
Genealogiska Föreningens 

• Introduktion till släktforskning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
  

  
  



Genealogiska Föreningen 

• Riksförening för släktforskning som bildades 1933 
 

• Bibliotek och arkiv 
– Böcker, utredningar 
– Hängmappsarkiv: efternamn och geografisk 

 
• Projekt 

– Digitalisering av klipparkivet 
– Digitalisering av passjournaler 

 
• Uppdragsforskning 

 
• Medlemskap 250 kr / år ger fri tillgång till samlingarna och sökmotorerna på 

websidan samt 4 nummer av tidskriften Släkt och Hävd, mm 
 

• Öppet Hus Lördagen 23 februari 11-15 
– Adress: Anderstorpsvägen 16, Solna 

 



• Tidiga längder för kyrkans kontroll av 
katekeskunskaper, tiondelängder mm 
 

• Växelverkan mellan militära, mantal och 
kyrkans längder 
 

• Johannes Rudbeck, Västerås 
 

• 1686 års kyrkolag 
– Riksomfattande 
– Födda, gifta, in-o utflyttade, döda, husförhör 

 
• Skador 

 
• Återvinning 

 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=johannes+rudbeck&source=images&cd=&cad=rja&docid=eTX-ODMvv-8KzM&tbnid=snm1sqfezyNuNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.historiesajten.se/visainfo.asp?id=8&ei=vzMVUbaSJaf14QSg24H4BQ&bvm=bv.42080656,d.bGE&psig=AFQjCNEDO_P6Ms0IBS2E9TpuK5fg65v08g&ust=1360430391425446




Kom igång med din släktforskning! 

• Kyrkböckerna är främsta källan 
• 70 års sekretess 
• Gammal handstil 

 
• Börja med att prata med nu levande släktingar 
• Använd källhänvisningar så att du hittar 

tillbaka dit där du hittade uppgiften 
• Ta fram din släkthistoria 

 



Malmbäck 

Haurida 

Från CD skivan Sveriges Bebyggelse (Jönköpings län) 1952-57 



SvD från mitten 1930-talet och 
senare även DN, m fl tidningar 





Källor 

Exempel på bra CD skivor 
• Sveriges dödbok 1901-2009 

 
• Begravda i Sverige 1400 (enstaka)-

2012 
 

• Allmänna Barnhuset 1713-1900 
 

• Sveriges Befolkning 1970, -80 -90 
 

• Rotemannen 
 

• Skilda i Stockholm 1794-1916 
 

• Gods och Gårdar 
 

• Kugelbergs tidningsklipp 1888-1904 
 

• Svenska ortnamn 

Exempel på bra websiter 
• Arkiv Digital, SVAR, Ancestry, Rötter 
 
• Genealogiska Föreningen 

 
• Demografisk Databas för Södra Sverige 

 
• Centraka soldatregistret, FamilySearch, 

Scangen, Kindabild, etc 
 

• Google 

Släktforskarföreningar med lokala skivor mm, nedan 
ex på Skånska föreningar 
 
Ängelholms släkt och folklivsforskarförening 
Bjäre Släktring 
Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening 
Eslövsbygdens Släkt- och Folklivsforskare 
Göinge Släkt- och Hembygdsforskare 
Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförening 
Kristianstadsbygdens Släktforskarförening 
Kullabygdens Släktforskare 
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskare 
Landskronabygdens Släktforskare 
Lomma-Burlöv Släkt- och Folklivsforskare 
Lunds Släktforskarförening 
Malmö Släktforskarförening 
Mellanskånes Släkt- och Hembygdsforskarförening 
Staffanstorps Släktforskarförening 
Svalövsbygdens Släkt- och Folklivsforskarförening 
Söderslätts Släkt- och Hembygdsforskarförening 
Västerlens Forskarförening 
Ystadbygdens Släkt- & Bygdeforskarförening 
Åsbo Släkt- och Folklivsforskare 

 

http://www.engelholms-släkt.se/
http://www.engelholms-släkt.se/
http://bjareslaktring.se/
http://www.dalbysff.se/
http://www.dalbysff.se/
http://www.dalbysff.se/
http://www.dalbysff.se/
http://www.esff.se/
http://www.esff.se/
http://www.esff.se/
http://www.esff.se/
http://www.gshf.se/
http://www.gshf.se/
http://www.gshf.se/
http://www.gshf.se/
http://www.hsbf.se/
http://www.hsbf.se/
http://www.hsbf.se/
http://www.hsbf.se/
http://www.ksf-anor.se/
http://www.kullabygdens.se/
http://www.kavlingesof.se/
http://www.kavlingesof.se/
http://www.kavlingesof.se/
http://www.kavlingesof.se/
http://www.sgf.m.se/landskrona/index.htm
http://www.sgf.m.se/landskrona/index.htm
http://www.sgf.m.se/lbsf/
http://www.sgf.m.se/lbsf/
http://www.sgf.m.se/lbsf/
http://www.sgf.m.se/lbsf/
http://www.sgf.m.se/lbsf/
http://www.sgf.m.se/lbsf/
http://lundsslaktforskarforening.se/
http://www.msff.se/
http://www.sgf.m.se/mellanskane/
http://www.sgf.m.se/mellanskane/
http://www.sgf.m.se/mellanskane/
http://www.sgf.m.se/mellanskane/
http://www.sgf.m.se/mellanskane/
http://www.sgf.m.se/mellanskane/
http://www.sgf.m.se/ssf/index.htm
http://www.sloff.se/
http://www.sloff.se/
http://www.sloff.se/
http://www.sloff.se/
http://www.sloff.se/
http://www.sloff.se/
http://www.sshff.se/
http://www.sshff.se/
http://www.sshff.se/
http://www.sshff.se/
http://www.vasterlen.se/
http://www.ystadbygden.se/
http://www.ystadbygden.se/
http://www.ystadbygden.se/
http://www.ystadbygden.se/
http://www.aasbo-gen.com/
http://www.aasbo-gen.com/
http://www.aasbo-gen.com/
http://www.aasbo-gen.com/
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