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Kalendarium   
Föredragen äger rum i Amorinasalen, 

Sollentuna bibliotek, Sollentuna centrum.  

Onsdagen den 2 maj kl. 14.00-16.00 

EMIGRANTGRUPPEN har möte i 

Tintomararummet. Alla är välkomna. 

Anmäl ditt deltagande till 

info@sollentunaslaktforskare.se. 

Måndagen den 14 maj kl. 19.00 

FÖREDRAG  av Jan Eurenius: ”Nyheter 

hos Arkiv Digital”. 

Måndagen den 24 september kl. 14.00-16.00 

SLÄKTFORSKARCAFÉ i Tintomararummet. 

Tisdagen den 16 oktober kl. 19.00 

FÖREDRAG av en representant från G-

gruppen: ”Släktforskning runt Östersjön”. 

Måndagen den 5 november kl. 19.00 

FÖREDRAG av Hans Hanner, Genealogiska 

föreningen: ”Inrikes pass”.  

Måndagen den 12 november kl. 14.00-16.00 

SLÄKTFORSKARCAFÉ i Tintomararummet. 

Onsdagen den 5 december kl. 19.00 

FÖREDRAG av Kerstin Assarsson Rizzi, 

Riksarkivet: ”Brevväxlingen 1834-1847 

mellan riksarkivarien Hans Järta och hans 

närmaste man på Riksarkivet Bror Emil 

Hildebrand om hur de får fart på verksam-

heten inom Riksarkivet”. 

 

Släktforskarstöd ges vid släktforskardatorn 

på Sollentuna bibliotek kl. 10.00-14.30 

följande onsdagar: 12/9, 26/9, 17/10, 7/11, 

28/11 och 12/12. OBS! nytt bokningssystem. 

Forskarstödet ska bokas via nätet.  Man kan 

boka stödet som två halvtimmespass under 

samma dag eller som ett halvtimmespass vid 

två tillfällen. Om du inte kan komma vid 

bokad tid är det viktigt att du avbokar tiden 

med hjälp av den länk du fått i 

bokningsbekräftelsen. Se vår hemsida 

www.sollentunaslaktforskare.se/FORSKAR

STÖD för instruktioner. 

 

Föreningen är medlem i Sveriges 

Släktforskarförbund och samarbetar med 

Studieförbundet Vuxenskolan. 
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Ordföranden har ordet              
                 Tack för förtroendet att jag får vara ordförande ytterligare ett år. 

   Sveriges Släktforskarförbund ordnade en samrådskonferens i mars som 

jag deltog i. Här diskuterades bland annat den allmänna dataskydds-

förordningen som kommer att ersätta personuppgiftslagen (PUL). Den 

träder i kraft den 25 maj i alla EU-länder och innebär att ytterligare stärka 

skyddet av den enskildes personuppgifter. Den allmänna uppfattningen på 

mötet var att som medlem i en släktforskarförening behövs uppgifter om 

post- och e-postadress samt telefon för medlemsregistret under den tid 

personen är medlem. Medlemsregistret har endast styrelsen tillgång till. 

   Våren har kommit och snart är sommaren här då många släktforskare 

vill utforska boställen där anor bott. På Rötterbloggen skrev Eva Johansson den 7 april om hur 

man hittar till torp och gårdar. 

   På Rötters hemsida publicerades en artikel den 5 april om hur Martin Swärd har skapat en 

datafunktion som gör det enklare att ta reda på i vilken socken och var på den moderna kartan 

släkten levde. Han använder sig av Google Earth kartan och en sockenfil. 

http://mygen.atavus.se/svenska_socknar.kmz   

   I mars hade föreningen sitt första forskarcafé och det är roligt att många kom som ville 

dryfta släktforskarfrågor. Släktforskarcaféet återkommer i höst, se kalendariet.                                 

Marianne Ljungström 

Årsmötet 2018 
Årets årsmöte ägde rum tisdagen den 27 

februari. Till mötesordförande valdes 

Kerstin Myrehed och till sekreterare Britt-

Marie Sjöquist. De sedvanliga stadgeenliga 

ärendena avhandlades. Resultat- och 

balansräkningarna för 2018 fastställdes och 

styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Därefter 

fastställdes budget och verksamhetsplan för 

2018. Ingen förändring av styrelse och 

revisorer.  

   Medlemsavgiften för 2019 blir 200 kronor 

för enskild medlem och 80 kronor för 

familjemedlem på samma adress. Ungdom 

till och med 25 år är oförändrad 50 kronor. 

Anledningen till denna höjning är flera. Den 

viktigaste är att portokostnaden för an-

tecknat har ökat kraftigt då rabatterade 

försändelseslag som föreningspost och B-

post avskaffats och normalportot dessutom 

höjts. Dessutom vet vi att föreningsavgiften 

till släktforskarförbundet kommer att öka 

stegvis de närmaste fyra åren. Hyres-

kostnaderna för lokalerna i bibliotekshuset 

har ökat och vi vill ta höjd för ökad kostnad 

för föreläsararvoden för att hålla en hög 

kvalitet på föredragen.  

