Börja
släktforska!
En kort introduktion för dig som vill prova på släktforskning
Många introduktionsskrifter för nya släktforskare börjar med en lång lista med
förberedelser som man behöver göra innan man anses mogen att sätta igång; intervjua
släktingar, gå kurs, läsa böcker, samla fotografier etc. Här tänkte jag vända på det hela och
ge just så mycket kunskap så att du själv klarar av att hitta dina närmaste anhöriga i
kyrkoarkiven. Idag är dessa arkiv lättillgängliga via internet och därför är det en övning
som ger en bra bild av hur det är att släktforska. Förhoppningen är att det ska ge dig så
pass mycket inspiration så att du vill lära dig mera och fortsätta med släktforskning som en
spännande sysselsättning.

Kyrkoarkiven
1686 års kyrkolag föreskrev att prästen skulle
föra anteckningar om födsel och dop, lysning
och vigsel, död och begravning, husförhör
samt in och utflyttning. Det är det beslutet
som gör att vi här i Sverige har kyrkböcker
som i många fall går ända tillbaka just till
slutet av 1600talet. En guldgruva för släkt
forskaren! Visserligen sa inte kyrkolagen nå
got om hur detta skulle ske, så de tidiga
kyrkböckerna kan vara mycket olika till
upplägg och informationsinnehåll.
Materialet finns numera tillgängligt som di
gitala arkiv på internet. Om du tecknar ett
abonnemang hos Arkiv Digital, SVAR eller
Ancestry så kan du sitta hemma vid din egen
dator och leta i arkiven. Annars finns möj
ligheten att utnyttja en publik släktforsk
ningsdator på ditt bibliotek eller på närmaste
landsarkiv.
En vanlig missuppfattning är att digitalise
ringen av arkiven också innebär att informa
tionen genast blir sökbar via datorn, men så
är det tyvärr inte. De digitala arkiven består
av digitala fotografier av originalböckerna
uppslag för uppslag. Du får alltså bläddra
dig fram och läsa sida för sida som i en van
lig bok. Arkiv Digital uppger på sin hemsida
att man idag (jan 2018) har drygt 76 miljoner

färgbilder. Allt det är inte från kyrkoarkiven,
men en mycket stor del. Hur som helst är det
ingenting man letar i på måfå, utan man be
höver veta hur det hela är strukturerat. Och
det ska vi titta på nu.

Varje församling
för sig
Kyrkböckerna fördes i princip inom varje
församling. Du måste alltså till att börja med
känna till inom vilken församling din äldre
släkting föddes, levde eller dog beroende på
vilken händelse du letar efter. En sak måste
man dock vara medveten om: församlingar
na grupperas också i pastorat där en försam
ling är moderförsamling och de övriga
annexförsamlingar. Ibland fördes kyrkböc
kerna i moderförsamlingen även för an
nexförsamlingarna, och det kan ibland gälla
bara vissa kyrkböcker och även ändra sig
från tid till annan. Hittar man inte det man
söker i den församling man förväntar sig bör
man alltså kolla om det finns en moderför
samling intill som kanske har uppgifterna.
Under tidens gång har också församlingar
delats och slagits ihop, och då gäller det att
veta vilken församling som gällde när den
händelse inträffade som man är intresserad
av.

Information om församlingar
Några bra källor på nätet för att se var Sveriges församlingar finns och hur de är grupperade
är:
• SCB, ”Atlas över Rikets indelningar 1992”,
www.scb.se/Kartor/AtlasRiketsindelningar1992/AtlasRiketsIndelningar1992.pdf
• Wikipedia: sv.wikipedia.org/wiki/Lista_över_Sveriges_församlingar
• Skatteverket, "Sveriges församlingar genom tiderna"
Googla på Sveriges församlingar genom tiderna.
Om man använder Arkiv Digital kan man också direkt i sökverktyget få lite information om
den församling man söker på, om den har delats, slagits ihop med någon annan, om det är
en annexförsamling etc.

