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Dalesburg Lutlterzn Churclt
Mccllemsbladet beräJcnas utkomma med fyra nullllller per år och
ingär i föreningens rnedlemskap. Manus och skrivelser skickas till
Marika Qvisq Annborstvägen 8, ztn, L92 59 SOLLENTUNA.
:
H e nn es E -p o st är rn a ri k a -q vi s t (lj) sw'iprl cL. sc Redaktionskomnritte

r 35 82 ()7. Mariks Qvist, 35 48 16, PeterKlirtgsell,
Manusstopp lllmrmer I I 200a:

l(r

Dakota

187L-l996

75475 77.

15 febmari

i Syd Dakota, USA iir lrtYcket präglad av
namnet'
irtvandrare från Dalarna diirav
A1g ornslagsbilden: Dalesburg

llub City, South

TEMA: EMIGRA]VTER

)

OLLEI\TUNA SLÄKTFORSKARE

Ånsiuörs

clo Lars Eklof
Timotejvägen 15, nb
192 69 SOLLEhITUNA

Kallelse till årsmöte i Sollentuna Släktforskare

Föreningen bildades 1990. Den har idag 70 medlemmar.

Tid: onsdag 26 januari 2000, kl 19 00

Styrelse lggg

Plats: Tintomara-rLtmmet, Sollentuna Bibliotek

S

Ordforande
S ekreterare
Kassör
Medlemskontakt

Lars Eklöf
Peter Klingsell
Hans Carlheim
Dorothy Glanz

Majbritt Ohlsson
Bibliotel</skåp

Catrine I.{orberg
Erja Mauritzell

Telefon
E-post
626 7t 09 lasse ekZ},alqonet. se
754 75 72
35 46 80
96 76 83
dml. glantz@, $wi p net . se
fax: A8-92 95 36
35 59 44
754 24 74
---!--.

a:rJ-

----Ls.------_---

Detta meddelande räknas som
otTiciell kallelse till årsmötet.

_-- j---.

57921 555

Du blir medlem i Sollentuna Släktforskare genom att
sätta in årsavgiften, sorn under 1999 är IzS kr och for
familjemedlem 50 kr, på vårt postgirokonto 7l zr 40-3.

1O-ÅRSJI.JBILETJM

Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer.

Om du flyttar
anmäl din nya adress
Dorothy Glantz
Tellusvägen 19

till

I91 47 SOLLENTTII{A
Telefon 96 76 83

Med anledning av vår forenings 10-årsjubileum planerar
styrelsen en resa for medlemmarna till Växjö, frr ett
besok på Emigrantinstitutet. Tidpunkten är ännu inte
fastställd, men resan blir troligen vecka 13, dvs i slutet
av mars.

MEDLEMSAVGIFT

2OOO

HÄLSNII\G TI LL HE MBYGDEI\

Tillsammans

med detta nummer av an-tecknat finns ett
inbetalningskort for medlemsavgiften år 2000. Saknas
det, var
vänlig använd eget inbetalningskort. Medlemsavgift ska
vara
foreningen tillhanda snarast, dock senast fredagen den 3
mars
2000- Utebliven in-betalning inneb är att du int. ko*mer
med i
d en upp daterade medl emsforteckningen.

I 'ar hrjl,satl,

sliötta dalah.v,gcl,

I.'art v(i.ren.t gruntl. ver levnacl,s ^r{r,-erl,
Å,led .sAog, h ögtid lig, al lvarsant,
Och cing mecl bjorkar,\^ vite .rtant,

cilysa mciktig, uttdersant
Du fanmar ont vart bo.

t\.'Ied

Har leversagan. I:ar jag gar
hor ntinnet visÅa i mitt spår
onr tid som var en gång.

M ED L EM S. FÖRTE

C

Då karrnerjag mig liksom slakt
med liasas tid och Engelbrekr,
och nordarn,inclen ,sjunger kackt

K]\I]\G

en mcikti g fii

En uppdatering av Medlems-forteckningen kornmer att
distribueras under våren. Var vänlig meddeltr ändri ngar till
rnig senast den 3l mars 2000. Kontrollera speciellt
telefonnummer och e-postadress.

he

ts,rång.

I'lcir stridc{e ./ar oc:h .faffars .far
ntot hrist och ttöcl sin levnads clar
och vciricle gårcl och rritt.
Har larde farmor, urrg och om,
att dikta in i v(it; och ,sör?r
i .form och .ftirg ,>^in l.r,ckodront
och clana hem och riil.