   Inte heller i år var det några som ville ingå 

i valberedningen. Därför faller återigen 

denna uppgift på styrelsen. Kerstin liknade 

föreningen vid en trädgård. Alla är 

välkomna in att njuta av blommorna och 

plocka av frukten och det är styrelsen som 

ser till att det finns vackra blommor och god 

frukt. Men vi kan inte överlåta allt arbete på 

styrelsen. Alla måste hjälpa till. Nu finns 

chans att anmäla sig till valberedningen. 

Om ingen bryr sig om att sköta trädgården 

kommer det inte att finnas frukt och 

blommor att skörda. Hon tackade styrelsen 

för ett gott arbete under året.  

   Avslutningsvis höll Bo Lindman ett före-

drag om mord som skett i vårt närområde, 

nämligen i Ryssvillan vid sjön Norrviken i 

Bollstanäs. Det var ett mycket spännande, 

intressant och samtidigt historiskt föredrag 

om det drama som utspelade sig under åren 

1918–1919. Föredraget avslutades med två 

korta filmsnuttar om händelserna. Filmerna 

hade gjorts av elever vid Sollentuna Fria 

Gymnasium. Det var litet ruskigt så hoppas 

att alla hade goda drömmar efter detta.  

Margaretha Vinterholt 
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Min farfars medalj för långvarig trogen tjänst
I min familjs ägo finns en guldmedalj och 

ett diplom från Kungliga Patriotiska 

Sällskapet som min farfar fick år 1931. 

Farfar var mejerist och var under sin yrkes-

verksamma tid föreståndare för ett andels-

mejeri i Kumla socken i Västmanland. 

Varför han hade fått medaljen var oklart för 

mig men ett besök på Riksarkivet i Arninge 

gav besked. 

   År 1802 fick Kungliga Patriotiska 

Sällskapet tillstånd att ge ut medaljer med 

kungens bild och det fortgår än idag. 

Företag och organisationer kan i sällskapets 

namn belöna medarbetare för uppskattad 

arbetsinsats efter 15, 20 och 25 år, alter-

nativt för betydande gärning för ideellt 

arbete. Det gula och gröna i medaljbandet 

står för spannmål och vall. (Se omslags-

bilden.) 

 

 
Farfars medalj. Foto: Agneta Svensson 

I Kungliga Patriotiska Sällskapets arkiv i 

Arninge fann jag för år 1931 att man hade 

månatliga sammanträden. I början av året 

tillstyrktes mellan 39 och 69 ansökningar 

varje månad. I april fick en rad föreningar 

bidrag och det verkar som om inriktningen 

var på Norrland. Som exempel kan nämnas 

1200 kronor till prenumeration på 600 

exemplar av Folkskolans barntidning att 

utdelas i folkskolor och arbetsstugor i övre 

Norrbotten, 1500 kronor för anskaffande av 

socken- och skolbibliotek till avsides beläg-

na orter i övre Norrland och 500 kronor till 

Öje folk- och skolbadhusförening. 

   Den 29 maj sammanträdde ”Ordförande 

Generaldirektören Södermark, Kamreraren 

Assessor Bohman, Direktören Indebetou, 

Disponenten Almström, Kabinettskammar-

herre Silfverswärd, Hofjägmästaren 

Odelberg, Doktoren Hult, Majoren C. 

Reuterskiöld, Professoren Tunberg, Herr 

Axel Hirsch samt undertecknad Sekreterare 

Sten Drakenberg.” I protokollet står: 

”Förvaltningsutskottet föreslår K. Säll-

skapet att såsom belöning för långvarig 

trogen tjenst eller gagnande verksamhet 

tilldela de i bil. A till detta protokoll 

uppräknade personer de hederstecken att på 

föreskrifvet sätt i gult och grönt band bäras 

som i samma bilaga angifves.” 

 

 
Farfars diplom. Foto: Kjell Hassel 

Som nummer 18 i bilaga A återfann jag 

farfar: ”Kyrkorådet i Kumla förs. tillstyrker 

ans. af Kumla mejerifören. gen. Ordf. L.H. 

Eriksson om belön. åt dess föreståndare 

Lars Vilhelm Svensson (2g) född 1879, 26 

tjänsteår.”  

Agneta Svensson 
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Silverbägare som belöning vid storskifte 

À propos föredraget ”När lantmätaren kom till byn”, som refererades i nr 1 2018, 
berättar vår medlem Agneta Berghem om sin förfader som erhöll en silverbägare 
som uppmuntran för sitt förtjänstfulla agerande vid storskiftes genomförande. 

Min farfars farfars far Daniel Jonsson 

Rudelius erhöll år 1800 en förgylld silver-

bägare för sina förtjänster vid storskiftes 

genomförande. 

   Han föddes den 26 december 1745 i 

Högeruda, Järeda socken, Kalmar län. 

Järeda socken ligger idag i Hultsfreds kom-

mun. Daniel upptog namnet Rudelius 

liksom flera andra medlemmar av släkten. 

”Ruda filus” är latin och betyder son från 

Ruda. Daniel avled den 11 december 1809 i 

Målilla. 
 

