Hitta Okänd Fader
Med tyngdpunkt på skåne 1658 - 1949

Vad säger lagen (Allt nedan i förkortad form. Alla lagar ej medtagna)
Ogifta kvinnor som födde barn var straffbara inför domstol ända fram till 1810 då straffet
mildrades till att först gälla först vid tredje gången en ogift kvinna födde barn. På landsbygden
meddelade i regel länsman stämningen. Genom Missgärningsbalken om lönskaläge 1734
reglerades bötesbeloppen för olika lönskaläges brott och vem som erhöll böterna.
Målsman (anmälaren av brottet) 1/3, kronan 1/3 och häradet 1/3 av bötessumman.
Målsman var ofta kvinnans eller mannens föräldrar då de själva erhöll 1/3 av bötesbeloppet
som de antagligen som förälder betalade till domstolen. Om inte föräldrarna anmälde brottet
blev det kronolänsman som gjorde det, även andra kunde anmäla brottet.
Böterna till kyrkan för ”Lägersmålsböter”, 4 daler för mannen och 2 daler för kvinnan tillkom
utöver domstolens böter. Lägersmålsböter avskaffades 1855.
Kvinnor som födde ”oäkta” barn hade svårt att undgå upptäckt men det var rätt vanligt att
flytta till en annan socken för att föda barnet. Efter 1788 blev det även tillåtet liksom att det
blev förbjudet att fråga efter faderns namn.
Vi startar 1658 när Skåne blev ett svenskt landskap. De allra flesta har ju sin släktforskning
från denna tid. Två år tidigare, angivit nedan, är från Sverige, som nu även gäller för Skåne,
Blekinge och Halland.
Kursiv text = Kommentarer.
1656 Dödsstraffets upphävande för enfalt hor
1. Lönskaläge. Endas mannen dömdes till 10 daler i böter. (Båda ogifta).
2. Enfalt hor. Var tidigare dödsstraff men detta upphävdes 1656. (1 gift, 1 ogift).
Straffet blev i regel omvandlat till 80 daler för gift och 40 daler för ogift person.
3. Tvåfalt hor. Detta var dödsstraff (halshuggning). (Båda gifta med olika personer).
Benådning förekom. Efter 1734 blev nästan aldrig någon dömd att mista livet.
4. Trefaft hor. Dödsstraff, ingen benådning förekom. (Båda gifta med olika personer
samt släkt i förbjudet led, rakt uppstigande eller nedstigande led). Beviskraven var
höga så i allmänhet blev det dryga böter.
1658 Lagarna i Sverige gäller nu även för Skåne, Blekinge och Halland
1686 Kyrkolagen
(https://www.mlang.name/arkisto/kyrkio-lag-1686.html)
CAP. III Om Döpelsen
§11 När ett oäkta barn skall döpas bör prästen fråga efter dess föräldrar. Om inga
föräldrar anges kan prästen inte vägra att döpa barnet.
Notera att barnets moder inte får närvara vid dopet pga kapitel 5. Om fadern anges finns i Räkenskapsboken bötesbelopp för barnets moder och eventuellt angiven fader.
(Lönskaläge= 2 ogifta får barn. Enkelt hor= en gift och en ogift får barn.
Dubbelt hor = två gifte men inte med varandra.)
Lönskaläge upphörde 1864 som brott, fr.o.m. 1810 var 2 gånger inte straffbart

§12 Prästen skall i Kyrkoboken notera ort och dag när barnet föddes och döptes samt
även notera föräldrarnas namn samt vittnenas namn.
När faderns namn saknas brukar prästen notera att barnet är oä, ”oäkta”.
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CAP. V. Om barnaqvinnors kyrkogång
§ 1. Barnaföderskor skall hålla sig inne i 6 veckor.
Dvs kyrkotagning sker 6:e söndagen efter barnets födelse. Pga omständigheterna kan kyrkotagningen även ske vid andra tidpunkter men alltid på en söndag.
Kyrkotagning = återuppta barnaföderskan i församlingen.

CAP.IX Om uppenbar skrift och kyrkoplikt.
§ 4. ”Den sig med lönskaläger förser, så man som kvinna, skall en söndag, under högpredikan, stå på en särdeles, därtill förordnad, pliktpall inför hela församlingen”.
Att bli befriad från pliktpallen kostade 100 riksdaler silver. 1741 ändrades skriftemål till
enskild (hemlig) förrättning i sakristian. 1855 avskaffades även denna men fanns kvar i
vissa trakter ända fram till 1900-talet.

1688 Medicinalordningen (osäker paragraf, originaldokumentet ej hittat skannad)
(Borde finnas här!: https://www.barnmorskeforbundet.se/barnmorskan/historia/)

§? Jordegumman blev skyldig att rapportera alla födslar samt att förmå kvinnan att
yppa barnafaderns namn om hon födde utan att vara gift. Hon var även skyldig att
uppge faderns namn om barnaföderskan var instämd för rätten.
Detta gällde ända fram till 1788 då Gustav III’s Barnamordsplakat publicerades.
Därefter var det förbjudet att fråga efter faderns namn till ogifta mödrar.

1734 Missgärningsbalken, om lönskaläge
(https://project2.sol.lu.se/fornsvenska/Nysvenska/D.L5-Lag34.E.html)

LIII Cap. (kapitel 53)
53.1 Lägrar ogift man ogift qwinno; böte mannen tijo daler, och qwinnan fem. Sker thet
annan gång; böte dubbelt, och tridie gången tredubbelt. Förser sig någor thermed
fierde gången, eller flera; böte för hwarje gång, han åttatijo daler, och hon fyratijo
daler.
53.3 Orka the ej böta, som lönskaläge giordt hafwa; plichte tå man första gången med
fiorton dagars fängelse, eller arbete wid Kyrkio, Slott eller Fästning, och för andra
gången dubbelt; qwinna straffes hälften mindre. Sker thet tridie gången, plichte
man med tolf dagars fängelse wid watn och bröd, eller tijo par spö; och qwinna
med sådant fängelse åtta dagar, eller fyra par ris. Fierde gången straffes man med
tiugu dagars fängelse wid watn och bröd, eller tiugu siu par spö; och qwinna med
sådant fängelse tolf dagar, eller tijo par ris.
1741

Före detta år bestämde domstolen böterna till kyrkan för lönskaläge. Fr.o.m.
detta år bestämdes att en fast summa skulle betalas till kyrkan, mannen 4 daler
silvermynt och kvinnan 2 daler smt.
Vem kunde betala dessa bötesbelopp, troligen inte många. Ett exempel: 4 daler smt.
1741 motsvarar idag en lönekostnad för en hantlangare på ca 13 000 kr.
Böterna till kyrkan betalades i regel genom att arbeta av beloppet.

