Digitalt medlemsmöte den 15 maj
Eftersom coronarestriktionerna säger max 8 personer löste vi medlemsmötet med att göra det
digitalt. 37 medlemmar vevade igång sina datorer för att lyssna på Fredrik Mejster som talade
om ”Inte bara kyrkböcker”.
Fredrik öppnade med att säga att om vi vågar släppa taget och kyrkböckerna och letar i andra
arkiv lär vi känna våra anfäder och -mödrar mer. Ta för er! Våga!
Fredrik frågade vem av våra anor vi helst ville träffa och vad skulle vi fråga hen om. Något att
fundera över.
Fredrik berättade att han fått frågan om han kunde forska på ett företags historia, närmare
bestämt Günterska konditoriet i Uppsala. Han hittade 150 års ägare och ättlingar till alla
tidigare ägare.
Sedan berättade han om Irenius Pettersson som inte fick gifta sig för att han hade epilepsi.
Prästen ansåg att han var idiot och han var på anstalt. Trots detta startade Irenius en
lanthandel. Irenius lyckades också få ett läkarutlåtande på att han inte var idiot och kunde
gifta sig. Epilepsi var ett äktenskapshinder fram till den 1 juli 1969. Mycket av informationen
han fick fram om Irenius Pettersson hittade Fredrik i bilagorna till kyrkböckerna.
Fredrik betonade också att nya kunskaper ger nya ingångar i t ex databaser, register, arkiv och
dokument. Det man stöter på lär man sig extra om. Det är också viktigt att forska om andra
släkter för att bredda sitt kunnande.
Genvägar är viktiga för att hitta in i forskningen. Här har vi t ex olika register såsom
bouppteckningar (du får reda på den dödes barn och släktförhållanden) och äktenskapsregister
(bl a uppgifter om skilsmässa). När du har dessa uppgifter är det lätt att beställa
arkivhandlingarna.
Utgå från där du står:
Följ personen genom livet i kyrkböckerna. Notera alla detaljer och anteckningar. Följ upp de
olika ledtrådarna.
Gå igenom arvegods; brev, vykort, dagböcker och annat som sparats och kan ge nya uppslag.
Intervjua dina släktingar; även dem som säger att de inte ”vet något”. De kan komma med nya
detaljer.
Föreställ dig personens liv: Vem var hen? Vad kan hen ha varit med om? Skola, värnplikt,
hushållsskola?
Födelse: Förlossningsjournal, barnmorskedagbok.
Skolgång: Betyg, klasslistor, skolans dagböcker, klassfoton.
Yrkesliv: Företag, fackförbund.
Fritidsintressen: Föreningsliv, nykterhets- och frikyrkorörelser, djur etc.
Boende, ägande: Bygg- och rivningslov, kartor, ritningar.
Äktenskap: Dispenser, hemskillnad, äktenskapsskillnad, äktenskapsförord.

Lär dig mer om tiden och platsen: Hembygdsböcker (lokalt och stort), lagstiftning, viktiga
händelser, lokaltidningar.
Prata med andra än släktingar: klasskamrater, vänner, bekanta, grannar, personer med
lokalkännedom. Kanske någon av alla dessa har ett kort?
Var ska man leta?
Staten: Riksarkivet, inkl landsarkiven. Domstolsarkiv.
Kommuner (från 1863): Kommunarkiv, Stadsarkiv.
Regioner (till 2020 Landsting): Regionarkiv.
Enskilda arkiv: Kan avse personer och släkter, gårdar, föreningar, företag, stiftelser m m.
Enskilda arkivinstitutioner: Folkrörelsearkiv, näringslivsarkiv.
Oftast finns åtminstone ett av ovanstående arkiv i varje län. Leta på nätet. Våga fråga. Kolla
NAD. Var arkivmaterialet hamnar i resp region kan variera.
