
Ett e-mail från USA

Härom veckan fick jag ett mail från USA. Det var från Nolan Altman som 
ansvarar för JewishGens databas JewishGen Online World Burial Register - 
populärt förkortat till JOWBR (Jubar). Frågan gällde ett foto till en av 
gravstenarna på judiska norra begravningsplatsen i Solna/Stockholm. Fotot i 
svartvitt visade en hög mörk gravsten utan möjlighet att läsa texten på 
gravstenen. Nolan undrade om det var rätt foto som var inlagt i det 
begravningsregister med gravstensbilder som vi i Judiska 
släktforskningsföreningen i Sverige hade fått från Judiska församlingen för att 
lägga in i JewishGens världsomfattande begravningsdatabas. Det var det, men 
det var däremot en dålig bild.

https://www.jewishgen.org/databases/Cemetery/


Judiska norra begravningsplatsen. Foto: privat ägo
 



Gravstenen i fråga tillhörde, enligt Mosaiska (Judiska) församlingens 
förteckning över begravda, Abraham Leijser Frankfurt och hans maka Anna 
Kristina. Då förteckningen över judiska norra begravningsplatsen bara ger 
namn och gravnummer men inte födelse och dödsdatum så är den bifogade 
bilden av gravstenen avgörande för att identifiera den begravde. En 
släktforskare hade hört av sig till Nolan Altman för att höra om det fanns en 
bättre bild av gravstenen i fråga att tillgå, och Nolan vidarebefordrade denna 
fråga till mig. 

Eftersom jag bara bor en tjugo minuters promenad från begravningsplatsen 
beslöt jag mig för att gå dit och försöka få en bättre bild av gravstenen ifråga. 
Men först ville jag veta mer om Abraham Frankfurt och hans hustru. Jag sökte 
efter dem i Sveriges Dödbok 1860 – 2017 och fann att Abraham Frankfurt hade 
avlidit 20 juni 1893 i Stockholm, där han bodde i kvarteret Blåmannen 6 på 
Norrmalm, Drottninggatan 49/Mäster Samuelsgatan 42 - 50. Han uppgavs vara 
född 1829 i Ryssland. En sökning i Rotemansarkivet, Rotemannen 3, gav mer 
information. Abraham Leijser Frankfurt var handlare och född 25 januari 1829 i 
Vilna, Vilnius. Han var gift men hade inga barn. Enligt Rotemansarkivet hade 
han gift sig bara två år före sin död i september 1891 med sin hushållerska 
Anna Kristina Löfvendahl. Hon var född 6 november 1847 i Stockholm och var 
alltså nästan 20 år yngre än sin man. Hon var dotter till en klensmed från 
Norrtälje. Anna Kristina avled 28 december 1913 och gravsattes tre dagar 
senare i sin makes grav. Som hustru till Abraham Frankfurt kunde hon begravas 
på den judiska begravningsplatsen trots att hon inte var judinna.

Söka efter en gravsten på norra judiska begravningsplatsen

Väl framme på begravningsplatsen gällde det att hitta till Abraham Frankfurts 
grav. Jag talade med personal i grindstugan men någon plan över de olika 
gravkvarteren fanns inte att tillgå, men jag hade ett gravnummer med 
kvartersbokstav angivet. Jag hade aldrig tidigare reflekterat över vilka kvarter 
begravningsplatsen hade då jag ju vet var de mina ligger begravda.  Någonstans 
i kvarter D skulle graven ligga. Gravnumret visade sig vara fel. Men på det 
dåliga fotot med den svarta höga gravstenen visades också två gravstenar till. 
Till höger om Abraham Frankfurts grav skulle en pelargravsten stå och till 

https://www.historicallocks.com/sv/site/historical-locks/las-och-teknologi/klensmedens-verkstad/klensmeden/


vänster en liten gravsten med rund överdel. Bakom dessa två gravstenar visade 
fotot vidare att en häck skulle löpa med en av begravningsplatsens gångvägar 
på andra sidan häcken. 