1778 Gustav III’s barnamordsplakat, 17 October 1778
(https://stockholmskallan.stockholm.se/ContentFiles/KB/Trycksaker/Barnamordsplakatet.pdf)

Handlar mycket om att en ogift kvinna vid havandeskap inte fick utsättas för förnedrande behandling av kyrkan eller domstolen men straff utdömdes av båda.
Det var inte längre tillåtet att förmå kvinnan att lämna uppgifter om fadern om hon inte
ville det. Detta gällde alla, inklusive kyrkan och domstolen.
Hon fick också rätt att dölja havandeskapet genom att föda barnet i en annan församling.
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1810 Kongl. Maj:ts nådiga förordning (ej hittad skannad)
Ang. mildring i straffet för lägrad kvinna. Stockholm 10 april 1810.
Kvinnan skulle inte dömas av domstol första eller andra gången men väl för tredje
gången. Böter till kyrkan kvarstår, första gången 2 daler, andra gången 4 daler.
Om barnet lever efter tredje eller fler gången dömes till fängelse på vatten och bröd enligt
Missgärningsbalken kapitel 53 § 3.

1845 Kusingifte är tillåtet i Sverige efter 1845.
1864 1864 års strafflag, 17 Kap. Om äktenskapsbrott (ej hittad skannad)
§ 1. Gör gift man hor med ogift kvinna, eller gift kvinna med ogift man straffas den,
som gift är med fängelse i högst sex månader eller böter och den ogifte med böter.
Totalt 6 paragrafer med alternativa äktenskapsbrott med varierande straff.
Efter 1864 är det inte olagligt för ogift kvinna och ogift man att skaffa barn men kvinnan
kan stämma mannen inför domstol för att få underhåll till barnet.

1864 1864 års strafflag, 18 Kap. Om sedlighetsbrott (ej hittad skannad)
§ 1. Fader eller moder eller annan i rätt uppstigande led, som med barn eller barns
avkomling otukt övar, varde dömd till straffarbete på livstid eller från och med 8
till och med 10 år. Barnet eller avkomlingen skall till straffarbete i högst 4 år
dömas. (Lag 1890-06-20).
Totalt 12 paragrafer om alternativa sedlighetsbrott med varierande straff.

1918 Barnavårdsman (Lag om barn utom äktenskapet 1917 § 13)
Enlig lag fr.o.m. 1918 måsta alla ogifta mödrar ha en barnavårdsman (i regel en
kvinna) som såg till att barnets rätt tillvaratogs. Första uppgiften var att ta reda på
fadern. Uppgiften skickades till pastorsexpedition i församlingen där barnet
föddes. Alla uppgifter som barnavårdsmannen inhämtade nedtecknades och följde med barnet t.o.m. 18 års ålder vid flyttning till annan församling. I dag finns
dessa i kommunens arkiv när barnet var 16 eller 18 år. Är barnets fader stämd inför
domstol kan det finnas bifogat ett domstolsprotokoll eller noteringar från detta.
Även om lagen trädde kraft först 1918 kan det finnas noteringar om barn födda
bakåt i tiden (om barnets ålder är mindre än 18 år).
Arkiven är hårt gallrade så finns inga dokument från barnavårdsmannen, kontakta
församlingen där barnet är fött. Det kanske finns ett erkännande från fadern som
inte blivit inskrivit i församlingsboken.
1924 Barnavårdsnämnd (Lag 1924, som för 1918)
1929 Arv efter fadern av utomäktenskapligt barn
Fadern skulle ange en särskild förklaring varför barnet skull ärva honom vilken kunde
göras inför olika personer men ’attesten’ måste skickas till den församling där barnet
var kyrkobokfört. Informationen finns sedan som bilaga till Födelse och Dopboken eller
inskriven i församlingsboken.
Angivna lagar mm gäller minst fram till 1949, ej kollat vad som gäller därefter. Dessutom är
inte alla alternativ för utomäktenskapliga barn medtagna om vad som tex gäller för barn på
barnhus, arv, adoption mm.
Rev. 4 Leif Nyström 2020-09-17/2020-12-25

3 (18)

Hitta Okänd Fader
Med tyngdpunkt på skåne 1658 - 1949

Blockschema om hur man kan hitta okänd fader.
normal sökväg. 1., 2. etc. mer info finns på kommande sidor.
Beskrivningen till alla rutorna utom för 1 och rubrikerna till barngruppernas födelseår läses under respektive bokstav.
Alla har ju sin egen släktforskning att starta ifrån, annars blir det svårare.
1. Vilka basuppgifter behövs för att hitta okänd fader till barnet? Din släktforskning!
Barnets och moderns namn och födelsedatum och församling. Moderns föräldrar, bostad vid barnets födsel ev. senare fosterbarn.
Alla närvarande vid dopet. Moderns och barnets nuvarande bostadsort och moderns för ca 9 mån. sedan. Vem bor mer där då?
Modern gift när? Med vem?
Hitta vad som går att hitta!
Lätt

Svår

Svårare

Svårast

Allra lättast

2. Barn födda 1658 -1778
A. Räkenskapsboken
B. Absolutionslängd (G)
C. Lysnings/Vigselbok
D. Sockenstämmoprotokoll

3. Barn födda 1779 -1810
A. Räkenskapsboken
B. Absolutionslängd (G)
C. Lysnings/Vigselbok
D. Sockenstämmoprotokoll

4. Barn födda 1810 -1863
A. Räkenskapsboken
B. Absolutionslängd (G)
C. Lysnings/Vigselbok
D. Sockenstämmoprotokoll

5. Barn födda 1864 -1917
H. Bilaga Födelse/Dop bok
I. Flyttlängder / attester
C. Lysnings/Vigselbok
D. Kommunprotokoll

6. Barn födda 1918 -1949
H. Bilaga Födelse/Dop bok
K. Barnavårdsmannen
(Kommunen 16/18 år)
(där barnet bodde)

Troliga alternativ
E. Fs Kphn fr. 1759
F. Barnhus Malmö

Troliga alternativ
E. Fs Köpenhamn
F. Barnhus Malmö
G. Husförhörslängd

7. Domböcker
L. Saköreslängder, häradsrätten där barnet kom till.
M. Rättegångsprotokoll dito
N. Testamente (Bouppteckning) ”uä” barn ärvde inte

8. Testfall Färs härad
Elna född 1716-05-23
Moder Mätta Larsdotter
Sjöbo hus, Södra Åsum
Elna 1716-05-23

9. Testfall Färs härad
Per född 1799-08-31
Moder Kjerstina Nilsdotter
Araskoga, Brandstad
Elna 1716-05-23

Troliga alternativ
E. Fs Köpenhamn
F. Barnhus Malmö
G. Husförhörslängd
I. Flyttlängd / attester

Troliga alternativ
E. Fs Köpenhamn
F. Barnhus Malmö
G. Husförhörslängd
J. Barnhuset Sthlm

