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Utgångsperson:

Vi börjar med födelseboken för Bräkne-Hoby i Blekinge 1912

Dopdatum

Faddrarna. Dessa är 
oftast grannar eller 
släktingar. I det här 
fallet två morbröder 
med fruar.

Ally Karlsson, född Sunnercrantz, 1912-1989

Vi ser här föräldrarnas namn och 
ort, dvs. Björstorp.



Sedan går vi till husförhörslängden för samma år eller strax efter och letar 
upp Björstorp 2 där Ally var född. Så här ser den ut: 

Familjen finns här, men är överstruken. 
Enligt kommentar har de flyttat till sidan 748 
år 1917. Vi går dit i stället….



På sidan 748, under gården Svalemåla, finns de med:

Ally med 
föräldrar och 
en yngre bror.

Modern, Syster Atelia Jönsson var född 
1891, också i Bräkne-Hoby.



Vi ska fortsätta med Syster Atelia Jönsson, född 1891 i 
Bräkne-Hoby. Då går vi till födelseboken för det året.

Så här ser listan ut i Arkiv 
Digitals gränssnitt.

Sök först fram 
socknen/församlingen här så 
kommer listan upp till höger.



I födelseboken hittar vi henne med föräldrarna Jöns Henriksson och 
Kerstin Andersdotter och vi ser att de bor på Björstorp nr 2 s. 42. 



I husförhörslängden, på s. 42 som angivet, hittar vi föräldrarna och en 
lång rad syskon. Hon är näst yngst men yngsta systern är död.

Syster står här.

Vi ska fortsätta med mamman 
Kerstin Andersdotter född 1848.

Föräldrarna



Mamman i förra familjen, Kerstin Andersdotter, var född i samma församling 1848.  
Då letar vi upp födelseboken för det året. 



Här står hennes namn, föräldrar, gård, moderns ålder 
och faddrar. Även hon är född på Björstorp.

Födelseboken för 1848



Vi hittar henne under Björstorp i husförhörslängden.

Här hittar vi Kerstin tillsammans med föräldrar 
och en syster. Vänta lite – ser inte systerns namn 
och datum bekant ut?....

Notera att modern inte är från 
orten utan från ”Rby”, dvs. 
Ronneby och kom därifrån 1832.



Vi backar tillbaka till förra husförhörslängden, 
samma sida som vi var på nyss. 

Här finns även Kerstins syster Sissa
med man och fostersonen Rudolf 
Albin Sunnercrantz.

Det namnet känner vi igen. Albin 
Sunnercrantz gifte sig nämligen med sin 
fostermors systerdotter, och granne



Hur långt har vi då kommit? Dags för en liten sammanställning!

Ally Ingeborg Sunnercrantz, född 1912 
i Björstorp, Bräkne-Hoby

Syster Atalia Jönsson, född 1891 
i Björstorp, Bräkne-Hoby

Rudolf Albin Sunnercrantz, född 
1886 i Stockholm

Kerstin Andersdotter, 
född 1848 i 
Björstorp, BH

Sissa Andersdotter, född 
1850 i Björstorp, BH

Jöns Henriksson, 
född 1848 i 
Ronneby

Ingierd Olasdotter, född 
1825 i Ronneby

Vi fortsätter med att följa Ingierd Olasdotter. 

Anders Nilsson, född 
1821 i Bräkne-Hoby



För att hitta födelseboken för Ronneby 
behöver vi först byta församling. 



I födelseboken för Ronneby 1825 hittar vi Ingierd

Ingierd var född i Skönevik i Ronneby och dotter till Ola Månsson och 
Kerstin Mattsdotter.  Vi fortsätter med husförhörslängden där.



Här hittar vi Ingierd med föräldrar 
och två äldre syskon, Anna och 
Pehr. Vi fortsätter med modern 

Kerstin Mattsdotter, född 
1798 i Ronneby

Husförhörslängden för Skönevik, Ronneby



Vi letar upp Kerstin i födelseboken 1798 

Kerstin är barn till bonden Matts Pehrsson och 
Elin Abramsdotter i Hasselstad och vi fortsätter 
med husförhörslängden.



