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"Låtom oss som fåglarne bygga oss ett bo..."
Det blev några korta men dyrbara stunder av renaste
renhet i den gudomligaste lycka som ges här på denna
jord. .
.

Men det 1åg ett svårt hinder i vår väg: min far ville inte gå
med på denna förbindelse - han hade gjort upp andra
planer for mitt blivande hjonelag. Och det gick i den gamla
stilen:

Mina blivande svärföräldrar: den bastante Torrångs Ol. Olsson och
hustrun Annikas Anna Ersdotter.

Vems svärföräldrar ?

?

Svar se sidan 12.

Ordförandg har ordgt ............

I böU an av min tid som ordforande i Föreningen
Sollentuna Släktforskare försökte jag att göra en
p ro gramförkl aring infor den ndrmas t e framtiden.
Dr-r som medlem skulle då veta, vilka idöer om
det kommande arbetet skulle handla om.

Utveckla föreningen
Idag ett är senare kan jug konstatera, att
målsättningen att värva nya medlemmar har
lyckats. Vi har genom ett varierat program vid

Hösten:
torsdagen den 19 septemb er 2002
lördagen den 19 oktober 2002
onsdagen den 13 november 2002
onsdagen den 11 dec . 2002
Sep arat inbjudan

kommer att anslås/utskickas.

Väl mött på årets släktforskningsd agar ! !

!

Med vänliga hälsningar
Lars-Olof Eklund

{-

våra medlemsmöten lockat till oss flera personer,
som också anmält sig som nya medlernmar.

Vår årliga Temadag (i är 2002-

representanter för

10-

19) med

många

olika

släktforskningsinstitutioner lockar många med
intresse av släktforskning.
Genom den trivsel, som så mån gatalar om finns
i foreningen, har de nya tagit med sig andra
personer, som liksom ringarna på vattnet ökar
antalet medlemmar.

Behovet av stöd och hjälp
Allt fler medlelnmar engag erar sig i föreningens
arbete. Tid är pengar och detta gör att alla måste
hj älpa till for att fa arbetet att flyta. Föreningen
har därför stöne svårigheter att fä ledamöter till
längtidsjobb i foreningen. Enstadgeövers)m ar
nödvändig for att anpassa dagligt arbete och
stadgar. Våra aktivitetskvällar har lockat mån ga.

Vi anordnar därför dessa kvällar även i
fortsättningen. Styrelsen har funnit flera inom
foreningen, som på olika sätt har visat kunskaper,
som delgivits till gagn for övriga deltagare.

Vårens och Höstens medlemsmöten

Styrelsen har beslutat följande att ha

medlemsmöten på foljande dagar:
Våren:
torsdagen den 18 april 2002
torsdagen den 30 maj 2002

\
Arkivet innehåller ca 7 milloner personposter,
och har varit mycket svårtillgängligt för
forsk are. 197 6 inleddes ett arbete med att
datalä gga arkivet. SHD skapar rote för rote en
databas med uppgifterna ur mantalsböckerna
som grund. För narvarande är rotarna i Gamla
Stan, Södermalm (Maria/Högalid och Katarina/
Sofia församlingar), Klara församling och
Brännkyrka inlagda i databasen. Arbetet med
rotarn apäKungsholmen är påböf at. Databasen
Rotemunnen omfattar idag ca 2165 milj
personposter.
Rotemansarkivet har varit ett otillgängligt
arkiv.
Foto: Stefan Fogelvik
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S
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19:00 Tintomararummet
AKTIVITETS KVÄLL

ollentuna S 1äktforskare
clo Lars-Olof Eklund
Malmvägen 33, 2 tr
191 61 Sollentuna
S

Föreningen, sour är partipolitiskt obunden,
bildades 1990 och har idag ca 70 medlenlmar.
Vi vill öka intresset för släktforskning, bla
genom föreläsningar och studiebesök.

30/5 19:00 Besök på
Rotemansarkivet
Hantverkarg. 3 A
kl 19.00 samling vid entrön

Styrelse 2002
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Välkonma!

Lars-Olof Eklund, ordförande
tel 08-35 89 19
e-post: lars-o.eklund@telia.com
lngemar Goliath, vice ordforande
tel 08-75 4 30 03

Medlemsavgift för 2A02 är oförändrad .
Inbetalningen av årsavgiften skall betalas

e-post: ingemar. gol iath@tel ia. com

tel 08-35 59 44

omgående
på vårt postgirokonto

e-post : maj britt. ohl sson@srvipnet. se

Glöm inte att uppge namn, adress och

Maj

Britt Ohlsson, sekreterare/medlemskontakt

- 3.