7. Domböcker
L. Saköreslängd
M. Rättegångsprotokoll
O. Stämningslistor (brott)
N. Test. (Bouppteckning)

7. Domböcker (stämd?)
L. Saköreslängd
M. Rättegångsprotokoll
O. Stämningslistor (civil)
N. Bouppteckning (fader)
t

7. Domböcker

10. Testfall Färs härad
Per född 1832-10-08
Moder Bengta Persdotter
Bjerröd Nr 3, Ö. Kärrstorp

11. Testfall Färs härad
Sven född 1869-10-02
Moder Anna Jönsdotter
Vollsjö Nr 6, Vollsjö

12. Testfall Onsjö härad
Sven O. A. född 1918-05-31
Moder Olga Maria Persson
Killeröd Nr 1, Billinge

Hitta okänd fader med DNA. Läs här vad Peter Sjölund skriver.
https://www.rotter.se/senaste-nytt/3307-sa-hittar-du-okanda-fader-med-hjalp-av-dna
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Troliga alternativ
E. Fs Köpenhamn
F. Barnhus Malmö
G. Husförhörslängd
J. Barnhuset Sthlm

Fadern stämd vid nekande

M. Rättegångsprotokoll
O. Stämningslistor (civil)
N. Bouppteckning (fader)
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1. Barn födda 1658 – 1949. Vilka uppgifter kan behövas?
Det är väl inte helt vanligt att hitta kyrkböcker från 1658 och fram till 1700 men de finns.
Eftersökta uppgifter finns redan då i din släktforskning.
Moderns namn, födelsedatum och födelseförsamling
Ifall modern ändrar sitt namn innan/efter barnets födsel.
Moderns föräldrars namn och bostad vid barnets födsel.
Ifall modern döper sitt barns för- eller efternamn efter föräldrarnas namn.
Ifall föräldrarna tar hand om barnet som fosterbarn.
Vid en vigsel före 1900 var det vanligaste att gifta sig i föräldrarnas boende församling.
Moders och barnets nuvarande bostadsort och moderns bostad för ca 9 månader sedan.
Notera de som bodde på samma ställe som modern för ca 9 månader sedan.
Notera alla som registrerats i kyrkboken vid barnets dop samt moderns ålder.
Efter 1810 blev det tillåtet att flytta till annan församling för att föda och döpa barnet.
De som bodde där modern bodde för ca 9 månader sedan och de som noterades vid
dopet kan möjligen indikera en möjlig okänd fader till barnet. Noterade vid barndopet
behövde inte alltid vara närvarande.
Moderns vigsel, datum och med vem.
Blev modern gift strax efter barnets födsel är det troligt med barnafadern. Blev modern
gift efter ca 6-12 månader efter barnets födsel är det sannolikt inte med barnafadern.

2. Barn födda 1658 – 1778
Här går det att hitta de flesta ”okända” fäderna. De finns i många fall redan inskrivna i
födelseboken.
Vid den här tiden gjorde prästen och jordegumman (barnmorskan) allt för att få modern
att uppge barnets far så det finns inte många som saknar namn.
Modern, som ogift, blev bötesbelagd och straffad av kyrkan och stämd inför domstol som
även lät kyrkoplikten ingå i beslutet. Efter 1741 blev kyrkoplikten hemlig (enskild).
Känd fader blev stämd inför domstol, bötesbelagd men också straffad av kyrkan.
Ett barn fött utom äktenskapet förutom trolovningsbarn hade ingen arvsrätt varken efter
modern eller fadern dvs ingen uppgift finns i bouppteckningarna. Ev. arv via testamente.

3. Barn födda 1779-1810
Det blev nu betydligt svårare att hitta fadern.
Det var inte längre tillåtet att förmå kvinnan att lämna uppgifter om fadern om hon inte
ville det. Detta gällde alla, inklusive kyrkan och domstolen.
Hon fick också rätt att dölja havandeskapet genom att föda barnet både anonymt (okänd
moder) och i en annan församling.
Lägersmål var fortfarande ett brott och dömt av domstol där även kyrkoplikten ingick.
För kyrkan gällde enskild plikt (hemlig plikt), ofta i sakristian inför prästen.
Ett barn fött utom äktenskapet förutom trolovningsbarn hade ingen arvsrätt varken efter
modern eller fadern dvs ingen uppgift finns i bouppteckningarna. Ev. arv via testamente.
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4. Barn födda 1810-1863
Svårigheten att hitta barnets fader ökar markant.
Kvinnan skulle INTE dömas av domstol första eller andra gången men väl för tredje
gången om hon anmäldes. Böter till kyrkan kvarstår, första gången 2 daler, andra gången
4 daler. Om barnet lever efter tredje gången dömes till fängelse på vatten och bröd.
Modern kunde stämma fadern inför domstol för att få underhåll till barnet (brottmål).
Ett barn fött utom äktenskapet, förutom trolovningsbarn, hade ingen arvsrätt varken efter
modern eller fadern. Det finns ingen uppgift i bouppteckningarna vem fadern var om det
inte fanns ett testamente om arv.
Räkenskapsboken finns ibland fram till mitten av 1800-talet.
1855 avskaffade kyrkoplikten.

5. Barn födda 1864 – 1917
Absolut svåraste perioden att hitta en ”okänd fader”.
Det var inte längre olagligt för en ogift kvinna att föda barn. Tillåtet för både modern och
fadern att förbli helt okända men moderns ålder eller födelsedatum antecknades.
Lägersmål (kyrkan) var inte längre straffbart.
Modern kunde stämma barnets fader för brutet äktenskapslöfte eller för uteblivet underhåll till barnet. Ibland tog det flera år innan det finns noterat i domboken då under civilmål.
Finns inga stämningslistor så får man leta igenom alla domstolsprotokollen.
1865 fick barn födda utom äktenskapet viss arvsrätt under det att barnets moder låtit inskriva i födelseboken: ”begärt få detta barn antecknat såsom sitt eget.” eller liknande text.
1905 fick barn födda utom äktenskapet samma arvsrätt efter modern och hennes släkt
som ”äkta” barn.
I de barnmorskeböcker som blev obligatoriska 1881 antecknades ALDRIG faderns namn.
Från 1856 när barnet föddes anonymt fanns ett tillägg i barnmorskereglementet att
modern kunde skriva ner namn och adress i ett förseglat kuvert. Hon behöll själv en kopia
av originalet som sedan förseglat skickades till pastorsexpeditionen där barnet fötts. Detta
med anledning om modern ville återfå sitt barn. När sekretessen upphörde efter 70 år
finns moderns uppgifter inskrivna i bilagor till födelseboken eller direkt i födelseboken.

