
Förbundets databaser på dvd

Sveriges dödbok 1901-2013 är Sveriges Släktforskarförbunds 
bästsäljande databas på dvd med uppgifter om alla som avlidit 
i Sverige från 1901-2013, ur myndighetsdatabaser och genom 
projektet “Namn åt de döda”.

Begravda i Sverige 2 är databasen med 6,5 miljoner gravsatta från 
670 kyrkogårdar. På skivan, som är framtagen i samarbete med 
Sveriges kyrkogårdsförvaltningar, får du information om var 
personen bodde vid dödstillfället och var denne begravdes.

Sveriges Befolkning är dvd-skivor innehållande person- och 
boendeuppgifter för alla boende i Sverige ett utvalt år. Du 
kan även hitta personer skrivna på samma adress. Skivor finns 
för åren 1880, 1890, 1900, 1910, 1970, 1980 och 1990. 

Fler skivor, böcker och hjälpmedel hittar du i Rötterbokhandeln, Sveriges Släktforskarförbunds 
nätbokhandel. Kontakta Rötterbokhandeln: e-post: bokhandeln@genealogi.se tel: 08 - 4407550.

Välkommen in i Rötterbokhandeln: www.rotterbokhandeln.se

Soldatforska!
För dig med militära 
förfäder. Lär dig hur man 
forskar på 1500- och 
1600-talens knektar, om 
1700- och 1800-talens 
indelta soldater och 
båtsmän, om 1800-talets 
beväringar och om 
1900-talets värnpliktiga.

Smedforska! 
Om hur du finner 
brukssmederna i släkten. 
Hur går man vidare för 
att spåra denna flytt-
benägna grupp och hur 
hittar man detaljer om 
deras arbete? Det och 
mycket mer lär du dig 
med hjälp av Smedforska!

Anor från 
landsvägen
Bo Lindwalls handbok  
Anor från landsvägen 
handlar om hur du hit-
tar resande i släktleden. 
Det är svårfunna men 
spännande anor - och 
det går att få reda på 
mer än man tror!

Vägen till dina 
rötter
Vägen till dina rötter ger 
en god introduktion till 
släktforskningen och 
de viktiga källorna och 
fungerar också som upp-
slagsverk att återkomma 
till under den fortsatta 
forskningen.

Domstolsforska

Den här handboken 
vänder sig till dig som 
vill gräva djupare i 
domstolarnas alla 
handlingar. Garanterat 
spännande forskning 
om dömda och friade 
släktingar i handbok 
nummer 10.
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Fler handböcker/fördjupningsböcker

Rötter
    bokhandeln

Rötterbokhandeln är Sveriges Släktforskarförbunds 
nätbokhandel med skivor, böcker och andra hjälpmedel för 
släktforskaren. Samtliga kontaktuppgifter finns längst ned.

www.rotterbokhandeln.se

Släktforska med 
DNA

Handboken för dig som är 
nyfiken på hur släktforskning 
med hjälp av DNA-teknik 
fungerar. Hur går det till 
och vad kan man få reda på? 
Om det och mycket mer i 
handbok nummer 9.
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Gitte Christensen  & Kathrine Tobiasen

Släktforskning 
 i

Danmark

Grundprinciper och källanvändning

Släktforskning i Norden – Sveriges Släktforskarförbund

Gitte Christensen, ovan t v, är bibliotekarie och har släktforskat 

under många år. Hon har suttit i DIS - Danmarks styrels
e, där hon 

är föreningens nyhetsredaktör. Gitte anordnar också kurser och har 

skrivit fl era artiklar i ämnet. Tidigare har hon, tillsammans med 

Kathrine Tobiasen, skrivit boken ”Släktforskning på nätet”.

Kathrine Tobiasen, ovan t h, är även hon bibliotekarie och har 

släktforskat i ca 17 år. Hon är redaktör för DIS tidning Slægt & Data 

och ledamot i föreningens styrelse
. Kathrine håller kurser, föreläsningar 

och har skrivit fl era böcker om släktforskning i Danmark.

NORGE - DANMARK - FINLAND

NORGE - DANMARK - FINLAND

9 789187 676925
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Rune Nedrud

Släktforskning 
 i

Norge
Grundprinciper och källanvändning

9 789187 676918
Släktforskning i Norden – Sveriges Släktforskarförbund

Rune Nedrud har släktforskat sedan 1992 och har sedan 

2009 varit ordförande i den norska Genealogiska Samfundet. 

