •1830, •1840, •1850, •1860, •1870, •1880, •1890 (endast fragment), •1900 (mycket bra), •1910,
•1920, •1930 (senare census är sekretessbelagda) Alla är indexerade.De skannade censussidorna är endast tillgängliga mot
betalning. Man kan söka och få fram namnlistor gratis men sedan måste man betala.
http://landing.ancestry.com/multisubs/subscribe.aspx?html=abmremove&sourcecode=PLANS&SourceId=&TargetId=#top
visar vad det kostar att ansluta sig till Ancestry (ca $ 155 per år)
1880 års census gratis hos mormonerna http://www.familysearch.org/
Kanadensiska census http://www.censusfinder.com/canada-census-records.htm
Flera census US Census Help, Links & Online Records http://home.att.net/~wee-monster/censuslinks.html

Militära länkar
World War I Draft Registration Cards 1917-1918. Här finns män födda mellan ca 1872-1900 med exakt födelsedata och
födelseplats http://content.ancestry.com/iexec/?htx=List&dbid=6482&offerid=0%3a7858%3a0
US World War II Army Enlistment Records 1938-1946 Det finns 4.169 svenskfödda I databasen. Ancestry.com - Search
U.S. World War II Army Enlistment Records, 1938-1946
World War II Prisoners of War Fångar i andra världskriget 1941-46 http://www.ancestry.com/search/db.aspx?dbid=8919
Online Searchable Military Records & Databases - USA http://home.att.net/~wee-monster/military.html

Födda-Vigda-Döda Vital records
Social Security Death Index SSDI med namn på avlidna personer med socialförsäkring 1962 -2007.
http://www.ancestry.com/search/db.aspx?dbid=3693 (avgiftsbelagd via Ancestry)
Cook county records födda 1872-1933, vigda 1872-1958, döda 1872-1988 http://cook.illinois.staterecords.org/
Avgiftsbelagd.
Online Serchable Death Indexes for the USA – en förteckning över dödsregister, dödsrunor, bouppteckningar, dödscertificat
från hela USA, uppdelad på gratisregister och abonnemangsregister.http://home.att.net/~wee-monster/deathrecords.html
Online searchable birth and marriage records indexes for the USA Födelse och vigselböcker.
http://home.att.net/~wee-monster/vitalrecords.html (gratisregister och abonnemangsregister.)
Vigda i Illinois 1763-1900 (Gratis)
http://www.cyberdriveillinois.com/departments/archives/marriage.html
Döda i Illinois 1916-1950 (Gratis)
http://www.cyberdriveillinois.com/departments/archives/idphdeathindex.html
Födda-vigda-döda i Winnebago co, Illinois (Rockford) http://files.usgwarchives.org/il/winnebago/vitals/
Födda-vigda-döda i Winnebago co, Illinois http://www.comportone.com/
Döda i Kalifornien 1940-1997 (Avgiftsbelagd via Ancestry)
http://www.ancestry.com/search/rectype/inddbs/5180.htm
Minnesota death certificates (Avgiftsbelagd via Ancestry, gratis via denna länk)
http://people.mnhs.org/dci/Search.cfm
New York City Death Records Search 1891-1948 includes: 1891-1894 Manhattan Only; 1895-1897 Manhattan & Brooklyn
Only; 1898-1948 All Boroughs http://www.italiangen.org/VRECLIST.stm (Gratis)
New York City Marriage Records Index presently includes: New York City Grooms 1908-1936 (all 5 Boroughs), Kings
County (Brooklyn) Grooms & Brides 1895-1897 & Manhattan Grooms 1895-1897
http://www.italiangen.org/NYCMarriage.stm
GENDIS (Genealogical Death Index System) for Michigan 1867-1897
http://www.mdch.state.mi.us/pha/osr/gendisx/search2.htm
Arizona death and birth certificates genealogy.az.gov
Missouri death certificates 1910-1955 http://www.sos.mo.gov/archives/resources/deathcertificates/

Pass och medborgarskap

Passansökningar, U.S. Passport Applications, 1795-1925, med fotografier. Sökbart bl a på ort i Sverige.
http://content.ancestry.com/iexec/?htx=List&dbid=1174&offerid=0%3a7858%3a0 Avgiftsbelag via Ancestry.
Ansökningar om medborgarskap Online Searchable Naturalization Indexes & Records http://home.att.net/~weemonster/naturalization.html
Kanadensiskt medborgarskap 1915-1932 http://naturalizationrecords.com/canada/

Kyrkor, kyrkogårdar och begravningsbyråer
Kyrkor kan det löna sig att kontakta. Adresser till luterska kyrkor finns på http://www.lutheransonline.com/ klicka på
Lutheran Church Directory. Många fd svenska församlingar finns ofta under rubriken ELCA.
Det finns även en släktforskningssida där man kan lägga ut frågor.
Kyrkogårdarna har ofta ett kontor med god ordning på begravda och gravrättsinnehavare. På internet läggs fler och fler
gravstensinventeringar ut. Lokala inventeringar hittar man på http://www.cyndislist.com/cemetery.htm#Locality
Via USGENWEB http://www.usgenweb.org/ kan du klicka dig fram till rätt stat och county och där hitta adresser och ibland
gravstensinventeringar.
Gravstensinventeringar eller http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?page=gs&
Sök även på http://www.accessgenealogy.com/cemetery/
Begravningsbyråer I USA använder släktforskare ofta begravningsbyråerna för att skaffa information om efterlevande till en
avliden. Adresser hittar du här http://www.funeralnet.com/

