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Vem, när och hur många emigrerade? 
 

Till Nya Sverige 1638-1655, som låg i nuvarande Delaware, var väl den första emigrationen? 
Några av de tidigast därefter kända emigranterna var: 
 

• 1838 Mönsterskrivaren Carl Friman och hans fem söner, som utvandrade från Stenhammar i 
Varnhem Västergötland till Wisconsin. 

• 1841 Gustaf Unonius, som utvandrade med sin familj och några studenter till Pine Lake i 
Wisconsin och grundade där ’New Upsala’.  

• 1845 Kvarnägaren Peter Cassel från Kisa som i Iowa grundade en koloni kallad ’New Sweden’. 
• 1845 Religiöse ledaren Erik Jansson från Biskopskulla i Uppland och trosfränder från Hälsingland 

emigrerade till Illinois där den ännu bevarade orten Bishop Hill grundlades. 
• 1850  När registreringen började, varierar antalet emigrerade beroende på varifrån uppgifterna 

är hämtade. Passagerarlistor, husförhör/utflyttningslängder, SCB statistik och andra. 
• 1850 Tom 1868 var utvandringen via Skånehamnar, Köpenhamn till Hamburg, ca 12 500. 
• 1869 Då Göteborg tillkommit utvandrade ca 30 000. Fram till 1940 blev Göteborg den stora 

utvandrarhamnen med Köpenhamn och några svenska hamnar till. Totalt utvandrade 1,4 
miljoner, till Amerika 1 022 906. 

  

 Ca 200 000 emigranter återvände igen till Sverige. 
 Från kyrkböcker födda i Malmöhus län 74 221 st, till Amerika 40 189, Danmark ca 30 000. 
 Från kyrkböcker födda i Kristianstad län 61 907 st, till Amerika 43 437, Danmark ca 15 000. 
  

Mottagningen i New York (andra städer ej medtagna) 
 

           – 1855  Innan mottagningsstationen Castle garden öppnades 1855 anlände immigranterna direkt in 
till Manhattans olika hamnar utan någon kontroll.  

  De som anlände efter 1820 togs upp på passagerarlistor. 
 

1855 – 1890 Den första mottagningsstationen för immigranter startades av staden New York den 1 
augusti 1855, och placerades i Castle Garden (idag Castle Clinton National Monument), 
längst ner på Manhattans södra ände. Castle Garden användes t.o.m. 18 april 1890.  

 

1890 – 1891 Var mottagningen flyttad till Barge Island, på Manhattans sydöstra del, under tiden som 
man byggde de första husen på Ellis Island.  

 

1892 – 1897 Den 01 Jan 1892 öppnades Ellis Island immigrationsstation. Den första immigranten som 
anlände till ön var "den 15 åriga irländska flickan med de rosafärgade kinderna", Annie 
Moore. Hon kom med sina två yngre bröder för att förenas med sina föräldrar i New Yorks 
stad. Första dagen anlände tre stora fartyg och 700 immigranter passerade genom Ellis 
Island. Detta första år passerade nästan 450 000 immigranter ön. 

 

1897 –  Den 15 juni härjade en omfattande brand på Ellis Island. Byggnaderna som var gjorda av 
trä förstördes totalt, troligen var det felaktiga dragningar av kablar som utlöste branden.  

  Många års immigrations dokument, ända sedan 1855, brann också upp. 
  Fem år hade gått sedan öppnandet och under dessa år hade ca 1.5 miljoner immigranter 

passerat på ön.  
 

1 897– 1900 Det gamla Immigrationskontoret på Barge Island fick åter öppnas under tiden som Ellis 
Island återuppbyggdes. 

 

1900– 1954  Den 17 december 1900 öppnades huvudbyggnaden som nu var byggd att kunna motstå en 
brand. Denna dag registrerades 2251 immigranter.  Ellis Island var mottagningsstation 
ända fram till november 1954. Rekordåret 1907 mottogs ca 1,25 miljoner immigranter. 

  Mellan 1892 och 1954 mottogs 12 miljoner immigranter. 
 När USA gick med i första världskriget 1917 användes Ellis Island som sjukhus för armen 

men också som fångläger. De immigranter som ändå kom trots kriget registrerades ombord 
på fartygen. 1920 återupptogs Ellis Island som immigrations center. 
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12.Ellis Island, New York 1892-01-01 till 1955 
https://www.libertyellisfoundation.org/passenger  (fri registrering) 

 * sök First namn, Last name, Year of arrival        . Inga å, ä och ö 

 

 

Blockschema om hur man kan hitta sina släktingar i Amerika, 1850-1940. 
 normal sökväg. alternativ sökväg.     1. ,2. etc mer info finns på nästa sida. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
   

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
   21, 22, 23 

   Se nästa sida 

 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                   
   
 

 
 

2. Fråga äldre släktingar - ej så erfarna släktforskare 
Starta med ett släktnamn och var personen bodde senast, eller 
allra bäst med födelseförsamling och födelsedatum. 
 

