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c/o Margaretha Vinterholt 

Engelbrekts väg 75B  

191 62 Sollentuna                    

Hemsida: www.sollentunaslaktforskare.se 

e-post: info@sollentunaslaktforskare.se  

Plusgiro: 712 140-3 

 

Föreningen, som är politiskt och religiöst 

obunden, bildades 1990 och har idag 231 

medlemmar. Föreningen vill öka intresset 

för släktforskning, bland annat genom 

föreläsningar och studiebesök 

 

Kalendarium 
Tisdagen den 26 januari kl. 19.00 

FÖREDRAG av Karin Borgkvist Ljung: 

”Domböcker”. 

Torsdagen den 18 februari kl. 19.00 

FÖREDRAG av Jan Eurenius: ”Nyheter 

hos Arkiv Digital”. 

Måndagen den 22 februari kl. 18.30 

ÅRSMÖTE. Därefter föredrag av Bo 

Lindberg: ”Dödsorsaker i kyrkböckerna”. 

Tisdagen den 15 mars kl. 19.00 

FÖREDRAG av Sven Olof Åkerlund: 

”Emigranter”. 

Föredragen äger rum i Amorinasalen, 

Bibliotekshuset, Sollentuna centrum. 

Släktforskarstöd ges kl. 10.00-14.30 

onsdagarna 13/1, 3/2, 24/2, 16/3, 6/4 och 

27/4 på Sollentuna bibliotek, Sollentuna 

centrum.  

Nu finns vi på Facebook 
Facebook har blivit ett mycket användbart 

verktyg och forum för oss släktforskare i 

och med att det där växt upp ett stort antal 

diskussionsgrupper med släktforskning som 

inriktning. Därför finns också Sollentuna 

släktforskare där. Gå in på vår hemsida 

www.sollentunaslaktforskare.se Under 

fliken Hjälpmedel hittar du anvisningar om 

hur du går med i både Facebook och vår 

egen grupp. Styrelsen 

Ordföranden har ordet 

En inbjudan kom från Riksarkivet Arninge. 

Den 22 oktober skulle de fira att de har 

funnits där i 20 år. Vår förening var en av 

de inbjudna gästerna! Vi var tre från 

styrelsen som tackade ja till inbjudan. 

    Programmet var mycket välordnat och 

intressant. Det var två olika visningar av 

delar av de stora samlingar som finns där. 

Man informerade om Riksarkivets 

tillkomst, nuvarande verksamhet och 

framförallt gav en blick in i framtiden. 

Ytterligare en etapp skall byggas där Krigs-

arkivet och eventuellt Kungliga bibliotekets 

tidningsarkiv som finns i Bålsta kommer att 

rymmas. Nya publika utrymmen skall också 

finnas. Allt beräknas vara klart 2018.  Ett 

föredrag handlade om digitalt bevarande för 

obestämd framtid. Det var tal av både Jan 

Dahlström, avdelningschef Riksarkivet och 

Björn Jordell, riksarkivarie.  

   Vi blev så inspirerade att vi, i samråd med 

personalen, beslöt att ordna ett studiebesök 

där nästa år. Håll utkik i Kalendariet! 

Önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt 

År. 

 

 

 

 

 

 

Margaretha Vinterholt 

 

an-tecknat 

Medlemsbladet beräknas komma ut med fyra 

nummer per år och ingår i medlemsavgiften. 

Ansvarig utgivare: Margaretha Vinterholt 

tel. 08-754 24 96. 

Redaktionsgruppen består av Agneta Berghem, 

Agneta Svensson, Birgitta Hassel, Inger 

Wahlstedt Franzén och Margaretha Vinterholt.  

Manus och bilder skickas till: Margaretha 

Vinterholt: mvi11@tele2.se 

Nästa nummer beräknas komma ut i januari. 

Tryck: Stocken - Snabbtryck AB, Sollentuna.  
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Allmänna Barnhuset i Stockholm och min 
farmor 

Allmänna Barnhuset i Stockholm tog emot ett stort antal barn under mitten av 1800-
talet. Det föddes många barn som föräldrarna inte kunde ta hand om. Min farmor 
Alida var ett av dem. Hon inlämnades till Allmänna Barnhuset vid fyra veckors ålder. 
 
 

Stora Barnhuset – Allmänna 
Barnhuset 
Verksamheten startades i början av 1600-

talet för att ta om hand tiggande och 

föräldralösa barn.  

   År 1638 var Barnhusets byggnad klar. 

Den var belägen vid Drottninggatan, 

mellan Wallingatan och Barnhusgatan. 

Området sträckte sig ända till tidigare 

Barnhussjön, nuvarande Norra Bantorget. 
 

 
Stockholmskarta år 1702 visar kvarteret Barnhuset. 

D= Drottninggatan, W= Wallingatan, B= Barnhus-

gatan och K= Kungsgatan. Stockholmskällan, 

Stockholms Stadsarkiv. 

