
För att veta vem man är kan det vara bra

att veta sitt ursprung



Att släktforska

●Vad

●Varför

●När

●Vem

●Hur



Ska vi släktforska på Seniornet?

För att börja behöver vi

●En person eller anteckningar från tidigare forskning

●Har vi tur finns en släktbok





Flyttat till Min släkt



Roligt – Hur då?
Ett exempel

●Boquist

●hittar var vi fick 

namnet Boquist och 

att det var från Bokö 

i Gryts skärgård i 

Östergötland



Lotshemman på Bokö



Boquist möter Boquist på Bokö sommaren 

2016

Åke är farfars fasters sonsons son till Lilian



Vad vill vi veta? Vad vet vi? Hur får vi veta mer?

Använd källor som

●Släkt

●Människor från orten

●Fotografier, brev, m m

●Berättelser. Använd ev. Bandspelare, diktafon, mobil

●Bibliotek, antikvariat, böcker, tidningar

●Släktsamlingar typ Min släkt Färila eller Hembygdsforskning i 

bokform

●Anteckningar

● och givetvis arkiv



Frågor och svar och fler frågor
Anledning att undersöka närmare

Farmor från Bohuslän En soldat dog i kriget 1809 - Lilian
1809 – Anns morfars farfars morfar

En biskop i Viborg Lepra – spetälska – i Sverige

Sammanträffanden

Bertil

Ellström

●Till och från Norge ●Till och från USA ●Avhopp i Australien

●Till och från Finland ●Alla sjömän och andra som havet tog ●Med mera

För att inte tala om alla dessa utvandrare, invandrare m m



Ska vi släktforska på Seniornet?

●Börja med att fylla i en antavla för hand alternativt skriva in 

det du vet i ett program.

●Vi skriver sedan in det vi har i exempelvis Min släkt, ett 

program att samla forskningen i som vi använder på 

Seniornet. Genney är ett nytt program som vi testar.

●Sedan fortsätter vi med arkiv eller folkräkningar på CD-

skivor eller usb-minnen. 

●Vi börjar med arkiv och kyrkböcker som vi hittar i

● Riksarkivets söktjänst, f.d SVAR  www.sok.riksarkivet.se

● AD Online www.arkivdigital.se

http://www.svar.ra.se/
http://www.arkivdigital.se/


Släktforska med Arkiv Digital och Min släkt

På våra träffar  har vi tillgång till ett antal licenser av Arkiv Digital 

och vi hjälper varandra att forska. Vill du veta mer visar jag nedan 

hur du kan hitta till instruktionsfilmer och hur du börjar med Arkiv 

Digital.

Vi använder i första hand Min släkt för att samla information.

Det programmet hämtar du hos Dannbergsdata.se Det kan 

användas utan kostnad inledningsvis.



Gå vidare till instruktionsfilmer

Klicka här när du vill forska



Klicka här





Några sidor på internet,
med risk för upprepning

●Rötter – www.rotter.se – härifrån hittar du det mesta

●Sök i arkiven (f.d. SVAR) – www.sok.riksarkivet.se

●AD Online – www.arkivdigital.se

●Ancestry – www.ancestry.se

●Min släkt – www.dannbergsdata.se

●Familysearch – www.familysearch.org

●Släktdata – www.slaktdata.org

●Ddss.nu – Demografisk databas Södra Sverige

●+ många andra mer eller mindre lokala siter

●DIS - DISBYT

http://www.svar.ra.se/
http://www.arkivdigital.se/
http://www.ancestry.se/


Några sidor på internet, forts

Facebook:

● Olika släktforskningsgrupper – gå in där och hitta mycket matnyttigt  -

dessutom kan du ställa frågor och få svar

●T.ex Släktforskarna SSGF

●Släktband – https://www.facebook.com/slaktband

egentligen radioprogram som sänds i P1,

Hemsida http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=2068

https://www.facebook.com/slaktband
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=2068