 
6. Sveriges dödbok (DVD) 

Kolla födda före 1916(-1940). 
ca 200 000 återvände  

3. Födelseböcker 
Kolla födda före 1945  
Hitta bostadsorten.  

0. Erfarna Släktforskare 
Ta fram din(a) emigrant(er). 
Välj ett namn! Gå till Amerika! 

4. Husförhörslängder/Församlingsböcker 
Här finns familjen & uppgifter om denna, 
bl.a. de viktiga flyttningarna med datum. 

5. In - utflyttningslängder 
Här kan finnas fler uppgifter  
om flytten mellan församl. 

7. Obefintlighets- 
    längden 
”Försvunnen” 

10. EmiWeb (26 db) abonnemang behövs 
i ”Passagerarlistor för svenska hamnar” sök för: 

1850-1868, * efternamn, utreseår, alt. förnamn tex J 

1869-1940, * församling,  utreseår 
i ”Den danska emigrantdatabasen” sök för: 

1869-1940, * för och efternamn samt utreseår 
i ”Emigranter i svenska kyrkböcker”  

1836-1895, * efternamn och födelseförsamling 
 

11. Castle Garden, New York 1855-08-01 t.o.m. 1991 
https://www.stevemorse.org/ellis/free.html?port=1849782 

 * sök efternamn, inreseår between and.    Inga å, ä och ö. 
 

 

14. US Census 1790-1940 (folkräkningar, sök i alla samtidigt) 

https://www.findmypast.com/  (fri registrering). Klicka på ”Search” och ”Census 
Land & Substitutes” * sök Last name, birth ± 2 yrs, World, till höger Sweden  

8. Bouppteckning 
Leta efter en  
adress i Amerika 

13. Svenskar i USA 1940 
Som är födda i Sverige 
ArkivDigital, abonnemang. 

 

15. US State & County 
https://www.publicrecordcenter.com/ 

Tex Vital Records och många fler. 

16. Kyrkogårdar 
https://billiongraves.com/    
https://www.findagrave.com 
 
https://www.findagrave.com 
 

 
https://www.findagrave.
com 
 

17. SwedGen 
http://www.swedgen.se/ 

Emigrantforskning 

19. Välj andra sökvägar i USA. a. https://www.stevemorse.org/index.html  
 

  b.  http://www.usgenweb.org/ 
http://www.stevemorse.org/index
.html 
 

 20. Svensk-Amerikanska tidningar (300 000 sidor)   http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican 
      Amerikanska tidningar (15000 tidningar)              https://www.newspapers.com/ 

1. Family Search 
https://familysearch.org/search 
https://familysearch.org/tree/find/name  
* sök namn och Sweden 

9. Polislistor emigranter 1859-1940       
Svenska hamnar 
         ArkivDigital abonnemang 
Fr. Svenska hamnar 

 18. Insurance maps: https://www.loc.gov/collections/sanborn-maps/                            (1800-2000)                               
Gratis. Husadress behövs från US Census. Välj Stat-County-Stad och adress. (Bäst mellan 1890-1920) 
 
 

https://www.libertyellisfoundation.org/passenger
https://www.findagrave.com/
https://www.findagrave.com/
http://www.emiweb.eu/EmiWeb/showedenmark.x
http://www.emiweb.eu/EmiWeb/showemigration.x
https://www.stevemorse.org/ellis/free.html?port=1849782
https://www.publicrecordcenter.com/
https://billiongraves.com/
https://www.findagrave.com/
https://www.findagrave.com/
https://www.findagrave.com/
https://www.findagrave.com/
https://www.findagrave.com/
https://www.findagrave.com/
http://www.swedgen.se/
https://www.stevemorse.org/index.html
http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican
https://www.newspapers.com/
https://familysearch.org/search
https://familysearch.org/tree/find/name
https://www.loc.gov/collections/sanborn-maps/
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Kontrollera först via bl.a. Husförhör att sökt person är registrerad som flyttat till Nord Amerika eller 
annat land utanför Sverige eller gå direkt till någon av nedanstående för vidare sökning: 
 

EmiWeb (10 föreg. sida), https://emiweb.se för att få ytterliga uppgifter. (abonnemang erfordras) 
 

Castle Garden t.o.m. 1891 (11 föreg. sida), alt. sökadress: https://castlegarden.org/searcher.php 
Kostar f.n. inget. Skriv * i.st. för de svenska bokstäverna å, ä, ö.  
Tyvärr verkar det svårt att få träff på sökta namn. Kan bero på att namnet stavats på annat sätt vid 
registreringen eller man har angett annat namn än vad som står i de svenska kyrkböckerna. 
 