 

Bestämmelsen om att barnen skulle vara 

föräldralösa för att tas in till barnhuset togs 

bort år 1766. Det var från början en kombi-

nerad vård- och uppfostringsanstalt. Främst 

var Barnhuset avsett för barn från Stock-

holm. 
   I barnhuset fick barnen skolunder-

visning och lära sig ett yrke av hantverkare 

som fanns i huset. Flickorna fick lära sig 

vävning och spinning för att kunna få 

arbete i hushåll eller i fabrik. För pojkar 

gällde det främst ett yrke inom hantverk. I 

byggnaden fanns även en kyrka, en egen 

församling, med egen präst. En stor 

trädgård fanns på området. Barnen togs om 

hand tills de fyllt fjorton år. Många av 

barnen for illa under sin tid på barnhuset, 

de fick dåligt med mat och de arbetade 

hårt. Dödligheten var hög, högst bland de 

intagna spädbarnen. Under åren 1853-1865 

dog 20-37% av spädbarnen. För att hedra 

alla de barn som under åren dött restes en 

minnessten år 1988 på Adolfs Fredriks 

kyrkogård av stiftelsen Allmänna 

Barnhuset och kyrkorådet. Stenen finns vid 

huvudentrén till kyrkan.  

   År 1785 upphörde verksamheten med 

arbetsinrättning och i stället placerades 

barnen i fosterhem, ofta på landet. Stora 

Barnhuset slogs samman med Politi-

barnhuset (ett barnhus i Danviken från 

1750-talet) och fick namnet Allmänna 

Barnhuset. Byggnaden i kvarteret Barn-

huset revs år 1885. En ny byggnad 

uppfördes på Norrtullsgatan 14. Verk-

samheten drevs där till 1920-talet. Därefter 

övertogs lokalerna av Norrtulls sjukhus.  
  

 
Allmänna Barnhuset på Norrtullsgatan 14. 1898-

1902. Stockholmskällan, Stockholms Stadsarkiv. 

 

Barnamordsplakatet 
Barnamordsplakatet från år 1778 tillkom 

på initiativ av Gustav III. Det innebar att 

kvinnor kunde föda sitt barn anonymt. 

Detta gällde fram till år 1917. 
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Alida Mathilda 
År 1864 intogs omkring 800 barn till 

Allmänna Barnhuset. Min farmor Alida 

Mathilda Blomberg var ett av dessa barn. 

Hon föddes den 27 augusti 1864 i Adolf 

Fredriks församling i Stockholm. I 

församlingens födelsebok över oäkta barn 

skrevs att föräldrarna var okända. Moderns 

ålder och adress finns dock angivet trots att 

föräldrarna skulle få vara anonyma. 

   På Stadsarkivets hemsida under 

Allmänna barnhusets rullor 1800-1916 

som finns på nätet har jag funnit uppgifter 

om att Alida intogs den 23 september 1864 

i Allmänna Barnhuset för Fattigvårds-

nämndens räkning. Det betyder att hennes 

mamma inte kunnat betala intagnings-

avgiften som var 300 Riksdaler riksmynt, 

(vilket idag motsvarar omkring 19.000 

kronor). Det fanns även möjlighet för 

mammor att ta tjänst som ”ammamseller” 

vid Allmänna Barnhuset och därmed slippa 

att betala en del av intagningsavgiften för 

sitt barn.  

   I Allmänna barnhusets rullor finns 

uppgifter om moderns namn ”ogifta 

modren Augusta Amalia Blomberg”. Alida 

var kvar på Barnhuset till 1 maj 1865 då 

hon placerades som fosterbarn hos 

”Jernbärar-Enkan” Anna Lovisa 

Fredriksson i Stockholm. I juni månad 

flyttades hon till torparen Erik Gustafsson i 

Lunda församling. Familjen flyttade senare 

till Märsta, där Erik Gustafsson blev 

arrendator på Arenberga gård. 

 

Barnhusets Underhållsbok 
Alida har efterlämnat en brun, sliten bok 

med texten Närmare Orter No 9400. Den 

här boken användes för barn, vilka 

placerades i förorterna till Stockholm. Där 

framgår att hon var nummer 9 400 (räknat 

från år 1855) av Allmänna Barnhusets barn 

i Stockholm. Underhållsboken skulle för-

varas väl och vårdas. I den reglerades 

fosterföräldrarnas skyldigheter och rättig-

heter. Där angavs när utbetalningar skett 

till fosterföräldrarna. 

