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Bild: Maria Lindblom | Kris Rydholm Överby och Magnus Rydholm gör många sökningar på datorn hemma i villan när de spårar 
okända släktingar. 

Hjälper amerikaner att hitta sina 
rötter 
Sigtunaparet Kris Rydholm Överby och Magnus Rydholm har 
startat ett eget företag kring sitt största intresse - släktforskning. 
Maria Lindblom 
06:00 | 2019-05-27 

Den som sett tv-programmet Allt för Sverige förstår precis vad Kris Rydholm Överby och 
Magnus Rydholm arbetar med. I USA har paret ett stort nätverk och är känt för att i Sverige 
spåra efterlevande till personer som emigrerade till Minnesota från mitten av 1800-talet 
till början av 1900-talet. 

mailto:maria.lindblom@unt.se
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Utöver att släktforska så har de också börjat arrangera gruppresor för svenskättlingar som 
vill återkoppla med sina rötter här. 

– Varje gång vi åkte till Minnesota fick vi frågor av svenskättlingar om sitt ursprung. De har 
inga gamla släktingar kvar att fråga längre eftersom det gått så lång tid sedan 
utvandringen från Sverige, säger Kris Rydholm Överby som är född i Minnesota. 

 
BILD: Maria Lindblom | Kris Rydholm Överby och Magnus Rydholm tycker det är kul att Ola Larsmos bok Swede Hollow snart ges ut 
även på engelska. 

Hon flyttade till Sverige första gången 1982 för att studera på Uppsala universitet. 

– Det var inte lätt att lära sig svenska. När tiden för utbytesprogrammet var slut började 
jag äntligen att lära mig språket och då tänkte att jag skulle stanna tills jag kunde det, säger 
Kris Rydholm Överby som sedan fick arbete inom Life Sciencebranschen, bland annat på 
dåvarande Pharmacia. 

De senaste åren har hon varit chefredaktör för en medicinsk tidskrift, frilansande skribent 
och turistguide i Stockholm. Maken Magnus Rydholm har tidigare arbetat som 
ekonomichef samt gymnasielärare inom juridik, ekonomi och entreprenörskap. 
På fritiden har de agerat reseledare åt vänner och affärskontakter i båda länderna i många 
år. 
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.  
BILD: Maria Lindblom | Kris Rydholm Överby och Magnus Rydholms företag och webbsida heter MinnesotaSwede. 

– Släktforskningen var också ett privat intresse från början, men så var det någon i 
Minnesota som sa att "det där borde ni göra som affärsverksamhet". Det var så vi startade 
vårt företag MinnesotaSwede och hemsida minnesotaswede.com, säger Magnus Rydholm. 

När tidningen är på besök har just den första gruppen med 18 svenskättlingar åkt hem till 
USA. 

– Det har varit intensiva, men roliga dagar. Den här veckan har vi haft hela gruppen på fika 
här hemma hos oss två gånger. 

De har visat amerikanerna allt från kulturbyggnader i Sveriges vagga Sigtuna och Uppsala 
till den svenska skärgården och norska fjordar. De som önskar kan sedan stanna några 
extra dagar för att få besöka släktrelaterade hembygder eller få träffa någon av sina nu 
levande släktingar i Sverige. 

– De flesta som kommer från Minnesota till Sverige, är mycket fascinerade över att vi har 
så mycket kvar från gamla tider. De vill höra allt om vikingarna till vårt kristnande. 
Intresset från svenskar att träffa ättlingar i USA är inte alls lika stort – än, säger Kris 
Rydholm Överby. 
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Planer finns nu på att starta även en Minnesotaresa ihop med ett reseföretag. 

Hon och Magnus ser flera likheter mellan hur de svenska utvandrarna behandlades förr i 
USA och hur flyktingar i Europa behandlas i dag. 

– Svenskarna var ekonomiska flyktingar som sökte ett bättre liv. De valde Minnesota för 
att naturen är lik den svenska, säger Kris Rydholm Överby. 

När svenskarna skickade pengar till dem därhemma, kom fler som ville skapa sig ett bättre 
liv i Amerika. 

– De flyttade till de städer där det redan fanns många svenskar. Men gruppen hade svårt 
att få jobb eftersom de var dåliga på engelska. 

I dag syns fortfarande tydliga spår av svenskättlingarna i amerikanska svenskbygder som 
staden Lindström. Exempelvis står svenska ord inom parentes på stadens affärsskyltar. 

– De firar midsommar och andra svenska högtider där varje år. 

Utöver att Kris och Magnus visar runt sina egna turister i hemtrakterna så har de även 
ordnat fler besökare till Sigtuna. Ett kryssningsföretag har nu slutit ett kontrakt om många 
luncher med Hotell Kristina, tack vare parets kontakter inom turistnäringen. 

Går det att leva på er nya verksamhet? 
– Nej, men det är ett tillskott i ekonomin för oss och så är det ju så fantastiskt roligt och 
tacksamt att kunna spåra folks släktingar eller ta fram fakta som gör deras döda mer 
levande. Samtidigt tycker vi det är kul om vi kan främja turismen i vår egen hembygd, 
säger Kris Rydholm Överby. 
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FAKTA 
Många flyttade till Minnesota 

Idag bor 4,3 miljoner svenskättlingar i USA. 1,5 miljoner av dessa plus många 
norskamerikaner finns kvar i just Minnesota. 

Bakgrunden till den stora utvandringen då en tredjedel av Sveriges befolkning flyttade 
var fattigdom och att man sökte religiös frihet. Många flyttade till Minnesota, Iowa, och 
de västra delarna av Illinois och Wisconsin. 

Mariakyrkan i Sigtuna, ruiner, runstenar och Uppsala högar fascinerar 
svenskamerikanerna, enligt paret. Även vår natur i skärgården och i de norska 
fjordarna är populära. 

HOTEL KRISTINA  KRIS RYDHOLM ÖVERBY  MAGNUS RYDHOLM  MINNESOTA  SIGTUNA  UPPSALA  

 

https://www.unt.se/tagg/hotel%20kristina
https://www.unt.se/tagg/kris%20rydholm%20%c3%b6verby
https://www.unt.se/tagg/magnus%20rydholm
https://www.unt.se/tagg/minnesota
https://www.unt.se/tagg/sigtuna
https://www.unt.se/tagg/uppsala
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