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Ordföranden har ordet
Hoppas ni alla haft en fantastisk skön
sommar med sol och värme. I min egenskap
av ordförande märker jag att man inte kan
släppa
släktforskningen
helt
under
sommaren. Det är alltid några frågor och
funderingar som dyker upp. Trots det har
jag hunnit med litet egen släktforskning.
Nu sker det spännande saker i höst. Som
meddelats i an-tecknat nr 2-2011 händer
bl.a. följande:
Lördagen den 17 september deltar vi på
Föreningsmässan i Stinsen, Häggvik. Jag
hoppas ni kommer och besöker oss vid vårt
bord och framförallt att ni tar med vänner
och grannar, som är nyfikna på att börja
släktforska.
Vår Temadag i Sollentuna bibliotek äger i
år rum lördagen den 22 oktober. Vi skall
pröva ett nytt koncept och vara i
biblioteket, 1 tr upp, där alla utställare skall
finnas. På så sätt hoppas vi att nå ut till fler
besökare. I år blir det inga föredrag, som
tidigare år, då dessa har lockat publik från
utställarna. Temat denna lördag är rätt och
slätt Släktforskning.
När ni läser detta har släktforskardagarna
i Norrköping ägt rum. Vi får återkomma till
det i nästa nummer.
I styrelsen planerar vi för en Hemsida till
hösten. Det är fler och fler föreningar som
har en hemsida och vi känner att tiden är
mogen för att även Sollentuna Släktforskare
ska ha en sådan. Vi återkommer om detta
längre fram.
I styrelsen skall vi nu börja planera för
vårens föreläsare. Har du förslag på något
ämne du vill vi skall ta upp hör av dig till
någon i styrelsen.
Varmt välkomna till höstens aktiviteter!

c/o Margaretha Vinterholt
Engelbrekts väg 75B
191 62 Sollentuna
Föreningens plusgiro: 712 140-3
Föreningen, som är politiskt och religiöst
obunden, bildades 1990 och har idag 197
medlemmar.
Föreningen vill öka intresset för släktforskning, bland annat genom föreläsningar och
studiebesök.

KALENDARIUM
Onsdagarna 12 oktober och 16 november
kl 11.00-15.00
Släktforskarhjälp i Biblioteket, Sollentuna
Centrum (se annons i an-tecknat 2-2011).
Lördagen 22 oktober kl 11.00 – 15.00
Temadag i Sollentuna bibliotek.
Tisdagen den 8 november kl 19.00
Bo Lundström, Krigsarkivet, ”Släktforska i
Krigsarkivet”.
Tisdagen den 6 december kl 19.00
Annika Holmberg, kommunarkivarie,
Sollentuna, berättar om Sollentuna på
1940-talet.
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Arkivskatten Inrikes Pass
”De bevarade källorna om resande är ett oerhört rikt och alldeles för litet använt
material. Till ännu större glädje för forskare av olika slag och med olika frågeställningar skulle det kunna bli om det upprättades register till främst passjournalerna
men även gästgiveridagböckerna. Hur sådana register skulle se ut för att ge största
möjliga utbyte får anstå i detta sammanhang, men det kan vara något att fundera
över!”
Med dessa ord avslutade Anna-Brita
Lövgren 1987 sin artikel ”Material om
resande” i Skånsk släktforskning. Jubilemsskrift 1937-87. Artikeln handlar om de
dokument som bevarats i våra arkiv där vi
kan finna uppgifter om personer som
företagit resor. Den främsta källan är
passjournaler, men i arkiven finns även
gästgiveridagböcker och i enstaka fall
passansökningar
och
även
själva
passhandlingar. Nu 24 år senare är det
projekt igång som Anna-Brita Lövgren
efterlyste i sin artikel. Genealogiska
Föreningen har påbörjat avfotografering av
passjournaler och gör dessa fotografier
tillgängliga på sina medlemssidor. Med
medlemmars hjälp skall ett personregister
byggas upp, ett register som med tiden kan
bli omfattande.
Vad är då passjournalerna för källor?
Vad för information kan jag finna där?
Vilka personer finns med i journalerna?
Vilka år täcker de? Här finns mycket
spännande kunskap att ta till sig. AnnaBrita Lövgren, docent i historia och f d
landsarkivarie är vår främsta expert på
dessa handlingar. Mycket av fakta i denna
artikel kommer från hennes texter.