 

            Första sidorna i Underhållsboken från Allmänna Barnhuset för Alida Mathilda Blomberg.
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Fosterföräldrars skyldigheter 
De första paragraferna 1 och 2 i boken: 

Fosterföräldrar till barn, utackorderade 

från Allmänna Barnhuset, åligga: 

1:o att med ömhet och försiktighet 

werkställa barnets afhemtning, ware 

sig å Barnhuset eller annat utsatt 

ställe, och, efter hemkomsten, om dess 

emottagande och befinnande, wid 

första läglighet, göra anmälan hos 

Wörd. Presterskapet; 

2:o att i föräldrars stad och ställe 

kärleksfullt wårda barnet, förse det 

med sund och tillräcklig föda, 

passande beklädnad och snygg 

sängplats; att ombesörja dess under-

visning så wäl i skola, som ock i 

sådana kunskaper och handaslöjder, 

genom hwilka det kan bildas för ett 

ärligt och efter dess fallenhet lämpadt 

näringsfång; att städse tillhandagå 

barnet med råd, uppmuntran och 

föredöme till ordning, snygghet och en 

kristelig wandel; att i händelse av 

sjukdom förskaffa detsamma läkare-

biträde och nödiga läkemedel, samt, 

wid möjligen inträffade dödsfall, 

sådant skyndsamt hos Wörd. 

Presterskapet anmäla. 

 

Fosterföräldrarna skulle vårda barnet väl 

och lära ut kunskaper så att barnet kunde få 

ett lämpligt yrke i framtiden. 

Utrustning av kläder till barnen 
Vid uttagningen från Barnhuset skulle 

barnet utrustas med en efter dess ålder 

anpassad klädsel. För flickor i åldern 6-14 

år gällde denna utrustning: 

      Lifklädning af randigt lärft Dito av 

ylletyg  

      Underkjortel av ylletyg Dito av witt 

ylletyg 

      Lintyg 

      Förkläde, halsdukar 

      Ullstrumpor 

      Kängor 

      Lifstycke    

      ABC-bok, cateches, psalmbok 

 

Gossarna utrustades med byxor, skjortor, 

tröjor, hängslen och mössa. 

   Fosterföräldrarna kunde ansöka om extra 

kläder till sitt fosterbarn. Det framgår av 

boken att Alida år 1872 fick Åkerbloms 

bibliska historia, en psalmbok, 1 par 

strumpor och 1 par kängor.  

Fosterlön och belöning 
Barnen som var bosatta inom Stockholms 

kommun skulle uppvisas fyra gånger per år 

till barnhusläkaren som besiktade barnen 

innan ersättningen kunde utbetalas till 

fosterföräldrarna. De barn som var 

placerade utanför Stockholm uppvisades i 

stället för prästen i församlingen. 

   Ersättningen reglerades i boken och 

ändrades efter barnets ålder. För barn i 

första levnadsåret var ersättningen per år 

78 Riksdaler (motsvarar idag 5.075 kr), 2–

3 år 42 Riksdaler (idag 2.733 kr) och 6-14 

år 24 Riksdaler (idag 1.562 kr) Fosterlön 

betalades till dess barnet fyllt 14 år. 

   Om fosterföräldrarna vårdat barnet väl 

och ömsint kunde även belöningar 

utbetalas. Alidas fosterfamilj beviljades 

belöningar vid fyra tillfällen: År 1878 

beviljades 20 kr i belöning (idag 1.169 kr). 

Troligen blev Alida väl omskött eftersom 

familjen fick belöningar för god vård.  

 

 
          Alida Mathilda Blomberg (1864-1936). 

 

Alida började sin skolgång i Huseby 

församlings skola i november 1874 och 

avslutade efter 9 terminer i april 1879. 

Under hösten samma år som hon fyllt 15 år 
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lämnade hon familjen i Märsta. Hon 

flyttade till Sigtuna där hon fick plats som 

piga på en gård. År 1900 kom hon tillbaka 

till Märsta och Arenberga gård, då hon 

tillsammans med sin man Johan August 

Wahlstedt köpte ett hus på den avstyckade 

gården. Huset övertogs senare av min 

pappa och där bodde även jag under mitt 

första levnadsår. 

   Varför tog inte hennes mamma, som 

senare gifte sig med en snickare och hade 

ett barn, hem henne till sin familj? De var 

förmodligen fattiga och hade kanske inte 

möjlighet att försörja ytterligare ett barn. 

 

   Hur min farmor upplevde sin barndom 

vet jag ingenting om, det var nog inte lätt 

att vara fosterbarn på den tiden.  

   Jag önskar att jag hade fått träffa henne 

och fått höra henne berätta något om sin 

barndom och ungdom men hon dog sex år 

innan jag föddes. Min pappa och hans 

syskon berättade aldrig någonting om 

hennes uppväxt.  
 

Inger Wahlstedt Franzén 

 

 

 

 

 

 

 

En minnesrik dag i spåren efter emigranterna 
från Skogs socken 

Vår medlem Margareta Lagerman deltog vid invigningen av en utställning om 112 
bybors emigration till Nordamerika. Utställningen och dokumentationen om 
emigranterna gav en bra inblick i vad som hade skett.  

Klockan 4 på morgonen den 18 juli 1865 

emigrerade 112 bybor från Skogs socken i 

Hälsingland till Nordamerika. Exakt 150 år 

senare, om än inte på klockslaget, öppnar 

sex släktforskande eldsjälar i Skog dörren 

till en minnesutställning i gamla 

sockenstugan över de bybor från Skogs 

socken som hade kommit överens om att 

emigrera samtidigt till Nordamerika. En av 

eldsjälarna är vår medlem och sekreterare 

Britt-Marie Sjöquist som sedan barnsben 

tillbringar somrarna i Norrbo, numera i en 

stuga bara ett stenkast från sjön Bergviken. 