Ellis Island fr.o.m. 1892 (12 föreg. sida) https://www.libertyellisfoundation.org/passenger 

Kostar f.n. inget att söka i. 
 
21. Ancestry, avgiftsbelagd, https://www.ancestry.se 
har skannat och indexerat ett antal svenskamerikanska (SAKA) kyrkböcker. Materialet kommer mest från 
Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota och Wisconsin. De innehåller ungefär samma uppgifter som finns i de 
svenska kyrkböckerna. 
 

Följande register finns skannade, sök först på så lite information som möjligt: 
U.S. Evangelical Lutheran Church in America, Swedish American Church Records, 1800-1946,  
ca. 3,5 miljoner poster. https://search.ancestry.com/search/db.aspx?dbid=61586 
U.S. Evangelical Free Church of America, Swedish American Church Records, 1800-1946,  
ca 7800 poster. https://search.ancestry.com/search/db.aspx?dbid=61616 
U.S. Evangelical Cavenant Church, Swedish American Church Records, 1868-1970,  
ca 128000 poster. https://search.ancestry.se/search/db.aspx?dbid=61586 
U.S. Evangelical Lutheran Church in America, Church Records 1781-1969,  
ca 8,9 milj. poster med minst 166 000 svenskfödda personer. 
https://search.ancestry.com/search/db.aspx?dbid=60722 
 
Som vanligt är det inte helt lätt att söka i de amerikanska registren. De svenska registren ingår. 
De abonnemang som kan beställas är antingen Sverige - eller World Deluxe abonnemang.  
 
OBS att alla abonnemang på Ancestry måste sägas upp annars förlängs månads eller helårspriset 
hela tiden vid varje ny månad eller varje nytt år.  
 
 
 
 
 
 
Alternativ till 14. 
 
 
 
 
 
 

 
Alternativ till 11. 
 
 
 

23. US Census 1790-1940  (folkräkningar, sök i alla samtidigt)  https://www.censusrecords.com  
Registrering erfordras (gratis). Tillgång till alla uppgifter avgiftsbelagt. Kamerasymbolen med 
originaldokumentet och boksymbolen är i vissa fall fria. Prova även https://familysearch.org/search 

 

Starta sökningen med att klicka på ”Search” i menyn överst, ange namnet från Castle Garden eller 
Ellis Island samt födelse år - välj ± 2 år. Beroende på antalet träffar kan sökningen begränsas med 
ett antal olika parametrar.  
 
 

22. ArkivDigital avgiftsbelagd, https://app.arkivdigital.se/volume-collections?country=4&search=true 

har skannat och indexerat ett antal svenskamerikanska kyrkböcker. Materialet kommer f.n. från 
Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Oklahoma, South Dakota och Wisconsin. 
 
Kolla vad som finns! 
 
 

24. Castle Garden, New York 1855-08-01 t.o.m. 1991  https://www.castlegarden.org/  
Inga träff, verkar inte finnas längre!!!! (Spärras av Windows?) 
 

https://emiweb.se/
https://castlegarden.org/searcher.php
https://www.libertyellisfoundation.org/passenger
https://search.ancestry.com/search/db.aspx?dbid=60722
https://www.censusrecords.com/
https://familysearch.org/search
https://www.castlegarden.org/
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Beskrivning på hur man kan hitta släktingarna i Amerika 
 

En av anledningarna att jag började med släktforskning var att släktingar både på min mors och fars 
sida trodde sig veta att någon i släkten flyttat till Amerika men sedan aldrig hörts av. 
Det är väl ganska vanligt att man känner till att någon flyttat men sedan inte vet mer. Inte så 
konstigt när mer än 1 miljon svenskar emigrerat till Amerika.  
Min morfars barn med första hustrun fick ett s.k. Amerika-arv 1941 men dokumentationen saknas.  
Kontakten med Amerika-fararna på den tiden var brevledes men även med vykort runt 1900 och 
senare. Säkert har många Amerikabrev mm försvunnit i både städningar och dödsborensningar. 
 

