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Kalendarium
Föredragen äger rum i Amorinasalen,
Släktforskarcaféerna i Tintomararummet,
Sollentuna bibliotek, Sollentuna centrum.
Läs mer om föredragen på vår hemsida.

c/o Marianne Ljungström
Flädervägen 55
194 64 Upplands Väsby

Onsdagen den 8 maj kl. 13.00
STUDIEBESÖK Riksarkivet Marieberg.
Se föregående nummer om anmälan.

Hemsida: www.sollentunaslaktforskare.se
e-post: info@sollentunaslaktforskare.se
Plusgiro: 712 140-3

Tisdagen den 10 september kl. 18.00
FÖREDRAG av Anders Angervall: ”Det
digitala arkivet”.

Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har 246
medlemmar. Föreningen vill öka intresset
för släktforskning, bland annat genom
föredrag och studiebesök.

Lördagen den 21 september kl. 14.00-16.00
SLÄKTFORSKARCAFÉ.
Tisdagen den 15 oktober kl. 18.00-20.00
FÖREDRAG av Elisabeth Thorsell om
svenskar som utvandrat till Delaware.

Styrelsen

Lördagen den 26 oktober kl. 11.00-15.00
ÖPPET HUS på Sollentuna bibliotek, 1 tr.

Marianne Ljungström, ordförande
070-351 30 24 marianne@ljungstrom.nu
Margaretha Vinterholt, vice ordförande
08-754 24 96 marg.vinter@gmail.com
Britt-Marie Sjöquist, sekreterare
08-35 67 99
sekreterare@sollentunaslaktforskare.se
Kjell Hassel, kassör
070-712 45 09 kjell.hassel@ordratt.se
Agneta Berghem
073-705 03 07 agneta.berghem@gmail.com
Kaj Höglander
070-536 00 03 k.hoglander@hotmail.com
Margareta Lagerman
073-584 70 06
margaretalagerman@gmail.com
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Tisdagen den 5 november kl. 18.00-20.00
FÖREDRAG av Eva Johansson: ”Hur skriver
man sin släkthistoria?”.
Måndagen den 11 november kl. 14.00-16.00
SLÄKTFORSKARCAFÉ.
Onsdagen den 20 november kl. 18.00-19.30
FÖREDRAG av Ulrika Björkert, Stockholms
stadsmuseum: ”Bevara dina foton”.
Måndagen den 2 december kl. 14.00-16.00
MEDLEMSMÖTE i Tintomararummet.
Aktiviteter i annan regi
Lördagen den 9 november Arkivens dag.
Släktforskarstöd ges vid släktforskardatorn
på Sollentuna bibliotek kl. 10.00–14.30
följande onsdagar i höst: 11/9, 25/9, 16/10,
6/11, 27/11 och 11/12. OBS! Forskarstödet
bokas via nätet. Se vår hemsida
www.sollentunaslaktforskare.se och välj
Släktforskning/Forskarstöd för instruktioner
och länk till bokningen.

ISSN 2002-9799

Medlemsbladet beräknas komma ut med fyra
nummer per år och ingår i medlemsavgiften.
Ansvarig utgivare: Marianne Ljungström tel.
070-351 30 24.
Redaktionsgruppen består av Agneta Berghem,
Agneta Svensson, Birgitta Hassel och
Margaretha Vinterholt.

Föreningen är medlem i Sveriges
Släktforskarförbund och samarbetar med
Studieförbundet Vuxenskolan.

Manus och bilder skickas till: Margaretha
Vinterholt: marg.vinter@gmail.com
Nästa nummer beräknas komma ut i september.
Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.
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Ordföranden har ordet
På årsmötet fick jag förtroendet att vara ordförande ytterligare ett år och
det tackar jag för. Det är ingen förändring i styrelsen kommande år.
Under de månader jag varit borta har en uppdatering av Sveriges dödbok
7 kommit som innefattar även döda under 2017. Den finns att ladda ned
för de som köpt produkten på Sveriges Släktforskarförbunds hemsida.
Arkiv Digital har utökat sin registersökning, BiS Befolkningen i Sverige
1860-1947. Bouppteckningar finns att söka till 1940.
Vi håller ständigt på och planerar aktiviteter och tar tacksamt emot idéer
och förslag från er medlemmar.
Till sist en uppmaning att när ni ändrar adress var vänlig meddela styrelsen detta.
Marianne Ljungström

Årsmötet 2019
och mormor träffades först när de båda hade
återvänt till Sverige. Avslutningsvis fick vi
se en filmsnutt ur The Spoilers,
guldgrävarna i Nome. Filmen var gjord i
Hollywood 1942.
Margaretha Vinterholt

