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Kalendariet

Var glad min sjal, att vad du har
nu har du hundra sommardar
- och detta är den forsta!

Ge noga akt pä var du står
i morgon blir med ens tgår.
Det gär så fort att vandra.

När solens lopp sin ända tffi,
då har du nittionio kvar
och någon blir den största.

Läggmårke till att vad du får
är hundra sommardar per år
i morgon dr den andra.

Medlemsbladet beräknas utkomma med
*ra nunlmer per år och
ingår i foreningens medlemskap. Manus och skrivelser ikirkus till
Marika Qvist, Armborstvägen 8r2 tr 192 59 SOLLENTUI{A
ell er tiII hennes E-post
{parikq.qyl$J@twjpfrpj, lg-_
Redaktionskommitte: Lars-Olof Eklund, tfn 96 59 69, Lars
Hansson, tfn 591 159 31, Sonja Hedman, tft 35 gZ 07, peter
Klingsell, tfn 754 75 72, Marika evist, tfn 35 4g 16.
Författarna cir ensamftta ansvariga fi)r biclragens innehåll
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ORDFORANI}EI\ HAR ORDET

SOTLEI{TUNA SLÄTTFORSKARE
Box 8056
19208 SOLLENTIJNA

Föreningen bildades 1990. Den har idag 70 medlemmar.
Styrelse 2000

Telefon E-post
626 71 09 lasse_ek@algonet. se
Lars
Eklöf
Ordforande
Vice ordforande Lars-Olof Eklund 96 59 69
Peter Klingsell 7 54 75 72
Sekreterare
Hans Carlheim 35 46 80
Kassör
Medlemskontakt Majbritt Ohlsson 35 59 44
Medlemsregister Marika Qvist 35 48 16 marika.qvisl@xrtipnet.se
BibliotelCskåp
Catrine Norberg 754 24 74
Erja Mauritzell 579 21 555
Du blir medlem i Sollentuna Slåiktforskare genom att sätta in årsavgiften, som under 2000 iir 125 kr och for familemedlem 50 kr, på
vårt postgirokonto 71 2140-3. Glorn inte att uppg€ narnn, adress och
telefonnummer.

Om du flyttar
anmäl din nya adress

till

Marika Qvist
Armborstvägen 8
192 59 SOLLENTUNA
Telefon 35 48 16

Den 15 april i år fick styrelsen
av mig det meddelandet att jag,
som ordforande ör Sollentuna
Släktforskare har blivit tvungen
att dra mig tillbaka.
Anledningen till detta mitt
beslut är att jag efter en långre
tids arbetsloshet nu äntligen
ätt ett arbete som en tid framöver kommer att kräva nästan
all min tid.

Därbr har styrelsen nu inom
sig utsett en vice ordforande,

Lars-Olof "Lasse"

Eklund,
vilken kommer att avlasta mig.

Jag står dock kvar

såsom

ordforande.

Lasse har tidigare haft
många och länga fortroendeuppdrag i olika foreningar på

både nationell och

interna-

tionell nivå, och har därflor stor
erfarenhet av foreningsverksamhet.
Lasse

Eklöf

UTVANDRARNAS DAG
Under Färilaveckan 6 - 16 juli
planeras flera evenemang med
anknytning till utvandringen
1846-1930 från Hälsingland till
Amerika. Bl.a visas en teaterpjäs om det hårda öde som
drabbade de florsta utvandrarna
från Tovåseo, når de Lg46
sålde allt de ägde och foljde
Ersk-Jansa till Bishop Hill.
Migrationscentrum, som är
öppet dagligen mellan 8-l 6,har
ett omfattande register över de
flesta emigranterna däriftån.
Fler upplysningar fär du på tfn
065

t-204

10.

NIY CD-ROM

En ny version av Dödskivan
kommer att släppas till
florsäljning i början på
sofilrnaren. Den omfaffar nu
avlidna från 1950 ända fram till
t999.
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bokillr+stration,

\rår rnedlem Ingemar Goliath

att ha haft kontakt

har vid ett par tillfiilleh, senast
den 18 april, berättat for oss
om häxprocesserna på 1600talet. För den som inte haft

djävulen.
1670-1671 pågick en haxprocess i Rättvik. Det finns
utflorliga forhörsprotokoll från
denna rättegång, som nu i
avskrift forvaras i Universitetsbiblioteket i Uppsala. Insemar
berättar att dar anklagades en
anmoder till honom, Skägg

tillftille närvara foljer här en
kort sanrmanfattning av hans
forelasning.

