GUIDE TILL SLÄKTFORSKNING
BIBLIOTEKET I HANDEN & BIBLIOTEKET I VÄSTERHANINGE

SÅ HÄR SLÄKTFORSKAR DU
Att släktforska är roligt, släktforskning tar tid och en behöver tålamod.
Det finns många olika källor att forska i, vilken källa man ska använda beror på vilken
tidsepok det är frågan om och vilken del av Sverige en är intresserad av.
Sekretessen gör att olika källor måste användas.
En behöver veta lite om hur kyrkböckerna är indelade och dessutom hjälpligt kunna läsa
gammal skrivstil.
Det finns böcker att låna på biblioteken om hur släktforskning går till. Studieförbunden brukar
ha släktforskningskurser för både nybörjare och erfarna.

Några enkla tips att tänka på för att komma igång och andra bra
saker att veta:


Börja med att intervjua de gamla som finns kvar i släkten



Tag reda på så mycket som möjligt om personer du vill forska om



Studera hur kyrkböckerna är uppbyggda



Sekretessen är 70 år, allt är inte tillgängligt



I databaser hos Arkiv Digital och Riksarkivet finns avfotograferat material ur
kyrkböcker



Kyrkböcker fram till 1991 finns på landsarkiven och scannas in men sekretesstiden
avgör publiceringen



Senare uppgifter finns hos skatteverkets folkbokföring

SLÄKTFORSKARRESURSER
Sd 1 / Sd 2 - Släktforskningsdatorerna på Biblioteket i Handen
Vh - Släktforskningsdatorn på Biblioteket i Västerhaninge

Begravda i Stockholm – Sd1 + Vh
Utdrag ur Stockholms stads kyrkogårds-förvaltnings databas februari 2002.
Gamla Stan 750 år - Sd 1 + Vh
Staden på de tre holmarna i 750 år och mer än så.
Kungsholmen - Sd 1 + Vh
Kungsholmens invånare 1878-1926, Rote-mansarkiv, 4500 fotografier, ritningar, kartor och
arkivhandlingar, 500 artiklar samt filmklipp från SVT.
Register till mantalsböcker 1800-1875 - Sd 1
Register på alla vuxna inom Stockholm stad som var skyldiga att betala mantalspenning.
Gifta kvinnor och barn finns oftast inte med (utom för året 1855). Stockholms stadsarkiv har
dessa uppgifter.
Rotemannen - Sd 1 + Sd 2 + Vh
Skilda i Stockholm - Sd 1
Skilda 1794-1916
Sveriges befolkning 1970 - Sd 2 + Vh
Sveriges befolkning 1980 - Sd 2 + Vh
Sveriges befolkning 1990 - Sd 2 + Vh
Innehåller persondata om alla som bodde i Sverige respektive år. Uppgifterna är hämtade ur
offentliga dataregister och bygger på den officiella folkbokföringen
Sveriges dödbok - Sd 1 + Sd 2 + Vh
Innehåller persondata om alla som avlidit i Sverige 1860-1917 Uppgifterna är hämtade ur
offentliga dataregister och bygger på den officiella folkbokföringen.

ONLINERESURSER

Arkiv Digital
ArkivDigitals bildarkiv består av digitala färgbilder ur kyrkoböcker, bouppteckningar,
mantalslängder, domböcker, militära rullor och mycket annat. Arkivet fylls på med nya bilder
varje månad.
Arkiv Digital innehåller även flera personregister, exempelvis:
Sveriges befolkning
Sveriges befolkning vissa år
Svenskar i USA 1940
Se även webbsidan https://www.arkivdigital.se/

Riksarkivet
I Nationell Arkivdatabas finns information om arkiv i Sverige, samlingar hos Riksarkivet,
kommun- och regionarkiv, folkrörelse- och föreningsarkiv, näringslivsarkiv, museer, bibliotek
med flera.
I Digitala forskarsalen finns digitala arkivsamlingar med kyrkböcker, kartor, skattelängder,
militära rullor, bouppteckningar, foton på straffarbetsfångar, sjömän, krigsarkivets
porträttsamlingar och mycket mer.
Här finns också Sveriges befolkning vissa år.
Se även webbsidan https://riksarkivet.se/

INTERNETSIDOR
Riksarkivet: https://riksarkivet.se/
Sök i arkiven https://riksarkivet.se/sok-i-arkiven

Arkiv digital: https://www.arkivdigital.se/

Stockholms stadsarkiv: https://stadsarkivet.stockholm.se/
Sök i arkiven: https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/
Rötter – Sveriges släktforskarförbund: https://www.rotter.se/

Genealogiska samfundet i Finland: http://www.genealogia.fi/
DIS – Föreningen för datorhjälp i släktforskningen: https://www.dis.se/
Svenska kyrkan – hitta gravplatser:
https://www.svenskakyrkan.se/begravning/om-gravratt/hitta-gravplatsen

Stockholmskällan: https://stockholmskallan.stockholm.se/
Stockholms och stockholmarnas historia i ord, bild och ljud

Biblioteken i Haninges webbsida om släktforskning
https://bibliotek.haninge.se/web/arena/slaktforskning
På biblioteken finns också
Böcker om släktforskning
Tidskriften Släkthistoriskt forum från Genealogiska föreningen