Efter letande i Hasselstad står det dock klart att familjen 
saknas där. Det kan bero på att de har flyttat direkt efter 
barnets födelse, att prästen har skrivit fel eller att de 
missats vid husförhöret av någon anledning. 

Hur kommer man då 
vidare?

En möjlighet är att kolla husförhörslängderna 
för de barn vi känner till. Ofta bor föräldrar hos 
ett av sina barn när de blir gamla och ibland 
bor de växelvis hos flera barn. Vi går tillbaka till 
husförhörslängden där vi hittade Ingierd…

?



Här har vi återigen husförhörslängden för Skönevik i Ronneby 
där Ingierd var född. 

Och bingo – här står ju Kerstins 
föräldrar på raderna under! Nu när vi 
vet vad de heter är det lätt att se att 
det är dem. Här har vi också namn 
och födelsedata så vi kan gå vidare.

Vi går då direkt till födelseboken 
för Elin Abramsdotter, född i april 
1764 i Rby, dvs. Ronneby. 



Elin Abra(ha)msdotter finns i födelseboken och 
är född i Skönevik precis som dottern.

Vi försöker med husförhörslängden…

Hon är dotter till bonden Abraham 
Olsson och Sissa Persdotter

Stavningen av 
namn kunde 
variera mycket, 
t.ex. Abram och 
Abraham



Det finns ingen husförhörslängd för 1764 så vi 
försöker med den närmast efter i stället. 



Här hittar vi familjen och vi hittar Elin 
med föräldrar och en rad syskon. 

Det är bara ett problem här – födelsedatum är inte utskrivna. I 
stället står personernas ålder vid husförhöret. Elin var 8 vid 
andra förhöret och född 1764 så det förhöret ägde rum 1772. 
Då var modern Cissa 38 år, alltså född ca 1734.

I denna familj kunde alla över 
7 års ålder läsa och skriva.



Det börjar bli många generationer nu så det är dags för en avstämning. 

Ally Ingeborg Sunnercrantz, född 1912 i 
Björstorp, Bräkne-Hoby

Syster Atalia Jönsson, född 1891 i 
Björstorp, Bräkne-Hoby

Kerstin Andersdotter, född 1848 i 
Björstorp, BH

Ingierd Olasdotter, född 1825 i Ronneby

Rudolf Albin Sunnercrantz, född 1886 i 
Stockholm

Jöns Henriksson, född 1848 i Ronneby

Anders Nilsson, född 1821 i Bräkne-Hoby

Kerstin Mattsdotter, född 1798 i Ronneby Ola Månsson, född 1800 i Ronneby

Elin Abramsdotter, född 1764 i Ronneby Mats Persson, född 1768 i Åryd

Sissa Persdotter, född ca 1734 Abram Olsson, född ca 1720



Ronneby Åryd

Det kan ju vara roligt att se var de bodde också…

Blekinge

Bräkne-Hoby

Björstorp Svalemåla

Skönevik

Karta över Gyön
från 1804.

Saltärna ö

Blekinges kust



Vi ska då söka efter Sissa Persdotter, född ca 1734 i Ronneby

Vi har tur – hon finns i födelseboken för 1734 och 
det finns ingen mer Sissa Persdotter född det året 
eller åren innan så det är troligen rätt person.

Sissa är dotter till Per Persson och Elin Andersdotter 
på Saltärna ö så vi tittar där i husförhörslängden.

NB ang. stavningen. 
Namnet Sissa eller Cissa
(lokal kortform av 
Cecilia) stavas ofta med 
s som vi inte är vana vid.

Uppgifterna är 
dock inte lika säkra 
här när vi inte har 
födelsedatum och 
ort redan i husför-
hörslängden.



Det finns dock ingen husförhörslängd för 1734 och den tidigaste 
börjar så sent som 1753. Vi testar den i alla fall. 



Här finns bara en familj och namnen på 
föräldrarna stämmer. Kan det vara rätt?

För att ta reda på det har jag kollat upp alla 
barnen i födelseboken genom att helt enkelt gå 
igenom den 1730-1744. På detta sätt kan jag se 
att det måste vara Sissas ursprungsfamilj. 

Eftersom jag har födelsedatum på barnen och 
kan jämföra med åldern på föräldrarna här kan 
jag beräkna att Per Persson är född 1708 och Elin 
(Andersdotter) 1711.

