
Att börja Släktforska. 
Steg 1 
Samla in fakta från släktingar. Det kan finnas foto- eller födelsedagsalmbum, dödsannonser 
m.m. sparade. Detta kan vara en bra inkörsport när man börjar. 

Steg 2 
Kolla i de databaser som finns på nätet eller på ditt bibliotek. 

Sveriges Dödbok 1947-2006 är den bästa källan att börja med. Där får du reda på 
födelseförsamlingen som man måste veta för att kunna gå vidare. 
Om de är födda före 1900 så kan du söka i Sveriges befolkning 1890 eller 1900 då får du 
reda på var de bodde då. Det finns även avskrifter på nätet som är fria att söka i. Ex Släktdata, 
Jönköpings Genealogiska förening m.m. 

Steg 3 
Titta i Kyrkböckerna. 
Husförhörslängder är en förteckning över befolkningen. I födelseboken finns födelsedatum 
och föräldrarna och var dessa bodde. I dödboken hittar du dödsdatum och var han/hon var 
bosatt ev. dödsorsak. I äldre dödböcker finns även föräldrarna antecknade. Vigsel böcker har 
man inte så stor nytta av. I äldre böcker kan föräldrarna vara antecknade. In- och 
utflyttningslängder, är av varierande kvalitet och ibland svåra att tolka. I senare böcker står 
det till vilken sida i husförhörslängden de flyttade. 

Hur kommer man åt Kyrkböckerna? 

Numera finns de på nätet. 3 aktörer konkurrerar om användarna. 
Genline har alla böcker fram till omkring 1890. Men var tidigt ute så de har anpassat sin 
kvalitet på bilderna till den teknik som fanns i början 2000-talet , när de började släppa ut sina 
bilder. I gengälld går det snabbt att bläddra i böckerna men allt för många gånger är det 
oläsligt. 

Arkiv Digital ett ungt företag som nyfotograferar böckerna i färg. Behövs en dator med 
mycket minne och en snabb uppkoppling. Finns i Götaland och södra Svealand samtliga 
böcker fram till 1900. I vissa församlingar fram till sekretessgräns 1938. 

SVAR Har SCB utdrag 1900-1938 födda, döda och vigda. Håller på att nyskanna samma 
filmer som på Genline men med bättre kvalitet. 

Steg  4 
Använd ett släktforskarprogram för att registrera. Då får man ordning och reda på 
släktförhållande. Inga lösa lappar som försvinner. Var noga med att skriva upp källan, vilken 
bok och sida som uppgiften hämtats då är det enkelt att kolla upp igen om det är något som 
inte stämmer, för det få man göra ofta. 
Det finns ett otal sådana. Min Släkt är det billigaste och användarvänligast. Mest spritt är 
Disgen. Finns även nätbaserade, vilket kan vara bra om man är flera som forskar i samma 
släkt. Ett sådant program är My Heritage Family Tree Builder. 
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