Vad finns i
kyrkoarkiven?
När man på slutet av 1800talet började
organisera upp kyrkoarkiven tog man fram
en s.k. förteckningsplan som blev gemensam
för hela landet. I den grupperades olika typer
av handlingar i olika serier med en bokstavs
beteckning:

AI Husförhörslängder
Det här är kanske den kategori kyrkböcker
där det är minst uppenbart av namnet vad de
innehåller. I gamla tider höll prästen hus
förhör på gårdarna och förde då anteck
ningar över församlingsbornas läskunnighet,
katekeskunskap, kyrkodisciplin mm. För att
kunna göra det måste ju prästen samtidigt
upprätta en förteckning över vilka som bod
de på de olika gårdarna i församlingen. Det
är den förteckningen tillsammans med de
nämnda anteckningarna som utgör hus
förhörslängderna. De tidiga husförhörsläng
derna har ofta just karaktären av
anteckningar och fördes troligtvis successivt
allt eftersom prästen besökte de olika
gårdarna. Senare blir husförhörslängden
normalt en förteckning över församlingens
medlemmar, gård för gård och familj för
familj, som gäller under en tidsperiod på of
tast 310 år. Där förs de barn som föds in
under respektive familj och personer som
dör stryks. Folk som flyttar stryks över och
förs in på det nya stället. Annat som prästen
ser som viktigt kan också föras in som an
teckningar. När tidsperioden är till ända för
man över hela förteckningen till en ny bok så

att det finns plats för nya löpande anteck
ningar. Och den boken används under nästa
period.

AII Församlingsböcker
Som vi redan konstaterat så får hus
förhörslängderna efter hand mer karaktären
av folkbokföring. I och med att skolväsendet
etableras spelar också själva husförhören ut
sin roll. Från och med 18951900 döps böck
erna därför om och kallas hädanefter för för
samlingsböcker. Innehållet är dock
detsamma, fast några katekesbetyg eller na
ttvardsanteckningar finns inte längre.

B

Flyttningslängder

Här förs anteckningar om folk som flyttar till
eller från församlingen. Normalt gick det till
så att den som skulle flytta tog ut ett flytt
ningsbetyg hos prästen i den gamla hemför
samlingen och som man sedan lämnade till
prästen i den nya församlingen. Böckerna
förs normalt kronologiskt efter in eller ut
flyttningsdag.

C

Födelse och dopböcker

Dessa böcker är en bra källa när man vill leta
sig bakåt bland sina anfäder eftersom man
här oftast hittar föräldrarnas namn och även
gården där de bor just då. Böckerna förs
normalt kronologiskt efter födelsedatum.

E

Lysnings och vig
selböcker

Här kan man förutom bekräftelsen på själva
giftermålet även få ledtrådar till var mannen
och hustrun bodde strax innan. Det kan
också hända att man hittar namn på en fader

eller moder. Böckerna förs kronologiskt men
ofta på lysningsdatum.

F

Död och begravnings
böcker

Här hittar man ibland uppgift om dödsorsak.
I sällsynta fall, om man har råkat på en am
bitiös präst, kan här också finnas en dödsru
na över den döde. Böckerna förs normalt
kronologiskt efter dödsdatum.
Det finns fler typer av dokument i kyrkoar
kiven men det här är de som man använder
mest.

Exempel på husförhörslängd från Edsbergs fösamling i Örebro län.
Uppslaget visar de boende på gården Backa, först familjen och därefter ev. föräldrar, tjänstefolk och andra
inneboende.
Notera kolumnerna för in och utflyttning. Där står årtal och församlingens namn, eller en siffra om
flytten sker inom församlingen. Det är en hänvisning till ett annat uppslag i samma bok.

Hur hittar jag kyrko
arkiven på internet?
Nu är det dags att öppna någon av tjänsterna
på internet för att komma åt de digitala arki
ven. Du kan välja mellan:

Arkiv Digital
Ett företag som tagit på sig uppgiften att ny
fotografera de gamla handlingarna i färg. Det
gör det t.ex. lättare att tyda gamla handskrif
ter. De viktiga delarna av kyrkoarkiven är
idag förhållandevis kompletta, även delarna
efter 1895 och fram till sekretessgränsen.
Förutom kyrkoarkiven har man också börjat
fotografera bouppteckningar, mantalsläng
der och en hel del annat.
Arkiv Digital har också börjat tillhandahålla
sökbara register. bl.a. ett mycket användbart
register över Sveriges befolkning 18601920.
Där kan man söka på persondata och få län
kar direkt in i husförhörslängderna. Detta
kräver ett s.k. Alltiettabonnemang som
kostar ca 1800 kr/år. Ett basabonnemang ut
an de sökbara registren kostar ca 1400 kr/år.
Mer information finns på
www.arkivdigital.se.
Finns installerat på släktforskardatorn i
Sollentuna bibliotek.