Dorothlt Glantz

tel 08- 96 7 6 83
fax 08- 92 95 36

Fråtr .fo,fors vret nrir dagen dor

j ag klockans he lgnrål.virgning hor.
Kring h.vgdert klangen går.

e-mqil:

] h,ci llens

.si.r/a, g.vl lne sken
Hon ringer.f id kring.fadrens hen,

kri ng hövdi ngens b au tasten,
.sont hog pa kullen ståt..

EMIGRAF{T.TEMA

Iii hcilsar dig, du kara bygd,
vdrt

ttcisens gruttd, vår levnad.s slaryd
r,åt' lcingtan ,strid och ro.

Detta nummer av an-tecknat har emigranter som tema. I
kommande nummer planerar vi att eventuellt inrikta oss på
dombocker/brottsmål, arbete samt goda räd/recept från foir.
Har ni något ni vill bidra med, kontakra Marikå
evist eller
någon annan i redaktions-kommitten (se sista sidan for

telefonnummer)

a
4

O, vig vår vila och t,år icl!
Tan d fi' an fti dsh opp kr i n g b arn ens .s/lgl
Ir'art liv, t,åt. gcirning tillhör dig,
var karlek och vår ro.

Till

Sjörriks Folkhögskola friln srenskt henrbygdsmöte
Waslr. Den 7 juli 1963 . S4Å{ÄOi\r,\IER G.4RD

i Tacorna.

)

)

HUR EMIGRANTFORSKAR JAG
Man vet att någon slakting utvandrat till Amerika, men inte
till vilken plats. I husforhörsoch utflyttningslangderna står
endast "utfl till Norra Amerika".
Var ska man börja söka?
Har någon gamrnal släkting
sparat amerikabrev, eller finns
vykort och amerikäfoton
bevarade? På gamla foton finns

ofta uppgift om

fotografens
namn. I bouppteckningar kan
ledtrådar finnas. Utvandrare
från samma trakt bosatte sig
ofta i närheten av varandra i det
nya landet. Kanske kan grannar
i hembyn ge någon ledtråd.
Man kan söka i pass agerarlistorna. Den utmärkta CDskivan Emigranten innehåller
uppgifter om rner än en miljon
utvandrare, som lämnade Sverige I 869- I 93 0. Man ser niir
resan startade, variftån och till
vilken plats biljetten var köpt.
De flesta svenskamerikanska

kyrkböcker finns mikrofilmade
och kan studeras på Emigrantinstitutet i Växjö eller Karlstad.
Finns forsamlingen kvar kan
man skriva dit for ytterligare
upplysningar. Själv har jag fått
rnycken hjälp på Migranthuset i
Alfta och Fårila i Halsingland.

?

ITESERAPPORT FRÅN {JSA

CEI{SUS, den amerikanska
folkräkningetr, som gjordes vart

tionde är, finns också på
mikrofilrn i Växjö.
På Internet kan man söka i
det amerikanska socialforsäkringsregistret (Social Security

.

Death Index), adress
vyww.ancestry.com

Finns den sökta personen

Något svenskare än Mora och
Lindstrom i Minnesota kan man
inte tänka sig Dalahästar och
svenska flaggor överallt. Där

nred några avlägsna släktingar
därover och kände att det nu var
dags att bli personligt bekanta.

kaffe.

Det blev en resa vi

alltid

komnler att minnas.
i

registret, så kan tnan skriva oclr
ffi ytterligare upplysningar.
Hos Mormonerna i Västerhaninge kan man fä hjälp, men
också på deras Internetadress:
www.familysearch.com
I DIS medlemsblad Diskulogen
nr A9/ol<tober 1999 finns en
tydlig beskrivning hur man söker i detta register.
Ar farniljenamnet mindre
vanligt, forsök leta i telefonkatalogen på Internet, adress:
vwyw.switchboard.com
Det finns flera utmärkta
böcker orn emigrantforskning,
bl a, " Släktforska! Steg for steg"
skriven av Per Clemensson och
Kjell Andersson. I SSFs nättidn
Rötter finns en rnycket
informativ artikel "Så finner du
släktingar i Amerika", adress:
www.genealogi.se
Sonia Hedrygr

Under fyra höstveckor har j ag
och ntin rnan Ola bilat nrnt i
Anrerikas svenskbygder. För ett
par år' sedan fick vi brevkontakt

For att

bekarrta oss med
Iu nclct sii Sjorde vi {tir.s{ nrisra
dasars gruppresa per- buss

tj-å n

Nerv York till Chicago. Där
guidade oss gästfria vänner ett
par dagar innan det var dags att
häurta hyrbilen for färd upp mot
Wisconsin och Minnesota.
Släkten i Wisconsin hade
noga planerat vårt besök. Vi
hade rnycket att tala orn och
kvällarna blev sena. Generöst
delade de med sig av gamla
foton. .lag fick reda på rnånga
fbr rnig okända släktingar och
uppnranades kontakta dern.