 
På besök 2010. Inga av ”våra” gårdar fanns kvar. 

Foto: Agneta Berghem 

Daniel var verksam som bonde, gästgivare, 

snushandlare och sockenman.  År 1799 an-

mälde han sig till Kungliga Patriotiska 

Sällskapet för att erhålla en utlovad förgylld 

silverbägare i belöning. Han hade av 

kungörelsen i Inrikes Tidningar nr 115 den 

4 oktober 1796 insett att han uppfyllde 

kriterierna för erhållande av en sådan som 

uppmuntran för sina förtjänster vid stor-

skiftes genomförande – han hade på egen 

bekostnad flyttat sin gårdsbyggnad i Ham-

marsebo.  

   När Kungliga Patriotiska Sällskapet bil-

dades och fick stadgar godkända av Gustav 

III var syftet att uppmuntra vetenskaper, 

konster och näringar. Begreppet patriot stod 

vid den tiden för en person som arbetade för 

det allmänna bästa och inte bara för egen 

vinning. 

   I tidningen angavs nio olika kriterier för 

att belönas med liknande silversaker. Daniel 

uppfyllde det första. Detta intygades genom 

besiktning den 26 oktober 1798 samt 

Målilla sockenstämmoprotokoll den 2 juni 

1799. Daniel skrev till Mikael Ankarswärd, 

landshövding i Kalmar 1790-1810, med 

anhållan om att bli föreslagen för Sällskapet 

att få den utlovade belöningen: 
 

 
Inrikes Tidningar den 4 oktober 1796, de fyra 

första kriterierna. 

Högwälborne Herr General Major Landshöf-

ding, General Adjutant Öfver Commendant, 

Commendent och Riddare af Kongl Swärds 

Orden Nådige Herre! 

Som Kongl Patriotiska Sällskapet medelst 

kungörelse uti Inrikes Tidningen No 115 för den 

4 Octobr 1796 i nåden behagat utlofwa belöning 

af en förgyld Silfwer Bägare på 50 lods wigt till 

den af allmogen som på egen bekostnad flyttadt 

hela sin gårdsbyggnad från By, till vinnande af 

beqwämlighet för lego delning wid Storskifte, 

och jag likmätigt den här hos allerödmiukast 

bifogade Besigtning af d: 26 Octobr 1798 samt 

den å tecknade Målilla socken stämmo 
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Protocoll d: 2 Junii detta år, för mitt ägande lilla 

hemmans del uti Hammarsebo By, förrättadt en 

dylik utflyttning, så anhåller jag i djupaste 

ödmiukhet, det behagade Eder höga Nåde, hos 

det Kongl. Patriotiska Sällskapet i nåden 

anmäla mig och recommendera mig till 

ärhållande af för berörda heders belöning.  

Med djupaste wördnad framhärdar  

Eders höga Nådes 

Allra ödmiukste tjenare 

Daniel Jonsson Rudelius 
 

 
Daniel Jonsson Rudelius underskrift. 

I besiktningsutlåtandet får vi en utförlig 

motivering av utflyttningen samt beskriv-

ning av Daniels nya bostad: 

År 1798 den 26 October instälte sig unter-

tecknade på kallelse, å Kronoskatte hemmanet 

Hammarsebo i Molilla socken, Aspelands härad 

och Calmare län, för att syna och beskrifwa den 

husflyttning och Byggnad, som ägaren till 3/12 

del i samma hemman, bonden Daniel Jonsson 

Rudeljus, darstädes wärkstäldt på ny Tomt och 

Plan, i anseende till förrättadt 

Storskiftesdelning. Detta Hammarsebo som är 

ett bland de större och widsträcktaste hemman i 

orten, har nu i samma mohn, som upodling 

fliten tilltagit, fått Emot förre tiden, Ett mer än 

fördubblat antal åboar, hwar igenom gamla 

Hustomterna blifwit alt för trånga och 

otillräckeliga; hwad den bemalte Daniel Jons-

son Rudeljus så wäl i anledning häraf, som och 

för att få, alla sina, ägor så wäl åker som äng, 

med hagar och Skog, utj ett mera beqwämt läge, 

som och nu händt, funnit sig föranlåten, wid 

Stor skiftet darstädes år 1797 för sin lilla 

hemmansdel, fastän på egen bekostnad och utan 

ringaste hjelp af sina grannar, att göra en Total 

utflyttning från sielfwa Bohstaden och befunits 

den Nya hustomten belägen i Nord-wäst 1175 

alnar från Byen, eller gamla Tomten, på ett för 

länge tid sedan afbärjadt Swedjeland, en karg 

oländig Mark beswäradt med åtskilliga större 

Stenar och 61. (?) störe och mindre Stenrös, så 

att den fordrar en ganska stor och kostsam 

Handläggning, med stenbrytning och fyllning; 

Warandes i öfwrigt, sielfwa marken af ringa 

Bördighet, såsom bestående af små Klompar 

och grofsand; På denna Nya Husplan, som är af 

tilförordnadt Landtmätare utstakadt; her till (?) 