Sökning mellan 1850 – 1950, immigranter till New York  
Beskrivning av de vanligaste sätten att göra eftersökningar med start från källan i Sverige. 
Det finns även många andra dokument som kan innehålla uppgifter om emigranterna. 
Bokstäverna efter huvudrubriken anger för ”(a)” att privat abonnemang erfordras, ”(b)” finns i regel på 
bibliotek med släktforsning på programmet, ”(k)” köp av CD/DVD eller USB erfordras, ”(f)” fritt att söka i, 
men registrering kan behövas. 
 

0. Vana släktforskare 
Som van släktforskare har du så klart alla dina emigranter noterade och i många fall även 
hittade i Amerika. Saknas någon person är kanske något av alternativen nedan lämpligt att 
börja med. De flesta går nog direkt till passagerarlistorna. Testa först EmiWeb. 

 

1. Family Search (f) 
En gratis sida men en registrering behövs. Här kan du eventuellt hitta dina släktingar eller lägga 
in dina egna svenska släktingar. Det fordrar naturligtvis att dina släktingar i Amerika har lagt in 
sina anhöriga och kanske även släktingarna i Sverige. 

  

 Sök här: https://familysearch.org/search (hitta valfri släkting). Prova denna sökning först. 
 Sök här: https://familysearch.org/tree/find/name (hitta släkting i annans antavla) 

Svår att söka i för att få så få träffar som möjligt. 
Sök enkelt, börja med First Name och Last name och Place of birth: Sweden.  
Det blir många träffar, lägg sedan till Birth year först ett på ± 3 år sedan tex rätt år. 
Lägg till Male eller Female under Sex, träffarna blir nu mindre men kanske för många att leta i.  
Lägg nu till eller ändra stavningen på namnet. OBS. att namnet i Sverige kan ha ändrad stav-
ning i Amerika eller har omvandlats till ett helt annat namn. Prova tex att ändra stavningen, min 
släkting Cecilia Nyström blev i Amerika Lucille (Cecilia) Quintin dvs hon hade gift sig, inte lätt att 
hitta. Nils blev Nels. Även efternamnet kan ha annan stavning. 
Klicka nu på Collection för att se i vilka dokument som träffarna finns.  
Kryssa i vilka som är intressanta att kolla. Glöm ej att Klicka på ”Filter These Results” för att se 
om önskat namn finns med.  
Längst till höger finns originaldokumentet, klicka på detta       för att se alla uppgifterna eller 
ladda ner det.  

 

 2. Fråga äldre släktingar (f?). 
De vet säkert eller har hört talas om att någon släkting rest till Amerika eller finns där och 
kanske har de sparade brev, foton eller andra dokument, t.ex. bouppteckningar som brukar 
sparas. Vad som behövs är ett namn med födelseförsamling, boendeort eller någon annan 
uppgift, annars utgå från ditt egna, föräldrarnas eller farfars/farmors eller morfars/mormors 
eller andra släktingars namn och leta bakåt i tiden under punkt 4 till 1850 eller däromkring. 
Nu när har vi ett namn finns det så klart olika vägar fortsätta på. Om personen är född efter 

https://familysearch.org/search
https://familysearch.org/tree/find/name
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1867 och församlingen är känd, kan man faktiskt gå direkt till fartygens passagerarlistor som i 
inresehamnen New York, via Castle Garden och Ellis Island, är fria att söka i.  
Det är nog lättare att börja i EmiWebs ”Passagerarlistor för svenska hamnar” 1850-1940. 

  Vi som vill ha bättre koll och verifiera att vi hittat rätt person fortsätter lämpligen under 3’an 
  och 4’an. 
 
3.  Födelse- och dopbok (ab). (hos ArkivDigital {AD} eller SVAR)  
 Om man nu vet namn, födelseförsamling och kanske födelseår eller datum kan man i de flesta 
 fall också hitta bostadsorten, men den finns inte alltid angiven i alla församlingar. Det finns ju  
 naturligtvis även andra vägar att hitta rätt bo-adress tex i 1880-1910 Sveriges befolkning (CD) 
 vart 10’de år eller hos AD, ”Befolkningen i Sverige 1880-1920”. 
 

