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SLÄKTFORSKNING

Ulla Comérus
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?
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VAD VILL DU FÅ UT AV 
SLÄKTFORSKNINGEN?

 Veta mer om dina närmaste anfäder/-mödrar?
 Veta allt du kan hitta om tidigare generationer?
 Komma så långt tillbaka i tiden som möjligt?
 Försöka få ”kött, blod” och kanske ansikte på dina 

anfäder?
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KURSER & LITTERATUR

 Släktforskarföreningar

(t ex Botvidbygdens Släktforskarförening)
 Studiecirklar i olika bildningsförbund
 Böcker om släktforskning
 Bibliotek
 SeniorNet – om du behöver bli säkrare på att hantera en 

dator
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HUR HITTAR DU INFORMATION?

- Svar
Riksarkivet = gratis 
sok.riksarkivet.se 

- Arkiv Digital 
Allt-i-ett/månad  395:-
Allt-i-ett/år        1.895:-
Nybörjarpaket     995:-  (Kvartal + bok)
www.arkivdigital.se

(Ancestry, My Heritage, Familysearch)
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UNDERSÖK SJÄLV!

 Intervjua nu levande släktingar
 Intervjua döda släktingars vänner och bekanta
 Intervjua döda släktingars grannar
 Be att få titta i album – fråga om minnen
 Finns det brev att få ta del av?
 Finns det dagböcker?

ALLA jag pratat med har blivit glada över att någon visar intresse 
för deras minnen.
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GAMLA FOTON

Andreas Widing
född 1814

Hans hustru

Stina Jansdotter
född 1805
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FLERA SÄTT ATT LETA INFORMATION

 Googla på släktnamn
 Prata med släktingar – kanske någon annan redan 

forskat, som du kan ta del av.
 Din släktgren kan finnas med i någon annans 

släktforskning (olika forum).
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HUR DOKUMENTERAR JAG?

 ”Min Släkt”
www.dannebergsdata.se

Gratisversion finns

Betala licens – engångsbetalning f n 500:-

 Flera andra möjligheter finns
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ANTECKNINGAR

  Notera källan – VIKTIGT!
  Var källkritisk – VIKTIGT!

”Värmlands Län (S), Tveta, Getebol”

    ”Värmlands Län (S), Tveta, Getebol, Sand”
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NOGGRANN & SYSTEMATISK

 Lita inte på andras forskning – kolla
 Börja med födelse-/dopbok
 Husförhörslängder 
 Ut- och inflyttningsböcker
 Konfirmationsanteckningar
 Hitta personerna i lysnings-/bröllopsböcker
 Hitta personerna i död-/begravningsbok
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Kartor

 Historiska kartor från Lantmäteriet

https://historiskakartor.lantmateriet.se/arken/s/search.html

 Arkiv Digital
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HUSFÖRHÖRSLÄNGDERNA

  Kyrkan skötte folkbokföringen
  Sverige o Finland har en unik heltäckande folkbokföring från
  slutet av  1600-talet
  Luckor pga brand eller andra orsaker
  Frejd och särskilda anteckningar

Frikallad
Sinnessjuk
Intagen på hospital
Fängslad
Skröplig
Annat…...
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FÖDELSE-/DOPBÖCKER

 Mest tillförlitliga uppgifter om födelsedatum, dopdatum, moder 
och fader – eller fader okänd

 Inte ovanligt att personer byter namn i kommande kyrkböcker.
 Maria kan bli Maja 
 Gustav kan bli Gösta
 Karin kan bli Kajsa
 Kristina kan bli Stina
 …. och vice versa
 etc
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FÖDELSEBOKENS UPPLÄGG 
(Riksarkivet)
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FÖDELSEBOKENS UPPLÄGG 
(högersida)

(C)
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PRÄSTEN BESTÄMDE STAVNINGEN

 Prästen skriver som han tycker

 Man kan inte utläsa något av stavningen

 Enhetlig stavning kom cirka 1910
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Ur en KONFIRMATIONSBOK 
(Arkiv Digital)

(D)
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KONFIRMATIONSBÖCKER

 Prästens omdömen?

