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Introduktion till släktforskning

Förord
Så du har blivit nyfiken på släktforskning? Trevligt, du är inte ensam, det är ett snabbt
växande fritidsintresse både i Sverige och i andra länder. Att få veta sin egen historia är
både givande och spännande, och det roliga är att man själv kan lägga detta pussel av
släktens och gångna generationers livsöden.
Tanken med det här kompendiet är att du ska få de mest grundläggande kunskaperna för
att komma igång att börja släktforska och därigenom kartlägga din släkts historia. Jag har
skrivit det utifrån vad jag själv en gång i tiden när jag började skulle vilja ha fått veta, även
om det idag finns så mycket mer originalkällor och databaser tillgängliga än vad som fanns
då. Så detta kompendium är helt enkelt en introduktion till släktforskning.
Detta kompendium Introduktion till släktforskning är fritt att kopiera och dela med sig
av, både delar av det eller kompendiet i sin helhet.

Daniel Johnsson
Vimmerby den 29 december 2016
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Att börja släktforska
Ett intresse vaknar…
Att du har börjat läsa min introduktion innebär att du redan har blivit nyfiken på släktforskning,
och kanske kommer det bli ett framtida fritidsintresse för dig. Att börja släktforska är inte svårt,
grunderna lär man sig ganska snart, men det roliga är att man hela tiden lär sig nya saker, och
framför allt hittar nya uppgifter om sin egen släkts historia.
Om du frågar några släktforskare varför de en gång i tiden började forska, så kommer du få
många olika svar. Kanske visste man ingenting om sin farfar, man hade hört någon släktskröna
som man undrade om den var sann, eller så kanske man har hittat några svartvita familjefoton
eller morbrors pärm med släktforskning sammanställd för länge sedan.
På senare år kan man också ha inspirerats av tv-program som Vem tror du att du är eller Allt för
Sverige. Dessutom smyger det sig in reklam från bland annat Ancestry som utlovar en komplett
släkthistoria genom att bara ta ett abonnemang. Orsakerna till att man börjar varierar med andra
ord, men alla står inför samma utmaning – hur börjar man släktforska?

Dina första steg
Rusa inte iväg och beställ flera olika abonnemang och annat det allra första du gör, ett kortare
abonnemang hos Arkiv Digital är en bra start. Läs sedan i lugn och ro igenom denna
introduktion, och ge dig tid att få de allra mest grundläggande kunskaperna först. Det kommer
du tjäna på framöver, och jag lovar, att när du kommer igång på allvar och forskar, så kommer
du snabbt att ta dig ganska långt tillbaka i tiden på kort tid, så det finns ingen anledning till
stress.
Så innan vi börjar kika i kyrkböcker och olika databaser, så har du en första uppgift. Börja helt
enkelt med att fundera på vad du redan vet. Ta ett vanligt kollegieblock och börja anteckna det
du känner till om dina föräldrar, och din närmaste släkt. På sista sidan i detta kompendium finns
ett släktträd som du kan skriva ut och ha som grund till ditt första släktträd om du inte vill rita
ett eget.
Fortsätt sedan med att prata med dina närmaste, be dom berätta vad de i sin tur vet. Var inte
orolig om det finns uppgifter som saknas i närtid eller att de inte riktigt minns, datum och platser
går alltid att komplettera med vid senare tillfälle. Det som är viktigt att anteckna vid dessa samtal
är istället det som inte framgår i kyrkböckerna, själva livshistorierna. Att mormor hade drömmar
om att åka till Amerika, eller hur livet var för din farfars bror Karl när han var liten. Troligen
kommer du i framtiden vilja skapa en släktbok, och det är då du verkligen kommer uppskatta att
du tog dig tid att anteckna historierna.
Passa också på att fråga efter fotografier, dagböcker och gamla brev. Fotografera eller scanna
av dessa, och var noga med att anteckna vem som är på fotografierna, eller vem som har skrivit
dagboken eller brevet.
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Var finns uppgifterna?
Från 1600-talet och framåt var det kyrkan som ansvarade för Sveriges folkbokföring. Prästerna i
städerna och ute i socknarna antecknade vem som föddes, dog, deltog i husförhör och annat.
Dessa böcker har sedan överlämnats för bevaring till landsarkiven. Du har som privatperson
möjlighet att besöka ditt landsarkiv och forska i det källmaterial som finns i deras arkiv. På sida
35 kan du läsa mer om Sveriges riksarkiv.
Men kyrkböckerna finns även till stor del digitaliserade (avfotograferade) och tillgängliga via
tre olika aktörer, Arkiv Digital, SVAR och Ancestry. Som ny släktforskare är min starka
rekommendation att välja Arkiv Digital, då deras bildbibliotek är helt i färg med god skärpa,
medan SVAR och Ancestry har sitt bildarkiv i gråskala respektive svartvitt, vilket gör det svårare
att läsa och därigenom lättare att missa detaljer eller komma på fel spår. Ancestry bör du endast
använda de enstaka tillfällen du vill följa upp personer som utvandrat till exempelvis Amerika.
Arkiv Digital
Riksarkivet (SVAR)
Ancestry

http://www.arkivdigital.se/
http://riksarkivet.se/
http://www.ancestry.se/

Sommaren 1991 tog Skatteverket över Sveriges folkbokföring, och för uppgifter från och med den
1 juli 1991 och framåt är det med andra ord Skatteverket du kommer att få vända dig till. Jag
kommer tillbaka till vilka uppgifter du kan få hos Skatteverket senare i denna introduktion.

Hur ska jag dokumentera min släktforskning?
Från början kan du anteckna i ditt kollegieblock, men ganska snart kommer du inse att det blir
väldigt mycket uppgifter att hålla reda på. De allra flesta väljer då att skaffa ett så kallat
släktforskarprogram, som är ett databasprogram som du installerar på din egen dator. Det finns
många olika program att välja på, och allra bäst är att ladda ner några av de vanligaste och testa
själv innan du köper en programlicens. Mitt råd är dock att välja ett av de svenskutvecklade
släktforskningsprogrammen, MinSläkt, DisGen eller Genney.
Själv tillhör jag minoriteten som inte använder ett släktforskningsprogram, utan använder
Word för att dokumentera. Även det fungerar alldeles utmärkt. Det är också vanligt att använda
ett släktforskningsprogram för att dokumentera relationer och skapa släktträd, medan man väljer
att skriva in livshistorierna i Word.
Efter en tid kommer du kanske vilja dela med dig av ditt resultat till din familj och närmaste
släkt, och det bästa sättet att göra det på är genom en släktbok. Så ha gärna i åtanke att all
information du samlar ihop en gång framöver kanske ska presenteras i tryckt form.

Hur långt tillbaka i tiden kan man komma?
När man berättar för andra (som inte är släktforskare) att man håller på med släktforskning så
kommer alltid frågan, ”Hur långt tillbaka i tiden har du kommit?”. Personligen är inte min
motivering att komma så långt tillbaka i tiden som möjligt, utan att istället försöka skapa så
detaljerade biografier om varje släkting som jag kan. Men det är förstås bra som släktforskare att
känna till hur långt tillbaka man faktiskt kan komma.
Den vanligaste källan är kyrkböckerna. Husförhörslängder förekommer i enstaka socknar i slutet
på 1600-talet, men blir vanliga på bred front först under andra halvan av 1700-talet. Födelsevigsel- och dödböcker brukar finnas från slutet av 1600-talet och framåt generellt sett, även om
det förekommer böcker från 1620-talet framför allt i Västmanland och Dalarna. Sveriges allra
äldsta kyrkobok är dödboken i Helga Trefaldighets församling som börjar år 1608.
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Så vanligt är med andra ord att ta sig ner till de sista decennierna på 1600-talet med hjälp av
kyrkböcker. Därefter kan man med mantalslängder och domböcker ta sig ner till början av 1600talet. Ytterligare några årtionden kan vara möjliga med hjälp av jordeböckerna i vilken alla
bondgårdar och deras ägare bokfördes med början på 1530-talet, men sen tar det slut. Under
1500- och delvis 1600-talet kan det bli mycket antaganden när man påvisar släktförhållanden.
Stöter du på adel i din släkt sån kan du ofta ta dig långt ner i medeltiden, och adelsätterna
finns väl dokumenterade i bokform. Från adel är det också många som kommer in på kungliga
anor, och då kommer man ännu några hundra år tillbaka i tiden. Det är bland annat många i
Sverige idag som är ättlingar (släkt med) till Karl den Store som dog 814, och genom honom kan
man komma ytterligare några hundra år tillbaka i tiden, men sen blir uppgifterna mer osäkra.
Man får också se upp för långt bortom felaktiga utan rent påhittade släktträd. På internet finns
det ena fantasifulla exemplet efter det andra, en del går så långt tillbaka som till guden Oden –
Gaut of Asgard, född i april 215 och kung i Sverige, eller varför inte Adam och Eva från Edens
trädgård – de första människorna enligt sagoboken bibeln. Får man tro fantasifulla personer som
Dan Brown (författare till böckerna om Robert Langdon) så har vatikanen dessutom ett detaljerat
släktträd med alla ättlingar till Jesus Kristus fram till idag.

Ett intresse vaknar… och blir kanske till livslångt nöje
Att släktforska är så mycket mer än att bara skapa
sitt släktträd och samla på namn och datum. När
du blir varm i kläderna kommer du att kunna klä
ditt släktträd med mer fakta om varje person, hitta
både spännande och ibland tragiska livsöden.
Du kommer också att lära dig mycket om Sveriges
historia, vilka livsvillkor och förutsättningar dina
anor hade, ny kunskap utifrån dina egna förfäders
öden.
Men släktforskning skapar även nyfikenhet på
att besöka de platser där förfäderna en gång bodde,
troligen finns flera av gårdarna och torpen kvar där
de levde, och även om bara platsen finns kvar kan
det vara en märklig känsla att exempelvis gå runt
där ens farfar lekte som liten gosse.
Allra roligast är kanske att få träffa avlägsna
släktingar som man tidigare inte ens känt till. Även
om ens farmor är död sedan länge, kanske man får
kontakt med ett kusinbarn till henne, som kan
berätta en hel del om din farmor när hon var yngre
och få ta del av fotografier som du tidigare inte
känt till.

”Att släktforska innebär
en resa genom tiden
tillsammans med sina förfäder”
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Ord i släktforskningen
Dags för lite terminologi
I det här avsnittet går jag igenom några vanliga termer och ord som används flitigt inom
släktforskning, och de är bra att känna till när du kommer i kontakt med andra släktforskare. Är
du ivrig att komma igång, så kan du hoppa över detta avsnitt och läsa det vid senare tillfälle.

Proband

Det är kanske en självklarhet, men vem ska släktträdet utgå ifrån? Många
väljer sig själva, men det är inte nödvändigt. Själv utgår min släktforskning
från min dotter. Den person som trädet utgår ifrån kallas för proband.

Ana

Ana är en släkting som du härstammar ifrån. Man kan även specificera sig
genom att säga anfader vilket är en manlig ana, och anmoder för en kvinnlig
ana. För att krångla till det en aning så när man säger anfäder, alltså plural, så
är anfäder synonymt med förfäder, det vill säga ordet blir då könsneutralt.

Antavla

Släktträdet, eller antavla som det också kallas, är en överskådlig karta över
dina förfäder och deras relationer sins emellan. Efter ett tag inser man snart att
skriva ut alla förfäder i ett släktträd blir en omöjlighet, då redan vid 8:e
generationen så ingår totalt 255 personer. Ett sätt att lätt hitta rätt relationer
mellan anorna är att använda Kekules system där anorna numreras i stigande
ordning. Probanden är nummer 1, dennes far 2 och mor 3, farfar 4 och så
vidare.