Rudeljus redan upfört, med tillhjalp af gla 

stugan, en ny wåning byggnad, bestående af 

stuga 2ne Kamrar, Kjök och förstuga med 

äfwen rum öfwer hela byggnaden, samt Kjällare 

murad under Stugan, med fördelaktig 

inrättning. Äfwen har han upflyttadt och med 

nytt wircke förbättradt Loge med 2ne golf, 

förhus, hvari fåren rymes, och stall med lada alt 

i godt stånd, och ny wäg anlagt till denna 

hustomt, hwilket alt samman tagit, utom hwad 

ännu med stenbrytning och planing återstår, 

redan kostadt ganska mycket, och är ett 

oswikeligt wittnesbörd, om ägarens utmärkta 

flit och wärksamhet. 

   Sålunda ware synt och befunnit som före-

skrifwit står betygas af Hammarsebo Ut supra 

[som ovan] 

Peter Salomonsson, Eric E.P.S. Pehrsson, 

nämndemän i Hammarsebo 

I Kungliga Patriotiska Sällskapets protokoll 

den 14 december 1799 läser vi att Daniel, 

utan att hans namn nämns, har tilldelats 

utlovad belöning: 
§ 2 

Uplästes Förtekningen på de personer som i 

Utskottets sista Sammankomst ansetts hafva 

giort sig förtjente de enligt antagne grunder 

fastställde hedersbelöningar. Och var dervid 

intet at påminna, undantagandes at Bonden 

Peter Siljander i Hurnilanranda icke kommer at 

erhålla den föreslagna jettenen (?) innan han 

öfver sin verkställda upodling äfven bifogar det 

vanliga Socknestämmebeviset. 

 

 
Utdrag ur Afgångne Bref m.m. ifrån Kongl. 

Patriotiska Sällskapet År 1800. 

Själv underrättades Daniel tydligen inte 

direkt om det utan via landssekreteraren i 

Kalmar: 

d. 14 Martii 

Til Herr LandsSecreteraren Flygare i Calmar 

med anhållan, at Bonden Daniel Jonsson 

Rudelius måtte underrättas om sin skyldighet at 
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låta afhemta den honom i Hedersbelöning 

tillagde Silfverbägare. 

 
Bägare, delvis förgylld. Graverad inskription 

'Gifven af Kongl Patriotiska Sällskapet till Olof 

Persson i Ede För Gårdsbyggnads Flyttning Till 

Beqvämligare Ägobruk År 1801'. Sundsvalls 

museum. Foto: Nike Borgström.  

Att det var en stor sak att få en sådan silver-

pokal framkommer av notisen i Inrikes 

Tidningar som berättar att Daniel högtid-

ligen fick motta den efter gudstjänsten i 

kyrkan ”wid en stor samling af Socknens 

och flere Herrskaper och Allmoge” av 

riddaren von Hagendorn. 
 

 
Inrikes Tidningar den 12 maj 1801. 

I bouppteckningen efter Daniel återfinns 

den förgyllda bägaren på 50 lod silver, 

motsvarande ungefär 658,5 gram, värderad 

till 20.40 R:dr. Det skulle vara roligt att få 

veta hur hans bägare såg ut. En motsvarande 

silverbägare på 655 gram finns på 

Sundsvalls museum, se bild ovan. 

Notis i Inrikes Tidningar den 4 
oktober 1796 
Underrättelse angående de Upmuntringar, som 

Kongl. Patriotiska Sällskapet hädanefter 

utdelar: 

1) Till den af Allmogen, som på egen 

bekostnad flyttat hela sin Gårdsbyggnad från 

By, til winnande af beqwämlighet för Ägo-

delning wid Storskiften, will Sällskapet gifwa 

en förgyld Silfwerbägare af 50 lods wigt. 

2) Den af Allmogen, som uppbyggt hela 

Mangården eller hela Ladugården af Sten, 

(undantagande på Gottland), erhåller en 

Silfwerbägare af omkring 30 lod. 

3) Den af Allmogen som för sin del anwändt 

100 R:d. kostnad på en större Brobyggnad af 

Sten, anser Sällskapet berättigad til undfående 

af en Silfwerbägare om någre och Tjugu lod. 

4) Med en Silfwerbägare af någre och Trettio 

lod, hugkommer Sällskapet den, som efter sit 

Hemmansbruks storlek och i mån af den Jord 

han dertil nyttjar, genom flit och egen åtgärd 

frambragt den största myckenhet af Foder-

wäxter och Rotfrukter. 

5) Den, ware sig af Allmogen eller Stadsboer, 

som inom 3 års tid antingen försåldt eller ock 

utsatt till Halfnad det största antal af lefwande 

Bikupor, blifwer upmuntrad med en förgyld 

Silfwersked af 12 lods wigt. 

6) Den, vare sig Landtman eller Stadsbo, som 

insamlat och hållit til salu den störste mängd af 

inhemsk wäl torrkad Frukt, har at undfå en 

förgyld Silfwerbägare af 25 lod. 