4. Husförhörslängder/församlingsböcker (ab). (hos ArkivDigital {AD} eller SVAR) 
 Nu när namnet finns, med församling, födelsedatum och bostadsort så kan man börja leta,  
 framåt till ca 1940 eller bakåt till ca 1850 efter utflyttade till Amerika (N.A alt. USA). Har man 
 inte bostadsadressen är det bara att börja på sidan 1 tills man hittar rätt person och familj. Vad 
 vi också skall leta efter är familjemedlemmarnas noteringar om in- och ut flyttning till och från 
 andra församlingar, det var kanske därifrån flytten till Amerika skedde. Man blir kanske också 
 tvungen att flytta fram och tillbaka mellan steg 4 och 5 tills man hittar eventuella emigranter. 
 Nu när vi har namn, födelsedatum, födelseförsamling, utflyttningsort Amerika och datum för 
 flyttintyget gör vi två extra kontroller dels i flyttlängden och dels i Sveriges Dödbok. 
 

 5. Utflyttningslängder (ab). (hos ArkivDigital {AD} eller SVAR) 

 Kolla om det finns fler uppgifter om vår emigrant. 
 Kolla också om de som ”försvann”, (inte hittades i nästa husförhör) kan finnas antecknade, i 
 regel måste 5/10 år kollas. Troligen måste vi nu backa ett steg tillbaka till punkt 4 för att söka 
 vidare i husförhörs/församlingsböckerna. 
 

 6. Sveriges Dödbok 1860-2017 (kb).  (DVD eller USB som också kan köpas) 

 Beroende på om vår emigrant återvänt till Sverige (ca 200 000 gjorde det) kan han finnas i 
 dödboken. Sök på hans/hennes ”svenska födnamn” och ”födförsamling”. 
 Detsamma gäller för vår ”saknade” persson.   
 

 7. Obefintlighetslängder (ab). 
 Om prästen inte hittar någon församlingsbo där denne borde bo kan han ha antecknats i obe- 
 hörighetslängden. Det gäller även emigranter, det är inte säkert att de begärde flyttbetyg, det av 
 olika anledningar. Längden finns oftast sist i Husförhör/församlingsböckerna från ca 1895 men 
 också i särskilda böcker. Den vanligaste noteringen är då: ”vistas i Amerika eller på okänd ort”. 
  
 8. Bouppteckning (ab). (hos ArkivDigital {AD}) 

 Om inte dödsdatum finns i husförhörslängden/församlingsboken så gå till Död- och begrav-
 ningsboken och leta upp dödsdatum. Letar man sedan under bouppteckningar finns i de flesta 
 fall, mot slutet, ett Bouppteckningsregister, se om namnet finns med. I bouppteckningen finns 
 arvtagarna nedtecknade med bostadsort. För emigranter finns inte alltid adressen, då kan det 
 stå ”Vistas på okänd eller känd ort i Amerika”. Om adressen finns kan man söka direkt i US 
 Census, folkräkningarna.  
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 9. Polislistor emigranter 1859-1940 (ab) (arkivDigital under Emigranter) 
 Följande hamnar är registrerade: 
 Stockholm Ca 38000 poster från åren 1869-1940 
 Göteborg  Ca 1,24 miljoner poster från åren 1869-1951 
 Malmö Ca 169000 poster från åren 1869-1951 
 Helsingborg Ca 11000 poster från åren 1907-1908, 1929-1949 och 1956-1964 
 

10. Nordiska migrationsportalen EmiWeb (ab). (EmiWeb.eu, kan finnas på något bibliotek) 

Sök här: https://www.emiweb.se (abonnemang erfordras ca 500 kr/år). 
Innehåller 1 426 868 personer från olika hamnar.  
EmiWeb innehåller 26 olika samtidigt sökbara databaser.   
Vi har nu namn, födelsedatum, födelseförsamling, utflyttningsort och datum för flyttintyget. 
Bäst sökträffar ges i: (som I alla databaser sök först på så lite som möjligt) 
- ”Passagerarlistor för svenska hamnar” 1850-1940 (även Hamburg och Köpenhamn) för 

 * 1850-1868 Efternamn och utreseår, alt. lägg till förnamnets första bokstaven och val ”Börjar  
     med”.  Även utreseår och utresehamn1 i ruta församling går bra och val ”Börjar med” 
1) Sökalternativ hamnar: Malm, Stockh (bara 1864), Calm, Kalm, Hamburg (1850-54), Sverrig. 
* 1869-1940 Efternamn och församling, alt. lägg till utreseår. Ger inte medföljande  
    familjemedlemmar.  

- ”Den danska emigrantdatabasen” 1869-1940. 
 *  För och efternamn samt utreseår. 

- ”Emigranter i svenska kyrkböcker” 1836-1895. 
 *   Efternamn och födelseförsamling, klicka på namnet och sedan familj. 