3:e generationen:

Farfar
4

Farmor
5

Morfar
6

Mormor
7
2:a generationen:

Far
2

Mor
3
1:a generationen:

Proband
1

Probanden tillhör första generationen. Far och mor till denne blir generation 2.
En del räknar föräldrarna som första generationen, men faktum är ju att du
(om du är proband), dina syskon och dina kusiner också är en generation, och
som trädet är ritat, den första.
Stamträd

Istället för att utgå ifrån sig själv, kan man välja en ana långt tillbaka i tiden och
visualisera dennes ättlingar (barn, barnbarn etc.) vilket kallas för att rita ett
stamträd eller ättartavla.
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Och så lite överkurs…
Har du tänkt på att i engelska språket särskiljer man inte på far och morföräldrar? Där heter både
farmor och mormor grandmother, och farfar och morfar grandfather. För att krångla till det
ytterligare heter farfars far great grandfather. För att tydliggöra om det är far eller morföräldrar
anger man paternal grandfather (farfar) och maternal grandfather (morfar).
När man tar sig bakåt i sin släkt kan man även roa sig med att se hur långt tillbaka i rakt
uppstigande led på faderssidan (farfars farfar etc.) man kan komma, det kallas för patrilinjär
härstamning (eller agnatisk härstamning). Patrilinjär kommer från latinets pater för fader.
Ytterligare synonym för detta är svärdslinje eller farslinje.
Motsvarande på moderssidan (mormors mormor etc.) kallas för matrilijär härstamning.
Matrilinjär kommer från latinets mater – moder. Synonymer är spinnsida eller morslinje.

Kusiner och trasslingar! Något annat man stöter på som släktforskare är naturligtvis
släktskapsord där två personer har gemensamma föräldrar. De två personerna är syskon, men
vad blir i sin tur deras respektive barn och barnbarn till varandra? Kusiner känner du säkert till,
men sen? De följande generationernas släktskap beskrivs med följande ord:

syskon
kusiner
Sysslingar
Bryllingar
pysslingar
trasslingar

De två sista, pysslingar och trasslingar är tillkomna i ganska sen tid, och anses vara skämtsamma
benämningar enligt en del av de lärde. Om man tycker att dessa relationer var lite trassliga, så
ska vi inte gå in på engelskan, där man pratar om 2nd cousin once removed och 3rd cousin twice
removed etc. för det är en hel vetenskap!
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Källor och källkritik
Vikten av att ange källa
Om jag sa att du kunde hoppa över förra avsnittet, så får du absolut inte missa detta, den här två
sidorna är troligen de viktigaste i hela denna introduktion. Även om släktforskning för oss allra
flesta är och alltid kommer att förbli ett fritidsintresse, så är det ändå viktigt att man backar upp
sitt forskningsresultat med korrekt källhänvisningar, det vill säga talar om var någonstans man
har hittat varje enskild uppgift.
Varför då kan man fråga sig? Det finns flera anledningar. Till och börja med, om du inte kan
backa upp dina uppgifter med att ange källa, så är dina uppgifter ett påstående, inte fakta. För
det andra, att ange källa är ett bra sätt för andra som vill bekräfta dina uppgifter, och se om du
har tolkat informationen rätt. Men allra viktigast är att använda korrekta källreferenser för din
egen del! Under de kommande åren kommer du att inse vikten och glädjen av att ha sparat
källreferenser till de uppgifter du hittat. Du kan då snabbt gå tillbaka när du behöver kontrollera
något, och slipper göra om samma tidskrävande sökning i husförhörslängd eller vad det nu kan
vara. Genom att ange källreferenser så kommer du att spara väldigt mycket tid åt dig själv
framöver.

Källreferens till kyrkböcker
De flesta uppgifter du kommer att dokumentera kommer från kyrkböckerna. Nedan är en
källreferens till Vimmerby stads husförhörslängd från 1810:

Vimmerby stadsförsamling AI:4 (1810-1816) Bild 103 / sid 90
Den första delen, Vimmerby stadsförsamling, talar om vilken församling det gäller. Den andra
delen, AI:4 (1810-1816), talar om vilken volym det är, det vill säga den fjärde husförhörslängden,
och att den omfattar åren 1810-1816. Sista delen, Bild 103/sid 90 talar om vilken sida i volymen
det är. Detta är en adekvat källreferens för en kyrkbok.
När du använder Arkiv Digital, så kan du med fördel även inkludera deras AID-nummer,
vilket kan se ut så här:

AID: v24378.b103.s90
Det är ett ID-system unikt för Arkiv Digital, och säger med andra ord ingenting för den som
använder SVAR eller Ancestry. Men för oss som använder Arkiv Digital är den väldigt smidig att
ha med i källreferensen, men se den som ett komplement, och använd inte bara AID som
källreferens. När du är i Arkiv Digital kan du enkelt kopiera ut källreferens genom att trycka
CTRL + ALT + 1 (webversionen) och sedan klistra in den i din dokumentation med CTRL + V.
Gör du det, kommer du märka att du får med ytterligare information, nämligen denna:

NAD: SE/VALA/00419
NAD står för Nationell Arkivdatabas, och VALA för att den fysiska, avfotograferade boken finns
hos landsarkivet i Vadstena. Personligen tar jag inte med denna del när jag anger källreferenser,
men det är en smaksak.
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Andra typer av källreferenser
Men du kommer även att använda många andra källor när du släktforskar. Är uppgiften hämtad
ur en bok, brukar jag ange bokens titel, författare samt utgivningsår. Är det ur en tidning, anger
jag tidningens namn och utgivningsdatum. Är det en muntlig historia du fått berättat för dig, så
skriv helt enkelt; berättat av personens namn och datum.
Ett märkligt fenomen man ser ofta på internet, där folk har publicerat sin släktforskning, är att
man har angivit ett namn som källa till uppgiften, exempelvis Margit Karlsson. Jag förstår
självklart att personen i fråga har fått uppgiften av Margit, men en korrekt källa är det inte, inte
en källa som styrker själva uppgiften i alla fall.

Var alltid källkritisk!
Idag översvämmas vi släktforskare av andras uppgifter via publicerade släktträd på internet.
Men precis som jag säkert har gjort fel här och där i mina slutsatser, så har även andra gjort det.
Träden på internet innehåller fel, ibland rent uppenbara fel som att modern var fyra år när hon
fick sitt första barn, eller att modern varit död i femton år då hon uppges ha fött sitt sista barn.
Sådana fel är lätta att upptäcka, medan andra kan vara svårare.

”Huvudregeln är därför att aldrig lita
full ut på någon annans uppgifter
innan du själv har kunnat bekräfta
dessa med hjälp av originalkällan.”
Andras släktforskning, indexerade register, databaser och påståenden i olika diskussionsforum på internet är alltid påstående tills du själv har bekräftat uppgiften. Därför är det alltid
viktigt att kontrollera andras uppgifter mot originalkällan innan du tar med dessa i din egen
släktforskning. Tyvärr är det allt för många som slarvar med detta, och felaktiga uppgifter sprids
friskt på internet.

Andrahandskällor och tillfälliga källreferenser
Födelseboken som prästen en gång skrev, är en så kallad förstahandskälla. Prästen var med vid
dopet, och är alltså den person som bäst kan åter ange vad som hände. SCB-utdragen som
började föras 1860, är en så kallad andrahandskälla, en avskrift av kyrkoboken. Här kan alltså
personen i fråga ha läst och skrivit av fel. Databasen Sveriges dödbok bygger i sin tur till viss del
på uppgifter ur SCB, vilket gör att den delvis bör betraktas som en tredjehandskälla.
Det är absolut inget fel i att använda databaser, andra- och tredjehandskällor, och ange dessa
som tillfälliga källreferenser. Men ha alltid ambitionen att på sikt verifiera uppgiften mot
originalkällan.
För att lära dig mer om Källor och källkritik kan du läsa Michael Lundholms handbok Källkritik och
källhänvisningar, utgiven 2016 av Sveriges släktforskarförbund (ISBN 9789188341020).

Vi har nu gått igenom lite vad du ska tänka på när du börjar släktforska, men för tillfället tror jag
att det räcker så, du är säkert ivrig på att komma igång på riktigt, så låt oss börja!
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Dopboken
Vi börjar vår resa med första steget där vi gör bekantskap med tre av de vanligaste kyrkböckerna,
dopboken, dödboken och vigselboken. Dessa kallas gemensamt för Ministerialböcker. I dessa
antecknades en människas tre stora livshändelser; födelse, vigseln och döden.
Dopböcker började föras i ett fåtal församlingar i början på 1600-talet, men mer i allmänhet
under 1600-talets slut. Dopboken kallas även födelsebok. I dopboken antecknades från början
endast barnets namn, dopdatum och faderns namn. Dopet var det viktiga, inte barnets
födelsedag. Modern antecknades inte heller då hon inte var närvarande vid dopet. Så småningom
blir dopböckerna mer detaljerade, och vi får då uppgifter om födelsedatum, moderns namn och
ibland hennes ålder, var föräldrarna bodde, och namn på dopvittnen.
Dopen antecknades som regel i kronologisk ordning. Det förekommer dock böcker där så inte är
fallet, så ibland får man leta lite för att hitta den person man söker. Det kan även förekomma att
det finns två dopböcker för samma tidsperiod, då är den ena prästens kladdbok, och den andra
den officiella dopboken. Ofta är en av de två böckerna mer detaljerad, så läs båda för att inte
missa något. Dopboken är primärkälla för födelsedatum och namn då dessa nedtecknades
närmast i tiden från födelsen. Hittar du andra födelsedatum i husförhörslängden, bör du ange
dopbokens födelsedatum, förutsatt att du bekräftat att det är rätt person.

Efternamn
Efternamn i äldre tider förekom inte bland allmogen ute på landet, utan talade istället om vem
som var far till barnet. Hette fadern Arvid, blev andranamnet Arvidsson eller Arvidsdotter
beroende på om det var en pojke eller flicka. Detta kallas för Patronymikon. Det var mycket
vanligt att tilltalsnamn återkom i flera generationer. På landet kopplades man sen ofta samman
med vart man bodde, Nisse i Falla visste alla i socknen vem det var. Det är först i slutet av 1800talet som man börjar behålla ett och samma efternamn i de följande generationerna.
När vi sen går in i städerna blir det lite annorlunda, då kunde man inte ha fem personer som
hette Nils Arvidsson, så där tog man sig ofta ett påhittat efternamn som Lund, Kindström eller
Almgren. Det förekom också att man valde ett efternamn som påminde om platsen där man
bodde, exempelvis förekommer släkterna Wimmerström, Wimmerstrand och Wimmermark i
staden Vimmerby. Även bland hantverkare och soldater var det vanligt med ett taget namn.

Olika namn på samma person
Som du snart kommer märka kan en och samma person anges med flera olika namn genom sitt
liv. I dopboken kan det stå Christina, men i husförhörslängderna Stina. Smeknamnet Stina fick
flickan säkert som liten, och var det enda namnet hon hört om sig själv och blev det namn hon
använde. Vanligt folk hade inte tillgång till kyrkböckerna som vi har och visste inte vad som stod
i dopboken. I äldre tider var det därför också vanligt att man inte visste när man var född. Istället
för att fira födelsedagen som idag, så firade man sin namnsdag.
När du stöter på olika namn, så är min rekommendation att ange det som står i dopboken – det
namn som föräldrarna ville att barnet skulle ha, men anteckna även andra förekommande namn,
de namn som personen sen använde under sitt liv.
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Lönneberga CI:2 (1729-1828) Bild 11 / sid 13 (AID: v35355.b11.s13)

Exempel ur Lönneberga födelsebok år 1731: d(en) 13 Januari klåckan 10 om dagen föddes Pähr
Amundssons dotter i Nymåla döptes den 17de Ejusdem (samma månad), och kallades Karin. Härefter följer
dopvittnen, Sold(at) Jon Spaak, Jöns i Målarp, Johan ibidem, Gudmund ibidem, dräng Nils i Låtebo, hustru
Brita i Nymåla, hustru Margta (Margareta) i Katebo, pigan Ingeborg i Östantorp, piga Brita i Nymåla.
Här får vi veta att Karin föddes klockan 10 om dagen, att klockslag är angivet är inte helt
ovanligt, men en rolig detalj. Som du ser omnämns inte modern, detta för att hon inte var
närvarande vid dopet. Ejusdem betyder samma månad, och ibidem samma plats. Hustru var
epitet för maka till bönder och torpare, medan fru var förbehållet kvinnor gifta med adel, präster
och annat fint folk, så både Brita och Margareta var bonde- eller torparhustrur.
Men vad hette då modern till Karin, hon som inte alls omnämns? Karin hade en äldre bror,
Jacob född 1728, och där står hustruns namn Maria, efternamnet är dock okänt. Kontrollera dock
att Maria inte dog innan Karin föddes, så Karin och Jacob bara var halvsyskon.
Ett av vittnena, Jon Spaak anges vara soldat, kan även Karins far Pähr ha varit soldat? När han
dog 13 juli 1774 angavs han vara bonde, men det var ju hela 43 år senare. Då första husförhörslängden skrevs först 1788 för Lönneberga, så får vi istället söka svaret i mantalslängden. Där ser
vi att fadern inte är soldat, däremot fanns det vid den tiden en soldat i Nymåla som hette Måns.