När vi efter hand ringde upp

fisk vi spontana
inbjudningar Via djungeltelegrafen spreds ryktet att svenska
släktingar besökte USA och när
rri kout hem låg två brev oclr
dessa personer

r;äntade lned beklagande att.just
de var-it boftresta.

ods också riktigt

svenskt
vi ett
pensionärshem och blev bjudna
att sitta i svenskrurnmet.
Mannen vi besökte flyttade
1914 som barn till uSA. Tyvärr
har han drabbats av svår stroke.
Hörseln var också rnycket
bj

I

Mora besökte

nedsatt. Men vi fick ändå fin
kontakt och då vi visade bilder
från Söder i Stockholm så korn

svenskan tillbaka

och

han

berättade med enkla ord var han
lekt som barn. En stor
upplevelse flor oss alla.
I Beresford i Syd Dakota inbjöds vi till brunch av en skandinavisk forening. Ett dussin
medlemmar deltog Vi berättade om Sverige och visade på
karta rrarifrån de härstarnmade.
Frågorna var många och vi fick
några uppdrag, bl a att häilsa till
deras svenska släkt och i ett par
fall att hjälpa till att söka de
svenska rötterna.
Resan gav rnersmak och vi
lroppas kunna få fara dit ännu
en gång.
Sorla l{ednrsrt

()

7

HäIsa dem därövets...
198 I gtorde jag en släktresa
till USA tillsammans med min
man., Gunnar, och l9g4
tillsammans med min syster,
då r'i hälsade på vår mors
kusiner i den lilla staden

Lockpoft sydväst om Chicago.

I juni i år kom den tredje

UsA-resan till stånd, nu med
dotter och 17 -ärig dotterdoffer.
Vi besökte Gunnars slaktingar
i St Paul och Dassel i Minnesota och Tucson i Arizona. Till
allihop hade Gunnar giort
antavlor så IångI han hunnit
hitta dem i kyrkoböckerna.
lntresser och fbrtjusningen
över detta var inte att ta miste
på "Jesus, how could he find
them all?" utbrast en av dem. I

Dassel hade bortemot

40

släktingar samlats till ett party
for atr få träffa oss. Vi kande
att kontakten med det gamla

landet

var

betydelsefull for

dessa utvandrar-ättlingar. Två
av dem vi träffade hade besökt

Sverige for ungefär Z0 är
sedan och då också hälsat på
oss i Rotebro. Nu ville alla
resa över så vi väntar invasion
de närmaste åren.
ti

"Flälsa dem dar hernnra". Då
rann tår'arna på oss alla tre

lJngefär två veckor

fore

avresan hade jag fått låna
boken "Hälsa dem darhemma,'
av Margaretha Hedblom. på

iVI

(
(

ett ställe finns en karta över ett
område i Meeker County där
Dassel ligger. Gårdarna med
ägarnas namn är angivna och
Gunnar hittade namnen på tre
av sina släktingar på kartan.
Jag gjorde kopior och tog med
mig. Alla undrade hur denna
karta hade hamnat i Sverige.

Flera av slaktingarna

sällan. Mitt sisra brev till

henne kom

besökte också
hembygdsmuseum

ett
i

hade

För' en rnånad sedan ringde jag

till

Margaretha Hedblom i
Malung. Jag nämnde mina

litet
den

kontaktproblem for henne och
hon rekotnmenderade lnig att
ringa till Släktforskarnas Hus i
Leksand, dar rnan skulle
kunna ta reda på om hon var
död Där var rnan mycket

närbelägna staden Cokato. Här
visades olika miljöer från

nybyggartiden och

en

bandspelare informerade om
det man srod och tittade på. I
ett av de små båsen fick vi se
gamla foremål som man haft

med sig från Sverige. En

mycket gammal

kvinna

berättade på svenska hur det
kändes att komma till ett annat
land som nybyggare. Hon

avslutade

med att

sjunga

tillbaka

med
rneddelandet att adressaten var
okänd. Jag skrev då till hennes
s),sterson rnell det konr inget
svar I våras skrev jag igen
nren tjck inget livstecken.

redan kartan men några kände
inte till den och var glada att
fä kopior.