När fanns inrikes pass?
I äldre tider krävdes inte pass endast för
utrikes resor. Fram till 1860 krävdes pass
även för inrikes resor. Våra äldsta
(påträffade) svenska belägg för att pass
utfärdats är från Gustav Vasas tid. År 1602
utfärdades ”Förbudsplakat att intet resa
genom landet utan resepass” och därefter
följde under de närmaste århundradena
flertalet författningar som reglerade
resandet. När man studerar passhandlingar
i arkiven finner man från tiden före 1860
följaktligen inte huvudsakligen resor ut ur
riket utan mestadels resor inom rikets
gränser. När behövde man då pass, hur
långt skulle man resa för att pass
erfordrades? Grundidén var att pass skulle
utfärdas för resor ut ur länet, men hade
man inte fast tjänst så kunde pass även
krävas för den som reste inom det län han
eller hon bodde. Undantag gällde om den
resande var allmänt känd där han eller hon
färdades. Normalt skulle pass utfärdas för
varje enskild resa och det skulle visas upp
flitigt. I Carl Linnæi Skånska Resa skriver
Linné om hur han och hans ressällskap den
1:a maj 1749 skulle till att lämna Västerås:
”sedan wi här blifwit förpassade af
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Landshöfdingen Högw. Herr Baron
Frisendorrff
och
Lands=Secreteraren
Fortelius, skyndade wi med resan.” En
vecka senare, när sällskapet skulle avresa
från
Växjö
noterar
han
åter:
”Landshöfdingen, H. H. Rotlieb på
Cronoberg, förpassade oss widare. Hela
dagen continuerade med åska och rägn.”
Arkivmaterialet är stort. Att kartlägga
olika passhandlingar i rikets arkivalier är
en inte helt lätt uppgift. Genealogiska
Föreningen inleder sitt dokumentationsarbete med passjournaler som under en
period på närmare 50 år inrapporterades till
justitiekanslern. De förvaras på Riksarkivet
i justitiekanslerns arkiv med beteckningen
E III cf – Passjournaler. Serien inleds
1812. Varför detta år? Jo, i början av 1800talet var Sverige i krig och det rådde
politisk och social oro. En översyn av
kontrollbehovet för resande skedde och
den 14 augusti 1812 kom Kungliga
Majestäts nådiga påbud om resandes
skyldighet att vara försedda med behörigt
pass. Påbudet innebar en skärpning av
tidigare regler. ”En var resande bör
hädanefter vara med vederbörligt pass
försedd, samt skyldig att vid anfordran
detsamma uppvisa”. ”En särskild bok eller
journal” skulle föras av de myndigheter
som utfärdade pass, i huvudsak
länsstyrelser (landskanslier) för landsortsbefolkningen i länet och magistrater för
stadsbefolkningen. Förteckningar över
utfärdade pass skulle i början av varje
månad översändas till justitiekanslern.
1860 upphävdes föreskrifterna. Fred rådde
då sedan länge, politiska och ekonomiska
doktriner hade ändrats och sedan
ångbåtsfärjor och tåg börjat revolutionera
kommunikationerna var antalet resande
mycket större än tidigare. Det var med
andra ord svårt att utöva den tidigare
kontrollen, vilket också märks i de
bevarade handlingarna i justitiekanslerns
arkiv E III cf. I de äldsta volymerna
innehåller en arkivkartong journaler för 2
månader, i de yngsta volymerna ryms upp
till 6 månaders passjournaler i en arkivkartong. Inrapporteringen tunnades alltså

ut med tiden.

Varför pass?
Passhandlingar fyllde förr liksom idag en
kontrollfunktion. På Gustav Vasas tid
fyllde de till exempel funktionen att
allmogen skulle kunna urskilja dem de var
skyldiga ställa upp med skjutshästar för.
Även om passen alltid fyllt en
kontrollfunktion har orsaken bakom denna
kontrollönskan
varierat.
Anna-Brita
Lövgren redovisar olika bakgrund till
maktens strävan efter kontroll. Vid krig
eller inre oroligheter ville man förhindra
spioneri och uppror – det sökte man uppnå
genom att kontrollera de resande. Handel
skulle idkas inom staden av dess borgare –
övriga handelsmän ville man ha viss
översyn över. Emigration var länge
förbjudet – Sverige ville inte förlora
värdefull arbetskraft, och utan pass ingen
laglig utvandring. En arbetsför person
skulle driva rörelse eller inneha tjänst.
Denna tjänst fick han inte lämna. För en
anställd som reste för sin husbondes
räkning framgick det i passet att han gjorde
så. Passreglerna var ett sätt att motverka
förekomsten av kringvandrande tiggare
och lösdrivare. Under 1800-talet skedde en
stor befolkningstillväxt, många hade svårt
med försörjningen och ville söka sitt
uppehälle på annan ort. Lösdriveri kunde
också innebära upprorsmakeri och
kriminalitet.