Vem är rätt person?
Det är inte alltid så lätt att direkt hitta rätt person i en födelsebok. Man kanske har namnet Lena
Karlsdotter och att hon ska vara född 1823. När man tittar i aktuell födelsebok för året 1823 så
kanske man hittar en Lena, med en far som hette Karl, men ta det inte för givet direkt att det är
rätt barn du hittat. Sök igenom hela året, kanske finns det även en Helena dotter till en Carl, som
också kan vara rätt person. Enda sättet att veta vilken flicka som är rätt är att följa barnen framåt i
tiden i husförhörslängderna. För att krångla till det ytterligare så kanske födelseåret man har är
felaktigt, egentligen var rätt Lena född 1822, och inte 1823. Det gäller alltså att vara noggrann och
systematisk när man letar i dopboken. Men tro mig, det är ett kul detektivarbete.

Anförlust
Fram till år 1845 var kungen tvungen att godkänna kusingifte i Sverige, därefter blev det tillåtet.
Att två kusiner gifter sig var inte helt ovanligt förr, men det innebär ju att de har gemensamma
anor. I ditt släktträd på just den grenen kommer det med andra ord inte bli lika många unika
anor som det annars skulle ha blivit, och detta kallas för anförlust.
13
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Var är personen född?
Första tiden när man börjar släktforska så kan det
vara svårt att tyda äldre tiders handstilar, även så
sent som i husförhörsböckerna från 1800-talet. När
man har hittat rätt person i födelseboken så är det
intressant att läsa ut vart i socknen denne är född.
Men vad gör man när man inte kan klura ut vad
det står fullt ut?
Ta exemplet Carl, född 30 januari 1723 i Djursdala
socken i Småland. Kanske klurar man ut att
födelseplatsen slutar på -um… Ta då ortregistret
till hjälp som brukar finnas först i husförhörslängden, maskinskriven av landsarkivet.
Sök igenom alla platser och se vilka som slutar på -um. I detta fall var det lätt, endast ett ord
matchade, nämligen Hallersrum, och när man vet om det, så blir det också lättare att läsa ut orten
själv.
Men om man nu bara vet att personen är född i ett torp som heter Buskebo och att det låg
någonstans i Kalmar län? Då finns det ett register på internet som heter Ortnamnsregistret:
http://www2.sofi.se/SOFIU/topo1951/_cdweb/index.htm
Klicka på sök, och ange Buskebo i fältet ortnamn och tryck på Sök. Vi får nu upp en resultatlista i
vilken vi ser att det finns tre socknar som det har funnits en plats som heter Buskebo, nämligen i
Döderhult, Tveta och Södra Vi, genast blir det lite enklare att hitta rätt.

Oäkta barn
När du letar i födelseböckerna kommer du snart att stöta på beteckningen oäkta barn, vilket
betydde att barnet var fött utan att föräldrarna var gifta eller var trolovade. Det var en skam förr
att föda ett oäkta barn, och dessutom blev livet hårt för den mor som skulle ensam försörja ett
barn. Var det en piga som blev gravid, hade bonden rätt att halvera hennes lön, eller helt enkelt
avskeda henne.
Fram till och med 1864 var det dessutom straffbart att ha sexuellt umgänge innan man var gift
vilket kallades lönskaläge, eller om en av de båda var gift kallades det hor. Oäkta barn saknade
också arvsrätt fram till 1866, då fick de en viss arvsrätt efter sin mor. 1905 fick oäkta barn full
arvsrätt efter modern, men först långt senare, år 1970 fick de full arvsrätt efter fadern.
Är barnet antecknat som oäkta, är som regel inte fadern angiven i kyrkboken. Detta skapar
naturligtvis problem att ta sig vidare på just den släktgrenen på faderns sida, men det finns en
hel del andra källor man kan använda sig av då, och jag rekommenderar dig att läsa Elisabeth
Reuterswärds handbok Fader okänd (ISBN ISBN: 9187676575)

I min artikel När du vill veta lite mer om Dopboken kan du läsa mycket mer om dop förr i tiden.
Artikeln hittar du på min blogg; Anforskning.wordpress.com
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Dödboken
I Dödboken eller begravningsboken som den också kallas skrev prästen in de församlingsmedlemmar som han begravt. Äldre tiders dödböcker var som regel blygsamma med
information, oftast bara begravningsdatum, namn och möjligen boendeort och yrke. Var det ett
barn som dog fick man ibland inte ens namnet. Exempelvis skrev prästen i Södra Vi dödbok 1697;
d. 3 januari Pär Nilssons barn…

Lönneberga CI:2 (1729-1828) Bild 316 / sid 625 (AID: v35355.b316.s625)

Här ett exempel ur Lönneberga dödbok år 1729: ”d(en) 16 Maj, klåckan 3 om morgonen, afsomnade
Måns Westerberg lilla och späda son, Lars i Kättelsebo, begrofs d(en) 26 ejusdem, och var allenast ett dygn
gammal.” Här fick vi veta namnet på barnet, och även om dödsorsaken inte är angivet, så kan vi
av prästens ord dra slutsatsen att barnet troligen var för tidigt född.
Senare tiders dödböcker är mer innehållsrika. Där kan man få veta både döds- och
begravningsdatum, namn, vart personen bodde, dödsorsak, åldersuppgift och ibland till och med
en kortare biografi.
Åldersuppgiften kan vara angiven med ett antal år, men även antal månader och dagar i vissa
fall. Man ska då ha i åtanke att det är den födelseuppgift som prästen haft vetskap om som han
räknar ifrån, är den fel så blir uträkningen fel.
När man hittar släkt i de allra äldsta dödsböckerna, så är de med stor sannolikhet födda innan
födelseboken började föras. Då kan man med åldersuppgiften räkna ut ungefär när personen var
född, men om du gör det, anteckna vid födelseåret att det är en framräknad uppgift. En annan
viktig källa då någon dör är bouppteckningen.
Under 1700-talet började som regel även dödsorsak att antecknas i dödboken. Förr i tiden
hade man andra benämningar på sjukdomarna, exempelvis hette hjärnblödning blodslag och
tuberkolos svinsot. Ibland kan en och samma benämning motsvara tre, fyra olika sjukdomar, så
det är inte alltid så lätt att avgöra exakt vad personen dog av, även om det står angivet. Min
rekommendation är därför att alltid ange den äldre benämningen som dödsorsak, och sedan ange
vad det troligen motsvarar idag inom parantes. På sida 39 har du en lista över de vanligaste
sjukdomsbenämningarna från gångna tider.
Dessutom får man tänka på att det ofta var prästen och de närmast anhöriga som försökte
avgöra dödsorsaken, det var inte alltid det blev rätt, att det som står i dödboken verkligen
motsvarar den faktiska dödsorsaken.

I min artikel När du vill veta lite mer om Dödboken kan du läsa mycket mer om begravningar
förr i tiden. Artikeln hittar du på min blogg; Anforskning.wordpress.com
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Avslutningsvis som ett exempel på längre och mer detaljerad dödsnotis går vi till Hycklinge
socken år 1858. Sju år tidigare brann det i kyrkan och merparten av kyrkböckerna gick förlorade.
Kanske ville prästen kompensera för detta, och skrev ganska detaljerade kyrkböcker åren
framöver. 1858 dog Margaretha Carlsdotter i Mörby, 76 år gammal. Om henne skrev prästen;
”Inhyses, Född 1782 2 mars i Flytthem. Föräldrar: brukaren Carl Carlsson och Kerstin Jönsdotter.
Gift 28 mars 1804 med hemmansegaren Axel Abrahamsson i Mörby. I äktenskapet 4 barn deraf 2ne
döttrar lefva. Natten mellan Tisdagen och onsdagen klockan 10 utbrast eld i boningshuset under de
gamles djupaste sömn. Mannen som vaknade vid braket och fräsandet af elden som härjade i
mellandelen af byggnaden sprang upp ur sängen och vid öppnandet af stugudörren möttes af de
inrusande lågorna. Hustrun son i förskräckelsen tog vägen åt den vanliga utgången områddes af
lågorna och nedföll och mannen, hvilken skyndade att draga sin hustru ur elden, fattades tillika af
elden. Bägge svårt skadade af många och djupa brännsår, kommo genom köksfönstret ut ur det
brinnande huset. I blotta linnet, som till det mästa blef förtärdt af lågorna, blefo de så förbrända, att
hustrun följande dagen på aftonen afled och mannen efter all sannolikhet snart följer henne efter.”
Hycklinge C:2 (1851-1860) Bild 65 / sid 533 (AID: v37859.b65.s533)

Vi får här inte bara veta vilka som var Margaretas föräldrar, utan även den dramatiska natten
som hon ådrog sig så svåra brännskador att hon senare avled den 10 mars. Begravningen hölls
fyra dagar senare, men vid den var troligen inte maken Axel närvarande, då han själv var svårt
brännskadad. Axel dör den 4 april ”efter 3ne veckors svårt lidande och stora plågor af de
brännsår han erhöll vid branden”.

Vigselboken
I Vigselboken kan du läsa om när man har gift sig. Du kan se vigseldatum, mannens och
kvinnans namn, samt varifrån de kom. Andra uppgifter som kan förekomma är vilka dagar
lysning skedde, det vill säga då prästen berättade för församlingen att ett bröllop skulle ske.
Vigsel skedde som regel i den församling som kvinnan bodde i.
En annan uppgift som kan finnas är information om morgongåva. Morgonen efter bröllopsnatten fick kvinnan en gåva av mannen som kunde vara mark eller egendom och som skulle tjäna
som pension om mannen dog före kvinnan.
Till skillnad från idag säger vigseldatumet oss något, oftast var det nu som mannen och kvinnan
flyttade ihop för gemensamt boende, och det är runt denna tid du kan börja leta efter barn till de
båda. Självklart kan de ha fått barn innan vigseln vilket förekom, men man får tänka på att på
den tiden var det straffbart att få barn utanför eller före äktenskapet.

I min artikel När du vill veta lite mer om Vigselboken kan du läsa mycket mer om vigslar förr i
tiden. Artikeln hittar du på min blogg; Anforskning.wordpress.com
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Husförhörslängden
En av de uppgifter prästerna hade förr var att en gång om året förhöra alla i socknen om deras
bibel- och läskunskaper. Det var viktigt att församlingens medlemmar kunde läsa, annars kunde
de ju inte ta till sig bibeln och bli goda kristna. Husförhör blev lagstadgade år 1726. Vid förhören
skulle alla delta, uteblev man kunde man bli straffad. Husförhörslängden är en fantastisk källa
och det är den som ger oss den röda tråden när vi följer en person genom livet.
Husförhörslängden är primärkälla för vilken gård/fastighet personen bodde på och
personens kristendomskunskap samt läskunnighet. Alla andra uppgifter så som namn, födelseoch dödsdatum etc. är sekundära uppgifter som bör kollas mot födelse- och dödsbok. Det är inte
alls ovanligt att framför allt födelsedatum och födelseort kan vara felaktiga, men även
dödsdatum kan vara felaktigt angivet.
Husförhörslängden är indelad efter rote, och därefter gårdsvis. Fanns det små torp och
backstugor på bondgårdens eller bondbyns ägor angavs dessa på de följande sidorna efter
bondgårdens hushåll.
Som regel finns det ett register över alla torp och gårdar längst fram i boken med sidhänvisningar. Då går det snabbt att hitta rätt. Ibland står det i anteckningar GB 94, vilket betyder
Gamla Boken, sida 94, alltså föregående husförhörslängd. På motsvarande sätt betyder NB Nya
Boken (nästkommande husförhörslängd). Ibland saknas register och hänvisningar helt och hållet,
då är det inget annat än att börja bläddra igenom hela boken.
Församlingsboken. I slutet av 1800-talet upphörde tvånget att delta i husförhör, och i och med
den kungliga förordningen från 6 augusti 1894 ersattes husförhörslängden med församlingsboken. Församlingsboken ser i mångt och mycket likadan ut som husförhörslängden och den
fördes ända fram till den 30 juni 1991. I församlingsboken fanns det fortfarande förtryckta
kolumner för kristendomskunskap, om man begått nattvard och bevistat husförhör, även om den
sista kolumnen sällan är ifylld i de nyare böckerna. Den 1 juli 1991 tog Skatteverket över Sveriges
folkbokföring.
Det är vanligt att en person är överstruken i husförhörslängden. Det finns två orsaker,
antingen har personen avlidit, eller så har personen flyttat. Flyttade personen eller familjen inom
församlingen så står som regel en sidhänvisning. Ibland använde prästerna förkortningen p.
vilket är pagina, latinska ordet för sida. Lämnade man däremot socknen och flyttade till annan
ort, så kan man använda sig av in- och utflyttningslängderna. Även dessa skrev årsvis och i
kronologisk ordning.
I husförhörslängderna stöter du på många olika titlar, två av de vanligaste är dräng och piga,
vilket kanske för tankarna till Alfred och Lina i Katthult, två personer i tjänst hos bonden. Men
dräng kunde även betyda yngling, ung man och till och med ogift hemmason. På motsvarande
sätt kunde piga även betyda ung ogift kvinna eller ogift hemmadotter.