Vi

ina egna slaktingar i

Lockport har jag tyvärr tappat
kontakten med Jag har haft
Iivlig brevkontakt med tr'å av
nr irr mors kusiner från 1977
till 1994 lrene som var yngst
dog 199 I Ragnhild var då 87
är och breven korn allt mer

(
(

hjålpsam och ringde redan
dagen efter och berättade att
Ragnhild avlidit den l9 januari
1997 Hon var då nästan 93 år
ganrnral.

Ingen av slaktingarna hade
brpt sig om att skriva till mig
och meddela detta. Alla

amerikaner med svensk
harkomst ar alltså inte lika

intresserade av att upprätthålla

kontakten med sitt urspnrngsland. Kanske är detta
naturligt men for mig känns
det svårt att veta att kontakten
med mors kusiner i USA är
bruten.

Den trjalpsamma kvinnan på
Släktforskarna Hus talade om

att hon hittat
dödsdatum på

Ragnhilds
internet:
tr rv n'. il rtL:CS[ r.r'. COr]'l
socictl
securily, death index. Kanske
flera än jag kan ha nytta av
detta.

Till sist: AIla ni som har
emigranter i släkten läs

"Hälsa dem därhemma" av
Margaretha Hedblom. Många
livsöden träder fram. Kanske
någon av dem hor till just din
slakt.

Berit Jeppssort

REKOI\STRI.JKTION AV BRUNI\A I(YRKBOCKER
Den 20 septernber 1999 hade
foreningen besök av Ulf
Berggren som i Sollentuna
Bibliotek gav många bra
uppslag hur man kan komma
vidare när kyrkböckerna inte
fi nn s att

tillgå

I-{arr talade
iit

t

t:trti gld,/t tI nrtyg Ir,?n J 800-tdlt: t.

L,igg märlee ti,ll att clet har håde skorsten ocb scgel.

ARKIVE,NS DAG PÅ RIKSARKIVET
Riksarkivet höll Oppet Hus
lördagen den l3 november

rnellan 10.30 och

16.30.

Redan strax efter klockan l0
började folk komma- i god tid
för rundvandrin gar och
foreläsningar.
Sollentuna Släktforskare fick
en inbjuden via SSGF att ställa
ur och vi tog tillftillet i akt att
inform era om vår forening.
Tack till Catrine Norberg som
hj

älpte

till

forberedelsearbetet
i\,lau rttzell och Hans

l()

med

och

Carlheirn som avloste mig vid
utställnings-bordet under
dagen.

Personligen tyckte jag det var
en mycket rolig och givande
dag med möjligheter att knyta
kontakfer
med
andra
sl

äktfo rskni ng s intre

av egelt erfärenhet.

När' han skulle söka sina anor

ss

erad e.

Skagershult (Närke) fann han
att kyrkböckerna
hade forstörts i en brand. Med
hj älp av andra källor började
han då göra en rekonstruktion,
inte bara av sina egna anfäder,
utan av hela Skagershult.
Resultatet har han sammanställt i boken Skagershult i

nämligen

IVtirke.

Hur har ntan sig då at
lgtr klt

oc

om

ke rn a .for komm i t ?

Flera från föreningen

fanns
med bland besökarna och det

- Annat kallntaterial dt' f.ex.:

är en god indikation att

Jordeböckerna
Våra äldsta skattelangder. De
började foras ca år 1540. Dock
ar den källan något osäker när
det gäller personuppgifter.

vår
forening år en intresserad och
aktiv grupp.

Erj a

Dorothy Glantz

i

Tiondelängderna
Gav upp-gifter om ägarna till

jord-bruksfastigheter.

De

fordes under I 700-talet.

Mantalslängderna
Från om-kring år rc}A. Till en
början inte så detaljrika, rnen

så småningom togs såväl
hustruns namn samt antalet

barn med. Här kan

finnas

viktig information.
Verifikationsbanden
Avkortningslangderna Innehöll bl.a. forteckningar över
restskatt som avskrivits, då
man inte räknade med att få in
någon skatt. Orsaken kunde
t.ex, vara dödsfall. En speciell
form av skattebefrielse gavs
under fem år i borjan av I B00talet till familjer med minst
sex levande barn (de behövde
inte ens bo hemma).

Bouppteckningarna
Har man fur, kan man här ffi
inbördes
klarlagda.

sliiktforhållanden

ll

)
Kyrko r'äkenskaperna

Med noteringar om betalning
till kyrkan i samband med dop,
vigsel eller begravning.

