
Välkommen till lektion 4
Gå igenom de uppgifter som finns i de olika stegen. I den här lektionen får du själv fullfölja sökningen.

När du tittat igenom de olika stegen gör du själv samma sökning och fortsätter därefter med
övningsuppgifterna som är en direkt fortsättning av den sökning som är beskriven i de olika stegen.

Lycka till!

Steg 1

Även i den här lektionen har vi valt ut en person slumpvis.
Det är Frida Maria Viding, vilket alltså är vårt ingångsvärde.Se
den röda pilen.

Vi söker henne i Sveriges befolkning 1970 och får fram bilden
du ser här ovan.
Resultatet är hennes födelsedatum och födelseförsamling. Se
den gröna pilen.

Nu vill vi veta lite mer om henne. T.ex. om hon var gift.
Med de uppgifter vi fått fram går vi vidare till Dödboken.

Steg 2

Vi söker nu i Dödboken efter Frida Maria Viding som var född
den 15 december 1887.
Det är vårt ingångsvärde. Se den röda pilen.

Vi får nu fram hennes dödsdatum och att hon var ogift.
Nu har vi tillräcklig information för att gå vidare.

Vi går nu vidare till SVAR/Arkions hemsida för att fortsätta vårt
sökande.

Steg 3

På SVARS hemsida går vi vidare till Folkräkningen 1890 och
Gotlands län.
Här söker vi på Frida Maria och hennes födelseår. Vi får då
fram bilden här ovan.
Tänk på att när det gäller barn kan du ALDRIG söka på efter-
namnet. Barn har inget efternamn i folkbokföringen. Du kan
bara söka på förnamnen. Oftast räcker det inte med förnamnen
eftersom det finns många människor med samma namn. Du
behöver veta något mer. Det kan vara födelseår eller födelse-
församling. Helst båda delarna.
Vårt ingångsvärde är Frida Maria och året 1887. Se de röda
pilarna.
Ett av de resultat vi får fram är hennes hemort. Se den gröna
pilen.



Den bild vi får upp innehåller mer information. Till höger i den
bild vi får upp hittar du
den information som finns på bilden här ovan.
Här får vi information om Frida Marias föräldrar och syskon. Se
den gröna pilen.

Vi väljer att följa Frida Marias far bakåt i tiden. Genom att
klicka på honom får vi fram
den information vi behöver.
På bilden här nedan ser du de uppgifter vi fick fram då vi
klickade på fadern.
Observera att Fridas far stavar Widing med ett W!

Nu går vi vidare med vår sökning.

Steg 4

Nu kommer vi inte längre med de uppgifter som finns på
SVAR:s hemsida.
Vi går vidare och loggar in på Genline med hjälp av program-
met Family Finder.

Vi tar fram sökfönstret och söker på Gotland och Västergarn.
På den vänstra halvan i sökfönstret får vi upp ett antal
kyrkböcker.
Vi väljer att klicka på Husförhör 1882-1891.

Nu får vi upp ett antal dokument på den högra sidan i sök-
fönstret.
Bland annat hittar vi ett Gårds- och Byaregister.
Vi klickar på det och får upp bilden här ovan.

Vårt ingångsvärde är Öninge, se den röda pilen.
Resultatet är att uppgifterna om Öninge finns på sidorna 96-
97. Se den gröna pilen.



Steg 5

Vi går vidare i husförhörslängden till sidan 96. Som också är
vårt ingångsvärde. Se den röda pilen.
Här hittar vi mycket information om Fridas familj.

Vid den övre gröna pilen hittar vi namnet på Fridas far. Här kan
vi se när Fridas föräldrar gifte sig.
Det finns en hänvisning till föregående husförhörslängd
"Gamla boken" sidan 77.  GB p 77. Se den blå pilen.
Vid den undre gröna pilen hittar vi Frida.
Vid den gula pilen ser vi att Frida hade en bror som hette
Hjalmar Olof och att han dog 1891 endast 6 år gammal.
Observera att titlarna  hustru, son, dotter och bror är relaterade
till husbonden, samt att tilltalsnamnen är understrukna.

Vid de lila pilarna ser vi att Fridas far hade en yngre bror, Axel
Viktor Reinhold Widing.
Han gick till sjöss och flyttade till Amerika 1885 och var då 20
år. Se bilden här till höger.

Vi bestämmer oss för att gå tillbaka till nutiden för att se hur
många av Fridas syskon som fortfarande levde 1970.

Steg 6

Vi går tillbaka till Sveriges befolkning 1970 och söker på bo-
ende i Västergarn på Gotland, och Viding / Widing. Det är vårt
ingångsvärde.
Resultatet är de personer du ser här ovan.

När vi söker efter dottern Gerda Anna Catharina född 1889 22/
9 i Västergarn, så hittar vi henne inte på efternamnet Viding /
Widing
om hon skulle vara / varit gift. Ofta är församlingarna inte så
stora så sök bara på födelseår och födelseförsamling.

Från tidigare sökning vet vi att Knut Olof född 1891 är Fridas
bror.
Men vilka är Gerhard Rickard och Rosa Hilda Mary och är det
rimligt att tro att Rickard är son till Knut Olof?

För att försöka reda ut detta måste vi gå tillbaka till Dödboken.



Steg 7

När vi söker på Knut Olof Viding får vi fram när han dog.
Vi får också fram att han varit gift men blev änkling redan
1933.

Gerhard Rickard är född 1928 och det är rimligt att anta att han
är son till Knut Olof.

Vi går vidare och tittar på Gerhard Rickard.

Steg 8

Det visar sig att Gerhard Rickard dog ganska ung. Redan
1984.
Det står att han var en gift man och att han gifte sig 1962 vid
34 års ålder.

Det är högst sannolikt att Gerhard Rickard var gift med Rosa
Hilda Mary.

Det är naturligtvis inte helt säkert men det är det mest sanno-
lika så här långt.
Skulle det i framtida forskning visa något annat får man natur-
ligtvis revidera resultatet.

Den här lektionen verkar kanske lite enklare än den förra, men
nu är det dags
att ta itu med övningsuppgifterna.

Övningsuppgift:

Här ska du själv forska bakåt i tiden!

1. Vad hette Carl Niklas Emils mor?
2. När var hon född?
3. När dog Carl Niklas Emils far?
4. Hade Carl Niklas Emil några syskon? Och i så fall hur många?

Du tycker kanske att lektion 4 var enkel, men det är nu det svåra börjar!
Det gäller för dig att lista ut vilka kyrkoböcker du ska leta i och inte minst
att kunna tyda prästernas handstil!

Lycka till!