Vilka finns med i passjournalerna?
Utifrån vilka personer staten ville ha
kontroll över kan man förmoda att det är
olika grupper som är överrepresenterade i
passjournalerna. Så är det också. Många är
hantverkare och handelsmän som skulle
sälja, en del är gesäller på vandring, vissa
fabrikörer och industriidkare. Åter andra är
högre ståndspersoner och hade ärende att
resa men också råd med det. En del var
emigranter. Vi finner resandefolk med
yrkestitlarna vallacker och huddragare.
Men också en hel del ”vanligt folk” dyker
upp, drängar och pigor som reser med sin
husbonde.
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Mycket tydligt är hur beskrivningar av
folks utseende med mera i passen skulle
fylla samma funktion av identifikationsverktyg som senare passfotografierna.
Personernas utseende beskrevs men även
andra kännetecken figurerar, som ”talar
rent”, ”talar finska och svenska”, ”skrifver
sitt namn”, ”svag hörsel”. Denna
utförligare beskrivning av kännetecken var
sällan förekommande på fint folk. Det är i
de flesta av passjournalernas kolumner
uppenbart vilka medborgare det var som
kontrollerades hårt. Bland utfärdade pass
vid Södermanlands läns landskansli under
februari
månad
1813
finner
vi
kammarjunkaren och riddaren av Kungliga
Nordstjärneorden John Jennings med sin
fru friherinnan Sophia Eleonora Rosenhane
och deras tjänstefolk kammarpigan Ewa,
taffeltäckaren Gustaf Forsman och kusken
Sven Bergman. Sällskapet fick pass för att
resa från Täckhammar på obestämd väg
under obestämd tid och passet gällde
”åtskilliga resor inom riket”. Inga
anteckningar finns om personernas
utseende, åldrar eller födelsorter. Lite
längre ned på samma sida i passjournalen
finner vi i kontrast sämskmakareänkan
Ingrid Beata Stålhös, 66 år gammal och
född i Karlshamn. Hon fick pass för att
resa från Nyköping till Stockholm. Resan
gällde för vägen Nyköping – Svärdbro –
Åby – Pilkrog – Södertälje – Fittja –
Stockholm, alltsammans orter med
gästgivaregårdar som hade skjutshåll och
med ett inbördes avstånd på 15-20 km.
Under rubriken ”Personens utseende”
anges att hon har blandat grått och brunt
hår, blå ögon, ljusa ögonbryn, trindlagt och
skrynkligt ansikte samt liten och något
lutande växt.
Passjournalerna är ett sällsynt spännande
arkivmaterial att fördjupa sig i för att det
innehåller kunskap som kan användas för
olika typer av forskning. Det innehåller
kunskap som retar fantasin och väcker
undringar. Och för forskaren med livlig
bildfantasi målas scener ur forna liv upp. I
exemplet ovan, hur såg det femhövdade
sällskapet ut med kammarjunkaren i