Om du flyttar, anmäl din nya adress till
Marika Lundgren.

Berit Jeppsson, bibliotel</skåp
tel 08-75 4 26 95
e. -post: berit j eppsson@tel ia.c orn
Eija Mauritzell
tel 08-623 16 95
e.

.F

2L 40

telefonnulrlmer!
Sryrelsen

Hans Carlheim, kassör
tel 08-35 46 80
e-post: carlheim@hem. utfors. se

n

7I

-post : e.mauri tzell@minrnai

I

.

se

OM sn-tecknst:

Adjungerade:

Marika Lundgren. medlernsregister
tel 08-3 5 47 57
e-post: marika.lund$'en@ zeta.telenordia.

se

Catrine Norberg, medlemsmöten
tel 08-75 4 24 74
e.

Medlernsbladet beräknas utkomtna med fyra
rlulllrlrer per år och ingår i forerringens
rnedlemskap.
Manus och skrivelser skickas till
Eija Maurttzell, Skyttevägen 18, 4 tr
192 58 SOLLENTIINA.
E-post : e.mauritzell@minmail.net

-post : catrine.norberg@su,ipnet. se

Du blir nrcdlem i Sollenturta SIäktforskare genont
att scittu irt årsavgiflen, sotn under 2002 iir 125 kr",

"för ertra .farniljemedlem 50 kr, på vårt
postgirokonto 7l 2l 40-3. Glöm in(e ott uppge

Redaktionskommitt6:
Lars-Olof Eklund, 08-35 89 19
Ingernar Goliath, 08-7 54 30 03
EUa Mauritzell, 08 -623 16 95
Anrr-Mari Ostberg, 08-96 6A 25

nonttt, sdress och tel efontttu,uner.

Manusstopp for trästa ur: 15 juni 2002

Västerh an in ge Tur/Retur

Enkelt är det att åka till Västerhaninge rned bil
eller pendeltåg. Själv åkte jag pendeltåg, steg
av vid Västerhaninge station, gick den korta
biten till Centrurn, fröljde vägen till vänster och
in i ett hus solrl rned en skylt på utsidan klart
och tydligt visade: GENEALOGI.

jag sökte, och eftersorl det
också måste ha varit av intresse for någon

Jag visste vad

annan ti,Cigare, så måste det också finnas där.
Ack Ack Ack. Jag hade fätt allt om bakfoten:
det är inte bara besökare i Västerhaninge som
åker hem efter sin utflYkt

till

äktforskningscentret. Mikro fi hnema åker
också hem - till Salt Lake CitY!
SI

brist på personal som kan underhålla ett
arkivsystenr och brist på utryrnme for att
överhuvudtaget ha ett arkiv av denna storlek'
Så uppfattade jag svaret när jag uttryckte min
förvåning över att filmerna måste beställas
om och om igen....
Detta betyder att orr j ag ska forska om
immigranterna som anlänt till Boston rnellan
okt-dec 1906, bör j ag infornrera så många
som mojligt ifall någon annan också har
behov av denna film. Därefter kan vi beställa
filmen och turas om att forska regelbundet
vid centret i Västerhaninge. Amars åker

filmen hem igen....

R

Har jag uppfattat reglema rätt?

Dorothy Gl antz

4\

Tänk igerrom detta scenario: jag söker
passagerarlistor för okt-dec 1906, Bostons
hamn. Det kan inte endast vara Lilla Jag som
har sökt denna lista under de år som
Släktforskningscentret i Västerhaninge har
funnits. Boston var en av de stora
immigfationshamnarna for svenskama i början
av 1900 talet. Därfor bör denna lista ha lästs av
många många sl äktforskare.
Så här är det

enligt infonnationslappen på

Centret:

{\

Nytåtl Du betalar Z!:Jfihn for

2 nrånads

forskning.
Ornlån 1 : }S:-lfilm for ytterligare 2 månads
forskning.
Ornlån 2: 25:-/film och Du fär låna fihnen tills
vidare, vid viss regelbunden forskning på
centret.

Vi förbetråller oss rätten att retunlera film' solll
inte onrlånats inom 2 nrånader, d.v.s. vid orlrlån

2. Lånetid räkrras givetvis från
anl<omstdatutn och info till forskaren.

1 och oml än

filurerts

Anledningen

1

till

att filmema sänds tillbaka är

$,

Nu kanö-du
pa In

Kvalitet inom släktforskningen
I lYi

".F

..