SVAR
Riksarkivets egen tjänst. Här kan man kom
ma åt allt material som digitaliseras genom
Riksarkivets försorg. SVAR har mycket bra
täckning av kyrkoarkiven, men då i
svart/vitt. Det finns också en hel del andra
arkiv där som inte finns hos de andra tjäns
terna, t.ex. mantalslängder, soldatrullor, fas
tighetsböcker, utvandrarrullor. Se
sok.riksarkivet.se/svardigitalaforskarsalen.
Finns installerat på släktforskardatorn i
Sollentuna bibliotek. Från och med februari
2018 är åtkomsten till SVAR kostnadsfri,
även från din dator hemma.

Ancestry
En global organisation som för några år
sedan förvärvade Genline som var pionjären
på digitala arkivtjänster via internet i Sve
rige. Det svenska materialet består främst av
kyrkböckerna fram till ca 1895 samt avskrif
ter av t.ex. födelseböcker som lämnats till
SCB fram till ca 1940. Någon nyfotografering
av svenskt material görs inte idag. Ancestry
är framförallt ett alternativ om man har släkt
i USA och även är intresserad av det ame
rikanska materialet. Ett sådant abonnemang
kostar ca 2000 kr/år.
Se www.ancestry.se. Finns ej på släkt
forskardatorn i Sollentuna bibliotek.
Via länkarna ovan kan man hitta instruktio
ner för att komma igång med respektive
tjänst. Här ovan har den ungefärliga
kostnaden per år angivits, men det går att
betala för kortare tid för den som först bara
vill prova på. Man kan ju också använda bib
liotekets dator för att känna sig för innan
man skaffar eget abonnemang.

Om man inte vet var
och när den anhörige
är född
Det normala när man vill börja leta upp sina
anfäder är att man först tar reda på födel
sedatum och födelseförsamlingar för ex
empelvis sina far och morföräldrar.
Eftersom det råder 70 års sekretess för de
viktiga delarna av kyrkoarkiven finns inte
böcker med yngre material utlagda på inter
net, så därför kan man behöva ta sig en eller
två generationer bakåt med information som
man kan få från t.ex. föräldrar och syskon.
Om man inte lyckas ta reda på den informa
tion som krävs för att ta sig in direkt i kyrko
arkiven så finns det andra vägar att gå. Det
finns ett antal sökbara databaser på CDski
vor eller på internet som kan erbjuda hjälp.
Här är några av de viktigaste:

Sveriges dödbok
En mycket användbar CDskiva som in
nehåller personer som avlidit i Sverige mel
lan 1860 och 2016. Här kan du använda den
information som du har för att söka fram di

Arkiv Digitals sökprogram. Man skriver in t.ex. Edsberg och får upp de arkivbildare som har namn där
edsberg ingår. Här har vi sedan valt församlingen Edsberg och får då upp en lista med de böcker som finns
där. Ett dubbelklick på respektive bok öppnar den i en ny flik.

na släktingar. Senaste utgåvan (2017) är en
förhandsutgåva där materialet före 1900 inte
är helt komplett ännu.

Sveriges befolkning
1860  1920
Den här databasen finns i Arkiv Digitals Allt
iettabonnemang. Den baseras på hus
förhörslängderna under den aktuella tiden.
Här kan du söka med hjälp av den informa
tion du har om en person, och sedan få län
kar direkt till rätt sidor i
husförhörslängderna.

Begravda i Sverige
En CDskiva som innehåller liknande in
formation som ovan nämnda Sveriges död
bok men är istället baserad på data från
kyrkogårdsförvaltningarna.

Folkräkningar
En folkräkning ger information om vilka som
bor var vid ett speciellt tillfälle, d.v.s. då räk
ningen görs. Det finns ett antal folkräkningar
som har registrerats i databaser så att de är
sökbara:

Via SVAR kan du på internet nå folkräk
ningarna från 1860, 1870, 1880, 1890, 1900
1910 och 1930.
I serien av CDskivor Sveriges befolkning
finns folkräkningar för 1880, 1890, 1910, 1970,
1980 och 1990 utgivna på var sin CD.
Arkiv Digital har folkräkningar för 1950 och
1960.