1600-talet var de stora
häxförfoljelsernas tid i Sverige.
Närrnare 300 personer awättades i vårt land, de flesta kvinnor, men en del män och barn.
I Dalarna började häxprocesserna i Alvdalen, i Mora rannsakades 54 vuxna och 11 barn for

med

Kerstin Michilsdotter, född ca
1610, från Västanå i Rättviks
socken for häxeri.
De flesta vittnesmålen kom
från barn. En gssse bertittar att
Skägg Kerstin "förde" honom

på natten vid midsommartid till
Ovanheds kapell dar någon
med horn i pannan stod vid
altaret och läste svordomar. En
flicka sade sig blivit ford till
kapellet och av den onde fätt
en docka, som emellertid var
forsrnrnnen. Skägg Kerstin
sades ha fort nio stycken barn
till Blåkulla. En gosse skulle ha
ffitt kniv osh bräde med vilka
han skulle avliva sina foräldrar.
Skägg Kerstin dömdes till
doden medelst halshuggning,
och att på bålet brännas. Men
domen kunde aldrig verkställas
då hon blev mycket sjuk efter

domen och avled endast en
vecka efter domslutet; under
den tid man väntade på

))

))

bekannelse från henne och två
medanklagade kvinnor. Ingen
avrätttring fick ske så lange en
bekännelse saknades.
Ingemar gör också jämforelser med andra länders syn på
häxor och trolldom. I Sverige
for häxorna till Blåkulla, i
Tyskland till Blocksberg,, Påven
sände 1487 ut en haxbulla som
sanktionerade förfiiljelserna. I
Frankrike pågick haxprocesser
redan på 1200-talet. Kulmen

nåddes på 1600-talet och avtog

sedan mer och mer. Vissa
länder stiftade lagar mot dessa
forföljelser, rnen den sist kända
häxavrättningen agde rum i
Schweiz 1782.
Sonja Hednrcrn

Intressant litteratur:

Birgitta Lagerlöf-Gdnetay
De svenska häxprocessernas
utbrottsskede 1668- 1 67 |
(leeo)
Bengt Ankarloo
Trolldomsprocesserna i Sverige
( 1e71)
Ebbe Schön
Häxor och trolldom (1991)
Stadsmuseets skrift,

StockholmsSfu

Häxprocesser i Stockholm
167 5-167 6

Anropet (SSGF):
1999: 1, sid 14-15

1999:2, sid 7
1999:5, sid 10- 1 I (Chris
Henning)
http: //vastana. mainp_age. net

BOTJPPTECKI{II{GAR
På 1700-talet blev det genom
lag obligatoriskt att upprätta
bouppteckning vid dödsfall.
Där ska anges uppgifter om
den avlidne, var och när personen dog, vilka arvingar som
finns, vem som upprättat bouppteckningen och ev formyndare. För en släktforskare är
dessa uppgifter synnerligen viktiga eftersom de klargör släktskapsforhållandena.

Därefter foljer en forteck-

ning av kvarlåtenskapen och
slutligen dödsboet fordringar
och skulder. Jag har tillgång till
några bouppteckningar upprättade i modern tid från enkla
hem och kan se hur forteckningen av lösöret rationaliserats
Jag har även tittat på några
gamla bouppteckningar och ser
att 183 4 ägde Tros Eric Ersson
i Malung tre böcker: Christens
resa, Sions sånger och Ortegårds sällskap. Mats Jansson i
Böle ägde vid sin död 1850 bl.a
1 lagad skål och 6 hela samt z
lagade tallrikar. Johans Daniel,
som dog 185 l, ägde endast 3
tallrikar - 2 djupa och en flat.
Lösöret på bouppteckningen
från 1940- som vi ser i utdras