I år ägde föreningens årsmöte rum senare än
tidigare år nämligen tisdagen den 19 mars.
Till mötesordförande valdes Kerstin
Myrehed och till sekreterare Agneta
Berghem. Det var de sedvanliga stadgeenliga ärendena som avhandlades. Resultatoch balansräkningarna för 2018 fastställdes
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Därefter fastställdes budget och verksamhetsplan för 2019. Ingen förändring av
styrelse och revisorer.
Medlemsavgiften för 2019 blir oförändrad, det vill säga 200 kronor för enskild
medlem, 80 kronor för familjemedlem på
samma adress och ungdom till och med 25
år 50 kronor.
Inte heller i år var det någon som ville
ingå i valberedningen utan årsmötet lämnade det återigen till styrelsen. Kerstin
Myrehed tackade styrelsen för ett gott
arbete och önskade allt gott i det fortsatta
arbetet.
Kerstin, som åter hade vänligheten att
vara mötesordföranden, avtackades med en
stor bukett tulpaner.
Avslutningsvis höll Rolf Johansson ett
föredrag om Skräddare och äventyrare, en
historisk roman som han skrivit om
Amerika-emigrationen. Han berättade om
hur emigranterna hade det och hur han och
hans hustru reste i fotspåren efter hans
morfar skräddaren och hans mormor.
Knorren på historien var att Rolfs morfar

Efterlysning 1
En hel del nybörjare besöker våra släktforskarcaféer och behöver hjälp av mer
erfarna medlemmar. Kom gärna och dela
med dig av dina erfarenheter över en kopp
kaffe.
Styrelsen

Efterlysning 2
Ett par medlemmar har hört av sig till
styrelsen för att få hjälp med att fylla i en
antavla. Deras handstil är för darrig. Har du
en bra handstil och vill hjälpa till? Hör av
dig till info@sollentunaslaktforskare.se
Styrelsen
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Hans Järta och Bror Emil Hildebrand – två
pionjärer som grundade det moderna Riksarkivet
Det var Axel Oxenstierna som lade grunden till Riksarkivet, som 2018 firade 400 år.
Vid en föredragsafton i november berättade Kerstin Assarsson-Rizzi, f.d. chef för
Vitterhetsakademins bibliotek, om de två pionjärerna Järta och Hildebrand som under
1800-talet hade en central roll i skapandet av det Riksarkiv där vi idag forskar om
våra anförvanter.
Myntkabinettet. Liljegren innehade tjänsten
som riksantikvarie, sekreterare i Vitterhetsakademien och ansvarig för de antikvariska
samlingarna, och var också chef för Riksarkivet; dessutom var han engagerad i
diverse andra uppdrag. Han såg direkt
Hildebrands stora kapacitet och arbetsvillighet och överlät redan våren 1833 fler
och fler av sina egna arbetsuppgifter på sin
medhjälpare. Hildebrand var alltså väl insatt
i Liljegrens arbete och utsågs ett par veckor
efter dennes död till ny riksantikvarie. Hans
mål var redan då att bygga upp ett museum
för den arkeologiska forskningen, och han
var inte intresserad av att också vara chef
för Riksarkivet. Men han delade Järtas
engagemang att göra en insats för det illa
skötta Riksarkivet.
Järta var vid det här laget drygt 60 år och
uppbar en ansenlig pension från sin
befattning som landshövding för Kopparbergs län. Han ställde som villkor för att åta
sig chefskapet för Riksarkivet att han fick
använda sin lön som riksarkivarie (som var
lägre än landshövdingepensionen) till att
anställa extra ordinarie amanuenser i
arkivet. Regeringen gick med på detta och
utnämnde honom till riksarkivarie i mitten
på juli 1837. I planen ingick också att
Hildebrand skulle vara ställföreträdande
chef och arbetsledare i arkivet. 1837 bodde
Järta i Stockholm, men skulle hösten 1840
flytta till Uppsala, något ingen kunde
förutse sommaren 1837. Flytten orsakades
av att Järtas hustru avled, och att sonen
Thomas bodde ensam med två små söner i
Uppsala. När dessutom sonen avled hösten
1841, blev behovet av Järtas stöd för de
föräldralösa sonsönerna ännu större.

En brevsamling i riksarkivet
I Riksarkivet finns en brevsamling med de
brev som Hans Järta (1774−1847) och Bror
Emil Hildebrand (1806−1884) skrev till
varandra under en period i mitten av 1800talet då de tillsammans ryckte liv i det
insomnade Riksarkivet. Dessa två namnkunniga män gjorde betydande insatser för
Sverige. I dag är de kanske mest kända för
den roll de spelade i inrikespolitiken som
ledde fram till 1809 år svenska författning
(Järta) och skapandet av Statens historiska
museum (Hildebrand), men båda intog en
central och ledande roll i samhället inom
flera områden.

Hans Järta
Litografi av Johan Cardon 1837 efter Johan Gustaf
Sandberg (1828), ATA.