Några arkivhandlingar som Fredrik nämnde:
Förlossningsjournal: Den ger en mer sanningsenlig bild av personen. Här noteras var personen
är född. Kyrkböckerna visar var personerna är folkbokförda men inte hur de rört sig. Kvinnan
kan ha fött barn på annan ort än där hon var folkbokförd.
Barnmorskedagböcker: Fördes vid födslar på landet. I stan fördes de vid hemförlossningar.
Dessa dagböcker finns oftast i provinsialläkarnas arkiv i regionarkiven.
Barnavårdsmannaakt: Fördes av Barnavårdsnämnderna från 1917. Syftet var att efterforska
fäderna så att de skulle betala underhåll för barnet. För barn födda utom äktenskapet utsåg
Barnavårdsnämnden en barnavårdsman. I akten antecknades barnet, modern och fadern. Här
finns antecknat vad de inblandade parterna sagt; om man har tur finns ofta ett formellt
faderskapserkännande. I akten kan man också finna bilagor som brev t ex.
Betyg och examenskataloger: Finns i kommunarkiv. Det kan vara liggare av olika slag och
här kan man hitta personen på tilltalsnamn. Bra att veta om personen har flera förnamn och
det inte framgått på annat vis. Skolorna förde ofta dagböcker med vad man gjort under läsåret
och det kan vara informativ läsning.
Yrkesliv: Var har personen arbetat? Arbetsgivare? Ekonomin i företaget, kunder, löner m m.
Värnpliktskort: Var har han gjort värnplikten? Övningar? Straffad? Kontakta Krigsarkivet.
Boende: Fastighetslängder (Arkiv Digital), fördes parallellt med församlingsböcker. Lagfartsoch fastighetsböcker (Riksarkivet). De nyare är borta från nätet p g a GDPR men man kan få
se dem på RA. Efter att ha tittat i dessa böcker kan man gå in i domböcker för att leta vidare.
Plan- och fasadritningar: Lättare att hitta i städerna. Finns från cirka 1870-talet. På landet från
1940-talet.
Äktenskap: Domstolsprotokoll med bilagor. Dispenser vid Kungl Maj:t (togs bort därifrån
1916 och allt går sedan dess via domstolarna). Domkapitlet har handlingar rörande
skilsmässor. Domkapitlets protokoll, akter och skiljobrev. Dispenser finns i Nedre

Justitierevisionens arkiv till 1909 (kan hittas på Arkiv Digital). Dispenser 1909-1917 finns på
Justitiedepartementet. Därefter behövdes inga dispenser för skilsmässsor.
Äktenskapsregister (från 1921): Skatteverket. Går att beställa via mail. I registret kan man se
kvinnans namn som ogift.
Andra ingångar kan vara t ex kriminalitet. Fångrullor med In- och Utskrivningsböcker.
Polisunderrättelser (en genväg in i arkiven). Domstolsprotokoll, förda som en intervju om
händelsen och som ledde till domen. Lösdrivarprotokoll, som är en berättelse om personen i
fråga (Landstingsarkiven).
Sockenstämmans protokoll: Från 1863 Kommunalstämma. Finns i kommunarkiven.
Fattigvårdsstyrelsen: Om understöd t ex. Finns i kommunarkiven.
Nykterhetsakt och Socialakt. Finns på personnummer. Sekretess 70 år.
Gamla tidningar: Kolla på Kungliga Biblioteket. De äldre har digitaliserats och kan läsas på
nätet. De nyare måste läsas på KB eller på ett större bibliotek. Man kan söka på personnamn.
Bouppteckningar: Bekräftar släktskap. Kan vara ett sätt att kringgå sekretessen. 1980-2001
går att beställa. Tidigare Riksarkivet, numera Skatteverket.
Foton: Kan finnas var som helst. Passansökningar t ex finns hos Riksarkivet. Körkortsfoton
gallras med jämna mellanrum.
Fredrik avslutade sitt mycket intressanta och livfulla föredrag med orden:
Bara fantasin sätter stopp! Man har aldrig letat färdigt!
Text: Monica Andersson