Rotemansarkivet 18781926
En mycket användbar databas om man har
släktingar som bodde i Stockholm under den
här tiden. Den kan nås via internet på Stads
arkivets hemsida:
stadsarkivet.stockholm.se/hittaiarkiven/
iarkiven/rotemansarkivet/
Den finns också utgiven på en CDskiva: Ro
temannen.
Förutom dessa finns en rad mer specialise
rade eller lokala databaser och CDskivor. Se
Sveriges Släktforskningsförbund, Rötter
bokhandeln: www.rotterbokhandeln.se eller
lokala föreningars hemsidor.

Med hjä
och t.ex
alltså en
samma

En översikt över de viktigaste hjälpmedlen för att hitta sina rötter i arkiven.
Här visas också vilka tidsperioder de täcker.

älp av dessa databaser över folkräkningarna kan man söka upp en person
x. få fram bostadsorten vid just det tillfälle då räkningen gjordes. Man får
n ögonblicksbild för just det året. Man kan också se vilka som då bodde på
adress/fastighet, d.v.s. i många fall i samma hushåll.

Hur man letar
Antag att vi nu har tillräckligt med informa
tion om våra närmaste anfäder för att kunna
gå in i kyrkoarkiven. Om du valt att utgå
från farfar, farmor respektive morfar, mor
mor har du upp till fyra grenar bakåt i tiden
att utforska en i taget.

F = Födelse och dopbok
H = Husförhörslängd
D = Död och begravningsbok

1.

Vi börjar med att leta
upp den första av dessa
anfäder i födelse och
dopboken

Sök upp den församling där anfadern är född
i sökverktyget till den tjänst du valt. Du får
då upp en lista över de volymer (böcker) som
finns för den församlingen. Observera att lis
tan är ordnad efter den förteckningsplan som
vi nämnde tidigare samt att böckerna täcker
olika tidsintervall.
Välj den Födelse och dopbok som täcker det
datum då din anfader är född och öppna den
boken.
Bläddra fram till rätt datum där du förhopp
ningsvis hittar din släkting.
I födelse och dopboken hittar man normalt
namnen på föräldrarna och var de bodde när
barnet föddes. Det innebär att du nu kommit
en generation bakåt i den släktgrenen.

2.

Med uppgiften om var
föräldrarna bodde kan
du nu leta upp familjen
i husförhörslängden

Öppna den husförhörslängd som täcker det
årtal som barnet föddes. (Där det nu står
husförhörslängd, läs församlingsbok om vi är
på 1900talet.)
Här är ju familjerna listade efter bostadsort.
Ofta har dessa böcker ett orts/gårdsregister
längst fram eller längst bak. Då är det lätt att
hitta den plats där föräldrarna bodde och
därmed rätt sida.
I husförhörslängden ser man hela familjen,
t.ex. om det finns fler barn. Observera att
boken täcker en viss tidsperiod och alltså vi
sar vad som hänt med familjen under den
perioden. Om familjen (eller någon familje
medlem) flyttat in eller ut under perioden
brukar det finnas en anteckning om det.

3.

Följ familjen framåt och
bakåt i husförhörsläng
derna

Om familjen inte flyttat under perioden kan
man följa familjen genom att ta fram hus
förhörslängden för nästa respektive fö
regående tidsperiod. Ibland kan det till och
med finnas sidhänvisningar till föregående
respektive nästa bok. ”G.b.” betyder gamla
boken och ”n.b.” nya boken.
Om familjen flyttat in eller ut under perioden
får man leta upp den nya platsen. Vid flytt
inom församlingen kan det finnas en sidhän
visning, annars får man leta upp den nya
platsen på samma sätt som tidigare. Vid flytt
till/från annan församling står det oftast den
församlingens namn men sällan någon när
mare adress, men det kan man hitta om man
söker i in respektive utflyttningslängden i
den andra församlingen.
På det här sättet kan man följa familjen fram
åt tills föräldrarna avlider och bakåt tills man
kommer till födelse och dopböckerna för
respektive förälder. I dessa kan man hitta
deras föräldrar och kan därmed förflytta sig
ytterligare en generation tillbaka och ut
forska den på samma sätt.