Vill du veta mer?
Gå på kurs

Kom till oss på Seniornet

På webben, t.ex. http://wiki.rotter.se/

Arkiv Digital - http://www.arkivdigital.se/slaktforskning

Här väljer vi om vi vill ladda ner eller läsa kursen online

Facebook:

Släktforskning för noviser – gå in där och hitta mycket matnyttigt  

- bland annat en släktforskningskurs. Dessutom kan du ställa 

frågor och få svar

http://wiki.rotter.se/
http://www.arkivdigital.se/slaktforskning


Arkiv och föreningar

●Gå eller res till arkiven för att hitta mer information. Uppgifter under 70 

år får inte publiceras och det finns andra uppgifter som inte finns på 

webben.

●Släktforskarföreningar nära dig har ofta kurser och föreläsningar som 

är generella och gemensamma resor till arkiv. Samvaro och utbyte med 

andra som släktforskar är ofta avgörande för att lyckas.

●Föreningar nära hembygden där släkten finns

●Andra släktforskarföreningar för smeder, för emigranter m fl

●Hembygdsföreningar och liknande (Tyresö Hembygdsförening, Gryts 

Skärvårdsförening)



Arkiv och föreningar forts.
Exempel på släktforskarföreningar

●Sveriges släktforskarförbund

●SSGF, Storstockholms Genealogiska Förening med filial i Tyresö

●DIS, Datorn i Släktforskningen

●G-Gruppen – Släktforskning över Östersjön

●GF – Genealogiska föreningen

●FFS – Föreningen för Smedsläktsforskning



Släktforskardagarna i Borås

Varje år i slutet av augusti på olika platser i landet äger 

Släktforskardagarna rum. I år Borås, nästa år Skövde. Här visar 

föreningarna upp sig med föredrag, montrar och en hel del nyheter.

Den nya dödboken, version 7, innehåller avlidna1860 – 2017

Peter Sjölunds nya bok om hur resultat från testerna ska tas om hand. 

Två böcker för nybörjare gavs ut men en 

stack ut, Håkan Skogsjös bok 

Släktforskning på riktigt. Trots att jag har 

släktforskat ett tag ger den mig en hel del. 

Den tar avstamp i forskning med Arkiv 

Digital. Den här boken säljs i alla fall inte 

ännu från bokhandeln Rötter utan från 

Arkiv Digital.



Andra nyheter

Genney, ett ganska nytt släktforskningsprogram visades upp i en 

monter som jag besökte. Det kan användas både för PC och 

Mac.

Lantmäteriet visade hur de arbetar vidare för att göra kartor mer 

lättillgängliga

Ted Rosvall kåserade om Sherlock Teds svåraste fall, 

Gammaldags husförhör hölls och den eminente berättaren 

Gunnar Wetterberg talade om Alla dessa präster. 

Bara ett axplock. Framför allt minglade vi och försökte hitta våra 

guldkorn.

Programmet finns här för den som vill se det.



Nya böcker och annat – ofta hos 

Rötterbokhandeln

Nya Släktböcker hittas för det mesta hos Rötterbokhandeln, 
https://www.rotterbokhandeln.se/

https://www.rotterbokhandeln.se/


Rötter – en viktig sida



Strukturera och presentera din släktforskning

Dataprogram

●Min släkt, DISGEN, Genney med flera för PC. Genney fungerar också  

för Mac. För Mac finns också Gramps.

●Finns också flera program som kan användas för att göra släktböcker

●Du kan publicera på webben med hjälp av till exempel Min släkt

●Du kan dela din släktforskning på Ancestry, My Heritage med flera



Glöm inte

●Ange alltid källa

●När du använder andrahandsmaterial, kontrollera det så noga du bara 

kan – annars kan du få göra om arbetet

●Ju närmare du är tillfället då händelsen inträffade, ju säkrare är 

uppgiften, exempelvis födelse i födelseboken

●Biblioteket har abonnemang på flera släktforskarprogram

●Stadsarkivet har förutom Stockholmsmaterial en del rikstäckande 

information



Släktforska med DNA
Det finns olika typer av tester och flera företag.De flesta i Skandinavien 

använder företaget Family Tree DNA (FTDNA).