I min artikel När du vill veta lite mer om Husförhörslängden kan du läsa mycket mer om
husförhöret förr i tiden. Artikeln hittar du på min blogg; Anforskning.wordpress.com
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Exempel på husförhörslängd
Vi ska nu kika på ett exempel ur en husförhörslängd. Den 14 april om våren 1891 föds flickan
Anna Adina i Horn. Den första husförslängden hon är med i är Horn AI:9 (1886-1890) på sida 32:

Här ser vi familjen samlad. Stället de bodde på var Gatkullen, ett litet soldattorp under Brunebo
Lillegård. Överst står fadern, Grenadjären Sven Sörling född 1856. Därefter hustrun, Hulda
Nilsdotter även hon född 1856. Sedan kom barnen i kronologisk ordning, och vi ser att Anna
hade en äldre bror, Karl. Vi ser också att föräldrarna gifte sig den 26 oktober 1882.
Anna hittar vi i födelsebok Horn C:9 (1882-1894) på sida 59. Här kan vi utläsa att hon döptes den
26 april, och var Sven och Huldas fjärde barn. Två barn har alltså redan dött när dottern Anna
föds.
För att följa familjen framåt i tiden, så går vi till nästkommande husförhörslängd, Horn AI:10
(1891-1895) sida 28:

Här ser vi att då Anna är fyra år gammal får hon en lillasyster 1895 som döps till Ester Charlotta.

18
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Lita aldrig på födelsedatum i husförhörslängden!
En grundregel för släktforskare: Lita aldrig på det födelsedatum som är angivet i husförhörslängden! Jag tänkte berätta hur jag löste fallet med Döfva Maja i Vimmerby. Gumman dog den 1
augusti 1887, då boende på Båtmansbacken nr 2.
I den sista husförhörslängden står det att Christina Maria är född 22/10 1809 i Vby (Vimmerby). I
födelseboken kan vi se att det finns en Stina Maja född den 22 oktober, dotter till Anders Tillberg
och Sara Jonsdotter. Nog vore det lätt att anta att det är rätt och skriva in dessa uppgifter i sitt
träd, eller hur? Men vänta lite, vi ska inte ha så bråttom utan vi följer Christina bakåt i tiden
genom husförhörslängderna.
I föregående volym AI:13 (1862-1870) sida 17 kan man se att Christina 1847 flyttade in från Eksjö.
Men vi ser även en annan intressant detalj. Prästen har först skrivit Södra (Södra Vi) som
födelseort, och sedan strukit över det och skrivit Vimmerby.

När vi hittar Christina i Eksjö sfs volym AI:21 (1841-1845) sida 28 så ser vi att födelseorten är
angiven till S. Wi (Södra Vi). När vi följer Christina ännu längre bakåt i tiden så kommer vi
tillbaka till Vimmerby som hon lämnade 1841. Här står hon också angiven som född i Södra Vi.
Slutligen när vi följt Maria i böckerna kommer vi till Vimmerby sfs AI:7 (1829-1836) sida 103:
Här bor hon hos arbetskarl Lars Andersson, och ser ni tredje personen, Anna Andersdotter?

Framför henne står det sys(ter). Intressant då även vår Maria heter Andersdotter i efternamn.
Kan det vara hos sin bror som Maria bor? Lars Andersson, född 5 maj 1799 i Djursdala är son till
Anders Månsson och Stina Larsdotter. Systern Anna född 22 mars 1817 i Vimmerby är även hon
dotter till Anders och Stina. Men vår Maria då? Söker vi i Södra Vi födelsebok efter en Maria
dotter till Anders Månsson och Stina Larsdotter så hittar vi en sådan född den 31 mars 1807.
Så i husförhörslängd Vimmerby sfs AI:5 (1816-1824) sida 99 ser vi hela familjen samlad. Här har
vi sonen Lars Magnus som Maria bodde hos senare i livet, lillasystern Anna och några syskon till
förut Maja Stina själv född 1807. Från att ha varit ett solklart fall att Maja Stina skulle ha varit
dotter till Anders Tillberg och Sara Jonsdotter född 1809 i Grägarp Vimmerby, så har vi nu
kommit till slutsatsen att hon istället är dotter till Anders Månsson och Stina Larsson född 1807.
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Men för att vara riktigt säker på vår sak, så bör vi se vad som hände med den lilla flickan som
faktiskt föddes den 22 oktober i Grägarp. Hon finns med första gången i volym AI:6 sida 197,
men det är i nästkommande volym, Vimmerby sfs AI:7 (1810-1816) sida 427 som vi hittar den
information vi söker. Maja Stina är struken och angiven som död.
1813 drar rödsoten återigen in över Vimmerby och skördar sina offer. Bonddottern Maja Stina i
Grägarp dör av rödsoten den 26 september och begravdes två dagar senare, källa Vimmerby sfs
CI:5 (1756-1824) sida 891. Med detta fall vill jag poängtera hur viktigt det verkligen är att följa en
person genom varje enskild husförhörslängd för att man ska vara säker på att det verkligen är
rätt uppgifter man skriver in i sitt släktträd.

Mantal
Ganska ofta kan man se exempelvis 1/2 mantal, eller 1/8 mantal skrivet vid gårdens namn.
Mantal var ett mått på hur mycket gårdens åkrar, ängar, fiskevatten och skog gav. Man kan
därför inte direkt översätta mantalsstorleken till någon specifik storlek på gårdens areal. På 1600talet motsvarade 1 mantal lika mycket avkastning som kunde försörja en familj. Då jordbruket
moderniserades fick man också ut mer av jorden, och på 1800-talet är det vanligt med 1/8, 1/16,
1732, eller till och med 1/64. Både 1/4 och 1/8 kunde nu gott och väl försörja en familj. På 1800talet var en gård på 1 mantal en stor och rik gård. Mantalet ger med andra ord en anvisning om
vilka möjligheter familjen hade att försörja sig.

Rotar och kvarter
Den allra innersta samhörigheten var förr som nu familjen. Nästa gemenskap var hushållet, i
vilket familjen och tjänstefolket ingick. Gårdarna delades sedan in efter rote, som fyllde flera
syften. Det kunde vara att roten skulle stå för kostnaden att utrusta och försörja en rotesoldat, det
vill säga en knekt (fotsoldat). Men rotarna kunde även vara husförhörsrotar eller fattigvårdsrotar.
Roten var ett sätt att skapa smågrupper i socknen och fördela utgifterna rättvist. Socknen i sin
tur, var nästa gemenskap. Varje socken hade sin egen kyrka och begravningsplats. Socknen
styrdes av sockenstämman. Flera socknar tillsammans bildade härader. Det var i häradstinget
man fick stå rannsakning om man hade gjort något som bröt mot lagen. Även städerna hörde till
häradet, men var du borgare (bodde i en stad) så var det istället inför rådhusrätten som du fick
stå vid begånget brott. Städerna delades ofta upp i kvarter istället för rotar. Slutligen fanns
slottslänen (kallades även fögderi), som var stora geografiska områden i Sverige, som skulle
bidra till underhållet av en borg. Slottsfogden var utsedd av kungen, och var den man som såg
till att allmogen – bönderna – betalade sin skatt, mantalspenningen.
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När personen plötsligt försvinner
Som regel angav prästen vart en person tog vägen när den ströks i husförhörslängden, antingen
att den flyttade och då vart, eller att den dog. Men självklart förekommer det fall då prästen inte
antecknat något. Går vi tillbaka till 1700-talets husförhörslängder är det vanligt förekommande
att det inte alls angavs något. Hur gör man då för att hitta en person som har försvunnit?
1. Börja med att läsa igenom dödboken och flyttlängden (om sådan finns) för den närmaste
tiden från det att personen försvann.
2. Sök igenom hela den aktuella husförhörslängden och även nästkommande volym. Det är
inte ovanligt att personen dyker upp på en annan gård i samma socken, i samma eller
efterföljande husförhörslängd. För prästen var det en självklarhet vart personen flyttade
inom socknen och ansåg troligen inte att en anteckning behövdes. Hur skulle han kunna
veta att så många skulle sitta och läsa det han mödosamt skrev för så länge sedan?
3. Är det under 1800-talets senare del eller början på 1900-talet, sök i någon av databaserna
för Sveriges befolkning, och spåra sedan personen bakåt i böckerna för att fylla igen
luckan.
4. Äldre personer kan flytta hem till ett av sina barn i en annan socken, följ därför barnen
om du inte redan gjort det när föräldrarna försvinner.
5. Läs bouppteckningen, i den anges alltid var respektive barn bodde om det inte var bosatt
i samma socken som föräldern bouppteckningen var upprättad för.
6. Ingen sökträff än så länge? Då är det dags att börja söka i flyttlängder och husförhörslängder i närliggande socknar och städer. Självklart blir det mycket bläddrande och
letande, men man kan ha tur och hitta det man söker.
7. Kolla häktningslistor och domböcker, det kan vara så att personen hade utfört något brott
som var så allvarligt att denne blev avrättad. Avrättade personer antecknades sällan i
dödböckerna.
8. Avslutningsvis, googla! Chansen är god att någon redan har forskat om samma person
och hittat lösningen på försvinnandet. Men som vanligt, hittar du en sådan uppgift så ta
dig tiden att kontrollera att den släktforskarens slutsatser är korrekta.