ör oss släktforskare har kvalitetstänkandet
blivit brännande aktuellt i takt med att delt uya
tekniken forser oss med miljontals
okontrollerade personllppgifter via databaser
och lntemet. Hur skall dessa uppgifter
hanteras och citeras? Och hur blir det med det
källkritiska tänkandet om rnan lätt och ledigt
kan ladda ner hela släktutredningar till sirr
hemdator?"

r
t

Så skdver Ted Rosvall, forbundsordfiirande, i

Förord till Kvalitet inom släktforskningen.
Utredningen - en mycket lättläst sådan- är
skr iven av Guno Haskå, Arnika Otfors och
Bodil Persson på uppdrag av Sveriges
S I äkt fo rskarfii rb und .

nyttigt finns sanllat här, som i
kapitlet Litteraturöversikt: allt fi'ån Bengt
Hildebrand s Handbok i Släkt- oclt
personfurskrting från 196 I till Ewa Johanssons
Så mycket

S läktfo

rs

krt i n gens nr),'s

t

eriu rn, 200

*

?

i 'Källhänvisningar' ffir man råd sonl har

varit självklara for nrig nlen behöver upprepas
onl och ont igen. En riktig godbit ar
'Nonnering av person- och ortnanln'. Du vetdet där nred Karolina med K eller Carolina
med C? Hur ska det vara? Och varfcir?
Vad säger du
ett undantag.

! Du läser inte utredningar?

Gör

Kvalitet inorn släktforskningen, SEK 40:-.
är utgiven av Sveriges

Släktforskningsforbund, tel 08- 695 08 90 eller
tttttt,.geneaIogi.se
Dorothy Glantz

- ny lag som skyddar vår integritet

På mötet den 20 februari talade Ingemar

Skarpås om personuppgiftslager, PUL. Flera
av oss upplevde nog lagen som krånglig.
lngemar sade också att lagen är svår att tyda
och att politikern a är överens om att ändra den.
Två dagar senare stod följande att läsa av

Kristoffer Morön i Dagens Nyheter:

1.

I kapitlet Källor flor släktforskning ställs
frågan "Vad är syftet med
begravningslängden?" Kan du svaret?
Och

PU L

Svårtolkad PUL ska göras om
Personuppgiftslagetr, PUL, är fiir krånglig,
tycker regeringen" Istället ftjr att som nu
regl era exakt vad man får göra vill regeringen
skriva om lagen så att den inriktas mot att
forhindra missbruk.
Dagens regler kräver bland amat att alla som
registreras i kundregister ska infonneras om
detta och att varenda uppgift ska kontrolleras.
Nu vill regeringen istället koncentrera sig på
att hindra till exempel åsiktsregistrering och att
människor samlar in stora rnängder
infonrtation.
Det säger Sören Öman, sor1l av regeringen på
torsdagen gavs ansvaret for översyllen av
personuppgiftslagen.
Att ör'ersyllen görs beror på att
justitiedepartementet utvärderat lagen och det
visade sig att rnånga tycker att reglenr a är
krångliga och svåra att folja.
Personuppgiftslagen bygger på EU: s
lagstiftning, så alla ändringar i den svenska
lagen rnåste stämma med E[J:s regler.
Majbritt Ohlsson
5

Hur kan man nedbringa tiden
Riksarkivet ??

Pä

Exakt samnra sidor i död/född/ut- och inflft/
HFL etc som finns på RA, firurs tillgängligt
via Intemet. Jag tröitnade på RA eftersom jag
bara kunde tillFringa lördagar 8,00-13,00 och
måndagskvallar 17,00-19.00 i Aminge, och är
en heltidsarbetande tonårsfiirälder.
Via Genline(ca 190:-/månad) så kan jag
numera, när det passar mig och min familj,
leta efter det jag-söker. Det går faktiskt
väldiet smidiet.
Vi här ADSibredband hemrna (Telias
version av "bredband" via det publika
telefonnätet). Datom står påslagen dygnet
runt(med endast bildskärmen avstängd) och
det tär bara några sekunder att klicka och
starta sökningirna. Istället ör att sitta vid en
läsare på RA och bya microfihn i Aminge, så
klickai man sig frarn på Internet. När man
funnit det man önskar, så finns det en
"Genlineadress" ftjr den sidan, vilken kan
vara bra att spara, om man vill tillbaka dit
nåson annan'qång fiir att kontrollera något på
iusi den sidanl Som niatp under sökningen
-har
man en liten fiärrkontroll på bilskärmen
vilket gör sökningen enkel och snabb.
Det gär utmärkt-att spara 91.si-da man funnit
till sin lokala hårddisk med hjälp av något
litet "klipp å klistra'Lprogan-r 1ex !\AP'
Spara biiden på lokal hårddisk, och bränna en
CD vid tillfiille. På så vis kan man niir sonl
helst själv skriva ut en HFL-sida, eller
manipulera rned bi I den( fiirsto-ra, ftirm inska,
öka liontrasten) om den är svårläst tex pga
svagt bläck eller slarvig handstil från prästens
sida.