Vad gör jag med in
formationen?
Redan efter ett par timmars letande har du
antagligen grävt fram långt mer information
än du kan hålla i huvudet. En noggrann do
kumentation från allra första stund är därför
helt nödvändig.
Tillsammans med dina upptäckter måste du
skriva ner ordentliga källhänvisningar till de
ställen i arkiven där du hittar information om
dina anhöriga. Detta för att du själv, och
andra som tar del av din forskning, ska kun
na gå tillbaka dit vid behov. En fullständig
hänvisning till kyrkoarkiven kan se ut så här:
Sköllersta (T) Kyrkoarkiv AI:10 Husförhörslängd
(17961800) Uppslag 72
Den innehåller församlingens namn och att
det är kyrkoarkivet som avses. Jag har även
valt att ha med länsbokstaven som här visar
att församlingen tillhör Örebro län. Därefter
kommer beteckningen AI för hus

förhörslängder samt ett ordningsnummer
som anger vilken husförhörslängd inom
Sköllersta som avses. Sedan kommer typ av
handling (här Husförhörslängd) i klartext,
tidsperioden som volymen täcker samt sid
nummer eller motsvarande inom volymen.
Internettjänsterna har dessutom egna identi
tetsbeteckningar för varje bild. Det kan vara
praktiskt att anteckna även den för att lätt
kunna komma tillbaka till bilden, men låt
den inte ersätta referensen ovan. Om ett antal
år kanske just den tjänsten inte finns längre
och då är ju deras bildidentitet ganska vär
delös.
Erfarenheten visar också att man kommer att
vilja återvända till källorna åtskilliga gånger
under sin forskning. Då är det viktigt att ha
noggranna referenser dit. Första gången
kanske du är mest intresserad av att bara
följa en gren bakåt. Senare kanske du vill
återvända till samma källa för att se vad som
hände med barnen etc. Det kan också finnas
anteckningar som du inte helt förstår förrän
du fått ledtrådar via andra källor.
En god idé är därför att utnyttja att man sit
ter vid en dator och spara undan själva
bilderna på hårddisken.

Om du använder
Arkiv Digital
Då är detta mycket enkelt. I sökverktyget
finns ett speciellt kommando: Kopiera > Spa
ra bild . Med det sparar du ned en bild med
samma utsnitt som du just då har på skär
men. Du får också automatiskt ett filnamn
som innehåller den viktigaste informationen
för att identifiera källan. På hårddisken får
du en jpegfil av samma slag som om du
hade tagit en bild med en digitalkamera.

Om du använder
andra tjänster
Då kan du istället göra en s.k. skärmdump.
Klicka med musen (vänster knapp) i det
fönster som innehåller bilden så att du är sä
ker på att det fönstret har fokus. Håll ned
tangenten Alt och tryck samtidigt på
tangenten Print Screen. Då sparas bilden på
datorns klippbord så att du sedan kan klistra
in den (med CtrlV) i ett annat program.
Förslagsvis kan du lägga upp ett Worddo
kument för varje församling som du kommer
in på och klistra in bilderna där. Glöm då in

te att skriva in en källreferens i dokumentet
också så att du vet var bilden kommer ifrån.
Om du vill sitta och forska på biblioteket el
ler på en annan publik dator kan du skaffa
ett litet USBminne för ändamålet och spara
ner bilderna där. Då kan du ta med dig ma
terialet hem.

Om kvalité i
släktforskningen
När man använder gamla källor som normalt
är handskrivna och som har tillkommit i ett
annat syfte än vad vi nu använder dem till är
det viktigt att ha en naturligt kritisk inställ
ning till informationen. Det förkommer fel
som missförstånd, skrivfel vid överföring
från en bok till en annan etc. Ibland är också
informationen helt enkelt otillräcklig för att
man ska vara helt säker på att exempelvis
den person man hittat är den man tror.
Man brukar tala om primära källor som är
upptecknade i nära samband med händelsen
med förstahandsinformation om den och om
sekundära källor som innehåller andra
handsinformation som kanske överförts,
sammanställts eller bearbetats på något sätt.
Det kan vara bra att känna till dessa termer
men lägg inte för mycket möda på att klassi
ficera själva källorna. Det är istället varje en
skild uppgift som man behöver värdera och
bedöma relevansen av. En husförhörslängd
är exempel på en källa som normalt innehål
ler en blandning av primära och sekundära
uppgifter.
Använd hellre ditt sunda förnuft och
följande enkla regel:
Ju mindre tidsavstånd mellan händelsen i
sig och nedtecknandet, desto trovärdigare är
uppgiften.
Det betyder att man noterar de uppgifter
man hittar i husförhörslängder, på CDskivor
m.m. men sedan försöker verifiera dem i käl
lor som ligger så nära respektive händelse
som möjligt. Exempelvis i födelse och dop
boken, lysnings och vigselboken respektive
död och begravningsboken beroende på vil
ken händelse det gäller.
Det är också viktigt att man kan binda ihop
uppgifterna om födelse, vigsel och död så att
man säkert vet att de gäller samma person.