När jag och min fru Birgitta som hjälpte mig att leta efter Frankfurts gravsten 
insåg att gravnumret kunde vara fel och tittade närmare på det svartvita fotot så 
började vi leta efter pelargravstenar med en häck bakom och en gångväg på 
andra sidan häcken och då fann jag till slut Abraham Frankfurts gravsten. 
Texten gick att läsa även om förgyllningen av bokstäverna var borta sedan 
länge. Abraham Frankfurt född i Wilna den 25 januari 1829 och död i 
Stockholm den 20 juni 1893 var tillsammans med den hebreiska förkortningen 
          תנצבה

(1Samuel 25:29) det enda som stod på gravstenen. Att fotografera av en 
gravsten i svart marmor med texten läsbar en solig dag är inte det lättaste. 
Antingen skuggas texten eller speglas fotografen i den svarta marmorstenen. 
Men med viss möda lyckades jag och Birgitta ta foton av gravstenen där texten 
gick att läsa.

 
Foto: Birgitta & Thomas Furth, 2019



När vi väl var tillbaka i vår bostad mailade jag de nytagna fotona till Nolan. 
Samtidigt gick det inte att undvika att reflektera över Anna Kristina Frankfurts 
öde. Hon hade varit Abraham Frankfurts hushållerska i 20 år, hans hustru i 
knappt två år och änka efter honom i 20 år samt till slut begraven i sin makes 
grav utan att få sitt namn på gravstenen. 

Några ytterligare sökningar i Riksarkivets och Stockholms stadsarkivs 
databaser visade att Abraham Frankfurt verkar ha kommit till Sverige på 1860-
talet. I januari 1869 ansökte Abraham Frankfurt hos regeringen att få vistas i 
riket och idka handel. Den 2 december 1868 lämnade han in en mantalsuppgift i 
Stockholm. Då bodde han på Västerlånggatan 34 och var handlare. 1881 och 
1884 ansökte han igen hos regeringen för att få tillstånd att driva 
handelsrörelse. 

Till Riksarkivet för ytterligare uppgifter

Min nyfikenhet förde mig till Riksarkivet i Marieberg på Kungsholmen i 
Stockholm för att ta del av innehållet i ansökningarna till regeringen - så 
kallade konseljakter. Nolan Altman hade också i sitt svarsmail till mig frågat 
om han kunde vidarebefordra mitt svar till honom till forskaren i fråga. 
Självklart svarade jag ja, men då kunde det också vara kul att ha litet mer 
information om Abraham Frankfurt att dela med sig till forskaren i fråga. Så 
vad hittade jag då i konseljakterna om Abraham Frankfurt?

Han hade anlänt till Stockholm i november 1869 från Altona där han levt de 
senaste sex åren. Altona är numera en del av Hamburg men var vid den här 
tiden en egen stad. Han ansökte nu att få i Sverige bedriva handel med 
damunderkläder vilket beviljades av regeringen i januari 1869. Han hade goda 
referenser från rabbinen Ludwig Lewysohn samt juveleraren Louis Constantin 
Féron och urmakarna Gustaf Wilhelm Linderoth och Fabian Höglund. De tre 
senare var alla kända namn i dåtidens stockholmska näringsliv. Abraham 
Frankfurts näringstillstånd förnyades i två ansökningar till regeringen 1881 och 
1884. Juveleraren Féron gick vid båda tillfällena i borgen för Frankfurt. En 
rekommendation finns i akten 1884 från den nye rabbinen i Stockholm rabbinen 
Gottlieb Klein, som hade efterträtt Lewysohn. En fjärde ansökan till regeringen 



gjorde Abraham Frankfurt 1889. Här besvärade han sig över ett beslut från 
Stockholms stad om en styckning av två tomter på Södermalm. Tomterna hade 
inköpts av Abraham Frankfurt i december 1884. Hans överklagande lämnades 
dock utan bifall, men själva ansökan visade att Frankfurts handelsrörelse hade 
varit framgångsrik då han hade kunnat köpa två fastigheter på Södermalm.

Med hjälp av några uppgifter i digitaliserade och online tillgängliga databaser 
samt en dryg timmes besök på Riksarkivet gav en glimt av två livsöden.

Thomas Fürth, ordförande, Judiska släktforskningföreningen