Nackdel: Det är i stort sett bara Kalmar och
Ostergötland som är helt tillgängli-ga' men
utbyggnaden går med en rasande fart och
ut<ii<äJhela tiäen. Gå till wtvtu'senline'se och
titta.

Kostnader
ADSL bredband ca 300:-/månad som vi ändå
skulle ha.(startavgift ca1400:- ) fttr att sköta
rnail, ICQ'och bankaffiirer etc (har två
tonåiingai hemma). ADSL är nästan utbyggt i
hela Soflentuna nutnera. En utnrärkt lösning
for alla som bor i villa.
Genline ca 190:-/månad, vid tecknande av
årskontrakt.
En scanner för att omvandla dokument och
bilder till digitalfonlat kostar ca 1000:- och
kan anslutaJtill alla datorer. Sväljer A4format. Genom olika val av upplösning på
bilden så skapas filer med stor skillnad i
storlek. Valfritt fi Ifonnat.
6

CD brännare ca 1000:- for
bordsdatorer(desktop), till bärbata ca 2500:-.
Err CD skiva kostar-ca 5:- och klarat 650Mb.
Så billigt så det nästan är

lojligt. På så sätt har

llan enleller flera) bra kopior av det sotn är
klarl(Uait<-up), och det är busenkelt att bräru1a
kopiör till släiitingar om de vill ha det. Sedan
kan de själva trycka ut i papperskopior om de
vill. Biläer kania stor plats, men for priset 5:l650Mb så är det billigt. Ni kan ha en back-up
forvarad på annan adress och Pi tå sätt
skydda erl arbete från eventuell brand el.dyl.
Köpior blir alltid lika bra som olginalen.
Om ni dessutom ska lämna ert digra
forskningsresultat vidare till nästa gene.ratton,
så är detlroligen mycket tacksamt om det
sker via CD.
Jämftirt med att ta bilen till RA fya gånger i
rnånaden, och betala 4:- for dåliga
papperskopior så går det.nog j3mn1ypp.
Tiäörnässilt sa äräet en jättevinst lor mig.

s
s

Diverse bra adresser På lnternet
På adressen

Digitala Historiska Kartor

/ sv e / i n c{ ex sv. h t nt)^ t^a
rtor i digitalformat från
rätt tidsperiöO som kan vara både nftig?.ogq
roligu utt titta på. Lätt att spara en digital bild
ochlagra tillsarnmans med annan
iu formation. Jättekul.
(h t tp

;

/ /t,rtww. cllti

t . I n r. s e

Genline.se (http : //wwt+,. gen line. s e/s t art.plv),
här fär du initruktioner och uppgifter om vad
sorn finns ftirdigt just nu.
Telefonkatalogen flor hela Sverige finns ntt
gratis på Intentet. Det g?r bra att söka på
otitca sätt där, och även begränsa
sökningsmängden på olika sätt. Gå till
Gulasiäorna. se (htip : //wt+,tt . {tlas idom

{T
a. s e/

main/frameset. asp).

Nättidningen Röt ter(h tt? : //
rt,rttt,.genäalogi.se/). En bra sida att lotsas
firarn av, otn man inte varit ute pä Intemet
tidigare. En stor källa att ösa ur.
Några digitala tips i all hast från
Lars Franzen

Bra Website
Här kan du läsa onl allt srnått och gott och
dessutom prenumerera på ett nytt ner'vsletter.
http : /ht'elcom e.t o/elisabeth -th ors

ell

s

...databasern a Folkräkningarna

ftirdigregistrerat, detta beräknas bli ftirdigt
under somlnaren 2002.