 (”Familj” visas bara om det finns medåkande) 
 

 Joker-tecken går ej att använda, använd i stället sökalternativen till höger. 
 Stavningen av namnet är viktig så använd alltid ”Soundex” på förnamnet alternativ enbart 
 första bokstaven och ”Börjar med”. För alla söksvar så klicka på namnet för att få fler uppgifter. 

 

 Mottagningen i New York 
Vi har nu namn, födelsedatum, födelseförsamling, utflyttningsort och datum för flyttintyget men 
nu förhoppningsvis också avresedatum och avresehamn men inte mer. 
I new York blir man registrerad via fartygets passagerarlistor, fram t.o.m. 1991 i Castle Garden 
och därefter i Ellis Island. Listerna innehåller fler uppgifter än i EmiWeb. 

 

11. Castle Garden, New York 1855-08-01 t.o.m. 1890-04-18 inkl. Barge Island t.o.m. 1991 (f). 
  Sök här: https://www.castlegarden.org/searcher.php 
  Problemet är att databasen är känd för att inte fungera särskilt bra. 
 

  Sök istället här: http://www.stevemorse.org/ellis/free.html?port=1849782  
Fyll i efternamn samt inreseår ”Arrived between [inreseår] and [inreseår]”, inget mer första 
gången för då får man också med alla eventuella medresande familjemedlemmar. 

   

  OBS. att det inte går att skriva å, ä eller ö prova i.st. med a, a och e eller o, alt. oe/eo. 
Man kommer nu till FamilySearch, fortfarande fritt men registrering erfordras för att få tillgång 
till dokumenten. Här visas ett antal personer beroende på vad som skrevs i sökningen. Är det 
inte för många träffar ser man snart om rätt person är med annars så redigera sökningen. 
Till höger finns två bilder, ett dokument och en kamera.  
Klicka på dokumentet så finns en avskrift av passagerarlistan på den sökta personen och den 
skannade listan. Klicka på denna som kan förstoras så du kan själv kan läsa vad det står. 
Klicka på kameran så fås en annan vy av avskriften och den skannade listan. 
Uppe till höger klicka på ”Download” så laddas bilder ner till din dator. 

https://www.emiweb.se/
http://www.emiweb.eu/EmiWeb/showedenmark.x
http://www.emiweb.eu/EmiWeb/showemigration.x
https://www.castlegarden.org/searcher.php
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 12. Ellis Island, New York 1892-01-01 till 1955 (f). 
  Sök här: https://www.libertyellisfoundation.org/passenger 

 För att få tillgång till dokumenten måste du registrera dig, det kostar ingenting. 
  

Efter registreringen och/eller inloggningen är det enklast att fylla i ”First Name or Initial” och 
”Last Name” samt att klicka på ”Wizard” bläddra till bilden med svart bakgrund, bläddra ett steg 
till höger samt flytta skjutreglagen (vita ringarna) för ”Year of arrival” till så nära aktuellt 
inreseår som möjligt utan att hamna på detta. Klicka på ”Results” uppe till höger. 
OBS. att det inte går att skriva å, ä eller ö prova i.st. med a, a och e eller o, alt. oe/eo 
Bläddra nu ner till den sökta personen, håll musen över Info-symbolen för mer information. 
Längst till höger finns tre symboler, den högra är passagerarlistan. 

 Hittas inte personen så försök med annan filtrering.  
 Det går inte att ladda ner passagerarlistan men det går att beställa en kopia för ca $30. 

   

  13. Svenskar i USA 1940 (a). (hos ArkivDigital {AD}, fordrar Allt-i-ett abonnemang) 
Förutom uppgifter om namn, ålder, civilstånd så finns det så klart uppgifter om var personen 
bodde 1940. Det finns även information om var personen bodde den 1/4 1935, som kan ge 
ledtrådar för vidare forskning. 
Databasen innehåller alltså bara de personer som har uppgett att de är födda i Sverige, klickar 
man vidare till bilden så hittar man mer uppgifter om familjen, man/hustru, barnen och andra 
som bor i samma hushåll. 
 

 14. US Census 1790-1940 (a, f), folkräkningar, sök i alla samtidigt 
 Sök här: https://www.findmypast.com/ 
 För att få tillgång till dokumenten måste du registrera dig, det kostar ingenting. 
 

Efter registering och/eller inloggning är det enklast att Klicka upptill på ”Search” och sedan på 
”Census Land & Substitutes”, det är nämligen bara dessa som är fria att söka i. 
Kom ihåg inga å, ä eller ö, använd * i stället. 
 