Man har dokumenterat samtliga personer, 

vilken by de kom ifrån, hur släktskapet 

hängde samman, vart de tog vägen och om 

så varit möjligt finna spår av hur det gått 

för dem i det förlovade landet ”over there”. 

Fakta om varje familj eller enskild person 

som gav sig i väg fanns uppsatta längs 

väggarna i sockenstugan liksom 

passagerarlistor för överfarten till Amerika. 

Vid skärskådandet av listorna upptäckte 

utställningsarrangörerna att svenskarna av 

oförklarlig anledning antecknats som 

tyskar. En broschyr har under 

sommarmånaderna sammanställts med alla 

dessa uppgifter tillsammans med historik 

om Skogs socken, anledningen till den 

gemensamma avresan och naturligtvis 

resrutten. Broschyren blev klar lagom till 

invigningsdagen. Den avslöjar att det från 

början var 113 personer som skulle fara 

iväg. En liten flicka, fem år gammal, dog 

dock knappt två veckor innan avfärden. 

   Resultatet av denna stora insats blev för 

många en nostalgisk minnestripp tillbaka i 

tiden. Minst 150 personer tog sig till Skog 

denna eftermiddag, den 18 juli 2015, för att 

besöka utställningen, de flesta troligtvis 

med anknytning till emigranterna på något 

sätt.  

   Vädrets makter var vid denna tidpunkt 

nådiga. När det första föredraget började i 

nuvarande församlingshuset, Staffans hus, 

sken solen in genom fönstren och lyste upp 

de vackra väggbonaderna framme i 

altarringen. Britt-Marie höll ett föredrag 

om hur man kan släktforska på nätet. Sven 

Olof Åkerlund berättade om de dåtida 
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religiösa förhållandena i trakten och riket i 

övrigt och om två synnerligen karismatiska 

präster som verkade här, något som man 

nu spekulerar i kan ha varit en av 

orsakerna till det gemensamma beslutet att 

emigrera.  

   Den ene prästen var den omtalade Erik 

Jansson. Hemma i Hälsingland hade 

Jansson i mitten av 1840-talet grundat en 

sekt vars medlemmar kallades Erik-

Jansarna. Dessa kom snart i konflikt 

med svenska kyrkan och konventikel-

plakatet och Jansson avvek från en 

fångtransport som skulle föra honom till 

stadsfängelset i Gävle. Han och 400 av 

hans anhängare begav sig 1846 till Illinois 

där de grundade kolonin Bishop Hill, ett 

kooperativt samhälle med egendoms-

gemenskap. Det utvecklade sig snart till ett 

allsidigt samhälle med kyrka, hotell, skola, 

smedja, vagnmakeri och kvarnar med 

mera. Kolonin grundades av den första 

stora organiserade svenska utvandrar-

gruppen och kan ses som starten på 

den svenska emigrationen till Nord-

amerika. Jansson mördades 1850 av en 

avhoppare från sekten. 

   En familj Nils Wexell från Tönnånger 

som emigrerade 1865 skulle ansluta sig till 

sina släktingar i Bishop Hill. Dessa hade 

emigrerat tidigare och anslutit sig till Erik-

Jansarna.  

   Den andre prästen som kom att sätta en 

stark prägel på sin församling var Jonas 

Söderblom född 1823 i Söderala socken 

och far till Nathan Söderblom. Jonas 

började som kapellpredikant och skollärare 

i Nianfors kapellförsamling för att från 

1883 verka som kyrkoherde i Norrala 

församling där han dog 1901. Enligt 

mångas mening ville han utöva ett alltför 

stort inflytande över sin flocks tro och 

levnadssätt.  

   Att fritt få utöva sin religion kan alltså ha 

varit en av anledningarna till att lämna sin 

hembygd och emigrera till Amerika. Men 

det fanns flera bidragande orsaker till att 

överge hemorten. Man kan peka på 

befolkningsökning, industrialisering, brist 

på mark och drömmen om ett bättre liv 

som målades upp i breven hem. Ser man 

till statistiken över emigranterna återfinns 

de flesta i Tönnånger. Där var säkerligen 

anledningen just bristen på mark. I denna 

trakt ägde laga skiftet rum 1862-1869.  

   I småtimmarna morgonen den 18 juli 

1865 vandrar gruppen ner från Skog mot 

bryggan vid Bergviken där ångbåten ska 

lägga till klockan 4 och ta resenärerna den 

första biten till Bergvik. De kommer med 

sin väl avvägda packning med tillräckligt 

med mat för att räcka under resan. Fasta 

och lösa egendomar har man omsatt i reda 

pengar för att klara sig över Atlanten och 

kunna bygga upp ett nytt hem i Amerika.  