Har är tillftillet, att for en ringa kostrrad
påbörja kanske en livslång hobby, for Dig
sorlr ämu ej bör.yat med Din farniljehistoria.
Nu har Du moj lighet att göra ett forsta besök i
Folkrälaringama 1890 samt del av 1900. Där
kan Du hitta några trådar ol11 Du har Dina
rötter i Sverige.

Du kan på rnenyt välja vilket altemativ Dtr är
intresserad av och därefter göra Din
beställning. En inloggning kostar 40 kronor.
Uppkopplingstiden är tre sarllmanhängande
timrnar. Du kan också beställa 10 st
inloggninar for 250 kr mot faktr"rra eller med
internetbetalning.

En nyckel

?

T

till vår historia

En återfunnen person i en folkräkning ger
några grunddata (hernforsamling, by, namn,
yrke, fodelseår och fodelseforsamling) så att
man snabbt kan gå vidare in i andra
arkivhandlingar. Enklast är ingången till
kyrkböckerna men mycket mer finns att
upptäcka. Bara inorn de statliga arkiven fims
nära 400 kilometer arkivhandlingar att ta del
av. Här kan Du länka dig till den Nationella
Arkivdatabasen, NAD. Där finner du
presenterat stora rnängder arkivinfomation.
.... som digitaliseras

'F

a

Genom ett av Kulturdeparternentet stött
SESAM projekt, Arkivinformation i skolan,
initierades registreringen av folkräkningen
1890, som nu har pågått under 6 års tid.
Uppdraget har inneburit registrering av ca 4,
8 miljoner människor, boende i Sverige den
3l december 1890. Uppgifter om varje enskilt
hushåll, dess uppbyggnad och samtliga
individer, deras yrken med uppgifter onl
flodelseår, fodelseorter, civilstånd och mycket
mer, ger mångfacetterat underlag till
forskning av skilda foreteelser lor forskare
inom skilda dicipliner, flor elever inorn
grundskola/gynlasi um samt f"or henrbygdsoch släktforskare. Syftet är och har varit att
öka tillgängligheten till arkivinfomtationen.
Databserl kan vara Din ingång till en trevlig
hobby och ge kunskap om några av Dirra
rottrådar"
Detalj erad information otn proj ektet

(principer f-or regi strering, kvalitetskontro ll,
databasstruktur rrr.nl.) ges i den speciella
handbok som tagits fram inom projektet. Hela
handboken (43 s.) kan hämtas i rvord-fomtat
eller pdf-fon'nat.
.... och tillgängliggörs llu på nätet

Hela materialet görs nu tillgängligt på nätet,
utom Stockltolnrs stad som ännu ej är

Källa:NAD
På Riksarkivet, Arninge finns följande
notis. Vad tror du blir konsekvenserna av
att så många kort försvinner?

På sista tiden har det frirsvunnit oroväckande

många mikrokort, ibland flera kuvert i rad. En
del är felställt, en del är stulet och en del är
"hemlånat".

Vi vädjar därftir till alla att bara ta ett kuvert

i

taget och vara noga med att ställa tillbaka det
på rätt plats.

Beträffande stöld och lån av mikrokort gäller
följande: den som upptäcks blir portforbjuden
for all framtid, oavsett ottr korten "kommit
med av misstag".

Här kan man också
släktforska!

Släktforskarnas
Hus
Insjövägen 5? ,
Moskogen
793 33 Leksand.
Tel 0247 -122 80
Fax 0247 -797992

Välkommen
Leksand

!

till

Släktforskning

- en folkrörelse?

När jag arbetade som studiecirkelorganisatör

att vi har en gemensarl forfader där och är
släkt med varandra i fernte led. Släktforskning
ger inte bara en autavla bakåt i tiden utan
också rnängder med nya nu levande släktingar.