på nästa sida, är noggr ant antecknat med antal stolar, glas
angivet i dussin, utom vardagsservisen som dr hopräknad och
noterad "diverse" Att bordslampan är elektrisk noteras och
att det finns radio.
När denne mans dotter avled
1970 noterades bohaget endast
som "diverse möbler i två rum
och kök" samt 'lglas, porslin
och prydnadsforemåI".
Och for barnbarnets hustru,
avliden 1999, antecknades hela
hemmets bohae endast på en
rad i bouppteckningen som
"lösöre i två rum och kök".
Våra efterkommande kommer inte att från dessa bouppteckningar kunna utläsa något
om det liv som levdes i våra
dagar. Fanns musikinstrument,
böcker? Om fami$en inte har
dokumenterat den avlidnes
ägodelar fär man inte något
begrepp om hemmet. Dagens
prylsamhalle gör det svårt att i
detalj notera ägodelarna.
Värdepapper, fasta tillgån gar
och skulder år forstås noggrant
specificerade. Där har ingen
forändring skett.
Sonis Hedman
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I.JTVA]\DRII\GEI{ FRÅN SVERIGE, TILL
NORDAMERIKA
Den massutvand.ing som vi alla
känner till och som många av
oss finner exempel på i vår

egen släkt, är den som ägde
rum från Sverige fin lr[ordamerika från mitten av 1800-talet
fram till 1950-talet. Om denna
utvandring gav oss Elisabeth
Thorsell en intressant orientering i Tintomararummet måndagen den 27 mars 2000. Hon
gav oss många bra tips och besvarade våra frågor. Nästan 30
personer deltog.
I Sollentuna biblioteks släktforskarhörna kan du finna
Sveriges Släktforskarforbunds
folder "Et borttappad utvandFcrre", sammanställd av Elisab.
Thorsell. Läs även "Utvqnr!Fingen", nr I i Svenska Turistföreningens orienteringsserie
"Kcinn ditt land" samt Sveriges
Slakforskarforbunds årsbok
1992 'Migration", speciellt det
inledande kapitlet "I[ycklar till
utvqndringens killmaterial" av
Lars-Goran Johansson
Här nedan foljer ett forsök
till sammanfattning av Elisabeth
Thorsells foredr&g, med viss

komplettering eft er foreningens
besök på Emigrantinstitutet.
Ststistik: 1850- 1930 utvandradel,3 miljoner svenskar, dvs
var fiarde svensk! ! 1881 nåddes
kulmen med 100.000 utvandrare. Från Småland reste totalt
2A0.000 personer, Ostergotland 7A.000, Värmland 89.000,
Skåne L20.000, Våstergötland
142.000, Halland 53.000, Gästrikland 42.000 och från Stockholrn 52.000, dit många tidi-

Vad lockade i USA?
FRIHET och FRAMTIDSTRO. Gott om arbetstillfiillen

och goda löner.

)',

)t

gare "invandrat" från landsbygden. Vid forra sekelskiftet
var Chicago "Svenges andra
stad" med avseende på antal
svenskfrdda invånare.
Vud fick svenskarn& att ut-

vandru?

Klassmotsättnin-qar,

ofrihet, rösträttsfrågäil, den all-

männa värnplikten,

r€llgiös

ofrihet, svåra materiella forhållanden som man inte sjalv kunde
påverka eller ta sig ur. Nödår,
tre svåra år på 1860-talet ledde
till att utvandringen tog fart.
Dåliga arbetsvillkor, bl.a långa

dagar, offiojlighet

att
låmna en arbetsgivare fore avtalstidens utgång.
arbets

),

Reklambroschyrer, bl.a om möjligheten
att fä gratisjord längs den
nylagda järnvägen mellan östoch västkust. De redan utvandrade skrev och berättade om
hur bra allt var i USA.
Varifrån fick de penger till
biljetten? Det mesta av deras
ägodelar auktionerades bort.
Släktingar, som redan flyttat till
Amerika, lade ut pengar. Vid
ankomsten fick de nyinflyttade
arbeta av sin skuld till dem. I.{är
man var skuldfri, då kunde man
bli sin egen. Fattigvårdsforvaltningen hjälpte folk att emigrera
for att ge dem en ny start i
livet.
UtresehamnsF. De allra

flesta reste från Göteborg, en
del från Malrnö eller Gävle, till
Hull i England. Därefter med
tåg till Englands västsida och
vidare rned båt till New York.
Från Karlshamn avgick last-

båtar, sorn även

tog

med

utvandrare. Andra åkte via
Tyskland eller Norge direkt till
amerikansk hamn. [Inder åren

1860-

1900 utvandrade

sam-

manlagt 80.000 svenskar från
Köpenhamn. Göteborg hade
två avgångar per vecka. Totalt
tog resan 2-3 veckor.

