
SLÄKTFORSKNING

ATT SÖKA SINA RÖTTER



Inledning

• Släktforska för att få veta din släkts historia.

• En kort genomgång av hur du börjar din 
forskning.



De levande arkiven

Börja med att:

• Intervjua äldre släktingar eller andra äldre 
personer

• Sök efter gamla fotografier. Anteckna när de 
tagits, vilka personerna är etc

• Sök efter tidningsurklipp

• Sök efter dagböcker, almanackor

• Sök efter gamla brev, vykort o d



Kyrkböcker

• Svenska kyrkböcker är ett unikt material för 
att följa släkten tillbaka till 1600-talet.

• Enligt lag år 1686 skulle prästerna föra bok 
över alla församlingsbor.

• Noteringar skulle göras av livets händelser 
som födelse, dop, lysning/vigsel, död och 
flyttning.



Komma igång
• För att börja forska behöver man helst veta 

namn på en person som är född minst 70 år 
tillbaka. Du behöver även veta födelsedatum 
och födelseförsamling.

• Om du inte vet dessa uppgifter kan du ta hjälp 
av olika cd-skivor. Sveriges befolkning 1900, 
Sveriges befolkning 1970 och Sveriges dödbok 
1901-2009 är tre bra exempel på cd-skivor 
som kan hjälpa dig igång med din forskning.

• OBS! Sekretess- och personuppgiftslag
påverkar vad som får publiceras på Internet av 
kyrkoarkiv. För vissa böcker gäller minst 70 år 
respektive år 1980.



Kyrkböcker som källa

• Födelseböcker
• Husförhörslängder
• Vigselböcker
• Dödböcker
• In- och utflyttningsböcker

Tänk på att:

• Anteckna alla uppgifter!
• Ange källan!



Födelseböcker

Ger uppgift om:

• föräldrarnas namn 
• födelseort
• födelsedatum
• dopdatum
• dopvittnen



Födelsedatum

Barnets namn

Föräldrar

Dopvittnen

Kyrkotagnings-
datum

Dopdatum

Exempel födelsebok



Husförhörslängder

Ger uppgift om:

• alla familjemedlemmar
• föräldrarnas ålder
• föräldrarnas födelseförsamling
• föräldrarnas vigseldatum
• ev. inflyttningsår
• ev. utflyttningsår

Följ familjen i varje husförhörslängd



Sidnummer

Hemort

Boende i hushållet

Födelseår

Vigsel

Vaccinerad 
mot koppor

Uppgift om inflyttning

Dödsdatum

Husförhörslängd, vänster uppslag



Symbol för läskunnighet

Uppgift om nattvard samt 
anteckning om närvaro på
husförhör

Kolumn för förståelse

Särskilda anteckningar

Uppgift om utflyttning

Utflyttningsattestnummer

Husförhörslängd, höger uppslag



Vigselböcker

Ger uppgift om:

• vigseldatum
• ev. lysningsdatum
• bostadsort vid tiden för vigseln
• ev. föräldrar



Lysningsdatum

Mannens namn 

Kvinnans namn By Vigseldatum

Exempel vigselbok



Dödböcker

Ger uppgift om:

• dödsdatum
• begravningsdatum
• hemort
• dödsorsak
• ålder



Ålder (65 år gammal)

Årtal (1784)

Löpnummer

Begravningsdag
(Långfredagen)

Namn 
(Greta Jacobsdotter)

Hemort (Kläpp)

Dödsorsak 
(ålderdomsbräcklighet)

Exempel dödbok



Ansedel

• Ett blad för varje familj
• Fyll i alla uppgifter
• Hjälper dig att komma ihåg
• Notering om familjen
• Kom ihåg källredovisning



Skriv in alla uppgifter du fått 
fram i din forskning.

Använd en ansedel för 
varje familj.

Exempel på en ansedel



Antavla

• Ett rutsystem som visar en persons anor,  d v s 
rötter

• Den person man utgår från kallas proband
• Ett begränsat antal uppgifter ryms
• Ansedlarna utgör grunden för antavlan
• Finns för olika antal generationer
• Kan omarbetas konstnärligt, t ex till ett träd



Proband (Startperson)

Probandets far

Probandets mor

Exempel på antavla



Så här kan en omarbetad antavla se ut. 
Den här visar Carl XVI Gustafs släktträd.



Sammanställning av uppgifter

Det finns olika släktforskningsprogram som kan 
användas för att sammanställa de uppgifter som 
du fått fram och för att skriva ut ansedel eller 
antavla.

• Family Tree Builder
• Holger
• DisGen
• MinSläkt

Programmet Holger kan du köpa i SVARs 
bokhandel.



Viktigt att skilja på...

• Primäruppgift
• Sekundäruppgift

Kontrollera alltid sekundäruppgifter!