Hans Järta blir oväntat
riksarkivarie
I juni 1837 tog Johan Gustaf Liljegren sitt
liv i Djurgårdsbrunnskanalen. Denna
dramatiska och oväntade händelse var
orsaken till att Järta och Hildebrand med
förenade krafter tog sig an ledningen av
Riksarkivet. Den 31-årige Hildebrand hade
kommit till Stockholm i januari 1833 för att
hjälpa Liljegren med arbetet i Kungl.
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nutida läsare, men det går inte att ta miste
på deras innerliga relation. Båda männen är
mycket erfarna skribenter som har lätt att
formulera sig dräpande och dråpligt, vilket
gör breven lättlästa och underhållande.
Brevskrivarnas centrala ställning i
samhället och stora kontaktnät innebär att
ett omfattande persongalleri passerar revy i
breven. De tjänsteärenden som avhandlas
inkluderar utöver Riksarkivet och Vitterhetsakademien också Kungl. Samfundet för
utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia. Närheten mellan den
statliga förvaltningen, regering och riksdag
och kungen vid mitten av 1800-talet gör att
breven ger goda inblickar i såväl
statsförvaltningen som riksdagens arbete.
Vi får också ta del av aktuella samtida
händelser som till exempel Karl XIV Johans
sjukdom, död och begravning.
Hälsan och sjukdom är ett stort bekymmer
vid den här tiden och ett återkommande
ämne i breven. Döden finns ständigt
närvarande; Järta drabbas personligen hårt
under de år som brevskrivandet omfattar.
Järta har en leversjukdom som av och till
gör sig obehagligt gällande, och tacklar
kroppsligen av successivt. Intellektet är
vitalt in i det sista; halvåret innan han
avlider våren 1847 är han sysselsatt med att
skriva en biografi över riksrådet Gustaf
Cronhielm som färdigställs i december
1846. Också Hildebrand lider av vacklande
hälsa; han beskriver i sin Lefnadsteckning
hur han under de första årens ivriga arbete
med att ordna mynten i de iskalla
arbetslokalerna i Stockholms slott förfrös
sig och fick men för resten av livet,
återkommande förkylningar och värk. Han
hade också långvariga problem med sina
ögon.

Bror Emil Hildebrand
Foto av Johannes Jaeger, okänt datum, ATA

Riksarkivarie per korrespondens
Situationen med Järta i Uppsala och
Hildebrand och Riksarkivet i Stockholm
gjorde att Järtas chefskap fick skötas per
korrespondens. Från hösten 1840 till Järtas
död i april 1847 skrev de brev till varandra
i tjänsten, ofta flera brev i veckan,
tillsammans 469 brev. De skrev och besvarade varandras brev. Emellanåt träffades
de, men resor mellan Stockholm och
Uppsala vid den här tiden var mödosamma
och tidskrävande, i synnerhet vintertid då
isen gjorde att båttrafiken låg nere.
Hildebrand såg till att breven samlades och
att de bands in i de två volymer som nu finns
på Riksarkivet.

Utmärkande drag och innehåll
Åldersskillnaden mellan de två brevskrivarna var 32 år, en hel generation. De
lärde känna varandra sommaren 1834 vid
Järtas besök i Riksarkivet där Hildebrand
arbetade som extra ordinarie kanslist.
Hildebrand välkomnades i Järtas hem och
såg upp till och beundrade Järta som en
fadersgestalt. (Hildebrands egen far dog
strax innan han fyllde fem.) Deras relation
präglades av tillit och förtrolighet. Även om
breven skrevs i tjänsten präglas de av
brevskrivarnas starka personliga relation.
Tonen i breven är rak och direkt, som brev
skrivna mellan två goda vänner på samma
våglängd och med samma referensramar.
Tidens konventioner i fråga om rang, ålder
osv kan vid första anblicken distansera en

Dagliga verksamheten i
Riksarkivet i fokus
Hur var läget i Riksarkivet 1837? Utöver
riksarkivarien och en vaktmästare fanns vid
arkivet tre ordinarie tjänster, alla besatta
med personer som av olika skäl placerats
där utan att vara intresserade av verksamheten. De utförde egentligen inget
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arbete. Trånga arbetsrum och mörka och
fuktiga arkivlokaler, delvis under jord, i
Stockholms slott gjorde behovet av nya
tjänliga lokaler mycket akut.
Järtas och Hildebrands plan var klar: ny
personal, nya lokaler och ökade statliga
anslag var absolut nödvändiga för att rycka
liv i arkivet. De var också helt inriktade på
att en ny historisk avdelning behövde
inrättas. Riksarkivet skulle inte bara tjäna
den löpande statliga förvaltningen utan
också vara en resurs för den historiska
forskningen.
De ordinarie tjänstemännen orsakar
mycket bekymmer, inte minst den alkoholiserade vaktmästaren. Järta och Hildebrand
hanterar sin personal med stor omsorg och
ger träffande och dråpliga kommentarer i
många besvärliga situationer. De lönemedel
som finns tack vare att Järta avstår från sin
lön gör att unga dugliga män anställs som
extra ordinarie amanuenser. De handplockas av Järta vid universitetet i Uppsala
och får under Hildebrands arbetsledning
fart på verksamheten. De ordnar, förtecknar
och registrerar den ena luntan efter den
andra, efter hand som de hämtas upp från
slottsvalven.
I breven kan vi fortlöpande följa deras
mödosamma, men framgångsrika, arbete
med att uppvakta regering och riksdag och
skaffa de nödvändiga resurserna, men också