6. Barn födda 1918 – 1949
Den enklaste och lättaste perioden att hitta fadern.
En barnavårdsman hade uppdraget att hitta fadern. När det var gjort skickades informationen till pastorsämbetet där barnet var fött och där finns nu dokumentationen under
bilagor till Födelse-och Dopboken. Barnavårdsmannens akt finns i den kommun där barnet
bodde vid 16 eller 18 års ålder. Detta gäller bara födda fr.o.m. 1918 oberoende var.
Modern kunde begära stöd av barnavårdsmannen för barn fött före 1918 om barnet inte
hade fyllt 16 år.
1928 ärver barn utom äktenskapet och deras barn modern och hennes släkt som ”äkta”
barn. Barnet ärver fadern om han förklarat att barnet äger samma arvsrätt till honom
som äktenskapliga barn.

7. Domböcker
Domstolarna på landsbygden är ’Tinget’, Häradsrätten, i staden ’Kämnärsrätten’ men
efter 1845 Rådhusrätten.
Från 1734 sammanträdde tingsrätterna tre gånger om året (lagtima ting). Städerna,
kämnärsrätter, efter 1849 rådhusrätter, sammanträdde oftare.
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Det hölls också ting mellan de ordinarie tingen (urtima ting).
Det finns inga register till domstolsböckerna men det upprättades bl.a. stämningslistor på
de som skulle dömas och SAKÖRESLISTOR över dem som blivit bötfällda.
Saköreslisterna är bundna sist efter protokollen i Domböckerna. Eftersom domstolarna
hade flera sammanträden om året så finns det också flera saköreslister i varje dombok.
STÄMNINGSLISTERNA är ofta utgallrade före 1872 men finns alltid efter detta årtal.
Stämningslistorna är inte bundna tillsamman med protokollen utan kan hittas under
arkivuppslag ’F I’ Inneliggande handlingar för lagtima eller urtima ting.
Exempel för att se vad som finns: https://sok.riksarkivet.se/domstolsarkiv
Under Sök arkiv/församling skriv in Häradsrätten tex: Färs Klicka på ’SÖK’
Klicka på: Färs häradsrätts arkiv Klicka på: (SE/LLA/10016 ) Här finns nu hela arkivet.
Modern blir instämd till den häradsrätt (ting), som församlingen tillhörde, där hon
bodde ca 9 månader före barnets födsel.
Stämmer modern barnets far är det moderns boendeförsamling som styr vid vilken
tingsrätt målet tas upp. Fadern följer barnets moder till samma tingsrätt men man kan
även bestämma om det är rätten där modern eller fadern bor.
Fram till 1864, se i absolutionslängden, när rättegången genomföres, därefter välj den
gång i domboken som ligger närmast efter rättegången.

A-P Härefter följer en kort beskrivning för bokstäverna i blockschemat
A. Räkenskapsboken (Barn födda 1658-1863)
(finns fram till ca 1840 men inte för alla församlingar)
De som födde ett oäkta barn blev bötfällda av kyrkan och denna information finns i så fall
i Räkenskapsboken. Även om kyrkböckerna har förstörts finns ofta Räkenskapsboken
kvar då den skulle förvaras i kyrkans kassakista.
Bötesbeloppet finns under Debet och kanske även faderns namn. Det är inte säkert att
kyrkan alltid utdelade eller skrev in böterna.
Ogift moder kunde ge frivillig ”penning” som bot med dessa är inte registrerade på enskild person förrän 1734 då de blev obligatoriska.
B. Absolutionslängd (Barn födda 1658-1863)
Registrering av de som undergått skriftermål ung. bekännelse för att kunna få del av
nattvarden, obligatoriskt på 1600- och 1700 talet och fram till 1855.
Både prästen och jordegumman (barnmorskan) försökte idogt att förmå modern att
ange barnets fader fram till 1779, därefter var det inte tillåtet att fråga efter fadern.
De församlingar där absolutionslängderna finns kvar hittas enklast på Riksarkivet.
Klicka på Kyrkoböcker, skriv in önskad församling, klicka på ’Sök’ samt klicka sedan på
arkivnumret (blå text), exempel Arkiv: Södra Åsums kyrkoarkiv (SE/LLA/13396 ).
Längderna finns under G. Övriga längder. Under 1600-och 1700 talet hänvisas ofta till
födelsebok CI:1 där de finns sist i boken, då skannade.
Man kan sedan gå över till ArkivDigital som är lite lättare att läsa, fotograferade i färg.
Notera att barnets moder blir ej inskriven i absolutionslängden förrän kyrkans bot och
tingets/kämnärsrättens straff är avklarat vilket ibland kan ta uppemot ett helt år.
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C. Lysnings- och Vigselböcker (Barn födda 1658-1917)
När gifte sig barnets moder.
Förmodligen inte helt lätt att hitta då man gifte sig på kvinnans föräldrars boendeförsamling. Det går ju bra med en släktforskning från nutid till slutet av 1600-talet.
Är det inom ett halvt- till ett år efter barnets födsel så kanske det är med fadern.
För Skåne på 1600/1700-talet kolla: https://www.arkivdigital.se/register/vigslar
D. Sockenstämmoprotokoll (Barn födda 1658-1917)
Kommunprokoll mellan 1863-1917.
Vill man ha mer uppgifter om moderns och barnets levnadsvillkor se även under Kyrkostämmoprotokollen. Kanske finns även fadern namngiven.
Kyrkan skötte även socknen fram till 1863. Dessa protokoll finns ibland skannade, annars
kolla under Riksarkivet, Kyrkoarkivet, Församling, klicka sedan på (SE/LLA/-numret och
gå till K I Sockenstämmans protokoll och handlingar för att se var de finns.
Fr.o.m. 1863 finns kommunprotokollen, idag i den kommun som församlingen tillhörde
efter kommunreformen 1971. Ej skannade, läses i kommunarkivet.
E-F-J Här finns 3 barnhus angivna där det gick att föda anonymt om man så önskade eller
kunde lämna sitt barn som sedan blev fosterbarn hos någon familj. Detta gällde fram t. o. m.
1917, därefter gällde adoption.
Det fanns ytterligare ett antal barnhus i Sverige som ofta startade runt 1860.
I ArkivDigital (betaltjänst) finns 6 skannade barnhus under Arkivsökning/Arkivtyp/Barnhus.
E.

Födelsestiftelsen Köpenhamn (Barn födda 1658-1937)
Den Kongelige Fødsels- og Plejestiftelsen.
Fanns från 1750, här kunde man föda anonymt. Registreringen ser ut att börja 1759
och är inskriven i alfabetsordning.

Alternativa sökvägar
1. https://www.sa.dk/ao-soegesider/en/geo/geo-collection/5
Se nedan hur denna sökning görs. Välj sedan mellan 7 alternativ
2. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index/11
Här finns all dokumentation ifrån Födelsestiftelsens arkiv.
Tex Rigshospitalet, Köpenhamn (finns längst ned).
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F. Barnhus Malmö (Barn födda 1682-1890)
Dokumentation finns hos ArkivDigital, betaltjänst. (AID: a4802)
Ej kollat hur sökning på barn går till.
Huset låg i korsningen Västergatan och
Långgårdsgatan.