7) Med en förgyld Silfwerbägare af 25 lods 

wigt, will Sällskapet jämwäl upmuntra den 

Stadsbo, som winnlagt sig om den största 

plantering af Hampa, eller af någon nyttig 

Färgwäxt. 

8) Den som af inhemske Kreatur insamlat och 

hållit til salu den största myckenhet af Tagel 

Borst, undfår äfwen en sådan Silfwerbägare 

som sist nämndes, dock att berörde myckenhet 

tilsamman icke går under men wäl öfwer 50 

lisspund Tagel, och af rensad samt til 

Skomakare och Borstbindare tjenlig Borst 100 

skålpund. 

9) Den som gjort uptäckt af beqwämligare 

Åker- eller Kör-redskap, eller den som til 

Landtbrukets eller Handaslögdernes förmån 

upgifwit något af säkre Män godkändt påfund, 

bekommer den större Skådepenningen i 

Silfwer. 
 

Alla dessa upmuntringar komma at wara 

gällande ifrån nästkommande års början under 
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en tidlängd af 5 år, hwarefter Sällskapet widare 

will tilkännagifwa hwad författning det 

sedermera tager. Werkställandet af alt 

föregående som behörigen blifwit åtgjordt och 

hos Sällskapet anmäles, bör wara bestyrkt med 

det wanliga och redan föreskrifna Sockne-

stämmo-Bewiset, eller efter omständigheterne 

med Bewis från Magistraterne. 

   Til följe af hwad nu, genom föregående 

blifwit widtagit, komma altså alle andre 

hedersbelöningar at uphöra hwilka Sällskapet 

före detta funnit för godt at utfästa. Dock må 

war och en wara öpet lemnadt, at insända 

Gåfwor til upmuntran för någons idoghet eller 

annat berömligt företag, hwilka Gåfwor

sällskapet will efter Gifwarens afsigt låta utdela: 

likwäl at ingen kan winna en sådan upmuntran, 

som icke bewisligen dertil gjort sig förtjent. 

   De förre hedersbelöningar för Ladugårds-

Pigor, samt för Oxdrängar och werkelige 

Arbetsdrängar wid Landtbruket, komma wäl 

också ifrån Sällskapets sida at uphöra; men om 

en Landthushållare will hugkomma et dylikt 

troget och länge tjenande Hjon, och han 

insänder kostnaden tillika med det förr fordrade 

Bewis: så will Sällskapet äfwen låta föranstalta 

om belöningen. Stockholm den 24 September 

1796. 

Agneta Berghem

 

Föreningen testar ”släktforskarcafé” 
Sollentuna släktforskares viktigaste uppgift 

är att öka intresset för släktforskning. Det 

gör föreningen bland annat genom föredrag 

och studiebesök. Stöd för den som forskar 

kring sin släkt ges i biblioteket på 

Aniaraplatsen. En gång om året har det varit 

medlemsträff med olika programpunkter. 

Det finns också grupper som samlas kring 

emigration och DNA. 

   Styrelsen har märkt att det kaffe som finns 

att få före föredragen har blivit allt 

populärare och kände att det kanske finns ett 

behov av att träffas under enkla och 

otvungna former för att diskutera problem 

och utbyta erfarenheter kring släktforskning 

med likasinnade.  

 

 
Foto: Margaretha Vinterholt 

Ett första ”släktforskarcafé” ägde därför 

rum onsdagen den 21 mars i Tintomara-

rummet. Man köpte sig en kopp kaffe och 

slog sig ned. Ganska snart var borden fyllda 

och diskussionerna började ta fart. Många 

hade med sig sina laptops och plattor och 

kunde både få och ge hjälp åt andra. Några 

fick hjälp med att logga in på bibliotekets 

öppna WiFi-nätverk innan de kunde komma 

igång.  

   Här ett axplock bland alla de samtals-

ämnen som förekom runt borden:  

 Hur öppnar jag DNA-programmet utan 

att blanda ihop inloggningsuppgifter när 

två i samma familj använder en och 

samma dator? Hur tolkar jag de svar jag 

fått efter DNA-testet? 

 Finns det fotografier i alla brottsregister 

ute i landet? Någon hade sett att det i 

alla fall finns på Stockholms Stadsarkiv. 

 Har du personer i din släkthistoria som 

tillhört den svenska krigsmakten? De är 

väldokumenterade främst i Krigsarkivet 

men även Riksarkivet och landsarkiven. 

 Det är så svårt att hitta en fader som är 

okänd! En medlem vet hur man kan 

söka och lovar ge hjälp och vägledning.   

 Läsa i kyrkböckerna är svårt, speciellt 

1700-talstexter. Föreningen tipsar om 

att man just nu har en kurs i att läsa 

gamla handstilar och i höst kommer 

antagligen en ny kurs och även en 

fortsättningskurs. 

 Föreningen har en medlem som kan 

mycket om Lantmäteriets kartor och 

han berättade om en förbättring för att 
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hitta kartor på deras hemsida. Han 

hjälpte även handgripligen flera 

medlemmar på plats. 

 En medlem fick hjälp med att lära sig 

söka i SVAR. 