i SV (Studiefcirbundet Vuxenskolan) lyckades
vi i början av 90-talet fä igång ett par
studiecirklar i släktforskning. Sedan blev det
stopp. En eller två arunälningar per tennirt gör
ingen cirkel.
Nu har det håint något. SV och ABF har var
sin cirkel med betalande deltagare. SPF
(Sveriges Pensionärsftirbund) har en avdelning
i Norra Sollentuna som heter Grindslanten.
Här gjordes två upprop ijanuari: "Vill du lära
dig något nytt?" med ca 15 ftirslag på olika
aktiviteter, däribland släktforskning, samt "Mll
du leda en kurs i något av dessa ämnen?". Jag
arunälde mig som frivillig till att leda en kurs i
släktforskning och ftireställde mig en liten
lätthanterlig studiecirkel på två eller möjligen
tre deltagare. Det blev sju anmälningar!
Det var bara att sätta igång. Sex deltagare
blev vi i slutändan. Den sjunde kunde inte
delta på de tider som jag kunde erbjuda, men
honom servar jag per telefon. Och nu har vi
haft tre sammankomster och två besök i
Arninge. Jag har lagt upp undervisningen
enligt nrodell "pang på rödbetan." Så lite
teoretiska resonen'lang som möjligt. Det
handlar om att komma igång med själva
forskningen, att nå resultat. Då blir man
inspirerad att söka vidare. Att gå in på vilka
arkiv som finns och vad de kan erbjuda får bli
en senare fråga. Man måste ändå börja med
Aminge. Och vid våra besök där kunde vi
konstatera att trycket på RA har ökat
dramatiskt. Delvis har det säker1 att göra med
att man har stängt under hösten men också på
att intresset ökat markant.
Jag talar också om ftir mina deltagare att vi
har en trevlig och väl fungerande släktforskarförening här i Sollentuna och propagerar
samtidigt ftjr Ternadagen i oktober.
Förhoppningsvis resulterar detta i ett antal nya
medlemmar så småningorn. Sjalv har jag ju
haft stor nytta och glädje av fcireningen. Minns
ni min beskrivning av hur jag hittade min
farfarsfar i Finland? Maken till en av mina
studiecirkeldeltagare komnter från samma lilla
by som min farfarsfar och vi har nu funuit ut
8

Berit Jeppssorl
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Polnmern och annorstädes ifrån socknen

Dalfolk i Pommern
så heter ett släktforskningspro1..kt

F

,r

sort startats

av "Föreningen G-gruppen, Ostersjögranllar,
rnigration och tyska anor". I proj ektet har mall
tagit fasta på Lrppgifter i boken "Nils Bielke
( 1 6 14-17 16) firad i nådens dagar, täl ld i
orrådeilS", skriven av läkaren Ingvar Eriksson i
lJppsala. I bokerr skildras adelsmannen och
ftiltherren Nils Bielke, sol1l levde under kungama
Karl XI och Karl XII. Sorn generalguvemör över
Ponrmem och storgodsägare där värvade han
familjet från olika socknar i Dalarna att resa till
hans polllllterska gods, ägda eller arrenderade,
fcir att bosätta sig i de rlåuga gårdar som hade
blivit folktomma på grund av det trettioåriga
krigets härjningar -- eller helt fiirstörda.
Anteckningar finns från slutet av 1600-talet i
husforhörs- och tnantalslängder samt domböcker
i flera dalasocknar om familj er och enskilda sonr
"dragit till Pommem". Och vi atrser att det också
stämrner det med de uppgifter som har tagits fram
i Tyskland under 1950-talet av läraren och
hembygdsforskaren Otto Bruchwitz och som
delvis har publicerats. Bruchwitz' efterlämnade
stora forskningsresultat (hans s k NachlaB) finns
deponerat i det tyska arkivet Landesarchiv
Griefswald.

r

Från olika släktforskare i Dalama har vi ffitt
åtskilliga nanln på "pommemfarare", solll ska
registreras på ett lämpligt, sökbart sätt f-or att
kunna jämloras med uppgifter ur tyska källor, t

ex

ovan nämnt n'taterial av Bruchrvttz,
fastighetsägarlängder som "Die Schrvedische

./rt

Landesaufirahme" (en av svenska lantmätare ledd
k art I äggru n g sv erk s amhet), upp gi fter ur S chub erls
"Trauregister" (trJckta vigselregister) och tyska
församlingars kyrkböcker. Ett problem är
identifieringen i de tyska källoma p g a dels de
sinsernellan rätt lika svenska fcirnamnen och
efternalnnen på -sol1, dels hur skrivama uppfattat
namnen och tolkat dem i tysk skrift. Vi vet också
att en del aldrig kom fram; de blev sjuka och dog
på resan över Ostersjön. Någon rymde med den
reskassa solll lnan fätt av Bielke; några blev kvar
i utskeppningshanulen Stockholm.