eviga intriger och förhalningar som gång på
gång sätter käppar i hjulet. De får uppleva
triumfen av att nå sina mål, men då är tyvärr
Järta för svag för att på plats få uppleva
inflyttningen i de nya lokalerna i Ridderstolpeska huset vid Skeppsbron. Då i juni
1846 tillträder också en ny riksarkivarie,
Johan Jacob Nordström. Man kan inte
undgå att le igenkännande när man följer
Järtas och Hildebrands kamp för att bygga
upp ett fungerande Riksarkiv. Mycket är sig
likt i dag när det gäller att skaffa ökade
resurser och adekvata lokaler.
Med gemensamma ansträngningar, i ett
utmärkt samarbete där den erfarne och
åldrige Järta och den unge energiske
Hildebrand kompletterar varandra på bästa
sätt, får de fart på ett Riksarkiv som helt gått
i stå. Denna bevarade – och numera också
allmänt tillgängliga – brevväxling låter oss
följa deras arbete, med alla sorger och
bedrövelser, men också triumfen att nå
målet.
Kerstin Assarsson-Rizzi
Hans Järta och Bror Emil Hildebrand.
Brevväxling åren 1834−1847. Utg. genom
Kerstin Assarsson-Rizzi. Stockholm, 2017.
Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia.
Del 39. Kan beställas på
www.kungligasamfundet.se. Pris: 250 kr.

Släktforskning med vässade verktyg
Vår medlem Rolf Brodin delger oss här några reflexioner om släktforskningens
utveckling från microfiche-kort till internet och DNA. Speciellt DNA-testningens
möjligheter intresserar honom.
Det är roligt att vara släktforskare. För oss
råder ingen stagnation och det verkar inte
finnas någon ände på utvecklingsmöjligheterna. Flera av oss som nu är aktiva har
fått vara med om stora förändringar som
gynnat oss släktforskare.

att kunna göra det, jämfört med att tidigare
ha måst beställa hem microfiche-kort.
Kanske fanns inte personen man sökte på
det kortet man just lånat hem. Då måste man
beställa hem ett annat. Varje kort kostade
pengar och postgången tog tid. I bästa fall
hade man en egen microfiche-läsare där
hemma. Annars fick man sitta på
biblioteket, som hade en eller ett par läsare.
Ett alternativ var att åka till landsarkivet och
sitta där. De hade både kort och läsare.

Två revolutioner
Internet gav oss möjligheten att ha tillgång
till alla kyrkböcker hemma vid vårt eget
skrivbord. Det var verkligen en revolution
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Alla dessa matcher – våra
släktingar
När en släktforskare vill se vad ett DNA-test
kan ge, börjar han eller hon lämpligen med
att göra det som kallas ett autosomalt test.
Det är billigast och gör mest nytta för
släktforskaren. Börja hellre med mamma
och pappa än med dig själv. Deras anor är
ju dina anor, men mindre ”avskalade”. För
varje generation blandas ju DNA från två
personer, samtidigt som man inte ärver allt
från någon av dem. Hälften av generna förs
inte vidare till barnet. Finns morfar, eller
någon annan tidigare ana, i livet så hjälper
det dig ytterligare. Om till exempel pappa
inte är möjlig att topsa, så kan test av kusiner på pappasidan hjälpa till att förstå om en
match är på pappasidan eller mammasidan.
För matcher är vad släktforskaren får
genom DNA-testet. En match är en person
som testat sig hos samma företag och som
man delar tillräckligt mycket DNA med för
att kunna säga att ett släktskap finns.
FamilyTreeDNA (FTDNA) är det företag
som dominerat bland svenska släktforskare
och det är det som vår familj har erfarenhet
av. Naturligtvis kan det i ett senare skede
vara intressant att ”fiska i alla sjöar”, det vill
sägas leta matcher som testat sig hos andra
företag.
Roligt är att listan av matcher kontinuerligt fylls på. Vecka efter vecka, år efter år,
allt eftersom fler personer som matchar dig
testar sig hos FTDNA, eller överför sitt
resultat från ett test hos ett annat företag till
dem. Hos FTDNA betalar man inte någon
abonnemangsavgift, ingen månadsavgift,
utan bara en engångskostnad när man
beställer testet. Men matcherna fortsätter att
droppa in. Alla resultat samlas på webben.

Rolf Brodin. Foto: Marita Brodin

Sedan kom internet och med det olika
abonnemang som gav tillgång till husförhörslängder och mycket mer. Numera går
kyrkböckerna, som ni säkert vet, att nå utan
kostnad hos Riksarkivet. Detta sporrar
förstås de företag som erbjuder abonnemang att ständigt förbättras. Vi släktforskare är vinnare på alla fronter
Nu erbjuder DNA oss ytterligare en
revolution. Det är fortfarande en ung vetenskap. Så sent som år 2000 lyckades forskare
kartlägga det mänskliga genomet. I höstas
besökte ju Peter Sjölund, en av våra svenska
DNA-gurus, vår förening och på ljudnivån i
pausen hördes att många blev inspirerade. I
ett tidigare nummer av an-tecknat sammanfattas det som Peter visade. I någon mån
kanske somligt nedan blir repetition.
Många är nog redan igång och kan mycket
om detta. Andra ställer sig säkert lite
undrande inför det nya. Det är de som står
på den hållplatsen som jag vill uppmuntra
till att hoppa på denna spännande resa. Det
kan man göra utan att fatta allt eller bry sig
om alla finesser och verktyg. Man kan nöja
sig med det enkla. Även detta för släktforskningen framåt. På sätt och vis jobbar
DNA-kontot på av sig självt och blir hela
tiden mer innehållsrikt. Det finns ingen
anledning att vänta eller att vara rädd.
I pappersforskningen har vi letat efter
vilka som är våra släktingar. Ett DNA-test
fungerar tvärtom. DNA talar om vilka vi är
släkt med, men inte om hur. Jo, man får
vissa ledtrådar, men pappersforskningen är
fortfarande helt nödvändig för att reda ut på
vilket sätt man är släkt.