Kan det vara möjligt att även hon kan finns i födelseboken?



Födelseboken börjar just 1711 efter ett långt 
uppehåll så med lite tur så…



Vi letar då efter en Elin Andersdotter född 1711…

I födelseboken finns faktiskt en Elin 
Andersdotter född det året. 

Här står inget födelsedatum, men det 
står att hon döptes (christnades) på 
”Dom. Judica”. Detta är femte söndagen i 
fastan, eller andra söndagen före påsk 
och den inföll det året 12 mars. Hon är 
alltså född i början av mars. 

NB: Troligen är 
det rätt person, 
men även här kan 
vi inte vara lika 
säkra eftersom vi 
inte har några 
mer uppgifter.

Föräldrarna heter då Anders 
Andersson och Ingeborg 
Nilsdotter och de bodde i 
Hjälmseryd. 



Och sen då?

Nu kommer vi inte längre bakåt. Husförhörslängden gick inte längre 
bakåt än till 1753 och den sista generationen är troligen född runt 
1680-1690.  Det finns heller ingen födelsebok för den tiden.

I vissa fall kan man hitta andra källor, t.ex. 
mantalslängder, som går längre bakåt, men oftast 
innehåller de för lite information för att man ska 
kunna göra mer än gissningar på släktskap.

Det man i stället gör är att ta sig an en annan släktgren 
eller att forska framåt i stället genom att följa syskon 
och deras efterkommande. 

Vi ska först avsluta släktgenomgången 
med en liten sammanfattning... 

Vill man ändå komma 
längre bakåt kan man 
spåra tidiga folk-
grupper med hjälp av 
DNA, se nästnästa sida.



Allys alla anmödrar (endast kvinnorna medtagna här):

Ally Ingeborg Sunnercrantz, född 1912 i Björstorp, BH

Syster Atalia Jönsson, född 1891 i Björstorp, BH

Kerstin Andersdotter, född 1848 i Björstorp, BH

Ingierd Olasdotter, född 1825 i Ronneby

Kerstin Mattsdotter, född 1798 i Ronneby

Elin Abramsdotter, född 1764 i Ronneby

Sissa Persdotter, född 1734 i Ronneby 

Elin Andersdotter, född 1711 i Ronneby

Ingeborg Nilsdotter

Min mormor

Mormors mor

Mormors mormor

Mormors mormors mor

Mormors mormors mormor

Mormors mormors
mormors mor

Mormors mormors
mormors mormor

Mormors mormors
mormors mormors mor

Mormors mormors
mormors mormor mormor

Streckad linje 
betyder att det 
ledet inte är lika 
säkert belagt som 
de med hel linje.



Det sista steget: DNA-test

Genom ett DNA-test har jag fått 
veta att min s.k. haplogrupp är I4. 

Haplogrupper får man fram genom att följa 
mitrokondrie-DNA så långt tillbaka det går och 
jämföra mutationerna. Mitrokondrie-DNA ärvs 
från mor till dotter och följer moderslinjen.  
Det går även att följa y-kromosomen från far till 
son. 

Genom studier av haplogrupper har man 
kunnat beräkna hur världens befolkning har 
spridit sig ut ur Afrika och brett ut sig över 
jorden

Karta över utbredningen av grupp I för 
ungefär 500 år sedan.

Haplogrupp I (som I4 tillhör) anses ha uppstått i 
Kaukasus för ca 40 000 år sedan och var en av de 
första grupperna som spred sig över Europa för 
ungefär 20 000 år sedan när inlandsisen drog sig 
tillbaka. Senare grupper har trängt undan grupp I 
mot utkanterna och störst koncentrationer finns 
idag i Skottland, Wales, Bretagne och Norge. 
Andelen i Sverige var relativt hög på Vikingatiden 
men är idag mycket låg. (Jfr Wikipedia och 
23andme)

Om alla led i släktträdet jag just 
visade stämmer så tillhör alla dessa 
också grupp I4 liksom alla andra 
kvinnliga ättlingar till dessa. 



Sammanställt av 

Marika Lagervall

marika.lagervall@gmail.com
www.lagervall.se/marika/