Börja med en enkel sökning,  
- förnamn  J* dvs första bokstav, skriv inget efter * ’an 
- efternamn  Nystr*, om namnet innehåller å, ä eller ö, skriv inget efter * ’an  
- World skriv Sweden i rutan till höger. 

Blir det många träffar gå till Order by ”Relevance” och välj ”Born”. De som emigrerade ville 
kanske ange att de var yngre eller äldre än de verkligen var. Bläddra och kolla om det finns 
någon som kanske passar in som släkting, klicka då på dokumentet till höger för att få reda på 
mer information om personen. Här kan man sedan klicka på ”View image” för att se det 
handskrivna dokumentet. 
Blir det alltför många träffar och kanske inga alls så får man börja med att ge andra sökalter-
nativ som är begränsade till ändring av namn, ange en händelse som inreseår, ange ett 
födelseår med ± variation, de andra möjliga alternativen vet man kanske inte. 
 

 15. Delstaterna och county (f), inkluderar många andra både fria- och betalsökvägar. 
Sök här: https://www.publicrecordcenter.com/ 
Här finns alla Amerikas förenta stater med alla dess County. Dessutom många olika dokument 
gemensamma för hela USA, per State eller County. 
Här finns även för varje State Sveriges motsvarighet till kyrkböckerna ”Vital Records”, med 
varierande, ofta sena startår för dödsregister (sent 1800-tal, 1900-tal). 
De olika kyrkliga samfunden hade även egna kyrkböcker där de svenska samfundens böcker ser 
ut som de vi har i Sverige och som också kan finns här. Anm. Arkiv digital har skannat vissa 
svenska församlingars böcker i USA men de är f.n. inte tillgängliga.    
 

https://www.publicrecordcenter.com/
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16. Kyrkogårdar i USA (f). 
 Sök här:  https://billiongraves.com 
 Sök här: https://findagrave.com 

Skriv in för- och efternamn eller bara efternamn. Gravstenar som fotograferats och överförts till 
en databas. Båda fordrar registrering (fri). Abonnemang behövs för erhållande av alla uppgifter. 
Gör även en sökning på nätet med: För och Efternamn, USA stad, dito County, dito State så får 
man i regel träff på ovanstående ”kyrkogårdar”.  
Exempel: Peter Nystrom, Minneapolis, Hennepin, Minnesota gav träff på findagrave, samtidigt 
får man även reda var någonstans han också finns med tex i tidningar. 

 

17. SwedGen, en förening för emigrantforskning  
 Sök här: https://www.swedgen.se/ 

Det är en grupp svenska släktforskare som brinner för emigrantforskning. Tillsammans har de 
gjort ett antal resor till USA för att hjälpa svenskamerikaner att forska efter sina svenska rötter. 

 
 Här finns en referens till ”Gravstensinventeringen” på Rötter, foton på svenska gravar i USA. 
 Sök här: https://grav.genealogi.se/int/Intgravsoklist.php 
 Det finns här 1359 gravstenar. 
 

18. Insurance maps: https://www.loc.gov/collections/sanborn-maps/ 
 Brandförsäkringskartor ca 19000 mellan 1800-2000 de flesta från slutet av 1800-talet och i bör-
 jan på 1900-talet. Sök på Stat-County-Stad-adress. 
 

19. Välj andra sökvägar i USA (a, f, k) 
 a.  Sök här: https://www.stevemorse.org/index.html 

Sidan innehåller sökvägar till immigrations listor, folkräkningar, födda, vigda, döda (vital 
records) och hantering av kalendrar, olika alfabet och många andra sökvägar. Kolla! 

 Notera att en del sökningar fordrar ett abonnemang. 
  

 b.  Sök här: https://www.usgenweb.org/ 
Sidan innehåller sökvägar till USA’s stater, klicka på en ”Stat”, sedan till höger på ”County 
table” så kan man välja county. Här får man då tex tillgång till valt county’s census mm. 
Där kan även finnas namn på begravda på olika kyrkogårdar. 

 

20. Svensk-Amerikanska tidningar (f) 
 Sök har: https://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican 
 Hundratals svenskspråkiga tidningar gavs ut i USA från 1850 och framåt för att tillmötesgå 
 Amerikas svenska invandrarsamhällen. Det går att söka bland över 300 000 digitaliserade 
 tidningssidor från 28 olika svensk-amerikanska tidningar utgivna mellan 1859 och 2007. 
 Prova även amerikanska tidningar. (a) 
 Sök här: https://www.newspapers.com/  (genom Ancestry) 
 

21. Svensk Amerikanska (SAKA) kyrkböcker (a).  
 Sök här: https://www.ancestry.se 
 Ancestry har skannat och indexerat nästan alla svenskamerikanska kyrkböcker. Materialet 
 kommer mest från Illinois, Iowa, Kansas, Minnesota och Wisconsin. De innehåller ungefär 
 samma uppgifter som finns i de svenska kyrkböckerna. 
 