Mätbart släktskap
En lista med matcher är det viktigaste
resultatet av ett autosomalt test. Hos
FTDNA heter det testet Family Finder. När
man vill ta reda på hur släktskapet ser ut till
en match, så är det de två siffror i sammanställningen av resultatet som är de bästa
ledtrådarna. De anges för varje match. Måttet är centimorgan och siffrorna talar om hur
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mycket DNA man delar med matchen. Dels
anges
den
totala
DNA
(Shared
centimorgans) och dels den ”största odelade
biten” (Longest block). Longest block ger
en väldigt bra indikation på hur nära släkt
man är. Stor siffra betyder nära släkt.
Att titta på Longest block är särskilt
informativt om man kommer från till
exempel norra Västerbotten, där alla är släkt
med alla. Då delar man kanske många små
block med sin match, men block som
kommer från olika gemensamma anor. Då
blir det totalt mycket gemensamt DNA,
alltså ett stort tal för Shared centimorgans,
även om man inte är särskilt nära släkt.
Annars är det just Shared centimorgans som
indikerar släktavståndet. Den här tabellen
talar om det genomsnittliga värdet för till
exempel en kusin (874), liksom ett förväntat
min-max-värde (553-1225) för den
relationen:
https://dnapainter.com/tools/sharedcmv4

av y-kromosom-DNA (rak faderslinje)
och/eller mitokondrie-DNA (rak moderslinje). Inte alla företag erbjuder dessa test.
FTDNA gör det och om man redan gjort ett
test hos dem så sparar de ens DNA i 25 år
om man inte bett dem att förstöra det. Det
betyder att man inte åter måste topsas om
man så småningom vill gå vidare för att ta
reda på sin haplogrupp. Dock tycker vi att
dessa två test är något av fortsättningskurs
eller kanske till och med överkurs. Det
beror på vad man letar efter. Man får i alla
fall inte så många matcher den vägen och
släktskapet kan mycket väl ligga längre
tillbaka än kyrkböckerna. Men visst är det
intressant att också få veta något om på
vilken gren på mänsklighetens träd man hör
hemma. För att inte tala om hur spännande
det är att kolla upp vilka skelett arkeologerna funnit och som vid DNA-test visat sig
vara en släkting. Här finns en spännande
utveckling att vänta. Det är svårt att nämna
haplogrupper utan att tipsa om boken
”Svenskarna och deras fäder de senaste 11
000 åren” av Karin Bojs och Peter Sjölund.

Trädet avgör mycket
Den andra ledtråden för att finna ut släktskapet för en match hos FTDNA är förstås
det släktträd som de testade själva lagt upp.
Alltså från deras egen pappersforskning.
Om en match inte lagt ut något släktträd,
blir den matchen inte lika intressant. Men
om till exempel mängden centimorgan ändå
gör matchen intressant, så finns alltid
möjligheten att skicka e-post till matchen
och den vägen försöka reda ut släktskapet.
Klicka på fotot/bilden av matchen så syns epostadressen. Alla som testar sig borde
lägga upp ett träd. Åtminstone ett litet träd,
som ledtråd till andra forskare. Då kommer
fler att kontakta dig och du får flera tips. Om
man arbetar i ett släktforskarprogram så kan
man från det exportera en gedcom-fil som
man sedan importerar till FTDNA. Då
skapas trädet automatiskt och jobbet blir
minimalt. Har man inget släktforskarprogram kan man lägga upp ett mindre träd
manuellt.

Tips
Den som bestämmer sig för att beställa ett
test från FTDNA kan bland filerna i
facebookgruppen DNA-anor hitta information om kit-beställning i Sverige. Det går
fortare och blir billigare än om man
beställer direkt från företaget.
Företagen gör mycken reklam för
etnicitetskartan och påstår att man genom
den får veta sitt ursprung. Den förhoppningen ska tas med ett stort lass salt. Glöm
etnicitetskartan eller se den som en rolig
grej. Det seriösa resultatet är matcherna och
haplogrupperna.