   Den outtalade frågan hänger nog som ett 

orosmoln över alla: Kommer vi att ses 

igen. Man hade sig själv att tänka på i 

första hand.  

   Samvetsbetänkligheter för den som man 

lämnar kvar finns inte plats för. Å andra 

sidan, den som blir kvar fortsätter sitt 

hårda arbete med jordlotten och slösar inte 

många tankar på dem som nu ger sig iväg. 

En mångomtalad sägen berättar om en 

torpare i Norrbo som knackade på hos 

grannen på morgonkvisten och sade: 

"Adjö! Nu far vi till Amerika". Mer än så 

behöver det inte ha varit!  

   Så styr båten mot Bergvik och resan 

fortsätter med tåget till Söderhamn. 

Härifrån följer båtfärd till Stockholm och 

sedan med tåg till Göteborg, överfart till 

England och sedan tåg till någon av de 

stora avresehamnarna, Liverpool, Sout-

hampton eller möjligen Glasgow. Hur lång 

färden över Atlanten var har inte gått att 

fastställa. Klart är att fartyget ”City of 

Boston” den 7 augusti anländer till Castle 

Garden, mottagningsstationen för invand-

rare. Resan fortsätter till Chicago och här 

skiljs man så småningom åt och tar sig till 

olika destinationer. Ättlingarna kommer 

sedan att sprida sig över i stort sett hela 

Nordamerika. 

   Ännu saknas uppgifter om var i 

Nordamerika många av dem bosätter sig 

7

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsingland
https://sv.wikipedia.org/wiki/1840-talet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik-Jansarna
https://sv.wikipedia.org/wiki/Erik-Jansarna
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4vle
https://sv.wikipedia.org/wiki/Koloni
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kooperativ
https://sv.wikipedia.org/wiki/Emigrationen_fr%C3%A5n_Sverige_till_Nordamerika
https://sv.wikipedia.org/wiki/Emigrationen_fr%C3%A5n_Sverige_till_Nordamerika


 an-tecknat nr 4- 2015 

 

  
      Angbåten David vid ångbåtsbryggan i Skog troligen år 1907. Bilden tillhör Birgitta Jonsson och Dibis. 

 

Men det stora intresset för svenskättlingar 

har gjort att allt fler dyker upp för att söka 

sina rötter hemma. En som fått besök är 

Britt-Marie som numera har fortlöpande 

kontakter med sina ättlingar i USA. Ett 

brev återfunnet på vinden på fädernegården 

i Norrbro av en i fjärde generationen av 

släkten Persson/Stran(d)berg togs om hand 

av Britt-Marie. I nr 1-2015 av ALIR anor 

(medlemsblad för Släktforskarföreningen 

ALIR, Söderhamn med omnejd), berättar 

hon om sin anknytning till denna släkt och 

återger brevet i sin helhet. Det är skrivet 

till Per Strandberg (med d), brorson till 

John Stranberg (ursprungligen togs namnet 

utan d). Det ger en inblick i Johns liv i 

USA och även hans minnen från hem-

trakten. Han ser fram emot ett eventuellt 

besök från brorsonen och hans familj.  

Besöket blev aldrig av. 

   Minnesdagen avslutades med en 

sammankomst i Skogs kyrka. Musik och 

tankar runt emigranternas öde fick avrunda 

en med omtanke och känsla arrangerad 

emigrantdag. Ingrid Belfrage är den som 

legat bakom hela planeringen och 

framtagande av allt material till 

utställningen. Hon sammanfattade också 

med några förlösande ord vad som kan 

sägas vara en av de viktigaste avsikterna 

med denna återblick till svunnen tid: ”När 

nu några ättlingar till våra emigranter 

knackar på dörren kan vi hälsa dem 

välkomna och verkligen berätta för dem 

om deras anfäder och rötter här i Skogs 

socken.”  

   För mig blev dagen fylld av trevliga 

överraskningar. Varmt omhändertagen av 

Britt-Marie och hennes man Hasse besökte 

vi kyrkan där man förvarar en vacker 

bonad i replik. Originalet, en vävnad i 

linne och ullgarn från 1100-talet, återfanns 

i början av 1900-talet i en så kallad 

brudkronebytta. Det är en järnklädd ask där 

brudkronan förvarats och för att skydda 

kronan hade den lindats in i den gamla 

vävnaden. Historiska museet fick originalet 

mot att man framställde kopior. Så sent 

som år 2000 färdigställdes ytterligare en 

kopia av den numera internationellt kända 

Skogbonaden som alltså finns i Skogs 

kyrka.  

   Vackert belägen på en udde med utsikt 

över sjön Bergviken ligger ruinen efter S:t 

Olofs kapell som byggdes på 1300-talet. 

Hit gjorde vi en liten utflykt. Platsen 

används fortfarande vid friluftsgudstjänster 

och dop på sommaren. På andra sidan sjön 

ligger stugan i Norrbo där kvällen 

avslutades med god middag och härlig 

utsikt över vattnet med brandgul sol-

nedgång. Kan man tänka sig något bättre? 