Exempel på tidig flyttlängdsanteckning, denna från Lönneberga socken år 1732:

Lönneberga CI:1 (1688-1730) Bild 154 / sid 303 (AID: v35354.b154.s303)

Flötta Nils Wibom, med sin hustru Ingeborg Nilsdotter: Item Olof Eriksson med sin hustru Karin
Pehrsdotter, bägge ifrå Södra Wi Sockn, til Bockafall.
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Att tyda gamla texter
Vi har nu gått igenom några av de vanligaste kyrkböckerna som man använder när man
släktforskar. Det går också ganska fort att ta sig bakåt några generationer och komma ner till
1700-talet, och det är då man upptäcker att det börjar bli ganska svårt att läsa handstilarna. Här
ett exempel från Gamleby 1740-57:

Gamleby AI:2 (1740-1757) Bild 27 / sid 37 (AID: v22149.b27.s37)

Torp. gl. (gamla) Biörnsdalen. Båtsm. (båtsman) Anders Lustig, hustru Birgitta Olofsdotter, dottren
Maria, dottren Karin, inhyses Margreta.
Går vi ännu längre tillbaka i tiden, så har vi ett annat exempel här från Vimmerby stads födelsebok från 1683:

Vimmerby stadsförsamling CI:2 (1683-1702) Bild 159 / sid 363 (AID: v41464.b159.s363)

Maj
Juli

20 dito
30 dito
1 dito
8 dito

Nils dotter i Ählåkra Brita
Eriks son i Grysseboo Oluf
Knuts dotter i Toobo Ingebor(g)
Mr. Hindricks son i staden Christian
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På 1600- och 1700-talen skrev man med den så kallade tyska handstilen, eller nygotiska som
den även kallas. Dessutom är det då som nu, varje person hade sin egna, personliga handstil. De
äldre stilarna är inte lätta att läsa till en början, och tillåt dig att ta god tid på dig för att knäcka
denna läskod.
Sveriges släktforskarförbund har gett ut handboken Läsebok för släktforskare skriven av
Henrik Anderö och Elisabeth Thorsell vilken är ett utmärkt hjälpmedel för att bli duktigare på
prästernas tidigare handstilar.
När du ber andra om läshjälp och får svaret, ta dig tiden och jämföra bokstav för bokstav, så
kommer du lära dig tyda handstilar mycket fortare. Personligen accelererade jag mina kunskaper
mest när jag började läsa domböcker vilka innehåller mycket mer varierande texter än vad
födelse- och dödböcker gör.
Förutom att själva handstilen blir svårare att läsa ju längre tillbaka i tiden vi kommer så finns
det andra aspekter som gör att det blir svårt att tyda. Äldre stavningsformer på namn och ord
förekommer – några stavningsregler fanns egentligen inte, utan ofta skrevs orden så som de
uttalades, var det något officiellt dokument skulle det naturligtvis användas lite mer strikt och
omständigt språk. Så här lät det när mantalslängden skulle undertecknas i Vimmerby stad 1720:
”Så wara rätt angifwit och antecknadt, och att wij wid wåra siälers saligheet, så mycket och
witterligit är, ingen underdölgdt eller låtit af längden utesluta som mantalspengar bör, bekräfte
jemte stadens sigill, med wåra nambe underskrifwende af Wimmerby den 13 Februari år 1720.”
Slutligen var det populärt att under 1600- och 1700-talen blanda in latinska ord lite här och där
i texterna. På sida 39 har du en lista på de vanligaste latinska orden som förekommer i
kyrkböckerna. Men böckerna är även fulla av olika förkortningar, vilka av några här följer:

afsk
b
b.d.
b.s.
br
dr
e/enk
f
fr
g
gf
gl

avskedad
bonde
bådas dotter
bådas son
(jord)brukare
dräng
änka/änkling
far eller flicka
frälse
gift
gårdsfolk
gamle/gammal

gm
h
hd
hn
hsm
inh
kh
kr
og
sk.hem
sn
t
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gårdsman
herr eller hustru
härad
hemman
husman
Inhyse
kyrkoherde
krono
ogift
skattehemman
socken
torp
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Alla på landet var inte bönder
När jag en gång i tiden började släktforska, och det inte stod specifikt vad en person som levde
ute på landsbygden var, så skrev jag alltid bonde, i den mening att de brukade jorden, detta på
grund av okunskap. Faktum är att det fanns väldigt många olika typer av personer som brukade
jorden, allt från den rika bonden, till torpare, och fattiga backustugusittare. Ett bra tips för att
veta vilken typ av jordbrukare familjen var är att kika i födelseboken, där fadern ofta är angiven
med rätt epitet.
Skattebonde

var en hemmansägare som brukade skattejord. Det vill säga han
arrenderade och betalade årlig skatt till kronan och staten.

Frälsebonde

var en jordbrukare som arrenderade en gård ägd av en adlig
person. Arrendeavgiften bestod både av pengar och natura så som
smör, ost och kött. Dessutom var frälsebonden tvungen att göra
dagsverken vid adelsmannens gård. Till skillnad från
skattebonden så hade inte frälsebonden någon rösträtt i riksdagen.
Frälsebondens kontrakt var som regel mellan fyra och åtta år.

Kyrkobonde

var den som arrenderade sin mark av kyrkan. Även detta arrende
betalades årligen till biskopen eller klostret. Kan även kallas för
biskopsbonde eller klosterbonde.

Torpare

arrenderade en liten del mark av en storbonde. Det var normalt att
det låg ett flertal torp under varje större bondgård. Arrendet
betalades i ett antal dagsverken, oftast i samband med
höstskörden. Arrendeavtalen var långa, ofta 10-50 år.

Skattetorpare

Skillnaden från vanliga torpare var att arrendet betalades till
största del med kontanta medel.

Statare

Jordbrukare som anställdes som arbetare vid de större gårdarna,
och som fick merparten av sin lön i natura (mat, brännvin, säd).
Statarkontraktet var som regel på ett år, och under sista veckan i
oktober kunde man söka jobb på ett nytt ställe. Statare var mer
vanligt förekommande i södra Sverige.

Krononybyggare

var människor som sökte lyckan i Norrland där de bröt ny jord
tilldelad av staten. Det var ett hårt liv, och jorden gav sällan så
mycket. Det var inte ovanligt att man misslyckades och lämnade
sitt kronotorp.

Backstugusittare.

Vi är nu långt ner på den sociala stegen. Backstugusittaren var
mycket fattig, och levde i en enkel backstuga på någon annans
mark alternativt på allmänningen. Backstugusittaren kunde ha ett
litet potatisland, men inte mycket mer. Oftast försörjde man sig på
hemslöjd eller tillfälliga arbeten.

Inhyseshjon

var en person som inte längre kunde arbeta och oftast var äldre
och kunde dessutom ha någon form av funktionsnedsättning.
Personen placerades av socknens fattigvård som inhyses hos en
familj mot ersättning.

Undantagshjon

var de åldrande föräldrarna i ett hushåll som lät den äldsta sonen
ta över gården och dess bruk, och själva flyttade in på den lilla
undantagsstugan på gården.
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Bouppteckningen
Få händelser dokumenterades så detaljerat som döden. I dödboken kan man ibland hitta små
biografier över de som har dött. Men en annan källa som ger ännu mer information om hur livet
på gården var just i det ögonblick som döden inträdde är bouppteckningen.
Den 31 mars år 1890 dör Sven Sörlings far, Gustaf Svensson i Brunebo, Horn församling. Går vi in
på bouppteckningar under Horns församling ser vi att längst ner finns tre volymer innehållande
ett bouppteckningsregister. Dessa är skrivna i bokstavsordning. Efter lite bläddrande hittar vi
Gustaf:

Längst ut till höger står vilken volym Gustafs bouppteckning finns med i, FIIIa:123, och den
börjar på sida 395. Tyvärr förekommer det att register till bouppteckningar saknas, och då får
man själv leta i volymerna. Detta är tidskrävande, då de inte är ordnade i kronologisk ordning.
Har man otur kan en bouppteckning dyka upp först två-tre år efter dödsfallet, och har man riktig
otur så finns inte bouppteckningen bevarad eller så upprättades det inte någon.
I fallet Gustaf Svensson har vi dock tur, och hittar snart hans bouppteckning:
”År 1890 den 14 april instälde sig undertecknade på vederbörandes begäran i Brunebo Horn
socken för att Bouppteckning förrätta efter hemmansegaren Gustaf Svensson som afled den 31
sistlidne Mars och lemnade efter sig hustrun Karolina Nilsdotter samt med henne sammanaflade
barn, sönerne Sven Victor Sörling i Gatkullen, Johan August Gustafsson i Brunebo och dottren
Maria Lovisa Gustafsdotter gift med Carl Gustaf Georg Dalgren i Björkelund…”
I bouppteckningens inledning angavs alltid de efterlevande barnen, vilket är ett bra sätt att
hitta syskon som kan ha ”försvunnit” ur husförhörslängden. Därefter följer alltid en detaljerad
lista över allt från kontakta pengar, fastigheter, lösöre, boskap och skulder. Allt är dessutom
värderat. Vi får bland annat veta att Brunebo var ett niondels mantal kronoskatte, värderat till
2400 kronor. Att Gustaf hade ett fickur, och dessutom var händig då han hade både snickeri- och
smidesredskap.
Förr i tiden, innan det fanns banker, eller det var långt till banken så lånade folk pengar av
varandra. Reverser (skuldbrev) skrevs flitigt i stugorna, och Gustaf hade lånat ut pengar till en
rad olika personer, bland annat 88 kronor till sonen Sven i Gatkullen. Totalt fanns fordringar på
505 kronor och 27 öre. Gustaf hade dock även själv lånat pengar av flera andra, totalt 496 kronor.
När allt var uträknat och klart, så var behållning (värdet) 2.880 kronor.
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Pengars värde förr
När man läser äldre bouppteckningar som Gustafs så kan man undra hur mycket var 2880 kronor
i dagens pengavärde? Eller för den del, när någon dömdes att plikta med 100 daler silvermynt för
ett brott år 1740? Till och börja med, så finns det två olika prisomräknare på nätet.
Statistiska centralbyrån
Prisomräknare som kan beräkna värdet från 1914 och fram till idag
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/
Historia.se
Prisomräknare som beräknar värde från 1290 och fram till idag
http://www.historia.se/Jamforelsepris.htm

När du använder denna prisomräknare, så var observant på att du får två olika beräkningar:
1. 100 daler silvermynt år 1740 kunde köpa lika mycket varor och tjänster som 15.742
SEK år 2016 mätt med konsumentprisindex.
20.386 kronor låter idag inte som en stor summa. Då ger enligt mig den alternativa
beräkningen en bättre uppfattning om hur mycket pengar det var då:
2. 100 daler silvermynt år 1740 motsvarade betalning för lika lång arbetstid som 284.281
SEK år 2016.
För äldre tiders priser och löner kan jag också rekommendera att man läser Lars O. Lagerqvists
bok Vad kostade det? utgiven 2015 (ISBN: 9789175453071). I den kan vi bland annat se att år 1740
fick en dräng 50 daler kopparmynt i årslön och dessutom 3 par skor, 2 skjortor och 2 par
strumpor. En piga fick däremot nöja sig med 24 daler kopparmynt, 3 par skor och 2 par
strumpor. Att få en del av sin lön i kläder eller utsäde kallades att få betalt i natura. Om pigan
mot förmodan kunde spara all sin lön, skulle det med andra ord ta henne 12,5 månader att betala
100 daler silvermynt.

Sverige har haft flera olika myntslag genom tiderna, nämligen följande:
Före 1590
1590-1776
1777-1855
1855-1873
1873-

1 mark = 8 öre, 1 öre = 3 örtugar, 1 örtug = 8 penningar
1 daler silvermynt = 3 daler kopparmynt
1 daler = 4 mark, 1 mark = 8 öre, 1 öre = 24 penningar
1 riksdaler = 48 skilling, 1 skilling = 12 runstycken
1 riksdaler = 6 daler silvermynt eller 18 daler kopparmynt
1 riksdaler specie = 4 riksdaler riksmynt, 1 riksdaler riksmynt = 100 öre
1 krona = 100 öre

Även för mynt kan förkortningar förekomma, nämligen:
m = mark, dr = daler, km = kopparmynt, sm = silvermynt, sk = skilling, sp = specie, rdr = riksdaler, rmt = riksmynt
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Soldater
Förr i tiden var det den äldsta sonen i familjen som tog över gården när föräldrarna blev för
gamla. Ett sätt för de yngre bröderna att få ett något mer drägligt liv var att bli soldat, eller knekt
som det kallades. När man blev soldat representerade man sin rote och församling, och blev
tilldelad ett soldattorp, med en liten tillhörande åkerlapp att odla på. Med jämna mellanrum
bevistade man generalmönstringarna, och dessa dokumenterades av mönsterskrivaren i generalmösterrullorna. Dessa finns tillgängliga hos Arkiv Digital. När man blev soldat blev man
tilldelad ett soldatnamn vilket ofta kunde vara personbeskrivande, exempelvis Rask, Munter,
Stark eller Modig. Dessa namn kunde även ärvas av den soldat man ersatte och tog över
soldattorpet ifrån, så anta inget släktskap mellan de två soldaterna bara för att de hade samma
efternamn.
I Södra Vi husförhörslängd AI:2 (1807-1811) har vi på sidan 188 (369) soldat Carl Thyr boende
i soldattorp nr 82 Norrhult under Örsåsa (v24116.b194.s369):

Arkiv Digital har kopplat tillhörande regemente till respektive socken, i Södra Vi tillhörde
man Kalmar regemente. Jag väljer att gå in i generalmösterrullan för 1806, och leta efter nummer
82 Carl Fhyr. Efter lite bläddrande hittar vi honom på regementsnummer 220, nr 82 i Överste
Löjtnants kompani. Mönstringen skedde detta år på Hulingsryds slätt med början den 6 juni.
Källa: Generalmönsterrullor - Kalmar regemente 417 (1806-1806) Bild 81 (AID: v60229.b81)
Här kan vi utläsa att Carl Nilsson Fyr är smålänning, vilket stämmer då han är född i
Svinhult. Att han vid mönstringen var drygt 44 år, och hade varit soldat i 16 år, och var gift. Vi
får även veta att han var 5 fot och 8 ¾ tum lång. Vi ser också att Carl var kommenderad till
Pommern. Nu när vi vet hans regements- och kompaninummer (220/82) är det lätt att hitta
honom i de tidigare rullorna.
Den första rullan vi hittar Carl Fhyr i är den för 1793 (v60226.b90.s84). Här kan vi läsa; ”Jon
Wastesson Örstedt, fick avsked vid Cassationsmönstringen den 21 april 1789. Samma dag antogs
Johan Johansson Öhr som blev död den 21 november 1789. Roten återersatt den 27 januari 1790
med Carl Nilsson Fyr.”
Det finns även ett sökbart register över soldater – Soldatregistret. Här kan man söka efter
soldater, men tänk på att registret inte är komplett. Enligt detta register fick Carl Fyr avsked (med
största sannolikhet på grund av ålder) år 1813.