 Vilka konfirmerades samtidigt?
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DÖD-/BEGRAVNINGSBÖCKER 
(F)

 Hur gammal blev personen?

 Vad dog han/hon av?

 Ibland latinska namn på sjukdomar

    Förklaringar finns i böcker och på nätet
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DÖD-/BEGRAVNINGSBOK 
från Uppsala 1855
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SERIÖS eller OSERIÖS HJÄLP

 Hjälp att forska på sin släkt

 Ta referenser

 Det finns oseriösa forskare som ser till att du blir släkt 
med många celebriteter 
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SLÄKTFORSKARE ONORMALA?

Väjer sällan för forskning som visar på förfäder som är
 Tjuvar
 Mördare
 Smugglare
 Lägger barn i lönn
 Bränner hembränt

 eller dylikt

Tvärtom! 
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DITT BIDRAG TILL HISTORIEN OCH 
ARKIVEN

 Egna minnen 
 Berättelser du hört genom åren
 Familjehemligheter
 Skriva bok om sin släkt och sina minnen?
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Släktbok - exempel
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REGISTERSÖKNING Arkiv Digital
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REGISTERSÖKNING  i Arkiv Digital
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Information vid Registersökning
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ARKIVSÖKNING i Arkiv Digital
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Välj vilken bok du vill titta i
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FÖRSAMLINGSBOK (vänster sida)
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FÖRSAMLINGSBOK (höger sida)
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UTFLYTTNINGSBOK
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Inflyttningsbok
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MIN SLÄKT – olika flikar 
för att lagra information
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FLIKAR/RUBRIKER – per person



  38

OLIKA FLIKAR- för noteringar
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Tveta (S) AIIa:1 (1900-1910) Bild 920 / sid 
80

Uppgifter hämtade från ARKIV DIGITAL

1)

2)

3)
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SLÄKTTRÄD  ”Min Släkt”
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Släktträd från Arkiv Digital (s k solfjäder)
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Personregister ”Min Släkt”
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Hur är vi släkt?     ”Min Släkt” visar!
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OLIKA RUBRIKER FÖR ATT LAGRA 
INFORMATION

”Min Släkt”
 Allmänt        (För-/efternamn, mor/far, maka/make)
 Händelser (Födelse, bosatt, konfirmation, vigsel, död,

                      egen händelse etc)
 Noteringar (Egna noteringar)
 Bilder           (Man kan länka till foton man har)
 Länkar      (Länkar som har med personen att göra)
 Att göra      (Kom ihåg-noteringar)
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ANNAT ATT FORSKA I

 Protokoll från sockenstämmor

 Protokoll från kyrkstämmor

 Mantalslängder

 Soldatregister/-rullor
 Domböcker
 Tidningsarkiv
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EMIGRATION

  Släktforskarförbundets Handbok ”Emigrantforska på nätet”

     https://eriweb.se
  Släktforskarförbundets skiva ”Emigranten Populär 2006”

     https://libertvellisfoundation.org (skapa gratiskonto)

     https://www.familysearch.org (skapa gratiskonto)
  Ancestry (köp via Släktforskarförbundets hemsida – 

 rabatt  500 kr) 

https://www.familysearch.org/
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DNA

 Family Tree Finder DNA
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”MATCHES” – FAMILY TREE FINDER 
DNA



  50

Fördelning av DNA ”nutida”

Scandinavia 69%
Ireland 23%
Central Eur. < 2%
Finnland   4%
Magyar   4%
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DNA-fördelning (gammal)
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Tänk – att just vi……...

… som sitter här har förfäder som lyckats överleva tillräckligt 
länge för att vi ska finnas till…...

Sjukdomar
Barnadödlighet
Svält
Krig
Och diverse elände

Visst är det fantastiskt!
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FRÅGOR?  (Om vi hinner)
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