   Tack Britt-Marie och Hasse för en 

sommardag med guldkant i sköna 

Hälsingland!     

Margareta Lagerman 
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Släktforskning i Centraleuropa 
 

Thomas Fürth är docent i historia och arbetar som forskningsledare vid Kairos Future. Han har 
forskat om sin släkt sedan 25 år. Han föreläser om judisk släktforskning och om hur man forskar 
i centraleuropeiska källor. Thomas Fürth föreläste om detta i vår förening i oktober 2015. Han är 
ordförande i Genealogiska Föreningen och i Judiska Släktforskningsföreningen i Sverige. 

Med min pappas morfar Philipp Grossmann 

som exempel vill jag visa hur man kan 

släktforska i Centraleuropeiska källor. 

Philipp Grossmann var född i Ungern och 

levde större delen av sitt liv i Wien i 

Österrike. Men han dog 1914 i Stockholm. 

Han är begravd på Judiska norra begrav-

ningsplatsen. På hans gravsten står det att 

han var född 1849 i Mór i Ungern. Phillip 

dog bara sex år efter att han kom till Sverige 

så han blev aldrig svensk medborgare. Hans 

änka däremot sökte svenskt medborgarskap. 

Genom att leta reda på hennes medborgar-

skapsakt i Riksarkivet kom jag vidare. Hon 

hette Friederike Engel, var född i Prag och 

betydligt yngre än sin man. I akten för 

hennes medborgarskapsansökan fann jag 

både namnet på hennes föräldrar och hennes 

makes fars namn. Nu kunde jag gå vidare. 

Många gånger räcker uppgifterna i med-

borgarskapsakten för att gå vidare. 

   Har man sin judiska släkt under längre tid i 

Sverige ska man gå till Riksarkivets 

internetsida och SVAR och ta sig till Judiska 

församlingens Stockholmsarkiv. För tiden 

efter 1900 får man söka tillstånd hos Judiska 

församlingen i Stockholm.  

   Sedan kan man bekanta sig med den 

kanske viktigaste websidan för judisk 

släktforskning: JewishGen. Här kan man leta 

rätt på de orter där ens förfäder var födda. 

Via denna Stetl Seeker fick jag reda på att 

Philipp Grossmanns födelseort Mór ligger i 

distriktet Fejer i nordvästra Ungern. På 

JewishGen finns också särskilda databaser 

ordnade ländervis. Det två största är Jewish 

Record Indexing – Poland som omfattar 

Polen och den ungerska JewishGen 

Hungarian Database. Till JewishGen finns 

knutet olika så kallade Special Interest Group 

– SIG som också är ordnade ländervis. Här 

hittar man mängder av uppgifter som man 

behöver när man ska forska vidare, som 

översättning av rubriker i folkbokförings-

böckerna, platsbeskrivningar, arkivkontakter 

med mera. I den ungerska databasen fann jag 

Philipp Grossmanns far Josef och fick reda 

på att hans mor hette Kathy och att han hade 

en bror som hette Mor. Via denna databas 

och andra uppgifter på JewishGen fick jag 

reda på att den judiska församlingens i Mór 

födelse-, vigsel- och dödsböcker hade filmats 

av mormonerna och att denna film kunde 

beställas från USA, vilket jag gjorde. Då fann 

jag mängder av nya uppgifter om Philipp 

Grossmann till exempel hade han hade en 

bror till, som hette Jakob, och att både han 

och den äldre brodern Mor blev vinhandlare i 

staden Mór. Filmerna är billiga att beställa 

och man förvarar dem på mormonernas 

Släktforskarcentrum (i Stockholm ligger det i 

Västerhaninge) där det finns särskilda 

läsapparater. För den med släkt från Polen 

kan man gå till väga på liknande sätt.  

   Man kan också gå in på de stora 

gravstensregister som finns på JewishGen 

eller de gravstensdatabaser som har egna 

internetsidor. En sådan är IKG (Judiska 

församlingen) cemetery database i Wien. I 

medborgarskapsakten på Riksarkivet hade 

jag fått reda på att Philipp Grossmanns 

svärmor hette Julie Engel och via IKG:s  

databas hittade jag hennes grav i Wien. I en 

annan databas omfattande alla boende i Prag 

1850 - 1914 utlagd på internet av det statliga 

arkivet i Prag fann jag Philipp Grossmanns 

båda svärföräldrar och hans hustrus syskon. 

Många gånger hittar man sådana databaser 

genom att bara skriva in namnet på 

släktingen och ordet genealogy på Google.  

   Det är också bra att bekanta sig med det 

amerikanska släktforskningsmaterial som 

finns på internet. En viktig källa är 

passagerarlistor. Nästan alla som färdades 

över Atlanten till USA går att få tag i. Jag har 

ett gammalt fotoalbum hemma som tillhört 
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Philipp Grossmann och hans hustru 

Friederike. Har ni sådant material eller gamla 

brev, vykort och liknande, studera dessa 

noga. Här kan man finna viktiga 

upplysningar. I mitt gamla fotoalbum fann 

jag två bilder på två unga män som var 

fotograferade 1907 i en ateljé i Ohio i USA. 