Foto: Axel Sjöberg / Malmö Museer

G. Husförhörslängder/Församlingsböcker (Barn födda 1779-1917)
Modern, i regel som piga, kan ha arbetat på samma gård som barnets far eller de kan ha
arbetat på var sin gård nära varandra. Kollas ca 9 månader före barnets födsel. Kolla i
Vigselboken om modern är gift med någon som arbetat på samma gård som hon själv
gjorde eller på någon närliggande gård. Barnet har kanske ett namn som kan knytas till
ett mansnamn där modern tidigare arbetat. Kolla även vilket efternamn barnet har från
ca 15 års ålder, moders eller annat som då kanske är faderns efternamn.
H. Bilaga Födelse/Dop bok (Barn födda 1864-1949)
För barn födda efter 1917 har barnavårdsmannen skickat information som faderns namn
mm till den pastorsexpedition i församlingen där barnet föddes. Uppgifterna skrevs in i
Bilagor till Födelse och Dopboken som finns i kyrkoarkivet under HIII.
För åren 1864-1917 var det inte längre olagligt för en ogift kvinna att föda barn. Det var
tillåtet för både modern och fadern att förbli helt okända men moderns ålder eller
födelsedatum antecknades och som kan finnas i bilagan tillsammans med barnets födelsedatum. Barnet finns så klar även i födelseboken. Om fadern blir känd skrivs han nog in i
bilagan till Födelse och Dopboken.
De församlingar där Bilagorna finns kvar hittas enklast på Riksarkivet.
Klicka på Kyrkoböcker, skriv in önskad församling, klicka på ’Sök’ samt klicka sedan på
arkivnumret, exempel Arkiv: Södra Åsums kyrkoarkiv (SE/LLA/13396 ). Gå till HIII där det
går att se vilka bilagor som finns. Kolla i ArkivDigital om de är skannade.
Ibland hänvisar HIII till HI bilagor till Husförhörslängden.
I.

Flyttlängder och attester (Barn födda 1810-1863 och 1864-1917)
Flyttar modern med ett utomäktenskapligt barn kan information finns i flyttlängder men
mer troligtvis i flyttattesterna där det kan finnas uppgifter om fadern i så fall i attesterna
till inflyttningsförsamlingen.

J.

Allmänna barnhuset Stockholm (Barn födda 1642-1925)
Det finns en omfattande dokumentation hos 1885
ArkivDigital (betaltjänst) mellan 1642-1925
(AID: a4802)
Sök även i rullorna i Stockholms stadsarkiv
mellan 1798-1916.
(https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Databas/
allmanna-barnhusets-rullor-1800-1916/Sok)
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K. Barnavårdsmannen (Barn födda 1918-1949)
Nu blir det enkelt, eller? Det var obligatoriskt enligt lag att ta reda på fadern till barn födda
utom äktenskapet. Detta var barnavårdsmannens uppgift, även att stämma inför domstol
om mannen nekade till faderskapet.
När mannen erkänt faderskapet skickades informationen till den pastorsexpedition där
barnet var fött och finns dokumenterad under bilagor till Födelse-och Dopboken. Se under
’H’ var man hittar bilagorna.
Det upprättades även en akt om barnets föräldrar mm och denna finns arkiverad i den
kommun där barnet bodde vid 16 eller 18 års ålder.
L.

Saköreslängder (Barn födda 1658-1810)
Fungerar som en söklista och finns normalt inbundna efter domstolsprotokollen efter
varje session som var 4-5 st. per år.
Kolla först under ’B. Absolutionslängd’ när domstolsbeslutet och kyrkoplikten är inskriven vilket kanske dröjt till ett eller två år efter födseln. Kolla från barnets födsel.
Välj sedan den häradsrätt som församlingen tillhör samt dombok efter datum för domslutet. Leta sedan upp i domboken rätt saköreslista. (finns efter varje vinter/vår, sommar,
höst eller extra ting). Här finns då domarna uppräknade och numrerade. I regel finns det
två nummer, datum och rättegångens nummer.

M. Rättegångsprotokollet
Barn födda 1658-1810
Efter att ha letat upp rättegångsnumret i saköreslängden så bläddra framåt tills numret
hittas ibland rättegångsprotokollen.
Protokollet innehåller vad rättegången omfattade, först vad brottet bestod av, sedan fick
svarande yttra sig, om kvinnan och mannen godkände brottet blev det en kort rättegång.
Om kvinnan vägrade att tala vem som var far till barnet eller om mannen nekade inkallades ibland vittnen. Om inte målet blev uppskjutet meddelades domen efter någon dag.
Vid uppskjutet mål kan det i värsta fall ta flera år.
Barn födda 1810-1863
Samma rutin som ovan men först efter att kvinnan fött ett utomäktenskapligt barn för 3:e
gången och det blivit anmält till domstol. Kyrkoplikten fanns kvar fram till 1855.
Kvinnan kunde stämma mannen för uppfostringsbidrag eller brutet äktenskapslöfte.
Om mannen inte döms finns han inte i saköreslistan utan måste hittas i stämningslistan.
Dessa finns alltid efter 1862 men kan ha gallrats bort för tidigare år.
Stämningslistorna hittas enklast på Riksarkivet. (https://sok.riksarkivet.se/domstolsarkiv)
Klicka på Domstolsarkiv, skriv in önskad Häradsrätt, klicka på ’Sök’ samt klicka sedan på
arkivnumret, exempel Arkiv: Färs (SE/LLA/10016 ). Gå till C eller DIII.
Barn födda 1864-1917
Båda föräldrarna till ett utomäktenskapligt barn hade skyldighet att försörja barnet. Vid
problem kunde den ogifta modern stämma fadern för uteblivit underhåll eller brutet
äktenskapslöfte. Målet behandlades som ett civilmål.
Leta efter målet i stämningslistorna, ev. i uppskovslisterna.
Notera att det kan ta många år innan det blev problem med faderns underhåll som
förmodligen var ända till 16 års ålder.
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Domstolsärenden och kyrkoplikten för ogift kvinna med barn fött utom äktenskapet
Barn födda
1658-1778

Domstolsärende
Kyrkans straff, kyrkoplikten
Alltid, olika straff efter 1:a, 2:a barnet osv för Alltid pliktpall inför församlingen.
både kvinnan och mannen. I domen ingick även Fr.o.m. 1741 hemlig (enskild) plikt
kyrkoplikt med böter fram till 1741.*
och böter 4 daler för man, 2 för
På 1600/1700 talet även spöstraff om man inte kvinna.
kunde betala böterna.
1779-1810 Kvinnan dömd liksom känd fader till barnet
Böter 4 daler för man, 2 för kvinna.
1810-1863 Kvinnan bara efter tredje ’uä’ barnet, då fäng- Böter, kvinnan 1:a gång 2 daler,
else på vatten och bröd. Avtjänas ett år efter 2:a 4 daler. Står inget om ev. man.
barnets födsel. Om kvinnan stämde mannen.
1855 upphörde kyrkoplikten.
1864-1917 Bara om kvinnan stämde mannen
Inget straff
1918-1949 Bara om anklagade mannen nekar till brott
Inget straff
* I några kollade fall verkade domstolen döma till kyrkoplikt med lägre böter även efter 1741 eller var
det i verkligheten så att det var ända fram till 1779.