Både ock!
DNA eller pappersforskning? Svaret är inte
antingen eller utan både ock! Det finns
ingen motsättning. DNA erbjuder släktforskaren ett nytt redskap. Det räcker inte
med ett DNA-test, pappersforskningen är
fortfarande lika nödvändig. Men DNA
verifierar och öppnar nya dörrar.
Tänker Roffe Brodin

Möjligheter till fördjupning
Någon kunskap om vilken haplogrupp man
tillhör får man inte genom det autosomala
testet. För det måste kompletterande test till
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Kärleken var starkare än Amerikadrömmen
Vår medarbetare Britt-Marie Sjöquist fortsätter här berättelsen om sin släkt i Norrbo by
– Kerstin Göransdotter och Jonas Lingblom. Första delen publicerades i nr 3-2018.
Att skriva släkthistoria kan liknas något
vid att lägga pussel. Man samlar ihop en
massa fakta och börjar sedan lägga ihop
bitarna till en enhetlig bild eller tavla. Men
vi har egentligen bara fakta att hålla oss
till. För att få verkligt liv i vår berättelse
behöver vi till exempel brevsamlingar,
fotografier eller dagböcker, något som vi
kanske inte så ofta har tillgång till. Men
vad händer när några bitar i vårt pussel
plötsligt får liv och lagda tillsammans ger
oss en verklig inblick i vad som skedde i
ett annat århundrade? Så är fallet med
berättelsen om min mormors mormors,
Kerstin och min mormor morfars, Jonas
liv. Som en fin röd tråd går de tvås kärlekshistoria mellan de olika kronologiska
uppgifterna och ett senare gjort dokument
”Ancestral Data of John Stranberg
compiled by Edith C Stranberg 1963” från
Amerika.
Jag utgår från ett gammalt fotografi av
min mormors mormor som i hög grad
bidragit till att jag tidigt blev intresserad av
henne och hennes livsöde, se omslagsbilden. På fotot sitter hon i bakre raden
bland sin stora familj. Hon är i 75årsåldern, rakryggad, reslig och med ett
bestämt, lugnt utseende. Fotot ger en vink
om en fast karaktär. Familjen runtomkring
henne är dottern Kristina, hennes man
Hans med barn och barnbarn.
Min mormors mormor hette Kerstin
Göransdotter. Hon föddes den 19 november 1833 i Norrbo by, Skogs socken,
Hälsingland. Hennes föräldrar var Göran
Persson, född 1810, och Karin Olsdotter,
född 1801. Familjen bestod av fyra söner
och, förutom av dottern Kerstin, av
ytterligare en dotter, Karin, som gick bort
vid 28 års ålder. Hon var förlamad.
Familjen bodde i släktgården tillsammans
med Görans mor, Kerstin Göransdotter, f.
1781 och far, Pehr Hansson, f. 1781.
Av min mormors mormors fyra bröder
emigrerade tre tidigt till Amerika. Kvar

hemma att ärva fädernegården blev äldsta
brodern Per Göransson. Även Kerstins far
Göran Persson f. 1810 emigrerade 1877
vid 67 års ålder, då änkling, till Amerika
och togs om hand av sina söner där borta.

Kerstin Göransdotter Lingblom. Foto Privat

Min mormors morfar var Jonas Persson,
född den 23 augusti 1824 i byn Löthen,
som även den ligger i Skogs socken.
Fadern var Per Persson, f. 1783 i Ockelbo,
modern Kjerstin Olofsdotter, f. 1789 i
Löthen. Jonas hade fyra systrar och två
bröder. Han arbetade som dräng på flera
gårdar i Skogs socken bland annat Strand,
Söderala och Nygården. Cirka 1846 är
Jonas dräng i Lingbo och bytte då namn till
Jonas Persson Lingblom.
År 1847 börjar Jonas arbeta som dräng
hos den andre storbonden i Norrbo, Per
Persson, f. 1818. Det är nu han träffar
Kerstin som är piga på gården. I
husförhörslängden kan vi läsa att ”Jon
Persson” reser till Amerika sensommaren
1854 ”på obestämd tid”. Kerstin flyttar till
en annan gård i Norrbo och här föder hon i
april 1855 en liten pojke, som man döper
till Göran. Jonas torde ha varit ovetande
om att Kerstin var gravid vid hans avresa.
Kerstin flyttar samma år hem till familjen
på släktgården. Här ryms nu under några få
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år fram till 1857, fyra generationer,
Kerstin, Kerstins lille son, hennes far och
farfar under samma tak. I augusti 1857 går
nämligen Kerstins son hastigt bort.