Domböcker
Fördes vid olika rättsinstanser.
Här kan man t.ex. finna
utredningar om arvsfvister.
Innehåller även dödlistor
(sammanställning av alla
dodsfall i häradet). Om en gift
man avlidit, angavs här

Grannsocknarnas
böcker

kyrk-

Den du söker kan ha ett
syskon i grannsocknen. Det år
vanligt att syskon fick vara

faddrar till sina syskonbarn. I
födelsebockerna kan du darfor
kanske hitta honom eller
henne bland åddr arna.

Roterings- och utskrivningsIängderna
Finns på Krigs-arkivet.

TTPS!

I

Sveriges S läktfbrskarlilla folder ''.!h hlir

Ett varmt tack till UIf
Berggren ftir ett intressant
och trevligt framftirt

fbrbunds

cltr en cltrkligat'e slctkt/rtr.;kcu.e "

fär du f'lera tips om sokvägar
och litteratur i ämnet.

Besok också

rhiirnun på

ftiredrag.
Catrine Norherg

SliiktfbrskuSollentuna

biblioteli. Där kan du

bl. a.

hitta den nämnda foldern och
ntvcket annat matnyttigt.

hustruns namn.

Småprotokoll

Exernpelvis formyndarproto-

Ulf Berggren

passade även på

att berätta orn .sitt nuvarande

koll, orn en forälder avlidit.

projekt:

Bruksarkiv (tillhör öretags-

SMEDSFORSKNINGEN
med syfte att for tiden fore år

arkiven)

I

avrcihringsböckerna finns
skulder som exernpelvis en
anställd smed (eller en bonde i
trakten) kunde ha till bruket.
När smeden flyttade foljde
skulden med, och den skrevs

in på det nya srället. Om
namnet på personen stämmer
och samma belopp år noterat
kan man sluta sig till att man
är på ratt spår. Brev -fr,ån
brukscigareT? berättar om
handelser på bruket eller i

1800 kartlägga,

bedriva

forskning och publicera allt
om srnederna i Sverige och
Finland. Många av åhorarna

i släkten
och ställde frågor rill Ulf
visade sig ha smeder

Berggren.

Har du

smeder

bland forftiderna är det kanske
en fordel att vara med i
Föreningen for smedsläktsforskning sorn är ansluten till
Sveriges S I äktforskarforbund.

Gradi.s trle. Graka[lt inne.
I'qrk i hciln?ra cr kmgt i sinne.
Sakerl ingen herrne sakne
Om en mörq ho inle valcnaRtrlt pa c{öra/ Bret,?

Ii-å Hanna,

Amerkadztre? Pa

panna!

mci

i take ! Yga b,ser !
Inte lql on? aft en fr"yser.
Tcinn

Livet hlev sa lan tu leve
Gtr vtilsigrre Anrerkabreve i
Gunt or Anör

bygden
t2

t3

),

)

KALE]\DARIET

I\YTT!

Det senaste tillskottet till foreningens boksarnling år:
Krigsurkivets bestå.ndsöt,ersikt i tio delar, som ger en samlad
bild av det material som forvaras i Krigsarkivet.
De två forsta delarna gavs ut 1987. Den senaste kompletteringen kom i år med del t 0. (Regementsnedläggningurnu gör
att Krigsarkivet snabbt rylls på med nytt material.)

0rrsclag
I 9e9

kl

I

Decetnber.

19 00

Onsdag 26 januari,
2000

kl

19 00

F(ireningsnrote i
Tintomara-runttnet'
Sollentuna bibliotek.

Ärsmote i Tintomara- Se kallelse på annan
plats i tidningen.
rummet, Sollentuna
bibliotek.

Läs Förordel och Inledningen pä sid . 7 -LZ i Del 1, så fär du en
orientering om hur beståndsöversikten är upplagd.

Vecka 13 , 2000

Eventuellt resa till
Vädö, se sidan 3

För dig med 'outforskade' soldater i släkten är bockerna en
guldgruva! ! Du kan där ta reda på var du kan tänkas finna
uppgifter om'din soldat'. Sedan är det 'bara'att gå till arkivet

Våren 2000

Utbildningsradion
planerar en släktforskarserie i TV.

och forska!

lngemar Goliath
berättar om
häxprocesser.

Vi tackar Krigsarkivets representant på Tema-dagen i
biblioteket for det fina erbjudandet till foreningen att till ett
fbrdelaktigt pris kopa alla tio delarna. De kommer rned
säkerhet att vara till glädje for många släktforskare i Sollentuna
och finns att tillgå i Slaktforskar-hörnan i Sollentuna bibliotek.
Catrine l{orherg

l1
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