spetsen, hur färdades de, vart skulle de,
varför var taffeltäckaren med på en resa
(vilka bord skulle han duka)? Hur färdades
änkan Stålhös, den 66-åriga änkan bördig
från Blekinge? Hur var hon klädd, vad var
hennes ärende i Stockholm, vad hade hon
för packning?
Fascinerande är hur innehållet i passjournalerna varierar beroende på vilken ort
eller landsända journalen har upprättats i.
Inget gemensamt formulär användes för
dessa journaler. Vissa landskanslier lät
trycka egna formulär och formulären
kunde därmed skilja sig åt i utformning
från län till län. Andra handskrev
kolumnrubriker. Några landskanslier och
magistrater använde inga kolumnrubriker
alls. Detta gav alltsammans följden att
informationen som levererades varierade
från ort till ort.
I de olika landsändarna var det också
olika grupper av folk som ansökte om pass.
Vid kuststäderna återfinns till exempel en
hel del sjöfolk.
I passjournaler från
Göteborg i januari 1813 finner vi
exempelvis en hel del utländska sjömän
som skulle färdas via Helsingborg till
Köpenhamn. Helt plötsligt dyker alltså en
samling amerikaner upp i det svenska
arkivmaterialet. I det förtryckta formuläret
angavs för varje resande: ”Ålder / Hår /
Ögon / Wäxt”. Amerikanske sjömannen
Henry Wheeler var 21 år, hade svart hår,
blå ögon och var lång till växten.
Amerikanske sjömannen Samuel Francis
var 24 år. Varken hårfärg, ögonfärg eller
längd noteras dock här – i stället skrivs
”neger”. Vilken fascinerande tanke att
finna ättlingar till dessa amerikanska
sjömän i en framtid… Den 13 januari 1813
fick avskedade soldaten Sven Sigur från
Älvsborgs län ett pass utfärdat i
Vänersborg och giltigt i sex månader för
att idka småhandel ”till KronoUtskylders
afbördande”. Han var 37 år, hade rött hår,
ljusa ögon, magert ansikte, lång växt och
hade kroppslyte ”Blesserad”, det vill säga
han bar sår med tydliga sårskorpor. Den 8
februari 1813 fick Löjtnanten vid Kungliga
Hälsinge Regemente herr Mårten Forsvall
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ett pass vid Söderhamns magistrat för resa
till Färnebo ”att d. 11. febr. emottaga
Expeditionen vid Öfv. Lieutenantens
Compagnie,
enligt
Hr
Majoren
Fahnehjelms Ordres af d. 5. febr.” I
februari 1813 reste ett antal unga studenter
med pass giltiga i 14 dagar från Värmland
till Uppsala. Bland de unga männen finner
vi också ”studeranderne” Anders Fryxell,
18 år, och hans medresenär, den två år
äldre Olof Bjurstedt. Mycket riktigt – i
uppslagsboken får jag veta att Anders
Fryxell (1795-1881), historiker och
skolman, blev student i Uppsala 1813. Det
är inte en överdrift att säga att historien blir
levande när man öppnar arkivkartongerna
och släpper lös dessa arkivhandlingar.

egendomslösa personer livnärde sig helt
eller delvis på – en resa till en marknad var
i många fall en förutsättning för att få en
inkomst.
Ingångar
till
det
spännande
arkivmaterialet med passhandlingar är för
släktforskaren få, korsreferenser ytterst
sällsynta. En notering i husförhörslängden
om att betyg eller bevis lämnats kan dock
vara ett tecken på att betyg begärts därför
att man behövde visa upp det för att få
pass. Och i passjournalen anges sedan
varför man behövde passet och dessutom
resmålet.
Hans Hanner
Källor:
Carl von Linné: Carl Linnæi Skånska Resa
1749, Stockholm 1751.
Anna-Brita Lövgren: ”Material om
resande”,
i
Skånsk
släktforskning.
Jubileumsskrift 1937-87, utgiven av
Skånes Genealogiska Förening 1987.
Anna-Brita Lövgren: ”Rätten att färdas
fritt”, i Rätten. En festskrift till Bengt
Ankarloo, Lund 2000.
Anna-Brita Lövgren: ”Passet – vägens
dokument”, i Populär Historia 2001:4.
(Artikeln finns att läsa på nätet:
http://www.popularhistoria.se/o.o.i.s?id=4
3&vid=703 )

Projektets fortsättning
På landsarkiven i länsstyrelsernas arkiv
finns i många fall bevarat originalen till de
avskrifter som sändes till Stockholm. Inte
förvånande är att i de egna passjournalerna
tog landskanslierna och magistraterna
många gånger med intressanta uppgifter
som sedan inte fördes över till den
förteckning man sände till justitiekanslern.
I länsstyrelsernas arkiv finns också andra
värdefulla handlingar. Passhandlingarna
före 1812 är intressanta – en hel del
handlingar från 1700-talet finns bevarat.
Intressant är också gästgiveridagböckerna
där listor fördes över resande som
begagnade
gästgiveriverksamheten
inklusive dess skjutsning.
Passhandlingarna ger en släktforskare
möjlighet att få fram en människas
livsomständigheter på ett helt annat sätt än
om man nöjer sig med de vanligen
utnyttjade källorna. I kyrkobokföringen var
man intresserad av om en församlingsmedlem flyttade in i eller ut ur
församlingen, inte om han var på resa
under det han fortfarande tillhörde
församlingen. Vid mantalsskrivningen är
det likaledes hemmahörigheten som är det
gällande. Man var intresserad av det
stadigvarande yrket, personens titel, inte
tillfälliga
eller
ens
regelbundet
återkommande
födkrokar.
Av
passjournalerna framgår vad många