  
 
 
 

https://billiongraves.com/
https://www.swedgen.se/
https://grav.genealogi.se/int/Intgravsoklist.php
https://www.loc.gov/collections/sanborn-maps/
https://www.stevemorse.org/index.html
https://www.usgenweb.org/
https://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican
https://www.newspapers.com/
https://www.ancestry.se/


 

Rev.3. Leif Nyström 2017-04-05. Rev 6. 2019-10-09.        9(15) 

 
22. ArkivDigital avgiftsbelagd, kyrkböcker från USA 
 Sök här: https://app.arkivdigital.se/volume-collections?country=4&search=true 
 har skannat ett antal svenskamerikanska kyrkböcker. Materialet kommer f.n. från Iowa, 
 Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, Oklahoma, South Dakota och Wisconsin. 
 Kolla vad som finns! 
 
 Exemplet från 16: Peter Nystrom, Minneapolis, Hennepin, Minnesota. Var hittar jag honom? 
 Sök på ”Churches in Minneapolis” och kolla hur många samfund det finns, här bara! 14 st. där 
 vart och ett har många lokala kyrkor. Det finns 19 kyrkogårdar. Hur hittar man Peter Nystrom 
 i ArkivDigital? Inte kollat f.n. 

 
 23.  US Census 1790-1940 (a, f), folkräkningar, sök i alla samtidigt 

  Sök här: https://www.censusrecords.com 
  Här finns ett antal olika möjligheter att söka i folkräkningarna, som gjordes vart 10:e år. 
  Notera att det finns luckor, precis som i svenska kyrkböcker men ’Censusrecords’ har alla som 
  går att skanna.  
  Som vanligt sök först enkelt med för och efternamn samt födelsedatum ± 2 år. Begränsa sedan 
  sökningen med de många alternativen som finns tillgängliga. 

  

24. Castle Garden, New York 1855-08-01 t.o.m. 1890-04-18 inkl. Barge Island t.o.m. 1991 (f). 
  Se under punkt 11. 
 

Skannade böcker där svenska emigranter kan ingå. 
 

 1.  History and Biography of Meeker County, Minnesota 
  https://www.archive.org/stream/albumofhistorybi00alde#page/n11/mode/2up 
  

 2. Swedish-Americans of Minnesota, 1910 (3 olika delar). 
  https://archive.org/details/historyofswedish01stra 
  Ibland är det problem att läsa böckerna på datorn, ladda då ner dem som pdf. 
  Bläddra ner till ”Download options” och ladda ner Del 1 som pdf. 
  Bläddra ner ett steg till och dubbelklicka på Del 2 och Del 3 samt ladda ner dessa som pdf. 
 

 3. Swedish-Americans of Illinois, 1908 (2 olika delar). 
  https://archive.org/details/historyofswedeso02olso 
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.censusrecords.com/
https://archive.org/details/historyofswedish01stra
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Utdrag från EmiWebs ’Passagerarlistor för svenska hamnar’ 
 

Det är alla emigranter inte bara till Nordamerika. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Siffrorna i diagrammet visar toppar och dalar. 
 Det amerikanska inbördeskriget var mellan 1861 och 1865. 
 Missväxtåren 1867–1869, drabbade Finland och norra Sverige mest. 
 
Under 1850-talet sökte sig bondsöner och drängar till USA för att få egen jord i det nya landet. 
Lagen ”The Homestead Act” trädde i kraft den 1 januari 1863 och gav alla som betalade in en avgift 
rätt att odla 64,7 hektar statlig mark. Efter fem år utfärdades ett köpebrev på marken om 
nybyggaren hade plöjt upp en del av marken och verkligen bodde där. 
 
Från US Census 2000 som visar var personer med svensk härstamning bodde. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Finland
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
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Sveriges storlek i jämförelse med USA’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige:  Yta:    450 295 Km2   Invånare: ca   10 miljoner.      USA är ca 22 gånger större till ytan.   

USA:  Yta: 9 826 675 Km2.  Invånare: ca 320 miljoner. USA har ca 32 gånger fler invånare.
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Castle Garden 
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   Barge Island 
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    Ellis Island före branden 1897. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Ellis Island återuppbyggt 1900. 
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 Ellis Island idag med Frihetsgudinnan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del av Ellis Island Museum 
 