Soldatregistret:

http://www.ep.liu.se/databases/soldatregister/search.sv.aspx
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Källor på 1900-talet
Offentlighets- och sekretesslagen är något som vi släktforskare påverkas av, då den sätter
sekretessgränsen till 70 år för utlämnade/publicerande av handlingar så som kyrkböcker. Därför
kan det till en början kännas som att det är lättare att forska om våra släktingar på 1800-talet än
de som levde på 1900-talet. Men det finns en rad med källor som man kan använda istället för de
vanliga kyrkböckerna.
SCB-utdragen började föras 1860 och är avskrifter av födelse, vigsel och dödböckerna. Även
om dessa är en sekundärkälla, så är de ändå en bra källa om kyrkböckerna inte är släppta på
grund av 70-årsgränsen. SCB-utdragen finns tillgängliga i färg hos Arkiv Digital för åren 19251945, och hos SVAR i svartvitt 1860-1945. De är inte heller lika kompletta, exempelvis saknas
dopdatum och faddrar i födelseutdragen. Dessutom kan okända fäder som senare gett sig till
känna och angetts i födelseboken saknas i SCB-utdragen.
Personakten 1947-1991. Samma år som födelsenumret infördes i Sverige påbörjades även de
så kallade personakterna. Det var ett dokument som fördes av svenska kyrkan, följde personen
när denne flyttade mellan olika församlingar. I det kan man läsa personens namn,
födelsenummer, yrke, ev. föräldrars namn, födelseort och födelsenr, äktenskap, när man
vigdes/skiljdes, make/makas namn, personnr och födelseort. Vidare kan uppgift om barnens
namn, födelsenr och födelseort finnas. Därutöver även flyttningar till församlingar med datum.
Slutligen antecknades även dödsdatum, ort och dödsorsak eller om personen utvandrade och i så
fall vart. Detta dokument kan beställas från aktuellt landsarkiv, och ger en god översikt över
personens liv för dessa år.
Skatteverket tog som jag tidigare nämnt över landets folkbokföring den 1 juli 1991. Här kan
du få ut uppgifter som fullständigt namn, personnr och födelseort, aktuell bostadsadress,
medborgarskap och civilstånd. Vidare finns uppgift om föräldrars namn och personnr, samt ev.
barns namn och personnr. Förutsättningen är som sagt var att personen levde 1 juli 1991.
Men det finns fler uppgifter att få hos Skatteverket. Adresshistorik (boendeadresser) från 1991
och fram till idag, äktenskapsregistret kan ge information om bodelningar, äktenskapsförord och
gåvor, och just det registret sträcker sig faktiskt ända tillbaka till 1921 (fördes från början av
Statistiska centralbyrån).
Den kanske mest intressanta källan förutom rena personuppgifter är kanske trots allt
Bouppteckningar från och med 1 juli 2001. Dessa finns digitaliserade och kan skickas till dig via
epost.
Skatteverket når du på telefonnr 0771-567 567 eller via mailadress servicejouren@skatteverket.se

I min guide Släktforska om 1900-talet finns fler tips och mer detaljerad information.
Guiden hittar du på min blogg; Anforskning.wordpress.com

Men förutom ovan nämnda källor finns en rad olika databaser man kan ha nytta av också,
några av dessa tänkte jag att vi skulle kika närmare på i nästa avsnitt.
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Databaser & register
Förr om åren fanns det förhållandevis få register och databaser att tillgå. I stort sett var det
regionala register framtagna av släktforskarföreningar. Men på senare år har det formligen
exploderat med nya databaser och register som är till hjälp för oss släktforskare.
Alla dessa indexerade register och databaser är till för att du snabbt ska kunna hitta en person
i kyrkböckerna på ganska knapp information. Speciellt bra är databaserna Sveriges befolkning för
att hitta personer som man tappat bort. Det var inte alla gånger prästerna kom ihåg att skriva
vart en person flyttade, helt plötsligt är personen struken, finns ingen annanstans i hurförhörslängden eller ens nästakommande bok. Eller att exempelvis prästen i Gamleby skrivit att Karl i
Dalebo flyttade till Värmland 1886. Istället för att metodiskt leta igenom de nästan hundra
församlingarna i Värmland så gör man en sökning i Sveriges befolkning 1890 och hittar Karl i
Älvsbacka.
Innan vi går in i detalj på några av de viktigaste och mest användbara databaserna så vill jag
återigen be dig att ha i åtanke att dessa databaser och register till stor del innehåller andrahandsoch ibland till och med tredjehandsinformation. Man bör därför alltid så långt som det är möjligt
kontrollera uppgifterna mot originalkälla.

Sveriges befolkning
Med mantalslängderna som källa har det tagits fram ett antal databaser kallade Sveriges
befolkning. I dessa databaser får man reda på vart personen bodde då mantalslängden
sammanställdes, och vilka fler personer som fanns i hushållet eller på samma adress.
1880, 1890, 1900, 1910 är kompletta och finns tillgängliga hos SVAR, och även att köpa som
enskilda databaser. Även 1930 finns sökbart hos SVAR, men är ännu inte komplett. 1860 och 1870
är påbörjade, men långt ifrån klara.
I samarbete mellan Riksarkivet och Sveriges släktforskarförbund har det tagits fram
befolkningsdatabaser för 1970, 1980 och 1990. Dessa finns endast tillgängliga att köpa som CDskivor, ej via abonnemang. Dessa tre databaser är bra då inga så pass nya kyrkböcker (förutom
vigselböcker och flyttlängder) är publicerade. Ett annat alternativ för denna period är att
använda personakten.
Slutligen har Arkiv Digital släppt 1950 och 1960 års befolkning, varav 1960 års databas endast
är tillgänglig med abonnemang Allt-i-ett.

Sveriges dödbok 1901-2013
En databas med så gott som alla personer som har avlidit i Sverige under 1901-2013.
Databasen innehåller uppgifter om dödsdatum, namn, personnr samt bokföringsadress. Även
information om civilstånd och datum för civilståndsändring förekommer. Detta är den databas
som jag personligen har haft mest nytta av genom åren, och gjort mest sökningar i.

Begravda i Sverige 2
En databas vilken innehåller information om begravda personer i Sverige. Denna databas är
inte lika komplett, men befintliga poster innehåller namn, dödsdatum, begravningsdatum,
personnr, och vart på kyrkogården graven finns. Även födelsenr och titel/yrke förekommer på
många av posterna. Används med fördel i kombination med Sveriges dödbok.
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Kyrkogårdar i Sverige
Det finns flera olika register på internet i vilka man kan söka efter gravar i Sverige. Ha dock i
åtanke att inget av dessa är kompletta:
https://iservice.stockholm.se/open/Hittagraven/Pages/Search.aspx
http://www.svenskagravar.se/
http://www.finngraven.se/
http://gravar.se/
http://grav.genealogi.se/Gravsoklist.php
Det finns även en internationell motsvarighet som ska innehålla hela 154 miljoner poster:
http://www.findagrave.com/

Namnindexerade födelseuppgifter 1860-1941
Hos Ancestry finns namnindexerade födelseuppgifter för åren 1860-1941. Detta register är
baserat på SCB-utdragen. Du behöver inte vara betalande medlem för att söka i registret, utan det
räcker med ett gratiskonto. Vill du däremot klicka och få upp den digitaliserade bilden från
vilken uppgiften kommer så måste du ha ett betalabonnemang. Du kan här söka på en rad olika
data, allt från namn, födelsedatum och ort till föräldrars namn och födelsedatum.

Regionala databaser
Se efter om det finns regionala databaser/indexerade register för den del av landet du
släktforskar i. Till skillnad från många andra register sträcker sig dessa ända tillbaka till 1600talet. Personligen har jag haft stor nytta av PFL-skivorna från PLF Oskarshamn, då merparten av
min släkt har levt i Småland.
Det finns även gratis databaser publicerade på internet:
Släktdata avskrifter från många socknar i hela landet http://www.slaktdata.org/regsearch
DDSS avskrifter för Skåne, Halland och Blekinge http://ddss.nu/
Kråken avskrifter från Västerbotten, Ångermanland och Lappland http://www.kråken.se

Svenskar i USA 1940
Har man släktingar som utvandrat i slutet av 1800-talet eller början på 1900-talet kan Arkiv
Digitals register över svenskfödda personer i USA 1940 vara intressant. De omkring 447.000
posterna är tagna från US Census 1940. Åtkomst av registret kräver ett Allt-i-ett abonnemang.

30

Introduktion till släktforskning

Andra källor
Mantalslängder
Förr i tiden skulle alla mellan 15-62 år och som var arbetsföra betala den så kallade
mantalspenningen – dåtidens skatt. De personer som var skyldiga att betala dokumenterades i
den så kallade mantalslängden. Till en början var adel, tjänstefolk vid hovet och säterierna
undantagna från skatten. Var du utfattig eller sjuk kunde du också bli befriad från skatten. Även
om mantalslängden som regel innehåller färre uppgifter om personerna, så är de ändå ett
intressant material då som regel började föras långt innan husförhörslängderna.

Exemplet ovan är från Vimmerby stad, 1745. Här börjar längden med första gården i Östra
kvarteret, och där bodde Olof Mobergher. Men han bodde inte ensam, i andra kolumnen är det
markerat att han hade en hustru, och i sjätte kolumnen är en piga angiven. Dessa två kvinnor är
inte angivna vid namn, då endast Olof var skyldig att betala mantalspenning. Vi ser däremot att
Olof Mobergher 1745 var rådman. Vilken information som finns i mantalslängden varierar, och
framför allt i senare tiders längder när vi kommer in på 1800-talet kan vara mer detaljerade.
Mantalslängder finns digitaliserade hos Arkiv Digital fram till och med år 1820. Välj Arkivtyp
Landskontor så hittar du rätt.