Artikeln finns i Diskulogen nr 89 2010-05.
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Hur jag fann min mormors mormors far
Ett tidigt resepass som släktskapsbevis

Carolina Wilhelmina Eriksson och
”gipsgubben” och en italiensk anfader som
vi skyller vårt temperament på - hängde
dom ihop?
Några medlemmar av min mors släkt
hade gjort antavlor, släkttavlor samt samlat
ihop diverse information om släkten.
Informationen rörde oftast den manliga
sidan, så när jag skulle göra en antavla var
det stopp på Carolina Wilhelmina gift
Eriksson.
Bland anteckningarna finns information
om att hon hette Vanina som flicka, var
född i Göteborg 1805-12-13, inflyttad i
Finska församlingen i Stockholm 1832-0617, gift 1836 med en 23 år äldre
Bremzelius, änka 1839, födde en dotter u ä
1843 samt en 1845. Oktober 1856, innan
de gifte sig försäkrade Anders Ericsson
och Carolina Wilhelmina Bremzelius ”att
vi i fäste och under äktenskapslöfte
sammanavlat barnen Anna Carolina
Mathilda
och
Angelique
Athalida
Theresia”. Den senare blev min mormors
mor.

Födelse och moder
Födelselängder i Göteborg, inget napp på
Carolina
Wilhelmina,
men
många
Carolina. Nästa steg var Finska församlingen i Stockholm. Det är en extrateritoriell församling, prästen förde bok på
efternamn. I HF 1831-40 fanns Carolina
Vannina född 1805-12-05 i Göteborg, kom
till församlingen 1832, ”framfödt med
kamrerare J Bremzelius en oäkta son
Jacob Victor döpt den 19/5 1834. Uttaget
lysn pag 33 f 1836”. In- och utflyttningslängderna var inte kompletta. För att veta
var hon kom ifrån så kollade jag först, för
säkerhets skull, HF 1821-30.
Hurra, på W fanns Wretman med hustru
samt fosterdotter Carolina Vannina, född i
Göteborg 1805-12-08, som kom till
församlingen 1820-10-20. I HF 1811-20
står också Wretman med hustru samt med
fosterdotter Carolina (utan Vannina) född i
Göteborg 1805-12-08, som kom till
församlingen 1820-10-20.
Det kanske fanns en flyttattest? Efter att
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ha på skärmen bladat igenom ett otal icke
helt ordnade ”lappar” under H Övrigt, fann
jag ett intyg från domprosten i Göteborg att
Carolina var ”Född 1805 Dec 8 Fader
angafs icke Moder Maria Rungren 26 år S
Sjuk f oäkta.” Denna info stämde med
vad som stod i Göteborgs domkyrkas
födelse- och dopbok. Vid det här laget var
jag misstänksam mot de flesta data, så via
en mycket hjälpsam arkivarie i Göteborgs
stadsarkiv fick jag ett utdrag ur
Sahlgrenska sjukhusets patientliggare.
Detta fick jag veta: ”I Sahlgrenskas
patientliggare för den odelade avdelningen
1805 nämns som intagningsnummer 333
Maria Runberg (!). Åldern anges till 26
och orsaken "Puerpera" (kvinna som
nyligen fött barn). Hon skrevs in 8 dec. och
ut 18 dec. Detta är tyvärr allt. Ingen
uppgift om att hon betalat för sin vistelse
fanns i registret över de betalande. Inte
heller fann jag något i Fattigvården.”
Jaha, nu hade jag den rätta födelsedagen
och dopnamnet samt två olika efternamn
på modern. Henne har jag sökt följa utan
att lyckas.