På baksidan stod deras namn Arthur och 

Robert Schwarz och en hälsning till deras 

”Tante” Friederike. Arthur och Robert 

Schwarz var syskonbarn till Philipp 

Grossmanns hustru och kusiner till min 

farmor. I Ancestrys stora databas hittade jag 

dem. De kom till Baltimore 1906 från 

Bremen med s/s Breslau. I databasen fann jag 

också originalet av skeppslistan och även ett 

foto på ångaren Breslau. På denna websida 

fick jag också reda på att Arthurs och 

Roberts mor hette Ottilie Schwarz och var 

född Engel och att Arthur och Robert aldrig 

återvände till Europa. Detta för oss över till 

en annan viktig källa för judisk släkt-

forskning.  

   En mycket viktig databas för judisk 

släktforskning är Yad Vashem. Här finns 

uppgifter om Förintelsens offer inlämnade av 

släktingar, men också från olika officiellt 

utgivna minnesböcker. På JewishGen finns 

också ett register över Förintelsens offer. 

Hittar man inte uppgifter i den ena kan de 

finnas i den andra databasen. I Yad Vashem 

databas hittade jag Philipp Grossmanns 

svägerska Ottilie Schwarz. Men uppgifterna 

kom från Theresienstätter Gedenkbuch och 

inte från vad som är vanligare, en av 

släktingar inlämnad Page of Testimony. Då 

kan man nämligen få en uppgift om 

släktingen som lämnat uppgiften till Yad 

Vashem samt namn och adress vid 

inlämningstillfället. Många Page of 

Testimonies är inlämnade av släktingar i 

Israel och alltså skrivna på hebreiska. I 

transkriberingen till engelska kan namn bli 

förändrade, vilket också gäller från till 

exempel ryska eller jiddisch. Detta klarar 

datorerna ofta av att lösa. Men inte alltid, 

utan det gäller att vara öppen för annorlunda 

stavningar av namn och efternamn. Men det 

är inte alltid man kommer på detta. Vad jag 

grunnade över länge var hur de två bröderna 

Arthur och Robert kunde stanna i USA och 

låta sin mor Ottilie bo kvar i Wien ensam 

som jag trodde. Via IKG Wiens gravregister 

hade jag nämligen fått reda på att Ottilies 

man och Philipp Grossmanns svåger Adolf 

Schwarz var begraven i samma grav som sin 

svärmor Julie Engel. Han dog redan 1922.  

En dag hittade jag emellertid en uppgift om 

en Ottilie Schwarz född Angel i Yad 

Vashems databas. Hon var mor till en Else 

Fischer född Schwarz. Här var det frågan om 

en Page of Testimony inskickad 1993 av 

Adele Willner född Fischer som då levde i 

Kalifornien i USA. I vissa Page of 

Testimonies finns även fotografier. Och 

bilden på Else Fischer i Yad Vashems 

databas stämde med en bild i det gamla 

fotoalbumet som jag hade hemma, men där 

utan någon uppgift om vem bilden 

föreställde. Arthur och Robert Schwarz hade 

alltså en äldre syster Else som hade tagit 

hand om sin gamla mamma när bröderna for 

till USA. Else hade gift sig med Michael 

Fischer och de hade fått två barn Adele och 

Fritz. Liksom modern Ottilie mördades även 

Else och hennes man i Förintelsen. I det 

gamla fotoalbumet hittade jag ett annat foto 

föreställande Michael och Elses bröllop och 

ett foto av de två barnen Adele och Fritz. Via 

Ancestry lyckades jag sedan spåra Adele 

Willner född Fischer. Men tyvärr var det för 

sent. Hon hade dött i USA 1995 och enligt 

dödsattesten saknade hon efterlevande.  

   Till slut kan man finna nya släktingar som 

lever. I det här fallet gick det inte, men jag 

har andra exempel där jag har nått framgång 

och via nätet hittat nu levande släktingar runt 

om i världen. Via dem kan man få nya 

uppgifter. Släktforskning är en företeelse 

som aldrig tar slut. I mitt fall har jag idag 

kontakt med släktingar till Philipp 

Grossmanns hustru Friederike, född Engel i 

USA, Columbia och Ecuador och de med 

släktingar i Sverige. Kontakten mellan de 

olika släktgrenarna hade upphört i och med 

Friederike Grossmanns bortgång i början på 

1930-talet. 

Thomas Fürth 

fuerth.thomas@gmail.com  
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Temadag/Öppet hus  
Lördagen den 26 september anordnade vi 

traditionsenligt Temadag/Öppet Hus. 

Temat var denna gång ”Släktforskning i 

Norden” eftersom Sveriges Släktforskar-

förbund publicerat tre böcker om släkt-

forskning i Danmark, Norge respektive 

Finland. Dessa böcker gavs ut lagom till 

Riksstämman och släktforskardagarna i 

Nyköping i augusti.  