N. Testamente/Bouppteckning (Barn födda 1658-1949)
Barn födda utom äktenskapet, förutom trolovningsbarn, hade ingen arvsrätt varken efter
fadern eller modern. I så fall måste det finnas ett testamente i bouppteckningen där
’arvet’ beskrivs.
1865 fick barn födda utom äktenskapet viss arvsrätt när barnets moder låtit inskriva i födelseboken: ”begärt få detta barn antecknat såsom sitt eget” eller liknande.
1905 fick barn födda utom äktenskapet samma arvsrätt efter modern och hennes släkt
som ”äkta” barn.
1928 ärver barn utom äktenskapet och deras barn modern och hennes släkt som ”äkta”
barn. Barnet ärver fadern om han förklarat att barnet äger samma arvsrätt till
honom som äktenskapliga barn.
O. Stämningslistor (Barn födda 1810-1917)
Se vad som skrevs under M.
Stämningslistorna hittas enklast på Riksarkivet. (https://sok.riksarkivet.se/domstolsarkiv)
Klicka på Domstolsarkiv, skriv in önskad Häradsrätt, klicka på ’Sök’ samt klicka sedan på
arkivnumret, exempel Arkiv: Färs (SE/LLA/10016 ). Gå till DIII alternativt F1.
8-12 Testfallen, 5 st. (Barn födda 1659-1949)
Alla 5 är slumpmässigt utvalda från en databas innehållande födda från Färs, Ljunits,
Herrestads, Vemmenhögs och Gärds härader och Rönnebergs, Onsjö och Harjagers
härad sorterade på ”oä” barn.
För enkelhetens skull valdes 4 barn från Färs härad och ett från Onsjö härad.
Pga Covid-19 är de dokument som fordrar besök på ArkivCetrum Syd i Lund inte lästa.
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8. Testfall i Södra Åsum för barn födda 1658-1778.
Nummer/Bokstäver nedan från blocksidan.
Prästen och jordegumman (barnmorskan) gjorde allt för att få modern att uppge barnets far så
det finns inte många som saknar namn.
Modern, som ogift, blev bötesbelagd och straffad av kyrkan och stämd inför domstol så även känd
fader. Efter 1741 blev kyrkoplikten hemlig (enskild).

1.

Födelseboken:

Elna född 1716-05-23, moder Mätta Larsdotter, Sjöbohus.
”Ett oäkta barn från Siöbo hus, Nomen, Elna, utlagt till barn
fader, en herre Tinnare, Moder Mätta Larsdotter, Susept
Jorde Modern, Elna i Dröpla.” (AID. v112476a.b440.s40).

A. Räkenskapsboken:

Ingen uppgift om böter (AID. v792493.b1340.s131).

B. Absolutionslängden:

”d. 17 Mart 1717: Stod Mätta Larsdotter af Siöbo Kyrko Plickt
som wart belägrat af en Herre Tinnare”. Vem är det??
(AID: v112476a.b1660.s162).

Är Tinnare ett namn eller uttryck för en okänd person, yrke?
Datum ovan betyder sökning i domboken före 1717-03-17 dvs
höstting 1716 eller vinterting 1717.
C. Vigselboken/dödboken: Märta Larsdotter inte hittad, kan ha flyttat till annan församling
Behövs en släktforskning inte ett enstaka namn
D. Sockenstämmoprotokoll: Finns bara från 1813-1862.
E.
F.

Barnhus Köpenhamn:
Barnhus Malmö:

Barnet fött i Sjöbo hus, Södra Åsum.
Dito.

G. Husförhörsboken:

Finns inte förrän 1803.

6.

Domböcker:

1717 finns skannad.

L.

Saköreslängd:

Finns ej. (v97534.b285)

M. Rättegångsprotokoll:

Protokoll Nr 58, den 7 februari 1717 (svårläst).
”Qwinfolket Mätta Larsdotter ifrån Siöbo förkallades Rätten,
och sade sig ingen kunskap skohla kunnat inhämta om dhen i
Sommartinget namngifne drängen som henne i Siöbo . . . . . . . .
.....................................................
bör Mätta Larsdotter i Siöbo såsom för lönskaläge böta sina
20 ö. Dr: och sedan undergå uppenbarer Kyrkioskrift.
(v97534.b269)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Svårläst rättegångsprotokollet som hänvisar till en namngiven dräng i Sommartinget.
Drängen tydligen hittad men inget namn är nedskrivet.
Mätta dömdes till böter, 20 öre (1717 var 1 daler= 32 öre) vilket i dag motsvarar en
lönekostnad på ca 2700 kr.
Mätta dömdes också att undergå uppenbar kyrkoskrift. Stå pliktpall inför församlingen under
hela gudstjänsten.
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9. Testfall i Brandstad för barn födda 1779-1810.
Nummer/Bokstäver nedan från blocksidan.
Det var inte längre tillåtet att förmå kvinnan att lämna uppgifter om fadern om hon inte
ville det. Detta gällde alla, inklusive kyrkan och domstolen.
Lägersmål var fortfarande ett brott och dömt av domstol där även kyrkoplikten ingick.
För kyrkan gällde enskild plikt (hemlig plikt), ofta i sakristian inför prästen.

1.

Från Födelseboken 1799: ”d. 31 Augusti f.m. föddes et oäkta gåsse barn döpt samma
dag, Nom. Per. Mat. Kjerstina Nilsdotter i Araskoga, Susept.
Kjerstina Anders Nils i Åsum.” (v108704a.b220.s18)

A. Räkenskapsboken:

”Enligt Saköreslängden för Lägersmål af:
Enkan Ingar Jönsdotter i Araskoga, 32 skilling.
(Testfall) . . . . . . . . . . Pigan Kjerstina Nilsdotter i Araskoga, 32 skilling.
Pigan Gertrud i Linnehus, 32 skilling. (v776909.b830)

B. Absolutionslängden:

Alla 3 undgick kyrkoplikten, de finns inte noterade. Kan bero på
att de erhöll hemlig (enskild) skript.

C. Vigselboken/dödboken: Ej hittad då det behövs en släktforskning.
D. Sockenstämmoprotokoll: Ej skannade. Finns bara 1813-1862.
E.
F.

Barnhus Köpenhamn:
Barnhus Malmö:

G. Husförhörslängden:
6.
L.

Barnet fött i Araskoga, Brandstad.
Dito.
Startar först 1803. Koll i Mantalslängden 1799 visar att det finns
en Kjerstina på Araskoga 7, osäkert om det är samma.