Bouppteckning efter bemälde Aflidne, blef
nu denna Bouppteckning företagen ...”
Detta var nog rätt Vanina, jag har bara
hittat en man med detta namn, om än med
olika stavningar. Men han kom från Norge
till Göteborg, och Carolina föddes uä i
Göteborg av en fattig kvinna, som
knappast blivit gravid allt för långt från
Göteborg.
Omfattande letande i olika datoriserade
register gav fem nya uppgifter:
Den antagne anfadern Vanina hade fler
anknytningar till Norge: Ett gossebarn
Frøyseth döptes 1839 i Bergen med
förnamn Johan Carl Wanina och en av
faddrarna var artist Johan Carl Wanina.
Gossen dog efter 2 år. (www.
arkivverket.no) [Svensk-norska unionen
varade 1814-1905].
Från en hjälpsam arkivarie i Bergen har
jag fått informationen att den antagne
anfadern Vanina var född i Schweiz,
Canton Tessin, enligt resepass från Bergen
till Trondheim 1840. Kantonen Tessin
räknar sig tydligen delvis som italiensk, på
internet har jag hittat för Tessin ”Società
genealogique della Svizzeria Italiana”.
Vanina var i Göteborg i oktober 1805
vilket framgår av Göteborgs och Bohusläns
landskanslis arkiv Passjournaler BVa:2
1798-1812: 1805 Oct 5 Gipsarbetaren
Carl Hvanina Carlstad och Stockholm.
Med andra ord reste han bort när det var
två månader kvar till förlossningen.
I Stockholms mantalslängder nämndes
1810 ”Gipsarbetaren Carl Wanina 44”, i
Jacobs församling HF 1819-20 samt 1821
”Gipsgjutare Carl Wanina f 22 okt 176410-22 Catholsk församl”, i mantalslängd
staden västra 1833 ”Waxpousseuren C
Vanina f 1764 Oct 15 ”.

Fader
När jag frågade mina kusiner, så hade de
fått papper från sin farfars bror, den som
hade samlat ihop de data jag tidigare fått
om Carolina. Kusinerna var glada att
någon tog över och jag fick en kopia på en
bouppteckning (den finns i Göteborgs
Rådhusrätt och Magistrat serie EIII): ”År
1842 den 21 Juni, sedan Gipsarbetaren
Johan Carl Vanina, som sjöledes från
Norrige hitkommit, efter några dagars
vistande härstädes, den 22 juni nästlidit år,
ogift och utan kända arfvingar, aflidit uti
Tracteurs Enkan Charlotta Kraghs boning,
... efter inhändigande af Justitia Collegii
och Förmyndare Kammarens i Stockholm
uti Protokolls Utdrag för den 3
förutgångna Augusti meddelade utlåtande,
att bemälde Embetsverk, enär Vanina icke
varit i nämnde Stad Mantalsskrifven sedan
1834 och icke egde andre Anförvanter i
Sverige, än en oägte Dotter, ansåge sig
icke tillkomma, att med hans Sterbhus taga
någon
befattning,
beslutat,
att

Vaxarbetaren
Vid sökning efter ”vaxkabinett”på internet
fann jag att Vanina reste runt med sitt och
fann att han besökte bl a Linköping samt
Göteborg.
I
bouppteckningen
står
”undertecknade förrättningsman, som
ansåg sig icke kunna uppskatta värdet af
desse Waxfigurer”.
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Jaha, nu var jag överbevisad om att
Johan Carl Vanina, gipsarbetare och
vaxpressör, är min anfader.

Tips
Kolla alla data så långt bakåt det går,
använd fantasi och sök i alla möjligen
tänkbara handlingar, fråga arkivarierna när
man verkligen har försökt och inte kommer
längre själv. Söker man också utanför de
svenska kyrkböckerna, så kan man få ”lite
kött på benen”.
Det slutliga beviset för att J C Vanina är
min anfader, var resepasset från 1805.

Spekulationer
Carolinas mor visste att barnafadern åkt till
Stockholm och detta fick Carolina veta.
Hon åkte upp till Stockholm två månader
innan hon blev 15 år och skulle
mantalsskrivas och kunde använda
efternamnet Vanina. Träffade Carolina
månne sin far i Stockholm, då de bodde där
samtidigt?

Brita Ågren

Hur och var söker man rätt på bouppteckningar?
Föredrag hos Sollentuna Släktforskarförening den 22 mars 2011 av Karin Borgkvist
Ljung (tel: 010 4767122) Enhetschef, FM, Riksarkivet.
län, Södermanlands län, Uppsala och delar
av Stockholms län, Västmanlands län samt
Östergötlands län från och med 1632-1930.
Skannade bouppteckningar finns från
Norrbottens län och Jämtlands län för tiden
ca 1860-ca 1900, samt som sades tidigare
för nya
Kopparbergs
bergmästare.
Många bouppteckningar har försvunnit
ur rättshandlingarna och hittas lättast där
det finns bevarade gårdshandlingar.