 Några pratade om emigranter och emi-

gration och kom överens om att ordna 

en ny träff i Emigrantgruppen den 2 maj 

mellan kl. 14.00 och 16.00 i Tintomara-

rummet på Sollentuna bibliotek. 

 Ett par medlemmar har stämt träff för att 

hjälpas åt med material till en artikel 

som ska publiceras här i medlemsbladet. 

 Redaktionen får kontakt med en 

medlem som lovar bidra till medlems-

bladet med en detaljerad och intressant 

sjöförklaring efter ett skeppsbrott. 

 En medlem hade inte forskat på ett tag 

men ville nu komma igång igen och 

uppskattade att få diskutera släkt-

forskning i största allmänhet, i synner-

het som han dessutom lovat hjälpa en 

vän. 

 Hur jag söker i digitaliserade 

dagstidningar på Kungliga bibliotekets 

hemsida. 

   Innan vi skiljdes åt för eftermiddagen var 

alla överens om att släktforskarcaféet varit 

mycket givande och att det bör återkomma 

med jämna mellanrum. 

Redaktionen 

 

En medlem berättar om caféet 

Jag och en annan medlem diskuterade hur 

man tolkade sitt resultat efter gjort DNA-

test. Själv beställde jag mitt DNA-test från 

Ancestry. När jag tittade på mitt resultat så 

fick jag veta mitt uppskattade ursprung, 

samt 65 tips om gemensam förfader och tre 

träffar på något som kallades för DNA-

cirkel. Det framkom att det hade blivit träff 

på två stycken fyrmänningar på min farfars 

mors sida. Eftersom de har gjort sina 

släktträd synliga så fick jag möjlighet att se 

vår gemensamma förfader.  

   Vi pratade också om vilka problem som 

kan uppstå när man söker i historiska kartor. 

 

 
Foto: Margaretha Vinterholt 

Det går endast att använda Microsoft 

Explorer/Edge samt att man måste installera 

ett speciellt bildvisningsprogram. När man 

sedan väljer att titta på en karta så får man 

inte upp någon kartbild. För att kunna göra 

detta så måste man även klicka på de tre 

prickarna högst uppe till höger i Explorer 

(inställningar) och där välja att "öppna med 

Internet Explorer". När vi diskuterade detta 

så kom medlemmen Gunnar Blom och ville 

att jag visade detta för honom. Han har haft 

problem att få fram kartbilden beroende på 

vilken dator som han har använt. Gunnar 

berättade att lantmäteriet har gjort om sitt 

system så att det även snart går att öppna 

med Google och då behöver man inte 

installera något bildvisningsprogram. 

   Därefter visade han oss hur man praktiskt 

använde sig av att söka historiska kartor 

med hjälp av sökningen via kartfönstret i 

historiska kartor.  

   Vårt släktforskarcafé visar att det är 

intressant att mötas och att ta del av andras 

erfarenheter och även vid behov få lite 

praktisk vägledning i användandet av olika 

program och sökfunktioner.  

Kaj Höglander
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Emigration - Hur du hittar släkten i Amerika
Lördagen den 10 mars 

besökte Anna-Lena 

Hultman vår förening för 

att berätta om hur man 

hittar släkten i Amerika. 

Det var ett mycket 

givande och inspirerande 

föredrag. Vi som kom och 

lyssnade fick många bra tips om var man 

letar och vad man kan hitta i de olika 

källorna. Anna-Lena är en lysande 

föredragshållare och pedagog som fångade 

vårt intresse.  

   Hon kommer från Hössna utanför Ulrice-

hamn. På 1970-talet var hon med och skrev 

en bok om utvandrare från Hössna till 

Amerika. I slutet av 1800-talet hade 

nämligen Hössna flest utvandrare till 

Amerika i hela Sverige i förhållande till 

folkmängden. Hon har även arbetat för 

Sveriges Släktforskarförbund och nu senast 

skrivit en ny version av handboken kallad 

”Emigrantforskning på nätet” tillsammans 

med Ted Rosvall. I det gamla missionshuset 

i Hössna har hon sin skrivarstuga och 

släktforskarstuga.  

   Den stora emigrantperioden i Sverige var 

mellan åren 1840 och 1930. Den som vill 

forska om emigrerade anförvanter bör först 

göra en grundläggande forskning hemma-

vid och ej åka till USA och leta. Dit åker 

man och hälsar på när man väl hittat sina 

anförvanter. Det var det första tipset vi fick.  

   Börja med att leta efter brev, fotografier 

och andra dokument i byrålådor och kar-

tonger på vinden. Leta i bouppteckningar 

och dokument om arvskiften. Om någon är 

dödförklarad, vilket tar 10 år, tittar man i 

häradsrättens dokument. Utflyttningsintyg 

från prästen behövde inte uppvisas i 

Amerika. Vi fick lära oss att Utvandrarkon-

traktet är ett värdefullt dokument. Det var 

nämligen biljetten och numret på biljetten 

återkommer sedan i passagerarlistorna.  