Vsrt sökte m&n

sig?

Jordbrukare till llinois, Iowa,
Nebraska, Dakota, Kansas.
Industriarbetare till New
England, Massachussets (stålindustri)
Gruvarbetare: Ovre Michigan
Skogshuggare: Staten Washinton USAs västkust. Efter några
år kanske man sökte sig vidare
västerut, t.ex till Californien på
grund av det milda klimatet. En
populåir svenskort i Californien
är Kingsburg. Florida var också
attraktivt.
Hur börjar du din efter-

forskning? Förutom

namn

behövs, som vid annan släktforskning uppgift om fodelsedatum/-ort (ut fodelseboken).

Datum och destination for
flyttningen husflorhörslängden)
Helst bor man kontrollera i
utflyttningslångden for ibland
ångrade man sig eller blev
övertalad av prästen att bli
kvar. Prästernas ärltga samman.slållninqar till SCR av

10
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utflyttade (filmad, SCB och
Riksarkivet).

EMIBAS har sin utgångs_
punkt i örebro län, men är nu
ett register med for närvarande
900.000-1.000.000 utvandrare
inlagda. Registret år baserat på
husforhörslängder och utflytt_
ningslängder (namn, socknar,

fodelsedatum

och

avrese_

datum). Karlstad har register
huvudsakligen över värmländ_
ska utvandrare.
CD- skivan EMIGRAIYTEhI

innehåller registrering av de
obligatoriska passagerarli storna
for våra 1,3 milj. utvandrare.
Felavskrivningar forekofirmer.
I istor på resande från Köpen_
hamn och Kristiania finns på
nätet.

Ankomstlistor: Kaptenen på
emigrantfartyget skulle rapportera passagerarnas narnn till
tullmyndigheterna i ankomst_
hamnen (till stor del mikro-

filmad). Tips: tttils
Olssons register
Passenger

Arrivsls

William-

Swedish
I g20-I gS0.

US Federal poputation

Censuses (det mesta filmat).
Folkräkning vart tionde är
fr.o.m 1850 ffor detta är finns

även hemmafruar och barn
med) t.o.m WZA U0 års

sekretess). Materialet for år
1890 har brunnit/bränts (en del
av materialet brann upp, och då
tyckte man att det var lika bra
att bränna upp allt). Local

Censuses (mikrofilmat,

Social Security Death

fndex med avlidna for

il

s.k

Soundex). Delsratsfolkräkniag
var tionde mellanliggande år
(1865, 1875 etc).

1) r)

SAI(A (Swedish American
Church Archives). Kyrkornas

Ovrigt: Swedish voters in

frimurare (Mason),

Iokala
svenslcloreningar (t. ex Swedish
American Institute i St paul).
Ameri e&,

hembygdsforeningar. Genealogical Helper är I-ISAs största

'r )

släktforskarforening. Svenskamerikanska tidniqgar. Bishop
Hill rned hernsida på Internet
har en hel del att ge emigrantforskaren. Swenson Center
brukar vara mycket hjälpsiuruna_

Chicago - registrering av 5.000

foreträda denne vid

1.800 identifierade. Boken kom
ut i mars 2000.

bouppteckning.
FINTN DII\ SLÄKTI i
sveasks och utftindsko kåIlar
och på ncitet, ar en nyutkomrnen bok av Elisabeth

svenskar av totalt 100.000
röstande. Av dessa 5.000 är

arkiv, t. ex nykterhetsforeni4g,

Vasa Order of

sonen bodde vid sin död.
Datum for inträde i socialforsäkringen. Ett frågeformulär
kornmer också upp om man
önskar komplettering av uppgifterna.