Landsarkiv
Till 1899
Bouppteckningar fram till 1899 är i regel
registrerade (finns dock undantag) och
finns i särskilda register i antingen
bokform, pärm eller kortregister. För att
kunna hitta önskad bouppteckning bör man
känna till, förutom namnet, den avlidnes
dödsdatum och vilken församling han eller
hon tillhörde vid dödstillfället.
Bouppteckningar sorterar i princip alltid
under volymsignum F inom respektive
häradsrätt, rådhusrätt eller tingsrätt. I äldre
tider förekom även arvsskifteshandlingar
tillsammans med bouppteckningarna. I
undantagsfall
kan
det
finnas
bouppteckningar i småprotokollen, bland
inneliggande handlingar eller som enstaka
dokument i andra arkiv. (Se Tips 1).

1871-2001
När det gäller sökning efter yngre
bouppteckningar, inlämnade till tingsrätterna fr.o.m. 1971 då tingsrätterna bildades och t.o.m. 2001, behövs även personnummer på den avlidne, här kan man sedan
leta bland de så kallade stegarna ("stegen"
= arvsskatteberäkningen). Oftast mindre än
en halv A4:a och finns i allmänhet
inbunden i en annan volym än själva
bouppteckningen; därför nämns den
separat. (Mest intressant för skattemyndigheten) Bland stegarna återfinns
sedan nummer och datum för inregistreringen av bouppteckningen. I de fall
bouppteckningsregister saknas kan man
söka i bouppteckningsprotokollen, som
började föras 1847. De ingår i serien
småprotokoll (signum A) och där
uppräknas
till
rätten
inlämnade

Papper, mikrokort samt inskannade
Flertalet bouppteckningar i landsarkivet
kan bara tillhandahållas i original eller som
papperskopior. De äldsta, fram till mitten
av 1800-talet, är dock i stor utsträckning
tillgängliga på mikrokort. Registren är
numera digitaliserade och sökbara via
SVAR! För närvarande finns uppgifter från
åtta län i databasen SVAR. Gävleborgs län,
Jämtlands län, Jönköpings län, Norrbottens
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bouppteckningar med angivande av
bouppteckningsnummer. (Se Tips 2).
Från och med den 1 juli 2001 inlämnas
bouppteckningen till skattemyndigheten. I
och med denna omorganisation har
tingsrätterna/domstolarna levererat allt sitt
bouppteckningsmaterial till landsarkiven.
Detta innebär med andra ord att samtliga
bouppteckningar inregistrerade före den 1
juli 2001 numera finns på landsarkiven.
I de vanliga tingshandlingarna brukar
det också nämnas vilka bouppteckningar
som lämnats in. Där finns också ibland
utsedda särskilda bodelningsmän/bytesmän
som får i uppdrag att upprätta
bouppteckning och dela boet. (Se Tips 3)

bouppteckningar
finns
alltså
i
universitetens respektive hovrätternas arkiv
i Riksarkivet (till exempel. Svea hovrätt i
Marieberg och Göta hovrätt i Vadstena).
Tips 1
Arkivet efter till exempel Bergmästaren i
Nya Kopparbergs med flera bergslag
innehåller dock en sammanhållen serie
bouppteckningar. [SVAR, digit. Bergm.F
III]
Gå in på www.riksarkivet.se/sök i
arkiven/NAD klicka på Ny sökning – arkiv
– alla fält – visa sökbegrepp – typ- Alla,
skriv sedan in till exempel Gudhems
häradsrätt gå vidare till Vilske häradsrätt
och där ser ni att under C II c ligger
Bouppteckningsregistret som sedan hänvisar till F II Bouppteckningar.
Tips 2
Småprotokoll gör samma procedur som
under punkten ovan men skriv Hedemora
rådhusrätt.
Tips 3
För att få en bild av hur samtliga
förtecknade Bouppteckningar ligger skriv
in Bouppteckningar i sökrutan (under
NAD).
Tips 4
Man kan beställa bouppteckningar direkt
från RA. De uppgifter som nämns ovan
måste ingå!
www.riksarkivet.se/default.aspx?id=17462

Kyrkoarkiv
Andra ”ingångar” är t.ex. kyrkoarkiven där
uppgifter finns om när fattigprocenten (1,8
%) har betalts i fattigräkenskaperna och
därutöver brukar det finnas uppgifter i
kungörelseböckerna (ligger ofta som en Hserie).