   Vill du leta i Amerika är Ancestry ett bra 

program att använda. Fliken Immigration & 

Travel kan ge bra information liksom folk-

räkningarna, Census, som gjordes vart 10:e 

år mellan 1870 och 1940. År 1900 är den 

bästa folkräkningen då det inte bara står 

ålder utan även födelseår och månad är 

specificerade. Vidare kan man söka 

uppgifter i Military Records, främst för 1:a 

världskriget men även för 2:a. Social 

Security Death Index, motsvarande social-

försäkringen, finns för åren 1860 och 1914.  

   Tidningar är också en bra källa att leta i. 

Minnesota Historical Society har i sam-

arbete med KB svensk-amerikanska tid-

ningar digitaliserade. Vid träff via Digital 

Search är texten gulmarkerad. Find the 

Grave är ett annat bra sökverktyg som kan 

ge information om döda och begravda. 

DNA har ju blivit populärt de senaste åren 

och kan vid test ge intressanta och 

värdefulla uppgifter om släktingar. 

   Om man reser till Amerika är Anna-Lenas 

råd att absolut besöka kyrkogårdar. Grav-

stenar tas nämligen inte bort. Kyrkorna i 

svenskbygder kan ha gamla kyrkböcker 

kvar, ofta dammiga och inte alltid i bra 

skick men det går bra att fotografera av 

dessa svenska-amerikanska kyrkböcker. 

Arkiv Digital fotograferar av dessa kyrk-

böcker och har några delstater avklarade 

men mycket återstår.  

   National Papers, Declaration of Intention 

är papper som finns hos domstolar och visar 

vilka immigranter som ansökt om ameri-

kanskt medborgarskap. Ancestry har 

fotograferat av dessa handlingar.  

   Svenska Emigrantinstitutet i Växjö har 

gjort ett register med namn på personer som 

finns i svensk-amerikanska kyrkböcker. 

Registret innehåller ungefär en halv miljon 

namn. Syftet med registret var att hitta 

personer som är födda i Sverige och 

medlem i svenska församlingar i Amerika 

från 1850-talet och fram till början av 1900-

talet. Tyvärr har Emigrantinstitutet inte 

gjort detta register tillgängligt. Anna-Lena 

hjälper även gärna till vid behov och 

uppmuntrar oss att då kontakta henne via 

konkordia@konkordia.se. Besök gärna 

Anna-Lenas hemsida SwedGen.  

Margaretha Vinterholt 
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Ett utomäktenskapligt barns öde i 1900-talets 
Sverige. 
Vår medlem Gun-Inger Fridholm delger oss berättelsen om sin släkting Henrik 
Svenssons liv. 

Efter att ha lyssnat på Släktband på P1 där 

man berättade om en ensamstående kvinnas 

utomäktenskapliga barn som ”försvann ur 

rullorna under flera år” kom jag att tänka på 

en avlägsen släkting vars öde jag tänkt 

mycket på.  

   Johanna Svensdotter föddes i Värmland. 

Hon var barn nummer fyra i en syskonskara 

om sju barn. Fadern, som var gruvdräng 

avled när Johanna bara var 11 år gammal 

och modern när hon var 17 år. Johanna 

tjänade piga på olika gårdar i hemkommun-

en. I november 1889 flyttade Johanna från 

Ny i Värmland till Fässberg i Göteborgs län. 

Hennes äldsta syster hade flyttat till Norge 

och den näst äldsta till Mora i Dalarna. 

Övriga syskon bodde kvar i Värmland. I 

december 1890 tar Johanna ut flyttnings-

betyg hem till Ny men i mars året därpå 

återlämnar hon flyttningsbetyget. Har hon 

varit hemma eller inte? Vad fick henne att 

välja att stanna kvar i Fässberg? Johanna är 

nu gravid i åttonde månaden, ogift och piga.  

   Den 18 april 1891 födde Johanna sonen 

Henrik med hjälp av en utexaminerad barn-

morska. Hon var då 28 år gammal. Sonen 

döptes av prästen Hultin och fick två 

faddrar. Två år senare flyttar Johanna med 

sonen till Drottningtorget i Göteborgs 

Kristine församling. Från juni 1896 till juni 

1905, det vill säga från det han var 5 år tills 

han fyllt 14 år, står Henrik skriven i Kristine 

obefintlighetsbok. Var bor han då? I 

november 1896 flyttar Johanna ensam till 

Örgryte där hon blir arbeterska i Olofsdal. 

Johanna flyttar sedan flera gånger ensam 

inom Örgryte.  

   Den 13 maj 1905 konfirmeras Henrik i 

Kristine församling. Han får betyget B. 

Dagen därpå begår han sin första nattvards-

gång. Som adress uppges obefintlighets-

boken. Han är nu 14 år. Den 5 juni samma 

år flyttar Henrik tillbaka till sin födelseför-

samling, Fässberg. Dagen efter flyttar han, 

som fosterbarn, in hos änkan Charlotta 

Wilhelmina Johansdotter. Hon är 58 år 

gammal och bor med sin 15-årige son och 

två fosterdöttrar, 19 respektive 4 år gamla. 

Maken avled i januari 1892 och Charlotta 

försörjer sig och sonen genom att ta foster-

barn. Charlotta är varken släkt med eller 

gudmor till Henrik. I april 1906 avlider den 

nu 20-åriga fosterdottern i tuberkulos. 