Konfirmationsböcker
Nattvardsungdom är ett äldre uttryck för konfirmander. För att få delta i nattvarden var man
enligt 1686 års kyrkolag tvungen att besitta grundläggande kristendomskunskaper. Dessa fick
man genom att gå och läsa för prästen. Detta gjorde man vid 15 års ålder, men det kunde även
ske senare om prästen bedömde att personen ännu inte var redo. Att det skedde tidigast vid 15
års ålder var att det inte fick ske förrän personen var vuxen, vilket man blev vid just 15 år.
Dessförinnan var man minderårig, eller som det kallades övermaga (en medeltida rättsterm).
Längden över nattvardsungdomen, eller som de också numer kallas konfirmationsböckerna är
intressanta att ta del av då de innehåller inte bara namnet på den konfirmerade, utan även
födelsedatum namnet på gården/torpet där man bodde. Dessutom kan de innehålla namnet på
båda föräldrarna, eller åtminstone på målsman. Konfirmationsboken kan därför vara en viktig
källa då kyrkböckerna gått förlorade i brand, vilket inte är alltför ovanligt förekommande. I
konfirmationsboken kan man förutom att hitta personens föräldrar även hitta dess syskon.
Tyvärr är väldigt få konfirmationsböcker än så länge digitaliserade av Arkiv Digital, här
verkar SVAR har kommit längre.
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Domböcker
Domböcker från rådstuga och häradsting är en rik
källa till information om våra förfäder, och är också
en av de fortfarande mer outforskade av oss vanliga
släktforskare. Mycket för att det är sida upp och
sida ner med mången gång svårläst handstil. Men
den som tar sig förbi detta hinder märker snart att
det finns väldigt mycket att hämta därifrån.
Man stod mycket oftare förr inför rättens bistra
blick, antingen som anklagad eller för att påtala en
oförrätt. Det räckte att man svor åt någon eller
förde oväsen när man inte fick, så blev det en sak
för rätten. Otrohet, så kallad lönskaläge var också
en vanligt återkommande orsak, för att inte tala om
tomtköp och tvister vid arv.
Går vi ännu längre tillbaka i tiden förekommer det
även häxprocesser och andra anklagelser för
utövande av trolldom.
Äldre domböcker, de så kallade renoverade (avskrifter av original) domböckerna hos hovrätten
finns digitaliserade av Arkiv Digital från tidigt 1600-tal fram till ungefär mitten på 1700-talet.
Saknar man sedan någon volym kan man beställa denna via:
http://www.arkivdigital.se/bestallningsfotografering
Bodde man i en socken på landet så var det inför häradsrätten (häradstinget) du fick stå vid
anklagelse om brott. Tinget är ett arv ända sedan vikingatiden. Häradsting hölls tre gånger per
år, Vinter, sommar och höst. Var det något riktigt grovt brott så kunde även ett urtima (extra)
ting hållas. 1868 avskaffades dock de urtima tingen, och häradsrätterna sammanträdde nu minst
nio gånger om året.
Bodde man däremot i en stad så var det istället rådhusrätten som gällde. Rådhusrätten
sammanträdde, eller som på den tiden hette att det hölls rådstuga mycket oftare, ibland flera
gånger per månad. I vissa städer fanna även andra domstolar med specialinriktning;
Kämnärsrätten hanterade små ärenden, Hallrätten (hall- och manufakturrätt) hanterade ärenden
om manufakturer (enklare tillverkningsindustri) och fabriker, och Accisrätten dömde i mål om
tullar och acciser (avgift på tillverkning).
En genväg att hitta en person i domboken är den så kallade saköreslängden (brukar finnas
sist i boken) i vilken alla som dömdes till böter finns upptagna. Men ha i åtanke att man kan
förekomma i domboken utan att bli dömd till böter, så se det inte som ett register till domboken,
för då kan du missa en hel del intressant om din släkt.

I min artikel När du vill veta lite mer om Fängslad och dömd kan du läsa
mycket mer om ting och hur det var att avtjäna straff förr i tiden.
Artikeln hittar du på min blogg; Anforskning.wordpress.com
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Herdaminnen
Stöter du på en präst i din släkt så kommer du att få nytta av det så kallade herdaminnet. Det är
ett personhistoriskt uppslagsverk över de präster som har arbetat i varje församling. Dessa
uppslagsverk är uppdelade per stift. Böckerna för ditt stift bör finnas på ditt lokala bibliotek,
annars går de att fjärrlåna. I dessa kan man få fram namn, födelsedatum, dödsdatum och
prästens karriär, i vilka församlingar han har verkat, och dessutom förekommer ibland
anteckningar om hur han var som person, och hur han skötte sitt arbete. I många av dessa
herdaminnen kan det finnas uppgifter ända från 1200-talet och framåt, även om de tidiga
uppgifterna är mer sparsamma. Det förekommer dock felaktigheter i dessa böcker, så där man
kan bör man kontrollera mot originalkälla, vilket naturligtvis är svårt på de uppgifter som är från
medeltiden. Se också till att du har tillgång till senaste utgåvan av herdaminnet då dessa rättas
och framför allt kompletteras med ny information, även om äldre tiders präster.

Studentmatriklar
De som studerade på universitet förr finns dokumenterade i de så kallade studentmatriklarna
och ger även dessa goda upplysningar om deras liv även efter att de lämnat Universitetet. Flera
av dessa finns digitalt åtkomliga på internet, bland annat på Jonas Magnussons hemsida
Cognatus. Du kan även hitta dessa på ditt bibliotek, alternativt fjärrlåna. Återigen vill jag dock
påpeka att även i dessa böcker förekommer en hel del fel som bör kontrolleras mot originalkälla.
Både herdaminnena och studentmatriklarna påminner mycket om varandra till upplägget. Här
nedan ett utdrag ur Kalmar Nation i Lund 1670-1914 av Carl Sjöström, år 1734:
54. Johan Blom, son af komministern Nils B. (f. 1681 † 1735) och Anna Wellin; f. i
Mortorp 20 febr. 1710; gick i Kalmar skola; kronolänsman i Runstens, Långlöths och
Gerdslösa socknar 1740; tog afsked 1746; bodde i Långlöth; † derstädes 26 juni 1771.
”Han egde en så ovanlig kroppsstyrka, att han utan särdeles ansträngning kunde upplyfta på
vagnen en ekebalk, den flere personer förut icke förmått röra ur stället. Redan som student
roade han sina följeslagare med att taga den häst, på hvilken han ridit, i famnen som ett lam
och bära honom ett långt stycke väg. Han var lång och storväxt, men af utmärkt fogligt
sinneslag.” Gift i Långlöth 1) 1741 med Elisabeth Roselia (f. 1715 † 1761), dotter af
kyrkoherden Jonas R.; 2) 1764 med enkan Christina Jonsdotter. Enligt vigselboken var Blohm
vid sitt andra gifte ”alldeles utfattig”.

Den introducerade svenska adelns ättartavlor
Ett långt namn på ett tjockt bokverk över den svenska adeln. På samma sätt som herdaminnena
finns här mycket och hämta för den som stöter på en adelsperson i sin släkt. Även i dessa
uppslagsverk förekommer det felaktigheter, så pass många att man alltid bör kontrollera
uppgifterna mot Carl Szabads Supplement till Den introducerade svenska adelns ättartavlor där
han har sammanställt rättningar och komplement från många olika källor.
Hos Arkiv Digital har du även tillgång till Svensk Slägtkalender som även det tar upp
släktutredningar för både adel och kungar, men framför allt en stor del handlar om borgarsläkter.
(Sök på slägt.)
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Statistiska centralbyrån SCB-utdrag
År 1860 bestämde Statistiska Centralbyrån (SCB) att varje församling årligen skulle leverera
statistik över hur många som föddes, vigdes och dog. Säkert ett uppskattat arbete för prästerna
som nu fick sitta och skriva av kyrkböckerna. SCB-utdrag finns för varje år från 1860 fram till
1949.

SCB-utdragen är grupperade per län, år och församling. SCB-utdragen är en godtagbar
ersättningskälla då kyrkböckerna gått förlorade i exempelvis en brand. Man kan även använda
SCB-utdragen då kyrkböckerna ännu inte är digitaliserade på grund av sekretess-gränsen som är
70 år. Exempelvis kommer inte Eksjö AIIa:20-AIIa:25 att digitaliseras förrän 2020 då de omfattar
åren 1944-1950.
SCB-utdragen finns tillgängliga för åren 1925-1945 hos Arkiv Digital i färg (sök på SCB) och för
åren 1860-1945 hos SVAR i gråskala.
Det man ska tänka på är att SCB-utdragen inte är lika detaljerade som kyrkböckerna. Utdragen
för födelseböckerna saknar dopdatum och dopvittnen, och utdragen för dödböckerna saknar
begravningsdatum och dessutom saknas dödsorsak fram till 1910. I fall där fadern var okänd vid
dopet, men senare blivit känd kan uppgiften ha förts in i födelseboken, men av naturliga skäl inte
i SCB-utdragen då det redan var inskickat. Dessutom bör man ha i åtanke att SCB-utdragen är en
andrahandskälla, en avskrift av originalet, så felaktiga uppgifter kan förekomma. Man bör alltid
verifiera uppgifter ur SCB-utdragen mot originalkälla (kyrkbok) om möjlighet finns.
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Sveriges riksarkiv
Riksarkivet är den myndighet som ansvarar för att arkivera och förvara vårt lands arv av skrifter
och dokument, eller som det heter mer officiellt; Riksarkivet har högsta överinseende över
landets offentliga arkivväsende. Faktum är också att riksarkivet är en av Sveriges äldsta myndigheter som har sin historia ända från 1618 då Axel Oxenstierna utfärdade en kansliförordning. I
organisationen under Riksarkivet ingår nu mer lands- och stadsarkiven, krigsarkivet och
slottsarkivet. En väldigt viktig uppgift som riksarkivet också har är att göra dessa arkiv
tillgängliga för allmänheten. Riksarkivet når du på adress http://riksarkivet.se/

Lands- och stadsarkiven
Det finns 8 landsarkiv som var och ett ansvarar för ett eller flera läns arkiv. I Stockholm och
Malmö finns dessutom två stadsarkiv som fungerar som kommunarkiv – dessutom är Stockholm
stadsarkiv landsarkiv för Stockholm län. Här följer en lista på de landsarkiv som finns och vilka
län/regioner de ansvarar för:
Göteborg
Härnösand
Lund
Uppsala
Vadstena
Visby
Värmlandarkivet i Karlstad
Östersund

Göteborg, Bohus, Älvsborg, Västra Götaland (Skaraborg)
Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten
Skåne, Blekinge, Halland
Uppsala, Södermanland, Örebro, Västmanland, Dalarna
Östergötland, Småland
Gotland
Värmland
Jämtland

Landsarkiven ansvarar för en mängd olika arkiv av vilka några av de för oss släktforskare mest
intressanta är; Kyrkans arkiv, Häradsskrivarens arkiv med mantals- och taxeringslängder,
Härads- och rådhusrätternas samt magistraternas arkiv med domböcker, bouppteckningar och
lagfarter, Länsstyrelsens arkiv med bland annat jordeböckerna.
Något som landsarkiven inte ansvarar för är äldre patientjournaler från sjukhus och lasarett, utan
det är Landstingsarkivets uppgift. Däremot, journaler från hospital (sinnessjukhus) är arkiverade
hos landsarkiven.

Krigsarkivet
Sedan 1 juli 1995 ingår även krigsarkivet i Riksarkivets organisation. Här finns handlingar,
dokument och kartor från 1500-talet och framåt. Dessutom finns en stor mängd fotografier på
soldater. Har du militärer i din släkt kan det finnas intressanta källor för dig här.

SVAR
SVAR – Svensk arkivinformation – är den del av Riksarkivet som arbetar med att göra arkiven
tillgängliga. SVAR digitaliserar (fotograferar av) stora mängder dokument varje år och gör dessa
tillgängliga via sin hemsida.
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Kriminella släktingar
Jag har tidigare nämnt domböckerna som en rik källa till information, inte minst för de som
tillfälligt befann sig på fel sida av lagen. I domboken får du veta hur brottet begicks, men vad
hände sedan när domen fallit?

Slottshäktenas fånglistor 1750-1825
Arkiv Digital har digitaliserat (fotograferat av) slottshäktenas fånglistor för åren 1750-1825. För
äldre tiders kriminella är detta en guldgruva av information, och ofta en genväg till i vilken
dombok man ska leta. I slottshäktet fick man sitta i väntan på rättegång, och om brottet var av
allvarlig art kunde man bli tvungen att närvara vid flera ting på olika tider på året, och då satt
man även mellan rannsakningarna (förhören) i slottshäktet. Även efter att domen fallit kunde
man få sitta i slottshäktet i väntan på verkställande av straffet. Sök på Justitiekanslern i Arkiv
Digital för att hitta rätt.