Akademistaten
Bouppteckningar efter anställda vid
akademistaten inlämnades till universiteten så länge dessa hade domsrätt, det vill
säga fram till 1852. Bouppteckningar efter
adelsmän samt efter ledamöter av Svenska
Akademien skulle från och med 1734/36
och till och med 1916 inlämnas till
hovrätten.
Dessa
kategorier
av

Skall an-tecknat dö?
Akut behov av medarbetare i
redaktionsgruppen,
annars kan vi inte producera medlemsbladet.
Vill du vara med hör av dig till styrelsen eller
redaktionsgruppen!
Vi berättar gärna om det inspirerande arbetet!
Styrelsen
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Matrikel …

Styrelsen
Margaretha Vinterholt, ordförande
Tel 754 24 96
e-post: mvi11@tele2.se
Margareta Lagerman, vice ordförande
Tel 754 45 18
e-post: margareta.lagerman@spray.se
Britt-Marie Sjöquist, sekreterare
Tel 35 67 99
e-post: b-m.sjoquist@hotmail.com
Lars Ekblad, kassör
Tel 754 08 99
e-post: larsg.ekblad@tele2.se
Theresa Nyman
Tel 96 34 49
e-post: theresanyman@tele2.se
Leif Eriksson
Tel 754 41 09
e-post: leif.e.eriksson@bahnhof.se
Ulf Styrenius
Tel 754 21 94
e-post: ulf.styrenius@swipnet.se

och förteckning över medlemmarnas
geografiska forskningsområden kan
beställas, som e-brev eller papperskopia
(mot självkostnad), av Hans Klaar:
hasse.klaar@bredband2.com eller
tel 08-754 39 16
Styrelsen

Släktforskarhjälp
Under onsdagarna 12 oktober och 16 november är du välkommen att få hjälp vid
släktforskardatorn
i
Biblioteket
i
Sollentuna Centrum.
Kl 10.00 – 14.30 är en rutinerad släktforskare på plats och erbjuder nybörjare
hjälp med att börja släktforska genom att
bland annat ge en orientering i hur man
hittar släktingar i digitala kyrkoböcker.
Genom att visa hur man hittar de
demofilmer i släktforskning som finns på
nätet kan man sedan i hemmamiljön
fördjupa sina kunskaper. I vår släktforskarguide, som vi delar ut, finns en
detaljerad beskrivning hur man hittar
demofilmerna på Internet. Vi hjälper också
nybörjaren att hitta intressanta släktingar.
Erfarna släktforskare får både hjälp med
att söka efter släktingar, som man inte
hittar, samt råd och tips om hur man kan gå
vidare i sin forskning
Om du har frågor, ring tel 92 72 06 Dan
Eriksson, som ansvarar för släktforskarhjälpen.
Boka tid i pärm vid forskardatorn.

Ändrad postadress, telefonnummer
och e-postadress anmäls till kassören
Lars Ekblad,
larsg.ekblad@tele2.se tel 754 08 99

Styrelsen
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Avsändare:
Sollentuna Släktforskare
c/o Margaretha Vinterholt
Engelbrekts väg 75 B
191 62 Sollentuna

Lördagen 22 oktober kl 11.00 – 15.00
Temadag i Sollentuna bibliotek, 1 tr upp
Tema
SLÄKTFORSKNING
Utställare är bland andra
Riksarkivet, Storstockholms Genealogiska Förening (SSGF),
Genealogiska Föreningen (GF), Arkiv Digital, DIS-ÖST,
Vallonättllingarna, FFS/Smedsläkter, Svenska Genealogiska Samfundet.
Alla välkomna!

Tisdagen den 8 november kl 19.00
i Tintomararummet, Bibliotekshuset,
Sollentuna Centrum
Bo Lundström, Krigsarkivet
”Släktforska i Krigsarkivet”
Kaffe serveras.

Alla välkomna!

Tisdagen den 6 december kl 19.00
I Tintomararummet, Bibliotekshuset,
Sollentuna Centrum
Annika Holmberg, kommunarkivarie
”Sollentuna på 1940-talet”
Kaffe serveras.

Alla välkomna!