Här ett exempel: I Rättviks husförhörslängd
1690-1699 finns bland "Hushåll förreste till

skingtade" familjen Hans Danielsson i Utanåker,
f 1652, med hustrun Kerstin, f 1651 , samt
sönetHa Daniel, f 1 678, och Pelu, f l619.Enligt
"Die Schr,vedische Landesaufnahnte" fims år
1697 i bp Nerdin nära staden Anklam en s k
"Dalbauer" (: dalbonde) med namnet Hans
Danielson. Det skr.rlle kunna vara husbonden i
farniljen fiån Rättvik, men säker kan man inte
vara forrän hustrun och sönema kan återfinnas i
kyrkboken för "Kirchspiel Medow", den

evangeliska forsamling som byn Nerdirl
tillhörde. Om dess böcker från den tiden nu finns
kvar! Farniljen Danielsson har inte kururat hittas
i längdema som återvänd till sin hemby i Rättvik.

Ett annat exempel: I kommtrnionlängden ftir
Leksand 168 9-1695 finns för Nils Persson i
Salen (en del av byn Hisvåla) antecknat "till
Pommenl", och för hustrun Margita Larsdotter
står: "warit till Pommern, åter 1693" - På det
pommerska ön Usedom finns ett "Ant" Pudagla.
Under detta gods lydde "Vorwerk" (- utby)
Damerow. I "Die Schwedische
Landesaufirahme" anges for 1693 en "Dalbauer"
Nils Person i Damerow. Kanske Nils dog där
samma år och Margita darefter måste resa hem
som änka? Det skulle ju kunna stämma!
Har någon av "an-tecknat"s läsare Stött på någon
"pommemfarare" i sin forskning? Det skulle
kunna finnas sådana utanfor Dalama också, t ex
i bygderna kring de svenska Bielke-godsen,
Salsta N om Upps ala,Vattholma bruk, Gysinge.

Ingvar Eriksson skriver

i sin bok: "I Stettin

anställde Bielke också en dräng från Salsta sonl
drängfogde och ett antal kolare från Gysinge.
Dessa fattiga farniljer sålde allt sitt lilla bohag i
Gysinge och tog sig ned till Vattholtna. Längre
vågade de sig inte, eftersom de inte hade
dalkarlarnas resvana, utan fick hjälp att att
komma på båten till Stettin. Hos Bielke fick de
fri bostad, åker och äng mot att de kolade."
Jag tar tacksamt emot alla tips oll'l "pol'nmernfarare".

från Dalarna eller annorstädes ifiån!
Ingemar Goliath,
e-post ingernar. goliath@telia.conl
tel/fax 08 - 754 30 03
(förkortad notis från "Dalarötter")

Morfar gick på vatten eller Vad finns
i källaren på Riksarkivet?
Länge trodde jag det. Att Morfar gick på vatten.
Han, sorn så varsamt höll en liten 4-årings hand
i sina grova arbetarehänder, blev dock kvar i
Sverige. Åkte aldrig över Atlanten. Blev till slut

satt bland de Obefintliga. Men bevisligen har
han tagit sig över Atlanten. Han måste ha gått,
helt enkelt.
Med minnet av piptobak-lukt och hans vana att
köpa f;irska frallor till söndagens frukost, vet
jag att han definitivt inte åir Obefintlig. Men vad

ska man tro när jag, den genealogiska
superdetektiven, hittar honom i en
husft)rhörslängd från 1910. Han, som har en
son ftidd den 1:amars 1912 i USA och jag, som
har ett vigselbevis utf?irdat i USA i mars 1911.
Jo, det är möjligt, men innerst inne visste jag
att det inte var troligt att han kunde räknas in i
slutet av 1910.

Lite papper hade jag samlat på mig:
Afgångsbetyg från mindre folkskolan 1892,
Inskrifningsbok från 1 905. Efter detta och fram
till husftrhörslängden 1910: inget! (Det fanns,
naturligtvis, men den genealogiska
superdetektiven visste inte om detta.)

Nu kommer den Riktiga Genealogiska
Superdetektiven (vars namn jag inte nämner)
in i bilden!

- Jo, men, Dorothy. Du kan väl åka till
Riksarkivet. De har böcker över Obefintliga.
Kanske det står när och var han åkte.
Ätminstone ett datum kommer att finnas.
Obefintliga? Kan man vara Obefintlig? Jo, det
kan man. I släktforskningens alla böcker kan
man vara nästan vad som helst, från Idiot till
Mästerlots.

- Nej, tyvärr. Vi har inte böckerna över
Obefintliga, säger den trevlige mannen vid

Ja, det visste jag.

