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Björn Sölving
berättar

Släktforskning 
allmänt

Släktforskning

• Veta mer om släkten

• Spännande och belöning hela tiden

• Lämna nåt åt efterkommande

• Tidsfördriv

• Beroendeframkallande! Periodare.

• Mycket information via nätet (gratis/betal)

• Senaste revolutionen: DNA

Tidsfördriv

Hur börjar man?

• Alltid börja med att fråga släktingar!!

• Välj inte hjälpmedel (program) tidigt

• Vanlig anteckningsbok räcker i början

• Bestäm vad du sparar på i början:
- Namn, födelse, död, barn, föräldrar
- Dina anor? Dina barnbarns anor?

• Det finaste inom släktforskning:
- Levnadsbeskrivning (A4-sida?) Bild?

Nu har du samlat 25-50 namn

• Dags att börja välja verktyg för lagring

• Stort utbud! Det bästa är det du kan!

• Undvik originaldata på internet! Egen PC!

• Överför din anteckningsbok till PC

• Tvinga dig att ha en backup-metod!
USB-minne lagrar ”hur mycket som helst”

• Börja bekanta dig med släktforskning på
nätet. 

Tidsfördriv

Välja verktyg (lagring i PC)

• Extremt stort utbud! (både gratis och betal)

• Lyssna med dina kamrater. Om du väljer 
samma, kan du lätt få hjälp.

• När du har valt och kört ett tag, byte svårt!

• Tänk på att släktingar utan PC skall läsa.

• Kolla på nätet, vad finns och passar dig?

• Om du inte kan välja: www.dis.se Prova! 

Informationskällor

• Många källor, nya kommer hela tiden.

• CD hemma, abonnemang på databas

• Bibliotek brukar ha gratis åtkomst 
databaser

• Underskatta inte nätet! 
Sök tex på handlare pettersson åmål

• Överkurs: anor från andra länder
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Hur långt ner kan man komma?

• För vanligt folk: 1600 - 1700 

• Ett problem: Prästers handstil i kyrkböcker

• För adel, präster, kungliga, militärer, 
straffade etc: betydligt längre ner

• Men på 1800-talet var det vanligt att adeln
lät fabricera ”fina anor”.

Vad kan man hitta i databaser?

• Kyrkböcker: Födslar, dödslar, giftermål, 
in/utflyttning, husförhörsprotokoll, 
församlingslängd, konfirmationsbok.

• Häradsrätt: Mantalslängd, bouppteck-
ningar.

• Militärt: Generalmönsterrullor

Men: Kyrkor har brunnit och allt inte 
skannat (bl.a 70-årsregel) 

Exempel på lättläst kyrkbok

• Via databasen Arkiv Digtal (betal)
Ragunda, födda 1894

Exempel på svårläst kyrkbok

• Via databasen Arkiv Digtal (betal)
Ragunda, födda 1844

Tips för släktforskare

• Undersök gamla biblar/psalmböcker

• Använd gärna webb som komplement för 
att hitta fler anor, var försiktig!

• Du som fastnar för släktforskning: 
abonnera på databas(er)

• På FaceBook finns många grupper, gå
med, läs, du behöver inte skriva nåt.

Att tänka på

• Du har säkert äldre bekanta som vill ta del 
av din släktforskning. Hur gör du då?

• Din släktforskning blir mer levande med 
bilder och levnadsbeskrivningar.

• Du kommer säkert att tröttna på din 
släktforskning, men håll ut, snart kommer 
intresset igen! 
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Släktforskningens dödssynder

• Att inte notera källan för en uppgift.
Den som läser din släktforskning skall 
alltid kunna kontrollera din källa.

• Att helt okritiskt införa information från 
nätet eller bekanta

• Att inte intervjua levande släktingar

• Att inte ta backup

Till dig som inte börjat

• Testa!

• Massor av nya möjligheter!

• Läs på nätet.

• Fråga bekanta hur kul det är.

• Starta nu!

SLUT


