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Släktforskning, fortsättning i cirkelform
Det här är en studiecirkel för dig som vill vidga dina kunskaper om släktforskning. Cirkeln riktar sig till
dig som har genomför en nybörjarcirkel eller på annat sätt har grundläggande kunskaper om
släktforskning. Vi fördjupar tillsammans kunskaperna om hur man tolkar kyrkans arkiv och tittar på
fler nyttiga källor att hämta information från.
Cirkeln genomförs på distans via programmet Zoom. Den omfattar 8 tillfällen på 2 studietimmar.
1 studietimme = 45 minuter. Vi startar cirkeln vid 6 deltagare och maximerar antalet deltagare till 8
så alla kan komma till tals under mötena.
Under cirkeln kommer Riksarkivets Digitala Forskarsal, som är gratis och Arkiv Digital, som kräver
licens, att användas. Deltagarna har möjlighet att köpa 13 veckors rabatterat elevabonnemang på
söktjänsten Arkiv Digital och släktforskarförbundets handböcker/hjälpmedel med medlemsrabatt via
Västra Mälardalens Släktforskare.
Förberedelser:
Cirkelledaren kontaktar respektive deltagare före cirkelstarten för att säkerställa att programmet
Zoom är installerat och fungerar.
Cirkelavgift:
900 Kr/deltagare exklusive abonnemang och handböcker. Kan beställas vi Västra Mäardalens
Släktforskare
Cirkelledare:
Lars-Erik Käll

larserik.kall@gmail.com

070 466 86 03

Cirkelstart:
Preliminärt måndag den 18 januari 2021, 10:00 – 11:30 om det finns minst 6 deltagare då.

Förslag på studieplan
Tillfälle # 1 – Introduktion och repetition av grunderna
•

•

•

Introduktion
o Deltagarnas förväntningar
o Genomgång av arbetsplan och studieplan
Kyrkans arkiv – kort repetition från vaggan till graven
o Födelsebok
o Husförhörslängd / Församlingsbok
o In- och utflyttningslängder
o Lysnings - och vigselbok
o Död och begravningsbok
Databaser och register - genvägar
o Sveriges dödbok
o Folkräkningar
o Arkiv Digital – Befolkningen i Sverige mm

Lars-Erik Käll

2021-01-09

Sida 2 av 2

Tillfälle #2 – Bouppteckningar och domböcker
•
•

Lite allmänt om ting, domstolar, inskrivningsmyndigheter och domböcker
Hur hittar men bouppteckningar?
o Bouppteckningsregister RA och AD
o Hitta en bouppteckning som inte finns i något register
o Beställa kopia på bouppteckning

Tillfälle #3 – Beskattning och skattelängder
•
•

Mantal – försörjningsmått och skatteunderlag
Mantalslängder och Jordeböcker (Hudik t.ex.)

Tillfälle #4 – Var bor de del 1, Husförhörslängder och folkräkningar
•

•
•

•
•
•

Husförhörslängderna
o Rotar, bruk, hemman, gårdar, torp och backstugor
o Ägare, brukare, arrendator, på gården, på undantag, som ”inhyse”, på byn
och på socknen
o Stöd av samtida karta
Folkräkningarna
o Adress / Fastighet
Sveriges dödbok
o Adress / Fastighet
o Folkbokförd
Adresskalender / telefonkataloger
Stockholm – rotemansarkivet mm
Bruksorter – kvarter, arbetarbostäder, torp

Tillfälle #5 – Var bor de del 2, Kartor och skifteshandlingar
•
•
•

Fastigheter på kartor
Storskiftet, Enskiftet och Laga skifte
Skiftesdokumentation
o Kartor och inventering av gårdar, jord och skog
o Omfördelning av jord, skog och utflyttning av gårdar
o Torpen – vart tog de vägen?

Tillfälle #6 – Var bor de del 3, Lagfarts- och fastighetsregister
•
•
•
•
•

Lagfart – byte av ägare
Inskrivningsmyndigheter
Lagfartsböcker 1876 – 1932
Fastighetsböcker 1933 – 2008
Inteckningar och undantag

Tillfälle #7 och #8 – Reservtillfällen
Det är troligt att det kan behövas mer tid för ovanstående.
Om det finns tid kan introduktion av andra områden väljas till exempel forska om soldater
eller emigranter, forska i Stockholm eller forska via DNA-analys.

