
 

 
SWENSON SWEDISH IMMIGRATION RESEARCH CENTER 

 
BLANKETT FÖR SLÄKTFORSKNING 

 
 
 
Namn (och eventuellt namnbyte):_______________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Födelsedatum och ort:_________________________________________________ 
 
 

 
Emigrerade från:______________________________ År: ___________________ 
 
 
 
Bosättningsort i USA (viktigt):_______________________________________ 
 
 
Samfundstillhörighet i U.S.A.:________________________________________ 
 
 
Namn och data för familjemedlemmar:___________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
  
Övriga anmärkningar:__________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________ 
 
 
Vad vill Du veta om immigranterna: ___________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

 



 

Eget namn, adress, och e-mail:__________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Swenson Centers huvudkälla för släktforskning är den svensk-amerikanska kyrkobokföringen. För att vi 

ska kunna börja forska i detta material måste vi veta vilken ort immigranterna bosatte sig på och det är 

också till stor hjälp om vi vet vilken svensk-amerikansk kyrka det tillhörde. Vi har på mikrofilm material 

från följande svensk-amerikanska samfund: Augustana Lutheran, Mission Covenant, Evangelical Free, 

Swedish Methodist, och Swedish Baptist, samt medlemsböcker till svensk-amerikanska loger. Vi har 

också svensk-amerikanska tidningar på mikrofilm, register över passagerarlistor från svenska hamnar och 

tillgång till en del andra emigrantregister från Sverige. 

 

*Det är viktigt att komma ihåg att många svenska immigranter och deras barn inte tillhörde någon kyrka--

man brukar räkna med att högst 35-40% av alla svenskamerikaner var medlemmmar av något samfund. 

Det betyder alltså att en mycket stor del av svenskamerikanerna inte återfinns i de svensk-amerikanska 

kyrkoböckerna, vilket gör det betydligt svårare att släktforska i USA än i Sverige.  

 

Kom också ihåg att det material vi har här sträcker sig endast upp till ca. 1930, vilket betyder att vi i de 

flesta fall inte har möjlighet att spåra nu levande släktingar. 

 

Vår avgift för släktforskning är 350 kronor per timme. Avgiften betalas i svenska kronor till vårt 

plusgirokonto 54 83 78-9 (Swenson Swedish Immigration Research Center). Vänligen sänd inga 

kontanter!  

 

För varje släktforskningsförfrågan utgår en minimumavgift på en timme. Vid arbetsinsats överstigande en 

timme noterar vi summan i vårt svarsbrev. Normalt sett kan vi avsätta högst fyra timmar per förfrågan. 

Ni kan också stipulera hur många timmar vi skall lägga ner på ert ärende. 
 

Välj: ____ Skicka en räkning för efterforskningar utöver det jag redan har betalat (max fyra timmar) 

 

 ____ Sluta efterforskningarna efter ______ timmar 

 

Vänligen skicka betalning för en timme och låta oss fakturera er för eventuellt överstigande tid. Om ni 

skickar pengar för mer tid än vi faktiskt ägnar åt er forskningsbegäran måste vi återbetala summan till 

er. Detta kan försena vårt svar med upp till en vecka. 

 

Skicka ifylld blankett med meddelande om plusgiro inbetalning till: 

 

Swenson Center 

Augustana College 

639 38th St 

Rock Island  IL  61201-2296 

USA     fax: 009 1 309 794-7443   

 

swensoncenter@augustana.edu            www.augustana.edu/swenson/              12/2016 