medlemsregistrerirgg. 40a/o av
invan drarna finns har. Var de
inte med i någon kyrka, kanske
de finns med i något forenings-

Företagsarkiv, Lokaltidningar
(dodsannonser), slaktforskir-/

åren

1960 till 1997. Internetadress:
www.ancestry.cgn. Emigrantinstitutet i Växjö har Death
Index även for tiden fore 1960.
Man fär veta tidpunkten for
dödsfallet, varli vilken stat per-

)1,

Yad gör du om du tindå
inte hittsr din uhrandrade
släkting i USA? Pröva med att
söka i eventuella bouppteckningar efter kvarvarande foräldrar. Där ska ju arvingarna
finnas noterade, och har man
tur kan rnan ffi amerikaadressen
till den ffi
Eller sök
bland "Inneliggande handlingar" på landsarkiven. Det är
buntar med dolarment i tidsordning, som inte är filmade.
Kanske finns fullmakt från en
arvinge i USA till ett ombud att

Inbördeskriget mellan nordoch sydstaterna. Många svenskar deltog. Om detta har Alf
Åberg skrivit i sin bok
Svenskarna under stj ärnbaneret
Mormonernas arkiv i Salt
Lake City är även tillgängliS
på mikrokort hos morrnonerna
i Västerhaninge.
Den amerikanska telefonkatalogen kan hittas på Internet
www. switchboard.com

en

Ulf Berggren. I
boken tas även emi-qrantforskning upp. Den ger
Thorsell och

grunderna for släktforskning,
men framörallt hiälp for den

som

vill gå mer på djupet.

Låter inte det intressant?
Lycka till med din emigrantforskning!!
Catr;rte Norberg
PS se även an-tecknat
nr 3/1999- sid 6

12
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@Åewg&
tog bonden peter Cassel
I Ostergötland sin familj och
flera andra med sig och utvand_
rade till Iowa. Annars brukar
man ange 1886 som det ärtal
" I E45

då

massutvandringen till
Amerika startade. Då åkte

l

i
I

I
I

/

rll

nämligen Erk Janssarna från
Biskopskulla utanfor Enköping
iväg till illinois och g*nåade
Bishop Hill
Detta och mycket mer fick vi
tio resenärer från SSF veta då
vi besökte Utvandrarnas Hus i
Växjö den 6-T april. Vi startade
vid halv niotiden pä torsdags_
morgonen i tre privatbilar, sam_
manstrålade for en gemensam
lunch på Brahehus vid Vättern
och anlände till Emigrantinsti_
tutet i Växjö halv tre på efter_
middagen. Där vidtog en rund_
vandring med två olika guider.

Efter avslutad information åkte
vi till vandrarhemmet vid
Helgasjon utanfor Växjö, ett
mycket trevligt och propert

tu

Vi fick veta litet orn tillkoru.r_
sten av Utvandrarnas Hus och
hur man söker bland filmru llar,

l)t

ti ))

mikrokort och på datorerna.
Det sistnämnda kandes ganska
komplicerat. Till ett av pro_

grammen krävdes nio knapp_
tryckningar innan man kom in
på ratt ställe. Detta program
kunde bara köras på ,n dator i
taget. TJtrustningen var inte av
den allra kraftfullaste sorten.
Folkräkning skedde i USA
vart tionde är och dessa listor
finns på rullar eller mikrokorr.
Men den som vill leta måste
forst veta rätt ort och sedan är
det "bara" att borja från borjan
och arbeta sig framåt. I.{ågon
bokstavsordning foreko*r,
inte. Och 1890 års fblkräkning
brann upp lgl7 och örsvann
for alltid.