Justitiekanslern -1974, Huvudarkivet EIIIcc:96 (1776-1776) Bild 1030 (AID: v567696.b1030)

Förteckning för Junii Månad på Fångarne uti Calmar Slotts Häckte År 1776;
Drängen Påfvel Andersson ufrån Tuna Läns härad, angifwen för mord och förvarandes i
fängelse efter höglofl. Kongl. hofrättens utslag af d: 20 November 1773.
Bonden Didrick Larsson för hemfridsbrott dömd till fästningsarbete och kroppsstraff som han
undergår så snart han blifwet frisk.
Som du ser på bonden Larsson så var han dömd, men fick inte straffas förräns han blev frisk.
Förhållandena i slottshäktena förr var vidriga, ohyra och smuts, undermålig mat och isandes
kallt på vintern vilket gjorde att sjukdomar spreds snabbt. Ändå såg nog inte Didrick fram emot
och bli frisk, att bli dömd till fästningsarbete var ett hårt straff, och många dog som en följd av
det.
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Cellfängelsernas kyrkoböcker
På mitten av 1800-talet ersattes slottshäktena av cellfängelserna, där varje fånge satt i en egen cell.
Även för dessa fångar fördes kyrkobok. (Sök på Kriminalvård i Arkiv Digital.) Här får varje fånge
ett nummer, som den behåller tills den bli frisläppt. I dessa böcker kan man utläsa när och var
personen var född, om dess uppväxt, föräldrar och naturligtvis vilket straff den avtjänar. Man får
även veta personens kunskaper i kristendom och läsning, hur personen skötte sig under vistelsen
i fängelset, och slutligen när den blev frisläppt.

Fotografier på frisläppta fångar
På 1870-talet började man att fotografera fångarna då de frigavs, för att de lättare skulle kunna
identifieras om de fortsatte på brottets bana. Hos Arkiv Digital finns dessa digitaliserade för åren
1876-1910, hos SVAR några år till fram till 1925. Sök på Kriminalpolisen i Malmö hos Arkiv
Digital. Hos både AD och SVAR finns sökbart register över vilka fångar som finns med, för att
söka hos Arkiv Digital går du in på följande länk:
https://www.arkivdigital.se/register/frigivna

Fotografier på kriminella i Stockholm
publicerade Stockholms stadsarkiv ett nytt register med över 10.000 polisbilder på brottslingar
under åren 1869-1920 framtaget av Karin Gustafsson. Tyvärr är detta endast på personer som
begått brott i Stockholm, men även födelseort är sökbart, kanske har du tur ändå att hitta något.
Här är länken till detta register:
http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Databas/stockholmspolisens-spaningsfotografier-18691920/Sok

Indexerat register för Linköping och Norrköping
Det finns indexerade register av fångrullor hos Linköpings universitet för Linköpings kronohäkte
1806-1892, Norrköpings fångvårdsanstalt 1826-1886 samt Norrköpings spinnhus 1814-1920. Dessa
register är gratis att söka i, och du hittar dom på följande adress:
http://www.ep.liu.se/databases/fangrullar/default.sv.aspx

Lösaktiga och prostituerade kvinnor
Sök på Kriminalpolisen i Malmö hos Arkiv Digital så hittar du liggare över lösaktiga och
prostituerade kvinnor för åren 1874-1902. Här finns information om bostad, utseende, födelseoch familjebild, förutvarande sysselsättning och levnadsomständigheter.
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Nästa steg…
När du vill lära dig mer om släktforskning
Det finns gott om olika sätt att bli duktig på släktforskning, många av oss som har hållit på ett
antal år är ofta mer eller mindre självlärda, nyfikenheten har varit den drivande kraften. Men
självklart finns det mycket hjälp och kunskap att få. Ett bra sätt att få en riktigt bra start är att gå
en kurs i släktforskning. Du kommer få många bra tips av en erfaren släktforskare, som dessutom
kan svara på alla dina frågor som dyker upp allt eftersom du lär dig.
Det finns flera bra släktforskargrupper på Facebook att gå med i. De två största är
Släktforskning och Släktforskning för noviser. Där kan du få hjälp när du har kört fast eller
behöver tips om hur du ska hitta viss information. Här kan man också få hjälp att tyda de
ord/texter som man själv ännu inte lärt sig tyda. Fördelen med dessa grupper är att man får
väldigt snabbt svar och ett trevligt bemötande.
Ett självklart besök på nätet för den nyfikne är Sveriges släktforskarförbunds hemsida som
kallas Rötter (www.Genealogi.se). Här finns en stor mängd läsvärd information. Dessutom finns
här ett diskussionsforum som kallas Anbytarforum. Även här kan du ställa frågor och få hjälp,
och här finns även mycket äldre inlägg att ta del av, kanske finns redan svaret på din fråga här.
Glöm inte bort och gå till biblioteket och se vilka böcker de har i ämnet. Personligen brukar jag
rekommendera böckerna Börja släktforska och Släktforska steg för steg av Per Clemensson och
Kjell Andersson. Dessa böcker är väldigt informativa och trevliga.
Tidningen Släkthistoria som du kan köpa i din vanliga mataffär är också full med intressanta
artiklar och inte minst en släktforskarskola där man får många värdefulla tips och uppslag.
En plats där släktforskning däremot tyvärr är ganska dåligt representerat är på Youtube.
Några tappra få har lagt upp några enstaka videoklipp, men i övrigt lyser svensk släktforskning
med sin frånvaro där vilket är synd.
Slutligen tar jag mig friheten att tipsa om min egen blogg, Anforskning.wordpress.com där
jag under de senaste åren har bloggat om stort och smått inom släktforskning. Här finns även ett
antal uppskattade artiklar (Släktforskarguider) som jag skrivit och där jag går på djupet om bland
annat födelseboken, husförhörslängden och oäkta barn för att nämna några.

Glöm inte säkerhetskopiera!
När du börjar släktforska och tiden framöver, så är det väldigt viktigt att du hela tiden har en
säkerhetskopia på din forskning. Skulle din dator gå sönder, och allt ligger lagrat på hårddisken
så är det inte roligt. Du kommer som släktforskare lägga ner många timmar och mödosamt jobb
på att kartlägga din släkt, så se till att din forskning är säker! Förvara minst en säkerhetskopia på
annan fysisk plats om ditt hem skulle brinna ner. Själv använder jag USB-diskar vilket jag tycker
är smidigt. Även om det låter märkligt, se till att ha en pappersutskrift av din forskning också,
det är inte fel.

Här kan du läsa ett blogginlägg om backup som jag skrev i februari 2016:
Din släktforskning kan överleva mänskligheten
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ordlista för släktforskare
Latinska ord i dopboken

Äldre tiders sjukdomsbenämningar

Baptizatus
Ejusadem
Filia
Filius
Huius
Ibidem
Item
Mater
Nata/natus
Nomen
Parentes
Pater
Renata
Sponsor
Suscepta
Testes

Andtäppa
Barnsjuka
Bataviafeber
Benröta
Bleksot
Blodgång
Blodsot/blodsjuka
Blodslag
Brottfälling
Bukrev
Brännsjuka
Bröstfeber
Bröstqwalf
Danssjuka
Durklopp
Fallandesot
Fluss
Fläckfeber
Franska sjukan
Frossa
Fång
Halssjuka
Helsot
Hetsig sjukdom
Håll och styng
Häfta
Koppor
Kräfta
Lungsot
Magrev
Mjältsjuka
Nervfeber/nervfrossa
Pleuresi
Rosen
Rötfeber
Rödsot
Självspillning
Slag
Stenpassion
Stickfluss
Strypsjuka
Svinsot
Torsk
Trånsjuka
Tvinsot
Vattuskräck

döpt
Samma tid/dag
dotter
son
i denna månad
samma plats (ibid/ibm)
likaledes
moder
född
Namn
föräldrar
fader
döpt
fadder
bäraren av barnet vid dopet
dopvittnen

Latinska ord i vigselboken
Carta sigillata
Conjugati
Copulati
Mensis
Nuptiae
Sponsus
Viduus

stämpelpapper
vigda
vigda
månad
bröllop
brudgum
änkling

Latinska ord i dödboken
Aetas
Communio
Defunctus
Denatus
Ejusadem
Huius
Humatus
Morbus
Mortuus
Nomen
Obiit
Sepultus
Tumulatus
Viduus

ålder
nattvard
död
död
Samma tid/dag
i denna månad
begraven
sjukdom
död
Namn
dog/död
begraven
begraven
änkling
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astma/andningssvårighet
engelska sjukan (rakitis)
tropisk sjukdom
inflammation i benvävnaden
blodbrist
blödning
dysenteri
hjärnblödning
epilepsi
blindtarm/gallsten/magsår
febersjukdom
lunginflammation
astma
barnsjukdom, (Huntingtons)
diarré
epilepsi eller hjärtfall
katarr
tyfus, feber
syfilis
malaria
Svåra magplågor
halsfluss, difteri
Dödssjukdom
feber
lunginflammation
förstoppning
smittkoppor
cancer/tumör
tuberkulos
kolik
melankoli/depression
tyfus
tyfus
streptokockinfektion i hud
epidemisk febersjukdom
dysenteri
självmord
hjärnblödning/stroke
njursten, gallsten
astma
difteri
tuberkolos
svårartad infektion (barn)
utmärgling
avtynande
rabies
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Intressanta länkar
Sveriges släktforskarförbund – Rötter

Ellis Iland

Sveriges största och bästa sida om släktforskning med bland
annat faktabanken, anbytarforum och läsvärda bloggar av Ted
Rosvall, Eva Johansson med flera.

Om du har en släkting som utvandrade till Amerika och
passerade Ellis Iland så finns den säkert i dessa register som
innehåller över 51 miljoner poster.

http://www.genealogi.se/

http://libertyellisfoundation.org/passenger

Digitaliserade dagstidningar

Nationell Arkivdatabas

http://tidningar.kb.se/

Databas över alla de originalböcker och dokument som finns i
de arkiv som Riksarkivet ansvarar för. Bra om man undrar över
vilka originalböcker som finns kontra digitaliserade hos Arkiv
Digital eller SVAR.

Adliga ätter

https://sok.riksarkivet.se/nad

Digitaliserade (avfotograferade) dagstidningar.

När du stöter på adel i din släkt.

https://www.adelsvapen.com/genealogi/

Finska kyrkböcker
Digitaliserade kyrkböcker från Finland.

Historiska kartor

http://www.digiarkisto.org/sshy/index_sve.htm

Historiska kartor från 1628-1927 hos lantmäteriet.

https://www.lantmateriet.se/Kartor-ochgeografisk-information/Historiska-kartor/

Digitalarkivet i Norge
Digitaliserade kyrkböcker från Norge.

https://media.digitalarkivet.no/

Rotemansarkivet – Stockholm stad
För sökning i Stockholm stads rotar för åren 1878-1926.

Folketellinger og manntall Norge

http://digitalastadsarkivet.stockholm.
se/Rotemannen2012/Search.aspx

Digitaliserade folkräkningar från Norge.

Allmänna barnhuset i Stockholm 1798-1916

Rigsarkivet i Danmark

Barn inskrivna på allmänna barnhuset i Stockholm.

Digitaliserade kyrkböcker från Danmark.

http://digitalastadsarkivet.stockholm.se/Databas/
allmanna-barnhusets-rullor-1800-1916/Sok

https://www.sa.dk/aosoegesider/da/collection/theme/1

Svenskt biografiskt lexikon (SBL)

Folketællinger Danmark

http://arkivverket.no/arkivverket/Digitalarkivet

Personhistoriskt lexikon som ges ut av Riksarkivet.

Digitaliserade folkräkningar från Danmark.

https://sok.riksarkivet.se/sbl/omsbl.aspx

https://www.sa.dk/aosoegesider/da/collection/theme/2

Projekt Runeberg

Domboksforskning

Hemsida med många äldre böcker digitaliserade som kan vara
till intresse för oss släktforskare.

Mycket läsvärt när du ska börja forska i domböcker, även en hel
del om sveriges äldre lagar. Siten är skapad av Marita Persson.

http://runeberg.org/

http://www.domboksforskning.se/

Familysearch

Militaria – Hans Högman

En stor site där många väljer att presentera sin släktforskning.
Sidan drivs av The chruch of Jesus Crist, och är intressant då
det bland annat även finns många folkräkningar (census) från
bland annat USA, Kanada och England.

Hans Högman har samlat mycket intressant på sin site, men
framför allt hittar du mycket information om svensk
militärhistoria här.

http://www.hhogman.se/militaria.htm

https://familysearch.org/

Genealogiska föreningen
Nationell släktforskarförening startad 1933 och som har stora
samlingar med genealogiskt material.

http://www.genealogi.net/

Asynja Art
Om du vill få ett handmålat släktträd. Väldigt fina och
personliga släktträd målade av Anna Edin.

.

http://asynjaart.se/
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