   I augusti 1906 flyttar fostermodern med 

son, fosterdotter och fostersonen Henrik till 

Lunden i Örgryte församling. Hans mor, 

Johanna, bor kvar i Olofsdal i Örgryte. Inga 

uppgifter finns om att hon hade kontakt med 

sonen efter 1896. Visste någon av dem att 

de nu bor i samma församling? Modern är 

bryggeriarbetare. I september 1907 avlider 

den andra fostersystern i tuberkulos. Den 5 

april 1911 avlider modern, Johanna 

Svensdotter, även hon i tuberkulos.  

   I mars 1912 föder ogifta Emma 

Strandberg en dotter som döps till Hedvig. 

Fadern står som okänd. I juni året därpå 

föder Emma ännu en dotter som döps till 

Margit. Även här står det fader okänd. År 

1914, i september, lyser det för sågverks-

arbetaren, Henrik Svensson och spinneri-

fabriksarbeterskan Emma Strandberg. Han 

har lämnat skriftligt och hon muntligt 

samtycke. I december vigs de av prästen 

Nilman och båda döttrarna legitimeras. 

Redan i november hade Henrik flyttat hem 

till Emma och döttrarna i Ranbergen, 

Lunden, Örgryte.  

   Fyra år senare, i oktober 1918, avlider 

Henrik, 27 år gammal, av lunginflammation 

som följd av en influensaepidemi. Han 

begravs den 13 oktober. Förr i tiden var 

lunginflammation en allvarlig sjukdom som 

många dog av, detta innan penicillinet 

upptäcktes av Alexander Fleming 1928.  

   Henrik fick till slut en egen familj dock 

under alltför få år. 

Gun-Inger Fridholm 
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Konvertering till den lutherska tron år 1695 
Vår medlem Inger Wahlstedt Franzén berättar om sin anfader vallonen Frans 

Personne som i Sverige konverterade till den lutherska tron. 

Många valloner lämnade sitt hemland under 

1600-talet för att de blivit trakasserade för 

sin kalvinistiska religion (grundad av Jean 

Calvin). När de kom till Sverige hade de 

blivit utlovade religionsfrihet, men så var 

inte fallet, här rådde ingen religionsfrihet. 

Man hade inte rätt att utöva någon annan 

religion än den lutherska. En del av de 

valloner som invandrat till Sverige reste 

därför tillbaka till sitt hemland. 

Några av religionslagarna i Sverige 

I kyrkolagen från 1686 skrevs om att alla 

medborgare var skyldiga att ha den 

lutherska tron som även innebar tvång att 

bevista gudstjänster och ta nattvard. Den 

som bröt mot lagen kunde få böter och även 

förvisning ut ur landet. År 1809 kom en ny 

lag som sades vara friare, men innebar ändå 

inte helt religionsfrihet. Först år 1860 fanns 

det möjlighet att utträda ur svenska kyrkan 

till ett annat religiöst samfund, om det var 

ett kristet samfund som var godkänt av 

staten. År 1951 infördes religionsfrihets-

lagen med rätt att utträda ur svenska kyrkan 

utan krav på övergång till ett annat religiöst 

samfund. 

Frans Personne 

Jag har hittat uppgifter under historiska 

händelser antecknade på de första sidorna i 

födelse- och dopboken i Forsmarks 

församling att några familjer konverterat till 

den lutherska tron. Så här skriver pastor 

Johan Hjort den 24 april 1695 ”Mäster 

Frans Personne i Karlsö med sin Hustru” 

har övergått till den lutherska församlingen 

i Forsmark. Frans Personne (1640-1695) 

var byggmästare i Berkinge, Österby och 

Forsmark och är min anfader tio 

generationer tillbaka. Hans far, Jean 

Personne (1600-1663) var byggmästare och 

masugnsbyggare och skrev kontrakt år 1628 

med Louis de Geer i Liege för arbete i 

Sverige. 

Inger Wahlstedt Franzén 

 
Födelse- och dopbok Forsmarks församling  

1677-1727. Källa: SVAR bild 11/sid. 1 

Texten från födelse- och dopboken i 

Forsmarks församling 1677-1727 lyder: 

År 1695 Äro igenom Guds stora Nåd 

medelst mitt Ämbetes tjänst ifrån 

Calvinismo omvända och med Herrans 

Heliga Nattward rätta blivit stadfäst. 

1. Hustru Nicole Bajars Enka. 

2. Frans Boivis hustru i Berkinge den 22 

April. 

3. Mäster Frans Personne i Karlsö med sin 

Hustru den 24 April. 

4. Clas Dubbou Hammarsmed den 26 April. 

År 1709 den 28 November. Läst och igenom 

Guds stora Nåds och Herrans Heliga ord: 

Wälborne …. Fru Anna Catharina Beve De 

Besche, Forsmarks Bruk att höra till 

Lutherska församlingen genom mig här uti 

Forsmark. 

Herrans Heliga vare med dig!!! 

Johan Hiort 

Pastor 

12