I oktober 1860 återvänder Jonas hem. I
husförhörslängden står antecknat ”låtit
kyrktaga pigan Kerstin Göransdotter som
sin fästeqvinna. Lysning 9 december”. I
Löthen har ryktena gått om att Jonas har
vaskat guld under sin tid i Amerika. Ett
snabbt överslag av hans eventuella tillgångar kanske kan ge ett svar. Jag räknar
med att han hade tillräckligt för a) sin
överresa till Sverige, b) eventuell återfärd
för sig och Kerstin, och därmed framtida
behov av c) medel för nyetablering i
Amerika och uppehälle för viss tid. Det är
svårt att se på vilket annat sätt som Jonas
de sex åren i Amerika skulle ha haft
möjlighet att spara så pass mycket pengar
än just genom att vaska guld. Så mycket
pengar torde det ha varit svårt att få ihop
vare sig som driftig jordbrukare eller
hantverkare.
Det står klart att Jonas återvände till
Sverige med avsikten att ta med sig Kerstin
till Amerika. Jag hade i flera år kontakt
med särskilt en släkting, Edith, dotter till
Kerstins bror John Stranberg eller Göran
Göransson, som han hette innan han
emigrerade till Amerika 1864. Edith har
skrivit en släkthistoria i “Ancestral Data of
John Stranberg, compiled by Edith C.
Stranberg as of Nov. 6, 1963”. Och här
nedan har vi pusselbiten som ger oss det
verkliga beviset för vad som hände vintern
1860 i Norrbo:
Utdrag ur ”Ancestral Data of John
Stranberg compiled by Edith C. Stranberg,
as of Nov. 6, 1963. Kerstin Göransdotter,
born Nov. 19, 1833 – dies May 15, 1919.
She was married to Jonas Lingblom, who
was born Aug. 23, 1824 and died May 15,
1904. He came to U.S.A. 1854-1860 during
the “gold rush” years before he was
married and went back to Sweden to get
Kerstin but she refused to go with him so
they remained in Sweden.”
Kerstin och Jonas gifter sig den 28
december 1860. Jonas köper den 1 augusti
1861 ”inegor” och skog av svågern Per
Göransson , från hemmanet Norrbo sub.2.
Jonas och Kerstin bygger ett boningshus

Jonas Persson Lingblom ca 1906. Foto privat

När Jonas ger sig av till Amerika är han 30
år gammal, har arbetat som dräng på flera
gårdar utan att egentligen sett någon
ljusning och möjlighet till att skaffa sig
något eget. Han har träffat Kerstin.
Samtidigt sprids lockropen i tidningar och
andra kanaler om Amerika där allas
drömmar kan gå i uppfyllelse, om goda
försörjningsmöjligheter, överflödiga naturrikedomar, fördelaktiga arealköp, med
mera, med andra ord mitt uppe i
guldrushens tid.
Jag tar mig friheten att fantisera något
även om Jonas karaktär. Jag ser målvetenhet i hans beslut att söka sig en bättre
framtid i Amerika. Han måste ha sparat till
resan en längre tid. Reskostnaderna var
höga. Planeringen krävde en hel del
funderingar och tankar. I backspegeln kan
jag emellertid se att ganska snart ingår
Kerstin och ett liv tillsammans med henne i
Jonas planläggning.
Om man läser Mobergs romaner om
utvandrarna kan man förstå att det var
ganska glest med breven och kontakterna
mellan de båda kontinenterna. Vi får aldrig
veta om Jonas nåddes av nyheten vare sig
om sin lille sons födelse eller död.
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och en ladugård. Hemmanet döps och
inregistreras under namnet ”Guldsveden”,
något som väl kan ge antydan om
guldvaskning.
De två slår sig äntligen ned på ett eget
hemman tack vare Kerstins välvillige
broder. I husförhörsboken står nu Jon
Persson Lingblom som torpare. De har fått
en liten dotter, Kristina, född den 15
februari 1862.
Kristina Lingblom är min mormors mor.
Hon gifter sig 1883 med Hans Nordvall
(d.y.), f. 1860. Hans far Hans Persson
Nordvall (d.ä.) är bror med Per Persson f.
1818, som Kerstin och Jonas arbetade för
samtidigt och där dom träffades. Kristina
och Hans får 12 barn varav två söner dör
vid två månaders ålder och en son dör vid
21 års ålder. Den femte i ordningen är min
mormor Anna, f. 1895. Hon flyttade till
Stockholm och tog plats som tjänarinna.
Hon blev därefter kvar i Stockholm. 1917
föddes min mor Ingegerd i Stockholm.
I föregående artikel om min släkt i

Norrbo har jag redan berättat om Kerstins
och Jonas fortsatta tillvaro (undantag) på
gården och något om deras liv på ålderns
höst.
I dag existerar två biblar inom släkten
från Norrbo, en på vardera sidan av
Atlanten. Den ena bibeln fick min
mormors mormor Kerstin i konfirmationsgåva av sin farfar Pehr Hansson 1844, då
hon var elva år gammal. Den bibeln har
sedan gått i arv i Kerstins släkt för att
numera vara i min ägo. Jag har låtit en
bokbindare göra en varsam renovering av
boken. Min förhoppning är nu att den ska
gå i arv till nästa generation.
Den andra bibeln gav Pehr Hansson till
Kerstins bror John Stranberg eller Göran
Göransson som han ursprungligen hette.
John emigrerade till Amerika 1864 och
förde med sig bibeln i flytten över
Atlanten. Idag finns boken i förvar hos
Johns sons dotterson Gerald ”Jerry”
Wahlqvist, bosatt på Mercer Island,
Seattle, WA State.
Britt-Marie Sjöquist, juni 2018

