Övningsuppgift 1
Ibland kan det vara ganska svårt att tyda det prästerna skrivit.
Det kommer du att märka ju mer du forskar.
På bilden här ovan har prästen förklarat hur ”Per i Dungårda” dog. Han har rubricerat det som en
”Vådlig händelse”.
Försök att tyda hans beskrivning av händelsen

Övningsuppgift 2
Olof Olofsson levde på Gotland i Dalhems församling.
Han bodde år 1790 vid Grindarfwe.
Han var född 1719 och gifte sig 1753.
•
•
•
•
•

Vad hette hans hustru?
Vilket datum gifte de sig?
När var hon född?
Vem av dem dog först?
Dom hade en piga som 1791 flyttade till Ganthem, vad hette pigan i förnamn?

Övningsuppgift 3
Jakob Niclas var år 1784 husbonde vid Klintebys i Klinte församling på Gotland.
•
•
•
•

Vad hette han i efternamn?
Var han gift?
Vad hette hans hushållerska?
När var hon född?

Övningsuppgift 4
Anders Petter Nyman bodde år 1874 vid Lymans i Västergarns församling på Gotland.
•
•
•
•

Vilket yrke hade han?
Vilket år var han född?
Vad hette hans hustru?
Vilket år dog hon?

Övningsuppgift 5
Greta Magdalena Hansdotter dog av kroppskada 1859.
Hon bodde i Dalhems församling på Gotland.
•
•

Hur gammal var hon när hon dog?
Hur dog hon?

Övningsuppgift 6
Jacob Elias Enström dog den 31 juli 1843.
Han var bosatt på Gotland i Dalhems församling.
•
•

Vad angav prästen som dödsorsak?
Hur gammal var Jacob Elias när han dog?

Övningsuppgift 7
Husbonden Jon Jacob född 1820 bodde på Gotland i Burge, Dalhems församling.
Han var med om flera husförhör. Vilka datum var han med på husförhör?
•
•
•
•

1846?
1847?
1848?
Tog han nattvarden någon gång under dessa år?

Övningsuppgift 8
Detta avser perioden 1784-1830
Per Christensson bodde vid Widunge i Dalhems församling på Gotland.
•
•
•
•
•
•
•
•

När var han född?
När gifte han sig?
Med vem gifte han sig?
När dog han?
När dog hans hustru?
Paret hade en piga som hette Caisa.
Vilket år var hon född?
Hon flyttade sedemera från Windunge. Vart flyttade hon?

Övningsuppgift 9
Tidsperiod 1861-1871
Anders Gustaf Jonasson var under en period husbonde vid Broa i Fårö församling på Gotland.
•
•
•
•
•
•
•
•

När var han född?
Vad hette hans hustru?
När var hon född?
Vilket år gifte de sig?
Var det vanligt att paret bevistade husförhör och tog nattvard?
Deras första barn var en pojke.
Vilket år föddes han?
Vad hette han?

Övningsuppgift 10
På Gotland i Visby Stadsförsamling födde Johan Tellgren och hans hustru Catharina Maria Wessman
ett barn 1842.
•
•
•

Vilket yrke hade Johan?
Vad hette barnet?
Hur gammal var modern vid födseln?

Övningsuppgift 11
I Tofta församling på Gotland tog Johan Svensson och Christina Maria Olofsdotter ut lysning år 1869.
•
•
•
•
•
•

Vilket yrke hade Johan?
När var han född?
När var hans fästmö född?
Vilka månader tog de ut lysning?
När gifte de sig?
Vilken uppgift finns under Särskilda anteckningar?

Övningsuppgift 12
I Björke församling på Gotland 1856 födde husbonden Anders Smedborg och hans hustru Anna
Wilhelmina en dotter.
•
•
•

Vilken månad föddes dottern?
Vilket namn fick hon?
Hur gammal var modern vid födseln?

Övningsuppgift 13
Flickan Anna Christina Dalqvist bosatt på Gotland i Dalhems församling fick ett flyttningsbetyg 1860.

•
•
•

När var hon född?
Vad hette hennes far?
I flyttningsbetyget hade prästen satt betyg på några av hennes färdigheter. Vilket betyg fick hon
när det gällde:
Luthers Cateches?
Att förstå Salighetsläran?
När tog hon nattvarden senast?

•

Vilken sjukdom hade hon haft?

•
•
•