Domböcker:
1799 finns skannad.
Saköreslängd:
Nr 31:109. ”Pigan Kierstina Nilsdr. från Araskoga för lägersmåhl med okänd man dömd
senare att undergå sju dagars fängelse samt att gifwa till Brandstad kyrka 32 eller senare
arbete aftjänas.” (v460438.b5390) (32 är shilling).

M. Rättegångsprotokoll: bläddra från saköreslistan framåt i boken till Nr 109.
”Pigan Kjerstena Nilsdr från Araskoga låter anmäla det hor af okänd mans person å frälsegrund (marken) därstädes blefwit lägrad och med barn rådd (göra någon gravid), hwarföre
hon underkastar sig laga böter. Ock emedan intygat wordet det bant Kjerstena ej förr för
lägersmål blifwit straffad och äfwen medellös till böters gäldande (betalning) i sig profwas
i förmågo av 53 C: 3 § ock 55 Cap: 5 § också rättwist därföre döma henna skyldig, at
undergå sju dagars häckte i Siöbo fångehus ock at hafwa til Brandstads socken Kyrka 32 S
(skilling) eller med samma arbete at tjäna samt hos någon af det wördiga Präster Skapet
sig anmäla till hemlig skrift ock aflösnings undergående.”(v460438.b4830).
Domen refererar till Missgärningsbalken 1734 års lag.
53 kap. 3 § handlar om straffets avtjänande. Kan man ej betala böterna blir det 7 dagars
fängelse på vatten och bröd för kvinnan, dömd första gången. 55 kap. 5 § handlar om kyrkans
lägersmål, kvinnan betalar 2 daler men i domen ovan är den reducerad till 32 skilling. (48 skilling
= 1 daler. 1799 motsvarar 32 skilling idag en lönekostnad på ca 9100 kr).

N. Bouppteckningar: Ej Kollad. Behövs en släktforskning.
Rev. 1 Leif Nyström 2020-09-17/2020-10-15

13 (18)

Hitta Okänd Fader
Med tyngdpunkt på skåne 1658 - 1949

10. Testfall i Östra Kärrstorp för barn födda 1810-1863.
Nummer/Bokstäver nedan från blocksidan.
Det är först efter 3:e oäkta barnet man stäms inför domstol om någon anmäler detta.
Hittas i Saköreslängden.
Modern kan stämma fadern för underhåll av barnet eller för brutet äktenskapslöfte.
Hittas i Stämningslistan.

1.

Från Födelseboken 1832: ”d. 8 october föddes oäkta sonen Per av pigan Bengta
Persdotter på Bjärryd n: 2; modern 28 år.
Gudmor: Hustru Ellna Persdotter, gift med åbo Hans Olsson på
n:2 Bjerryd.
Faddrar: åbo Hans Olsson på n:2 Bjerryd, tjenstman Anders
Bengtsson på n:1 Kerstorp.”
Moderns kyrkogång: Ej angiven. (v113904.b66.s63)

A. Räkenskapsboken:

Slutar 1800 för Östra Kärrstorp.

B. Absolutionslängden:

Bengta Persdotter finns inte med. (v113885.b73.s85)

C. Vigselboken/dödboken: Dödboken. Sonen Per vådligt omkommen 1833-12-16.
Finns ej inskriven i Dödboken (v113886.b61.s56).
D. Sockenstämmoprotokoll: Finns 1764-1867 men är inte skannade (finns under KI).
E.
F.

Barnhus Köpenhamn:
Barnhus Malmö:

Barnet fött i Östra Kärrstorp, Bjerröd Nr 2.
Dito.

G. Husförhörslängden:

Ö. Kärrstorp AI:5 ( v113885.b36.s48) (v113886.b61.s56).
Modern Bengta Persdotter f. 1804-04-14 i Heinge Inflyttad från
Skartofta 1829.

6.

Domböcker:

1832 finns skannad.

L.

Saköreslängd:

Barnet f. 1832-10-08 så kolla sista sammanträdet i domboken
1832 eller första sammanträdet 1833 som inte är skannad.
Det finns ingen uppgift om Bengta Persdotter 1832.

M. Rättegångsprotokoll:

Ej kollad, ej med i Saköreslängd.

N. Bouppteckning:

Sonen Per dog 1833-12-16. Fadern okänd.

O. Stämningslistor:

Finns under Färs DIII (1707-1876) men är inte skannade.

Bengta Persdotter gifte sig 1837-08-05 med Ola Andersson.
Deras första barn, Anders, föddes 1837-11-16
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11. Testfall i Vollsjö för barn födda 1864-1917.
Nummer/Bokstäver nedan från blocksidan.
Ej längre olagligt att föda barn som ogift. Modern kunde stämma fadern för underhåll av
barnet och för brutet äktenskapslöfte.

1.

Från Födelseboken:

Anna Jönsdotter med 3 ”oä” barn (född 1844-11-26).
1869-10-02, Sven född på Vollsjö 21. (Testfall) (v113098.b48.s44)
”Suse: Husm. Jöns Jönssons hust. Anna. Test: nämnde husman
och Husm. Peter Nilsson, alla från Vollsjö.”
Anna är dotter till Jöns Jonsson och (H)Anna (enl husföhör).
1872-04-17, Maria född på Vollsjö 6. Dog 1875-05-02.
1877-01-23, Johanna Emelie på Vollsjö 6. Fader Sven Jönsson.

H. Bilaga Födelse/Dop bok: Finns bara 1896-1965.
I.

Flyttlängder / attester:

Anna flyttade från hemmet till Östra Kärrstorp 1865-10-24,
återkom till hemmet från Östra Kärrstorp 1869, sonen Sven
född i Vollsjö. Anna finns inte med i flyttlängderna.

C. Lysnings/Vigselbok:

Ej vigd

D. Kommunprotokoll:

Finns på kommunarkivet i Sjöbo, ej kollat

G. Husförhörslängd:

Anna dog 1880-07-17 (f. 1844-11-26) boende hemma hos
modern Hanna Nilsdotter på Vollsjö Nr 6. (v113089.b88.s83)
Sven dog 1941-02-06, gift boende i Ekeröd, Södra Rörum.
Anm: 1883-11-10 flyttade fadern Sven Jönsson och Johanna
Emelie (7 år) ifrån modern på Vollsjö 6 och flyttade till Vollsjö
Gård där gift 1883-12-28 med Bengta Persson.

E.
F.
J.

Fs Köpenhamn:
Barnhus Malmö:
Barnhuset Sthlm:

Barnen födda i Vollsjö.
Dito.
Dito.

6.

Domböcker:

1869, finns men ej skannad.

O. Stämningslistor:

1798-1876, finns rödmärkt, ej skannad

M. Rättegångsprotokoll:

Ej skannade.