Hur man hittar bynamn, gårdsnamn och ägare
Vid en föredragsafton i mars visade vår medlem Gunnar Blom hur lantmäteriets
webbtjänst ”Historiska kartor” fungerar.
I din släktforskning kan du vid sökning i
olika arkiv och källor till exempel i
husförhörs- eller församlingsbok ha hittat
uppgifter om var dina släktingar var
bosatta vid en viss tidpunkt. Du vill veta
mer om denna plats för att kunna
komplettera din forskning. Eventuellt
kanske du vill besöka platsen för att
uppleva miljön. Du vill kunna hitta
gården/boställets geografiska läge på en
karta. När byn eller gården inte går att hitta
på nyare kartor går det att använda sig av
lantmäteriets
webbtjänst
”Historiska
kartor” som visar stora delar av sin kartskatt. Där finns mer än en miljon historiska
kartor från hela Sverige att ta del av. I
vissa fall ända tillbaka till 1628 och fram
till 1928.
Som exempel användes ett nybyggarboställe som uppfördes cirka 1845 kallat

Bäcknäs i Sorsele socken. Avsikten med
denna presentation är att 1. lokalisera en
plats som saknas i en modern atlas, 2. kolla
om det finns några uppgifter om ägare och
3. studera hur gården var utformad.
För att hitta trakten Bäcknäs användes
sökformulär ”Avancerad sökning” i Lantmäteriets webbtjänst ”Historiska kartor”.
”Lantmäterimyndigheternas
arkiv”,
Västerbottens län och Sorsele socken. I
rutan för traktnamn återfanns namnet
Bäcknäs. Ett av sökresultateten blev
Akt=24-SOR-59
med
karta
och
beskrivning av laga skifte 1906 som var
mycket informationsrik.
Akten innehåller 458 sidor varav sidorna
2-7 är kartblad över skifteslagets samtliga
ägor. Kartbladet på sidan 2 visar att det
finns 2 st. ägor i Bäcknäs med beteckning
litt. M och litt. N. Dessutom finns namnen
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Högbränna och Malån med och dessa finns
med i aktuell atlas. På sista sidorna i akten
finns uppgift om ägare samt redovisning
”Likvid mellan delägarna i Westra
Johannisbergs skifteslag i anledning av
verkställt lagaskifte, å deras förut
samfällda skog, upprättad år 1902”. Längst
ner på kartbladet på sidan 2, kan man se
Bäcknäs byggnader.

går det genom att zooma in (300 %) att
hitta gårdens placering. Ibland kan också
”Häradskarta” vara med.
I ”Lantmäterimyndigheternas arkiv”
finns i detta exempel med ”Alfabetiskt
register över förrättningar”, ”Avvittring då
delar av den statligt ägda lappmarken
privatiserades”, ”Laga skifte med mycket
info” samt en senare ”Avsöndring”. I andra
exempel kan andra typer av förrättningar
ha skett.
Läs mer på www.lantmateriet.se
- Om tjänsten
- Kom igång med Historiska kartor
När du klickar på ovanstående rubrik
”Kom igång med Historiska kartor” så
hittar du både en handledning och en
snabbguide som hjälp vid sökningar.
Den som vill söka uppgifter som är
senare än 1928 får uppsöka något av
Lantmäteriets
lokalkontor.
På
ett
lantmäterikontor användes fastighetsbeteckning eller kartsökning/Geovy. Sökning
via karta visar aktuella kartor från ”Rikets
allmänna kartverks arkiv”.

Karta över Bäcknäs i Sorsele socken.
Akt nr 24-SOR-59.

Med hjälp av atlasen, ”Ny sökning”,
formulär ”Kartsök”, Västerbotten, Sorsele
och inzoomning på Högbränna och Nya
Bäcknäs och ”Sök” hittar man ”Ekonomisk
karta” och ”Generalstabskartan” som finns
i ”Rikets allmänna kartverks arkiv”. Där

Gunnar Blom och Kaj Höglander

Rötter – Sveriges Släktforskarförbund
Sveriges Släktforskarförbund har som ett
av sina uppdrag att underlätta för släktforskare genom att ta fram material, både
databaser och handböcker som är till hjälp
för oss släktforskare.
Förbundet ger löpande ut: Släkthistoriskt
Forum, en tidning för alla släktforskare
som utkommer med fem nummer om året
samt Släktforskarnas årsbok, en bok med
längre artiklar om släktforskning och
angränsande ämnen, som utkommer en
gång per år.
Gå in på den nya sidan www.rotter.se
och botanisera vad som finns.
På sidan Rötter finner du bland annat
Faktabanken med Porträttfynd, WikiRötter, Gravstensinventeringen och mycket
mer. Vidare finns Anbytarforum, ett

diskussionsforum för släktforskning. Den
läsvärda Rötterbloggen tar upp många
intressanta ämnen. Förbundsinformation
hittar du också här.
Via Rötterbokhandeln kan du beställa
böcker och handböcker. Man kan köpa
många olika CD/DVD såsom Sveriges
dödbok, Begravda i Sverige, Svenska
ortnamn, Svenska släkter, Generalstabskartor, samt Smedskivan 10 på USBminne. Under Utförsäljning kan du göra
fynd. Fliken Nybörjare visar på matnyttigt
material. Både CD/DVD och böckerna
uppdateras med jämna mellanrum och som
medlem i Sollentuna släktforskarförening
får du rabatt på materialet. Sist men inte
minst gå in på Rötters vänner.
Margaretha Vinterholt
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