)

}

)

ställe, som kan rekommenderas
Sedan vi installerat oss for vi
tillbaka in till Växjö, vandrade
runt for att hitta ett bra

näringsställe och fann en
grekisk restaurang centralt på
en shopprnggata. De flesta av
oss beställde hiirliga grillade
lammkotletter. Vi fick trevlig
servering därtill. Restaurangen
var ett ftnd.
Efter en utrnärkt frukost
morgonen därpå for vi iväg till
Utvandrarnas Hus for att inleda
vårt forskande. Kontrasten till
Riksarkivet i Arninge var stor.
Där behöver man endast en
kort introduktion och klarar sig
sedan bra sjalv. I Växjö
kravdes ständig hjålp med att
kornrna in i datorprogrammen
eller att hitta bland alla listor,
filmrullar och mikrokort. Själv
hade jag velat leta reda på mina
två slakting&r, som båda dog i
Chicago i borjan av forra seklet
(obs 1900-talet!). Jag frågade
efter folkräkningen är 1900
och den fanns iu. Men "skall du

leta igenom hela Chicago, fär
du sitta här ett par månader"
var den foga trösterika upptysning jag fick. Eftersom priset är
200 kr per dag, så blir det en
dyrbar forskning! Jag fick noja
mig med passagerarlistoma och
lyckades hitta fartygen de två
reste ut med från Goteborg.
Resan gick över England på
den tiden, men hur utvandrarna
åkte därifrån finns det inga
uppgifter om.
De som arbetar på Emigranthusets arkiv var hela tiden
hjälpsamma och tillmötesgående. Så vet man vad man skall
söka efter kan ett par dagar i
Växjö vara till god hiälp. Man
fär ta det som en semesterresa,
bo på vandrarhemmet och äta
gott någonstans på stan. Lrtt
lunch rned smöqgåsar eller paj
kan intagas inne i Huset.
Några i sållskapet åkte hem
redan vid lunchtid dag två, andra stannade tiden ut, dvs till kl
16. Det faktiska utbytet for oss
var säkert varierande, men det
kandes bra att få prova på och
fa en uppfattning hur Utvandrarnas Hus fungerar. Nästa
gång kan man vara mer forbe-

_-l4
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KALEI{DARIET
redd och inte gapa över for
mycket.
Nedan några tips, som emigrantforskaren kan ha nytta av.

Kungl Biblioteketo Sthlm har
mikrofilmer av svensk-ameri_
kanska tidnin g&r, ex SvenskAmerikanaren.

Svenskarna

i

Winnipeg,

Emigrantregistreto Hööks_
gatan 2, Karlst ad, har allt som
gäller Värmland och det mesta
som rör övriga delar av landet.
Talar man om i forväg vad man
behöver, kan de beställa rullar
och mikrokorr från VåXjö. Där

finns också frågelistor,
av

Lars Ljungmark. Den enda bok
som finns på svenska om emigrationen till Kanada.

Utvandrarnas Hus, Vilhelm
Mobergsgata 4, Växjö har
öppet må-fr kl 0900-- 1600,
lö-sö kl t 100--1600. Telefon:
0470-2012A. postadress. Box
201, 3 5 I 04 Växjö. pris: 150
kr ör halv dag, 2A0 kr hel dag.

Juni

)rs- w

))

som

skickas efter beställning, Och
det bästa av allt: Det kostar

ingenting att sitta där,

Sommaren nalkas och med den semesterledighet. Kanske kan
något forslag intressera. Föreningens borjar sin höstverksamhet i
september. Följande program är klart, men mer kommer.

men

Nyckelharpostämma i österbybruk i Uppland

Juli

t

)),

eftersom det ofta är fullsatt, så
bor r,nan ringa i forväg och beställa plats. Telefon: 054- I0 T7
20. Postadress. Box 331, 65 I
08 Karlstad.
Berit Jeppsson

,

)

Musik vid Silj än, programinformation. az4g-102 90

1l

8-16

Färilaveckan med bl a Utvandrarnas DAg,
upplysningar, tfir 065 l-204 10

21 -29

Gammelvala i Brunskog

i Värmland

September

Lg, kl tg00

Start av foreningens höstprogram med ett
fiireningsmöte.
Föredrag: Margareta Hellqvist berättar om
sjukdomar och läkemedel i gamla tider
Lokal. Tintomarasalen i Sollentuna C.

Oktober
)r

Temadag om smeder i Tintomarasalen.
kl 1130
Foredrag av Ulf Berggren.
Föreningen for smedsläktsforskning deltar

n4

fovember

2g,H

1900

Föreningsmöte i Tintomarasalen

.