N. Bouppteckning (fader):

Okänd fader
Moderns bouppteckning ej hittad.
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12. Testfall i Billeberga för barn födda 1918-1949.
Nummer/Bokstäver nedan från blocksidan.
Alla barn skulle ha en fader. Det blev barnavårdsmannens uppdrag att hitta fadern. Modern till
födda före 1918 kunde söka hjälp hos barnavårdsmannen om barnets ålder var lägre än 16 år.

1.

Från Födelseboken 1918: Olga Maria Persson, piga, född 1897-01-04 i Lund.
1915-03-16, son Karl Erik Georg, född i Bara, bodde i Dalby 4.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Testfallet

1918-05-31, son Sven Oskar Allan, Killeröd 1, Billeberga (u.ä.)
1918-06-09, döpt. Dog og. 2000-12-04 i Kirseberg.
Faddrar: Jungfrun Anna Agneta Jönsson från Bäringe höll
barnet. Testfallet (v129453a.b880.s85)(v106342a.b3110.s297)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------

1920-07-27, son Fritz Ivar Bertil, Killeröd 1, Billeberga (u.ä.).
1931-03-09, dotter Elsa Marianne (u.ä.)
19xx-XX-XX, dotter Ann-Marie Johansson, ej hittad
H. Bilaga Födelse/Dop bok: Finns mellan 1827-1967 ej skannade (under Billinge HIII).
K.

Barnavårdsmannen:

Vid 18 års ålder bodde:
- Sven Oskar Allan Persson på Södra Hultseröd Nr 1, Billinge
(v884818.b4530.s38). Finns i kommunarkivet i Eslöv.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Fritz Ivar Bertil i Reslöv, där dömd till ungd. fängelse. Flyttar
till Gryta, Uppsala län 1940 (v269539.b2790.s546)
G. Husförhörslängd:

Olga Maria Persson inflyttad till Billinge från Eslöv 1917-04-20.
Drängen Anton Andersson* från Ask skall betala till Olga
Perssons barn Sven underhåll, 25 kronor i månaden till barnet
blir 18 år (v106343.b960.s86).
1920-10-13 blev sonen Sven Oskar Allan fosterson hos familjen
Weibull på Fideikommiss Ö. Hulteröd 1 i Billinge.
(v106342a.b3540.s340).

Olga Maria Persson dog og. 1997-07-02 i Hyllinge 100,5 år.
* född 1898-04-11 i Torrlösa, bor 1918-11-17 på Billinge nr 12, inflyttad
från Ask.

D. Fs Köpenhamn:
F. Barnhus Malmö:
J. Barnhuset Sthlm:

Sven född i Billinge.
Dito.
Dito.

6. Dombok:
M. Rättegångsprotokoll:

Rönnebergs, Onsjö och Harjagers arkiv 1874-1967
Finns för alla år 1874-1967.

O. Stämningslistor (civil):

Finns mellan 1874-1947 under FI a Inneliggande handlingar.
Här finns också Saköreslistor mellan 1874-1947 inbundna i
domböckerna.

N. Bouppteckning (fader):

Fadern Anton (f. Andersson) Pettersson dog 1971-08-03 i
Billinge. Ingen uppgift om Sven Oskar Allan då han blev
bokförd som fosterbarn 1920-10-13. Arvingar, hustrun två
döttrar och två söner.
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Myntsystemet i Sverige 1658-1949
1658-1777
1778- 1855
1855-1873
1873-idag

1 Daler = 32 öre,
1 öre = 24 penningar (daler silvermynt)
1 Riksdaler = 48 skilling, 1 skilling = 12 runstenar (efter 1835 skilling banco)
1 riksdaler riksmynt = 100 öre
1 krona = 100 öre

Anm. Dalern kunde ha andra tilläggsbenämningar fram till 1873.
Från 1624 präglades också kopparmynt vars värde motsvarade kopparvärdet men pga.
sjunkande kopparvärde blev mynten onormalt stora. Det största som motsvarade 10 daler
silvermynt vägde 19,7 kg.
Mellan 1716-1719 utgav Karl XII regering också nödmynt.
Från samma tid fanns det också olika sedlar.

Statistik från vissa härader
Härader som ingår: Färs, Ljunits, Stora Herrestads, Vemmenhögs och Gärds fram till ca 1897.
Fel kan förekomma då 282 354 födslar har skrivits av från Födelse- och Dopböcker.
Förhållande
”oäkta” med fader
Dito
Dito
Dito
Totalt
”oäkta” med moder
Dito
Dito
Dito
Totalt
Barn med föräldrar
Dito
Dito
Dito
Totalt
Ej fullständigt
ifyllda
Födda barn

Totalt

Mellan
Antal födda
Procent
åren
barn
födda barn
1688-1778
1 097 0,39
1779-1810
293 0,10
1810-1863
418 0,15
1864-1897
96 0,03
1 904
0,67
1677-1778
430 0,15
1779-1810
1 549 0,55
1810-1863
7 175 2,54
1864-1897
5 321 1,88
14 475
5,13
1677-1778
64 326 22,78
1779-1810
38 366 13,59
1810-1863
99 987 35,41
1864-1897
62 969 22,30
265 648
94,08
1677-1879
327
0,12

1677-1897

282 354

Anm.
Ej gifta, ej kollat antal gifta
efter barnets födsel.
Fadern angiven.

Fader ej angiven.

Modern inte alltid angiven.
Både fader och moder är
angivna.
De är gifta med varandra.
Möjligen fel avskrivna.
Ologiska.

100,00

Sveriges befolkning:
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000

1 101 319
1 368 171
1 780 678
2 347 303
3 482 541
5 116 884
7 013 950
8 882 792

Före den officiella statistiken som börjar 1749.
Före den officiella statistiken som börjar 1749.
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Utomäktenskapliga barns arvsrätt
Åren

Efter modern

1677-1778 Nej
Bara som trolovningsbarn
1779-1810 Nej
Bara som trolovningsbarn
1810-1863 Nej
Bara som trolovningsbarn
1864-1917 1865: Ja, viss arvsrätt om
modern begärt få detta barn
antecknat såsom sitt.
1905: samma rätt som
”äkta” barn, dvs efter modern och moderns släkt
1918-1949 1928 ärver barn utom äktenskapet och deras barn modern och hennes släkt som
”äkta” barn.
1970-

Efter fadern
Nej
Bara som trolovningsbarn
Nej
Bara som trolovningsbarn
Nej
Bara som trolovningsbarn
Nej (via testamente)
Bara som trolovningsbarn

1928 ärver barnet även fadern om han förklarat att
barnet äger samma arvsrätt
till honom som äktenskapliga
barn, Inskrivet i kyrkoboken
Fr. o. m. 1970 har barn utom äktenskap helt likställts
med barn i äktenskap i arvsrättsligt hänseende.
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Arv via testamente
Arv via testamente
Arv via testamente

1970 fick ”oäkta” barn
samma arvsrättigheter
som barn inom äktenskapet.
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