   I år om något år har vi lagt ner mer arbete 

på marknadsföring än tidigare och jag 

tänker då på att två lokaltidningar har skrivit 

om vår förening. Det är inte självklart att 

tidningarna skriver om oss så det behövdes 

en del samtal för att få till stånd intervjuer 

och till slut publicering. (Missade du 

artiklarna finns de utlagda på vår hemsida 

under fliken Pressklipp.) Det vackra vädret 

var kanske en anledning till att det kom 

färre än förra året. Stämningen var dock 

god.  

   Sex utställare deltog och visade och 

berättade om de olika program och pro-

dukter de har för att underlätta för släkt-

forskare. Det var Sällskapet Vallonättlingar, 

Arkiv Digital, DIS-Öst, Föreningen för 

Smedsläktsforskning och Storstockholms 

Genealogiska Förening/SSGF. Unga 

släktforskare deltog för första gången, 

vilket vi var mycket glada för och de ut-

tryckte sin uppskattning över vår inbjudan.  

   Några medlemmar som hjälper till med 

forskarstödet var på plats och hade besökare 

hela tiden vid forskardatorn. Vår kassör 

Kjell Hassel informerade om hur man 

kommer igång med släktforskning och vår 

medlem Magnus Kjellberg berättade hur 

man kan använda Facebook i släkt-

forskningens tjänst. 

   Vi fick fem nya medlemmar under dagen 

och sålde även några antavlor.   

Margaretha Vinterholt  

Årsavgift 2016 
Kom ihåg att betala årsavgiften senast den 

28 december. Inbetalningskort finns med 

som bilaga i denna tidning. Avgiften betalas 

till PG 712 140-3. 

Styrelsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack  
till er alla som ställer upp för vår förening 

och ger släktforskarhjälp på biblioteket och 

ni som kokar kaffe på våra föredragsaftnar 

och ni i redaktionsgruppen som gör ett 

berömvärt arbete med att producera 

medlemsbladet an-tecknat och ni som 

bidragit med material därtill. Stora som små 

bidrag är välkomna. 

Styrelsen 

Våra nya medlemmar hälsas 
varmt välkomna 
Erik Ackebo, Kerstin Andersson, Bengt 

Avermalm, Franz Brejcha, Rolf Brodin, 

Margareta Cantell, Eva Carlsson, Vasti 

D’Angelo, Kerstin Edmundh, Bibi 

Eriksson, Björn Eriksson, Lennart Erixon, 

Tor Gibson, Anneli Grönskog, Carina 

Hamis, Magnus Kjellberg, Britt Larsson, 

Rolf Magnusson, fam. J-E Nyberg o A-M 

Nelander, Björn Odell, Eva o Ulf Olsson, 

Lena Renholm, Johnny Sandberg, Anders 

Sköllermo, Lars Winberg. 

  Styrelsen  
Margaretha Vinterholt, ordförande 

Tel. 08-754 24 96  

e-post: mvi11@tele2.se  

Margareta Lagerman, vice ordförande  

Tel. 073-584 70 06 

e-post: margareta.lagerman@spray.se 

Britt-Marie Sjöquist, sekreterare 

Tel. 08-35 67 99. e-post: 

sekreterare@sollentunaslaktforskare.se 

Kjell Hassel, kassör 

Tel. 070-712 45 09 

e-post: kjell.hassel@ordratt.se 

Agneta Berghem 

Tel. 073-705 03 07   

e-post: agneta.berghem@gmail.com 

Kaj Höglander 

Tel. 08-626 73 66 

e-post: k.hoglander@hotmail.com 

Marianne Ljungström 

Tel. 08-590 886 56 

e-post: marianne@ljungstrom.nu 
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Välkomna till  

 
 

Kallelse till Årsmöte 

Måndagen den 22 februari kl. 18.30 
i Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum  

Motioner ska vara inlämnade senast söndagen den 31 januari till ordföranden,  
via brev eller e-post.  

 
Efter årsmötet föredrag av Bo Lindberg: 

Dödsorsaker i kyrkböckerna 

 

Föredrag  

i Amorinasalen, Bibliotekshuset, Sollentuna centrum 

Kaffeservering. Entré 50 kr. för icke-medlemmar 

Tisdagen den 26 januari kl. 19.00 

Domböcker 

Har du kriminella i släkten? Vill du veta mer om hur du kan söka i arkiven efter 

släktingar och dessutom höra berättelsen om Sveriges första massmördare Johan 

Filip Nordlund? 

Karin Borgkvist Ljung, Riksarkivet 

 

Torsdagen den 18 februari kl. 19.00 

Nyheter hos Arkiv Digital 

Jan Eurenius, Arkiv Digital 

 

Tisdagen den 15 mars kl. 19.00 

Emigranter 

Från Hälsingland till North Dakota  

En berättelse om hur fyra generationer utvandrare från samma familj slog ner sina 

bopålar i Nordamerika. 

Sven Olof Åkerlund 

 

 

 

 

 