Mmmm. Nere

Till och med var.

i källaren

har vi kort som

forsamlingar har skickat till oss. Jag vet inte
riktigt var de är. I kortlådorna. Har inte hururit
titta på dern än.
A1? Vad betyder 'än'?
Har du tid att vänta? Jag kan gå ner och se
om jag kan hitta dem, säger den trevlige
mannen vid disken på Riksarkivet, Marieberg"
Tid? Hade jag tid? Jo, det hade jag.

Lite senare korntner han bärandes på en

$

kortlåda. Där fams ett kort- ett litet register
korl- med Morfars namn och flodelsedag och
en notering: Fol. I for åren 191 2-1929.
Overfort till ob. den l1 sept 1912.

$.

Kortet lästes och noteringar gjordes. Sen bars
kortlådan ner i källaren igen.
Morfar hade helt enkelt tagit sitt pick och pack
och lämnat Sverige. Utan att skriva ut sig hos
prästen. Jag visste att han hade lämnat Sverige,
inte bara flyttat till en annan örsamling. Den
informationen fanns inte på kortet.

Nu gick allt rasande fort. Ellis Island Records
kom ut på Internet och där fanns han: Morfar
ankom med fartyget Carmania till New York
från Liverpool den 5:e februari 1906. Han hade
inte behövt gå på vattnet.
Häromdagen råkade jag se hans namn bland
de Obefintliga i forsamlingsboken från 1930.
En rlan sorn åkte till Amerika 1906, begravde
sin syster där, gifte sig, blev far och änkling,
grfte om sig och fick 4 bam till. Han hann också
med att hämta en liten 4-åring på dagis en
regnig eftenniddag ör att hålla herure i hand
på vägen hern.

Den trevlige mannen på Riksarkivet i
Marieberg? I min egoistiska iver glömde jag

disken på Riksarkivet, Marieberg.

att fråga honom vad han hette. Han karrske
känner igen sig - detta var i april,2000. Tack

Lång paus. En längre paus. Jag står kvar.

ska du ha!

- Jaaaa.... Vet du när han är fttdd?

Dorothy Gl antz
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Här är nägra exempel. Bildema ar tagna av fotografen och lokalkorrespondenten Knut Frödin,
Rotebro. Kan Du hjälpa oss att identifiera personer på bilderna. Ring
Yvonne Ros6n, tel. 579 216 51.
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F'ORSKARFOKTECKI\ING

Våra uppgifter om

medlemmarnas
forskarområden bö rJar bli lite gamla så det är
därför dags att samla ihop ny information!
Eftersom förhållandena kan forändras snabbt
skulle vi nu vilj ahahelt nya fräscha uppgifter
om er forskning.
Sknv och skicka per post eller email till Marika
Lundgrer, eller lämna det till någon i styrelsen
vid ett medlemsmöte.
De uppgifter vi är intresserade av

Namn

) adress och

ätr:

telefonnummer

(fullständiga uppgifter så att vi kan kontrollera
medlemsregistet samtidigt ! )
Eventuell ep ost-adress.
Områden du forskar i med gttrdhy, socken/
stad, län och tidsperiod.
Släkter du forskar i med släktnalrlll, socken/
stad, län, land och tidsperiod.
Eventuell specialforskning ( tex upprättande
av register, särskilda yrkesgrupper o dyl)

till lU älp i din forskning,
ange vilket program du använder dig av
(genom att vi tar med detta kan man lätt hitta
någon som anvånder salnma program som man
själv om man fär problem!).
Om du använder dator

t2

-Garpar, fi nnar och vallonerInyandringens betydelse for Dalarna och
Sverige
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25 augusti samlas den svenska
släktforskarrörelsen till sin årliga mönstring.
S täktforskardag arn a S veriges
Släktforskarforbund med I32
medlemsforeningar håller riksstdmma.
lika funkti onärs grupp er konfe r er ar. D et he I a
ramas in av ett antal högintressanta
O

föreläsningar och en livlig mässa att
inspireras av.
Svar:

till

frågan på sid

1.

Jones (Ollas) Erik Andersson
(1 88 1 -1 957), sedeffnera

riksdagsman
från byn Ovanmyrä, Boda s:n i
Dalarna, gtfte sig 1905 med
Torrångs Brita Olsdotter (1879195 1) från grannbyn Solberga.
Hon vat dotter till de båda på
omslagsbilden, Torrångs Olof

(r842-re29)
och Annikas Anna

re26).

(1838-
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