
Emigrantforska!
Måste jag använda betaldatabaser?
Finns det några genvägar?
Tips och trix
för den vetgirige

Om forskning i USA.



Det finns förvisso mycket skrivet om detta. Släktforskarförbundet 
har givit ut handböcker.
Måste man använda betaldatabaser? Nej, men det underlättar
mestadels, men det är en kostnadsfråga, jag tänker då på 
abonnemang hos Ancestry eller My Heritage, giganterna på 
området. 
En gratis databas är Familysearch.org. Den har ”ryckt upp sig” 
på senare år och innehåller många delar, som även finns hos 
giganterna jag nämnde. Men precis som i alla sammanhang, allt 
finns inte på nätet!



Hemläxan gjord? Viktiga pusselbitar!

 Namn, födelsetid, födelseort, utvandringsdatum enl. hfl o/e flyttlängd.

 Föräldrars namn, födelsedata,  är de döda?

 Om föräldrar döda efter emigrantens avresa – kolla bouppteckningar.

 Syskon som emigrerat? Namn, födelsedata, utrest när? Varthän?

 Ogift barnlöst syskons bouppteckning?

 Kom emigranten åter till Sverige?  Kolla Sv.Dödbok 7, Emiweb (på biblioteken 
såsom på Rötteravdelningen, Väven i Umeå)

 Något speciellt resmål för emigranter från viss socken? Hör med lokal släktforskarförening 
o/e hembygdsförening!

 Emigranten Populär  – passagerarlistor (finns också hos ArkivDigital),  på datorer på 
Rötteravdelningen på Väven i Umeå eller annat bibliotek / innehåll:Poliskamrarnas listor 
över emigranter!/

 Gamla Amerika-brev, fotografier







Post 67124

Bergström, Per
Arbetare (gift man)

f. 5/11 1860 i Umeå landsförs, Västerbottens län 
(Västerbotten)

Utvandrad 11/6 1892
från Sandvik, Umeå landsförs, Västerbottens län 
(Västerbotten)
till Nordamerika

Källa: Husförhörslängd, s. 2510

Emibas emigrationsakt: Umeå landsförs AC 1892 029

Onormerade namnformer:

Födelseförsamling: Umeå Land

EMIBAS



Emigranten Populär 

Emigranten Populär

Efternamn:   BERGSTRÖM
Förnamn:     P
Ålder:       32            Kön: M
Född: 1859/1860
Församling:  UMEÅ    Län: AC
Titel/Anm:   
Utresehamn:  GÖTEBORG
Utvandrdag:  1892 07 05
Destination: PRENTICE
Medåkande:   JA
Källkod:     48:475:49201



Mot Norra Amerika

 Utresa Göteborg, Stockholm, Malmö, Köpenhamn, Hamburg

 I norra delen av Sverige ibland utresa via Bergen el. Trondheim

 Ingen direkt trafik från Sverige t. USA o Kanada förrän 11 dec. 1915. 

 Göteborg – Hull- - byte till tåg t. Liverpool eller Glasgow, nytt fartyg ---- till 
Quebec, New York, Boston, Philadelphia.



Framme?

 Gratis-sök gällande ankommande passagerare till USA (New York o. Boston)  på  
Familysearch.org   ( obs! skapa konto hos Familysearch!) 

 Eller gratis här också https://heritage.statueofliberty.org/passenger

 /gamla Ellis Island –databasen i modern upplaga.  Från 1892 ---

 Tidigare ankomst:  http://www.castlegarden.org/searcher.php före 1892 
och mestadels dålig indexering.



Ellis Island



Vad kan du finna i gratisdatabaser och 
via andra hemsidor?

 Ankomst till amerikansk eller kanadensisk hamn:   New York, Boston, Quebec 
m.fl.

 uppgifter om födde/vigde/döde,  mycket olika för delstaterna

 var någon bott -- via folkräkningar (vart tionde år, senast tillgängliga är 1940)

 militära uppgifter om mönstring,  WW1 och WW2

 medborgarskapshandlingar, passansökningar.

 Adresskalendrar för vissa städer

 Gravregister

 Tidningsnotiser (dödsrunor med mera)

 Släktträd



Dödsruna = obituary (obit)

 https://www.olsonfuneral.com/obituaries/Katherine-Schoenoff-Obituary-
33532/#!/Obituary



Familysearch – största gratisdatabasen

Du måste skaffa dig ett konto. Det är 
gratis!

https://www.familysearch.org/sv/





Lägg inte in för många detaljer när du 
söker!

Tänk även på: Såväl för- som efternamn kan vara  
”amerikaniserade”:
Åkerberg  --- Akerburg, Akerberg
Svensson – Swanson
Persson – Peterson, Pearson m.m
Karl – Charles
Gustaf  - Gus
Kerstin – Christina, Chris
Anna  - Anne, Annie
Johan - John



Undvik (oftast) exakta födelseår!

 Skriv hellre  1891 – 1895  än det exakta födelseåret 1893

 Varför?

 Folkräkningarna(Census)  (utom 1900) har bara ungefärliga 
åldersuppgifter

 I Census 1900 FINNS FÖDELSEÅR OCH MÅNAD NOTERAD

 OBS  allt finns ej på nätet!! Ge inte upp!



Gravsök

 https://sv.findagrave.com/

 https://sv.billiongraves.international/



Tidningar

 https://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican



 https://cdnc.ucr.edu/

 bra:  TIDNINGEN VESTKUSTEN  för Kalifornien

 https://chroniclingamerica.loc.gov/ Kongressbiblioteket.

GRATIS



Släktforskarföreningar/hembygdsföreningar/
lokala bibliotek

 Genealogy society +   ort  eller delstat     ---- Sök via 
Google

 Historical society +  ort eller delstat        -------- Sök via 
Google

 Public library + ort  ------------ Sök via Google



Register över släktforsknings-sajter, 
gratis och avgiftsbelagda – hela världen

https://www.cyndislist.com/



Är du inte på Facebook?

 Utmärkt frågeforum – skriv på engelska eller svenska:

 Sök medlemskap i gruppen!

 Swedish American Genealogy Group

 https://www.facebook.com/groups/239433885078

 /det finns fler grupper …./

 Men det finns ju även Rötters anbytarforum! https://forum.rotter.se/



Släktträd

 Åtskilliga hos Familysearch,  Geneanet, 
https://www.wikitree.com/ m.fl.



Googla mera!

 Benjamin Swanlund + Wisconsin 

 Eric Norden  + Wilmington

 Nels Peterson + Minneapolis + 1899

 Linda Lindgren + Nordmaling + Superior

 John Nordenfoss + ”Rice Lake”

 ”Seth Petrus Burstedt”



Är din plånbok rymlig finns det ju 
betaldatabaser!!

Ancestry.se     Ancestry.com
myheritage.se

OBS!!
ArkivDigital  - har en hel del  matnyttigt inför 
din emigrantforskning.



Emigrantforska gratis

Detta bildspel kan erhållas som PDF om du
e-postar till mig 

bo.nordenfors@gmail.com

SITT KVAR – DET KOMMER MERA