Primäruppgifter återfinns i födelse-, vigsel- och 
dödböcker. Sekundäruppgifter har skrivits av ur 
en annan källa och kan därför vara felaktig. Till 
sekundäruppgifter räknas information i 
husförhörslängder.



Goda råd

• Kartlägg en familj i taget
• Gå sedan vidare med mannens eller hustruns 

förfäder
• Kontrollera alla uppgifter i primärkällor
• Notera källa på alla uppgifter som du hittar
• Forska färdigt på en gren i taget



Fler goda råd

• Håll ordning på alla uppgifter
• Använd inte lösa små lappar
• Skriv med blyerts tills uppgiften är kontrollerad
• Ge inte upp om det kärvar, snart lossnar det 

igen
• Använd fantasin när du tappat tråden



Ordförklaring

• Arkivbildare = myndighet som bildat arkivet, 
t ex en församling

• Serie = typ av handling i arkivet, 
t ex födelsebok

• Volym = t ex en bok el. kartong med 
handlingar

• Arkivförteckning = ett systematiskt schema 
över arkivets volymer

• Genealogi = släktforskning
• Proband = startperson



Forska vidare i andra arkivkällor

• Skattelängder, t ex mantalslängder
• Domstolsmaterial, t ex bouppteckningar
• Militära rullor
• Fångrullor
• Frigivna straffarbetsfångar (foto)
• Emigrantregister
• Enskilda arkiv, person-, folkrörelse- m.m.
• Skråhandlingar
• Årsberättelser



Digitala källor
• Hemsidor

– www.riksarkivet.se/svar 
Kyrkoarkiv, folkräkningar, militära handlingar mantalslängder etc.

– www.genealogi.se
Sveriges Släktforskarförbunds hemsida med mycket spännande och 
nyttigt innehåll.

– www.familysearch.org
Innehåller många olika sökdatabaser från hela världen.

– www.ancestry.se
Folkräkningar i USA, passagerarlistor etc., för emigrantforskning.

• CD-skivor
– Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1970 och 1980.
– Sveriges dödbok 1901-2009.
– Rosenberg, Geografiskt-statistiskt handlexicon öfver Sverige.

Detta är ett urval, det finns flera tjänster och produkter på marknaden. 
Besök SVARs bokhandel, www.riksarkivet.se/svar, för att se utbudet där.



Litteratur

Här är några förslag på litteratur:

• Clemensson/Andersson, Släktforska! Steg för 
steg

• Thorsell/Schenkmanis, Släktforskning-vägen till 
din egen historia.

• Samuelsson, Lisa, Släktforskning på nätet
• Svensk ortförteckning.
• Kartbok.

• Sveriges församlingar genom tiderna (digital). 
http://www.skatteverket.se/folkbokforing/sverigesforsamlingargenomtiderna/
forteckning.4.18e1b10334ebe8bc80003999.html



Sammanfattning

• Intervjua äldre släktingar eller vänner!
• Arbeta systematiskt!
• Anteckna allt!
• Ha tålamod!



Vi ska forska på Lars-Erik Hedström. 
Vi känner till födelseuppgift på hans far, 
som hette Bertil Hedström. 
Vi tittar först i födelseboken.

Repetition



Per Erik Hedström

Sara Dorotea Amalia f Hälén

1861-01-01

1865-06-01

Bertil Hedström 1899-12-27I födelseboken får vi uppgift 
om Bertils föräldrars namn och 
födelsedatum. Uppgifterna ur 
födelseboken skrivs in på
ansedeln. 

Repetition



Vi tittar i födelseboken
för Per Erik Hedström 
och skriver in hans
föräldrars namn
på ansedeln. 

Per Erik Hedström

Sara Dorotea Amalia f Hälén

1861-01-01

1865-06-01

Bertil Hedström 1899-12-27

Per Gustaf Hedström
Anna Lisa Jansdotter

Repetition



Bertil 

Hedström 

1899-12-27

Lasse

Hedström 

1930-06-08

Olga

Nilsson 

1904-09-24

Per Erik

Hedström

1861-01-01 

Amalia

Hälén

1865-01-01

Per Gustaf

Hedström 

1834-06-03

Anna Lisa

Jansdotter

1833-09-28

De uppgifter vi samlar 
på ansedeln skrivs in på
antavlan som i sin tur 
kan göras om till ett träd.  

Nils Olov

Nilsson

1875-03-20

Charlotta

Hedström

1867-02-20 

Repetition



Per Gustaf och 
Anna Lisa

Olga Lasse Bertil

Amalia
Per Erik

Nils Olov

Charlotta

Repetition



Digitala forskarsalen
- Det naturliga valet för dig som släktforskar på nätet!

www.riksarkivet.se/svar

Lycka till med din forskning!