Från 2011 har han varit redaktör för föreningens medlemstidning 

Genealogen. Rune Nedrud har skrivit många artiklar om släktforskning i 

ett fl ertal tidskrifter, intervjuats på norsk radio och medverkat i släktforsk-

ningen till “Allt för Norge” i norsk tv. Han är författare till kursmaterial 

som används i grundläggande utbildning i norsk släktforskning och 

har hållit en rad olika kurser och föreläsningar om släktforskning 

i Norge. Han har även bedrivit forskning i arkiven i Norge, 

Sverige, Danmark, Tyskland och Tjeckien.
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Ritva Winter

Släktforskning 
 i

Finland
Grundprinciper och källanvändning

Släktforskning i Norden – Sveriges Släktforskarförbund

Ritva Winter är författare och berättar om sig själv: Jag är krigsbarn, bosatt i Sverige sedan 1949. Under Finlands dramatiska 1900-tal skingrades släktens olika grenar och kontakterna upphörde. För att lära mig mer om släktens historia började jag släkt-forska på 1970-talet. Detta har lett till forskning i olika slags källor i flera länder både öster- och västerut, till forskning i material från olika århundraden och till en ökad kunskap i Finlands historia – tämligen okänd i Sverige – samt Finlands geografi .
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9 789187 676932

Släktforskning i Norden 

Nu sjösätter Sveriges Släkt-
forskarförbund en helt ny 
och efterlängtad bokserie 
om släktforskning i Norden. 
Rutinerade släktforskare från 
respektive land har författat böck-
erna i samarbete med Sveriges 
Släktforskarförbund.



Studieplan
Det här är ett förslag till studieplan för kurs i forskning 
om hur man kan gå till väga för att identifiera en fader 
vars identitet inte har dokumenterats i födelse- och 
dopboken. Studieplanen bygger på 8 studietillfällen med 
Elisabeth Reuterswärds bok Fader okänd som grund. 

Varje studietillfälle bör vara mellan två och tre timmar 
långt. Syftet är att släktforskaren efter avslutad kurs 
självständigt eller tillsammans med andra behärskar de 
källor som står till buds i spårandet av en ”okänd far”. 
Det innebär kunskap om de lagar och förordningar som 
styr tillgänglig information, kunskap om den ogifta 
moderns situation, om det utomäktenskapliga barnets 
situation och samhällets syn på utomäkten-
skaplig sexualitet och dess följder.

Första sammankomsten
Släktforskaren ställs inför en allvarlig utmaning om 
faderns identitet saknas för en ana. Hur stor eller liten är 
möjligheten att spåra en fader som vill förbli anonym? 
Källornas användbarhet varierar över tid. Somliga peri-
oder är lättare, andra svårare beroende på förändringar i 
samhället. 

Andra sammankomsten
Kyrkans roll i behandlingen av personer som hade 
samlag utanför äktenskapet. Kyrkan hävdade att ingen 
sexualitet fick förekomma utanför äktenskapet med 
hänvisningar till bibeln. Kyrkans ställning i samhället 
var stark ända till slutet av 1800-talet. Absolutionslistor 
och kyrkoplikt. 
 
Tredje sammankomsten
Den världsliga lagen såg lika strängt på utom-
äktenskaplig sexualitet som kyrkan under 1600- och 
1700-talet. Uä sexualitet var ett brott ända till 1864. Hur 
agerade domstolen när ord stod mot ord?  Vilken roll 
spelade vittnen? Stämningsansökningar, stämnings-
listor, saköreslängder, uppskovslistor.

Fjärde sammankomsten
Kvinnor som teg. Orsaken? Desperata åt-
gärder. Skammen.  Gustav III:s barnamord-
splakat.
Hemlig graviditet. Allmänna Barnhuset i 
Stockholm, Göteborg, Gävle, Malmö. Lösning 
för fattiga mödrar, men också för anonyma 
mödrar. Information i barnhusrullan. 

Femte sammankomsten
Kvinnan kunde stämma mannen. Hävdad 
under äktenskapslöfte. Barnets försörjning – 
båda föräldrarnas skyldighet. Om den ogifta 
kvinnan kunde bevisa ett äktenskapslöfte 
jämställdes det med trolovning och gav kvin-
nan och barnet en bättre ställning i samhället.

Sjätte sammankomsten
Vad hände med barnen? Barnhusbarn, foster-
barn. Var fosterföräldern kanske även barnets 
biologiska fader?Vem har rätt att ärva? Kan 
en okänd far avslöjas i en bouppteckning?
Barnets namn?

Sjunde sammankomsten
DNA – en möjlighet.
Övriga källor. Mutor och rykten. Adopterade 
barn.

Åttonde sammankomsten
Om fadern förblir okänd? Vilken kunskap har 
släktforskaren fått om det samhälle och den 
kultur de berörda personerna levde i?