Test av ditt autosomala DNA som är en blandning från både mamma och 

pappa. 

FTDNA, My Heritage, Ancestry och 23 and me testar ditt så kallade autosomala

DNA 

MtDNA Full Sequence analyserar det speciella DNA (mitokondrie-DNA) som du 

ärver enbart från mamma. Både män och kvinnor har detta DNA men endast 

kvinnor kan föra det vidare. Här får du reda på din ”haplogrupp”.

Y-DNA kan bara göras om du är man eftersom det analyserar det DNA som 

finns på mannens Y-kromosom. Detta DNA ärvs alltid från far till son vilket 

innebär att du kan följa din raka fädernelinje tusentals år tillbaka.



Beställ ett test

●Gå till webbsidan www.familytreedna.com och lägg de tester du vill beställa i 

din varukorg. Gå till betalningen och ange noga din e-postadress. När du har 

betalat får du nämligen ett mejl dit med dina inloggningsuppgifter. Vissa 

banker har en spärr för internetbetalning som måste låsas upp via 

internetbanken.

●Efter några veckor kommer ett brev med ditt test-kit. Dags att topsa! - När du 

är klar lägger du provrören i samma plastpåse som de kom i, följer 

instruktionerna. Klistra på ett vanligt frimärke med brevporto till USA och en 

blå ”prioritaire”-klisterlapp. Skicka och vänta.

http://www.familytreedna.com/


Du får ett mejl

●Logga in på ditt konto hos FTDNA för att se dina resultat

●Tolka resultaten

●Ta hjälp på Facebook:

–DNA-anor

–ssgg.se – Svenska sällskapet för genetisk genealogi

–Peter Sjölunds sida https://www.facebook.com/peterDNA/

https://www.facebook.com/peterDNA/


Läroböcker om DNA



Böcker om DNA



På TV – Plötsligt händer det

Senast i programmet Min hemliga bror ser vi exempel på det.

SVTs korrespondent Carina Bergfeldt hittar sin hemlige bror

Kul och inspirerande tycker jag!!



●Är du nyfiken, envis, har tålamod och är 

noggrann? Är du också uppfinningsrik och 

kreativ?  - Ja då är det stor risk/chans att du 

också fastnar i genealogins underbara värld.

●Välkommen!



https://www.facebook.com/peterDNA/

https://www.facebook.com/peterDNA/
https://www.facebook.com/peterDNA/photos/a.381740412304249/689322581546029/?type=3&eid=ARCs03SAhmmQouq-XsYHXVwSk-boKVIw1QUrQ2185xEWyraCGPrDnMVQ0hXd5xEiOd0mqgHY-6uulpmq&__xts__%5B0%5D=68.ARAq4-B8k3anJMsEbUq0UCDqAvbvWK1s7GI7VKkgKTRURXw2vE8e6aHar3Jnyt2IotM2XcUlboA24gjUuV-DWPCvZIWETDMwqsAubsQQ4d5sJ8xzt36XnLchG1lXldhmHGMpKZt7Krs0sGGlbwvb3mO_zAJLbK6qZiSpwn_57zy38kVZ27KAwpCt_rEb3A1si3YUj5965CKyEpnqMqahCVOneElhPKRKxVKH9Ctas-MgLmQEafwcXMlYvowIZ-XEA7KnLj4eISjxqvG98vho-LKnCEIi6VLBDezlyXjP1_na34WjkgwfAndICUHbNFEdlWt89tXSgYlU3Ct-Rv7bWkA&__tn__=EHH-R