Tidningar och telefonkataloger
Obituary collection, dödsrunor från dagstidningar. Innehåller mest nyligen införda noteringar.
http://www.ancestry.com/search/obit/
Obituary Daily Times dödsrunor http://obits.rootsweb.com/
Chicago Tribune http://pqasb.pqarchiver.com/chicagotribune/advancedsearch.html
Telefonkataloger 1994 och 2000 finns på Ancestry.
Aktuell telefonkatalog finns på http://www.whitepages.com Där kan man mot betalning få fram detaljer om personerna t ex
ur kriminalregistret eller detaljer om tidigare adresser och andra boende på samma adress.
Andra telefonkataloger mm http://www.freeality.com/findt.htm
Adresskalendrar City directories finns på lokala bibliotek.

Släktforskning i Kanada
Bibliotek och arkiv i Kanada
http://genealogy.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ&sdn=genealogy&zu=http%3A%2F%2Fwww.archives.ca%2F02
%2F0201%255Fe.html (Gratis)
Geneas database Passagerarlistor, census mm
http://genealogy.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ&sdn=genealogy&zu=http%3A%2F%2Fwww.ingeneas.com%2Fi
ngeneas%2Findex.html (Gratis sökning, utdrag kan beställas)
Kanadensiska passagerarlistor http://www.theshipslist.com/Research/canadarecords.htm
Kanadensiska census http://www.censusfinder.com/canada-census-records.htm Även mormonerna har kanadensiska census.
Swedes in Canada http://www.swedesincanada.ca/
Kanadensiskt medborgarskap 1915-1932 http://www.collectionscanada.ca/genealogy/022-505-e.html
Sök på namn eller skriv bara in Country: Sweden

….. och mycket mera
Ancestry.com, massor av databaser med över 2 biljoner namn från hela världen. Delvis avgiftsbelagd.
http://www.ancestry.com/ eller http://www.ancestry.se (svenska)
Födda-vigda-döda mm från hela världen http://www.worldvitalrecords.com/
Onlinedatabaser http://home.att.net/~wee-monster/databases.html En mycket bra sammanställning.
RootsWeb med bl a WorldConnect Project, släktutredningar från hela världen.
http://www.rootsweb.com/ Välj t ex Search family trees.
Morses webpages innehåller bl.a. smarta sökmenyer för New York City och Illinois, samt Ellis Island/
http://www.stevemorse.org/index.html
Mormonernas databaser (Gratis)
http://www.familysearch.org/ Klicka på Sök. Välj Ancestral file eller Pedigree Resource File.
USGENWEB där man stat för stat och county för county kan hitta lokala databaser, adresser till släktforskarföreningar,
bibliotek, begravningsbyråer, kyrkor, kyrkogårdar mm.
http://www.usgenweb.org/ Välj State och sedan County.
Ancestry message board som närmast kan jämföras med vårt Anbytarforum
http://www.ancestry.com/share/
GenForum Frågelåda där du kan lägga in förfrågningar och läsa och besvara andras frågor
http://genforum.genealogy.com/ Pröva Countries och sedan Sweden.
RootsWebs message board anbytarforum http://boards.ancestry.com/mbexec/script/main/rw

Gratissidor för släktforskning med bl a länk till sökning av stupade inom samväldet i första och andra världskrigen.
http://genealogy.about.com/cs/free_genealogy/a/free_sites.htm
Cyndi’s List – över 220.000 släktforskningslänkar över hela världen. Gratis http://www.cyndislist.com/
County-sök för sökning av orter i USA
http://geonames.usgs.gov/pls/gnis/web_query.gnis_web_query_form
Mapquest om du söker en karta eller vägbeskrivning http://www.mapquest.com/
Nätportalen RÖTTER – http://www.genealogi.se Tryck ”Länkar”, därefter: Utländska
Arbetsinvandrare i Danmark http://ddd.dda.dk/

Om du ändå inte lyckas hitta släkten i Amerika, kanske dom kan hitta dig. Lägg ut många frågor på olika
ställen på nätet med ordentliga adresser att svara till. Ett tips: Sätt upp ett anslag vid din kyrka ”Söker du dina rötter i vår bygd”
på svenska och engelska. Erbjud din hjälp med släkt- och hembygdsforskning. Ett annat tips: Titta i kyrkans gästbok. Kanske
har dina släktingar varit på besök någon gång utan att hitta dig!
Vill du ha Emigrantforskning Tips och länkar (klickbara länkar) via e-post?
Hör av dig till Anna-Lena Hultman via annalena@genealogi.se

Lycka till med emigrantforskningen!

