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Att släktforska
Släktforskning kan bli en spännande resa tillbaka i tiden där man kan
följa släkter och människoöden flera hundra år tillbaka. Släktforskning
ger också en utmärkt bild av samhällets framväxt och dåtidens
händelser och platser.
Det finns många skriftliga källor bevarade i de svenska arkiven, bland
annat kyrkböcker, bouppteckningar, domstolsprotokoll med mera.
Vilken källa man ska använda beror på vilken tidsepok man forskar i
och vilken lagstiftning som gäller för materialet.
Uppgifter ur tryckt material som är yngre än 70 år omfattas av
sekretesslagen. Publicering av digitalt material regleras av
personuppgiftslagen (PUL) och har två tidsgränser, 70 år och 85 år,
beroende på innehåll.

Komma igång med släktforskning
Börja gärna med att ta kontakt med den lokala släktforskarföreningen
eller anmäl dig till en studiecirkel i släktforskning.
Intervjua dina äldre anhöriga och samla in brev, handlingar och foton.
Skriv ned namn och uppgifter om födelse, vigsel, död samt
församlingar där dessa händelser har ägt rum.
När man börjar sin släktforskning i kyrkböckerna bör man veta
födelseår och helst datum på den person man skall börja med, samt i
vilken församling personen är född. Starta med en person som är född
tidigare än sekretessen på 70 år.
Läs mer på vår webbplats:
www.hedemorabibliotek.se/web/arena/slaktforskning

Hur gör jag?
Släktforskning bedrivs i första hand genom att studera kyrkböckerna.
Enligt en lag från 1686 skulle alla präster föra kyrkböcker över sina
församlingsbor där de skulle notera viktiga händelser i en persons liv.
Kyrkböckerna är uppdelade i olika längder för respektive uppgifter.
A Husförhörslängden/församlingsboken
Räknas som huvudbok där uppgifter från övriga kyrkböcker
sammanfördes. Församlingens invånare redovisas hushåll för hushåll,
ordnade efter bostadsort.
B Flyttningslängden
Visar på in- och utflyttning ur församlingen år för år.
C Födelse- och dopboken
I denna bok förde prästen in de barn som föddes och döptes under
året. Uppgifter om föräldrarnas namn och boendeort finns också här.
Detta är ofta den första bok man börjar med i sin släktforskning.
E Vigselboken
Här hittar man lysnings- och vigseldatum samt var de båda personerna
bodde innan vigseln.
F Dödboken
Anger den dödes namn, hemvist, dödsorsak, döds- och
begravningsdatum.
Som komplettering till kyrkböckerna kan man också använda
domböcker, bouppteckningar och mantalslängder.
Tänk på att föra noggranna anteckningar och att ange ur vilken källa
du hämtat uppgifterna. Följ en släktlinje i taget och använd gärna en
ansedel eller antavla för att sammanställa innehållet. Det kan också
vara bra att införskaffa något datorprogram för att ordna och
presentera materialet, exempelvis ”Disgen” eller ”Min släkt”.

Var hittar jag materialet?
Det finns mycket material om släktforskning på biblioteket i Hedemora.
I ”Dalarummet” finns det en forskardator med databaser och samlingar
av böcker och kartor. Datorn kan bokas i lånedisken, 0225-341 83.
Digitala kyrkböcker
Arkiv Digital – digitala färgbilder av svenska kyrkböcker, domböcker
och bouppteckningar.
SVAR – svenska kyrkböcker, folkräkningen och mantalslängder. Även
tillgänglig på alla skolor.
Databaser för släktforskning
Begravda i Sverige – begravda i Sverige, från 1600-talet till 2012
Emibas – uppgifter om 1,1 miljoner emigranter
Emigranten – uppgifter om 1,4 miljoner emigranter
Folkräkningar – 1860, 1870, 1880, 1890, 1900, 1910, 1930
Rotemannen – 5,7 miljoner poster ur Rotemansarkivet 1878-1926.
Smedskivan – personuppgifter om brukssmeder, främst 1700-talet
Soldatregistret – uppgifter om soldater som antagits mellan 1682 till
1901
Svenska gods och gårdar – om gods och gårdar i Sverige 1938-1948
Svenska ortnamn – uppgifter om 410 000 orter i Sverige
Sveriges dödbok – uppgifter om personer som avlidit i Sverige 19012013
Sveriges befolkning – personer skrivna i Sverige 1890, 1970, 1980,
1990
Vallonskivan – antavlor baserat på 120 vallonsläkter från 1600, 1700och 1800-talet fram till 1913
Litteratur & kartor
Biblioteket har en mängd skrifter om hembygden och släktforskning.
Här finns också herdaminnen, matriklar och adelskalendrar.
Fastighetskartor finns som referensmaterial och kan kopieras.