Det kan man t.ex. göra genom att följa perso
nen i husförhörslängderna framåt eller bakåt
i tiden.
Om man inte gör det kan man komma helt
vilse.
Antag att du har hittat en person i en födel
sebok som du tycker passar in på en släkting.
Den källan som du använder är antagligen
helt trovärdig i den meningen att personen
som står där faktiskt har fötts då, men det
säger ju ingenting om att det verkligen är din
släkting. Det kan ju vara en annan person
med samma namn. För att kunna tro på att
det är rätt person måste det finnas mer in
formation om honom som stämmer med din
släkting enligt andra källor. Det kan vara fö
delseår och kanske datum, födelseförsam
ling, familjeförhållanden etc. som stämmer
in. I kyrkböckerna från 1800talet och framåt
finns ofta så mycket information så att man
kan känna sig ganska säker när man följer en
person genom olika källor, men förr eller
senare kommer man i sin släktforskning till
lägen där inte kan vara helt säker.

Dokumentera dina slutsatser
Det viktigaste i sådana lägen är faktiskt att
du använder ditt sunda förnuft och tänker
efter hur uppgifterna kan ha kommit till och
hur säkra de är tillsammans. Dokumentera
hur du kommer fram till dina slutsatser och
hur säker eller osäker du är.
Om du t.ex. lämnar en gren av din släkt ett
tag, för att jobba med något annat, och sedan
återvänder är det stor risk att du glömt bort
att du inte var helt säker på de sista fynden.
Då kanske du lägger ner dagar på att ut
forska en gren ytterligare som kanske inte
alls hör till din släkt.

Husförhörslängd
Edsberg (T)
AI:5 1809  1818

Husförhörslängd
Enåsa (R)
AI:3 1814  1821

Husförhörslängd
Enåsa (R)
AI:1 1778  1810

Husförhörslängd
Karlskoga (T)
AI:14 1806  1810

Här är en serie husförhörslängder som visar mjölnaren Olof Andersson med familj
som flyttar från Karlskoga i Örebro län till Enåsa i Skaraborgs län år 1809 och sedan
vidare till Edsberg i Örebro län år 1815.
Notera Olofs födelsedata: I Karlskoga står enbart födelseår men ingen födelseort. I
Enåsa tror man sig veta att han är född i Karlskoga och senare har man även ett
födelsedatum. Dessa uppgifter går sedan vidare till Edsberg, men hur säkra är dom?
Var fick prästen i Enåsa uppgifterna från? Visste Olof själv när han var född?
Hur som helst finns ingen Olof med dessa födelsedata i Karlskogas födelse och
dopbok. Han visar sig vara född ett helt år senare.

Hur kommer man
vidare?
Nu borde du ha tillräckliga kunskaper för
att kunna göra ett eget försök att leta upp di
na närmaste anfäder i arkiven. Om du efter
det tycker att det här är något för dig så finns
det mycket annat spännande förutom kyrko
arkiven att gräva i. Som ett nästa steg kan jag
föreslå:

Skaffa en bok i släktforsk
ning
(eller låna på biblioteket). Exempel på bra
böcker för nybörjare är:
 Släktforska steg för steg: Per Clemensson,
Kjell Andersson
 Släktforskningens Mysterium: Ewa Johans
son

Gå en kurs i släktforskning
Exempel på kursleverantörer är:
 Matajo Släktforskning i Sollentuna
 Vuxenskolan, ABF eller Medborgarskolan

Gå med i en förening
T. ex. Sollentuna Släktforskare som är an
sluten till Sveriges Släktforskarförbund. Det
ger dig bl.a. rabatt på böcker och CDskivor i
Rötterbokhandeln:
www.rotterbokhandeln.se.
Du får också kontakt med andra släktforska
re och kan utbyta erfarenheter och har även
möjlighet att delta i föredragsaftnar och an
nat som arrangeras lokalt.

Parallellt med detta
bör du ta tillfället i akt att börja intervjua äld
re släktingar som fortfarande är i livet. Leta
också fram gamla fotografier hos föräldrar
och mor och farföräldrar och se till att skriva
ned vad och vilka de föreställer medan nå
gon fortfarande kan tala om det. Här finns
mycket ovärderlig information som annars
riskerar att falla i glömska om du inte tar
hand om den.

www.sollentunaslaktforskare.se

