
En nybörjarkurs i släktforskning av Urban Sikeborg. 

Släktforskning handlar om vår egen historia. Att återskapa historien, att ge det 

förlutna liv, och samtidigt lära känna oss själva. Vi har alla två föräldrar, som 

alla har två föräldrar vardera, som i sin tur har två föräldrar, och så vidare i 

tusentals generationer. Varenda en av dessa, hur avlägset de än kan tänkas 

vara i tid och rum, har haft en livsavgörande betydelse för oss: om en av dem 

inte hade funnits hade inte heller vi existerat.   

Historien visar oss hur nära vi egentligen är det som varit – och hur nära vi står 

varandra. Kunde vi gå riktigt långt tillbaka i tiden skulle vi se att det inte finns en enda 

högadlig person som inte räknar oräkneliga bönder eller slavar bland sina förfäder, ingen 

enkel statarhustru som inte har kungar och drottningar bland sina anor någon gång i 

tiden. Men också under den tid som de bevarade källorna kan berätta om ser vi hur 

historien gör oss alla till jämlikar: i vår släkttavla samsas goda och onda, bygdehelgon 
och våldsmän, genier och idioter, oberoende av om de varit furstar eller roddarmadamer.  

Den som har sin släkt från Sverige eller Finland har mycket goda möjligheter att lära 

känna sitt ursprung och sina förfäder. Oräkneliga skattelängder från 1540-talet och 

framåt och en riksomfattande kyrkobokföring från 1680-talet gör att de flesta av oss kan 

följa våra förfäder och deras släktingar i sin tur tillbaka ett halvt årtusende, om vi så vill, 
åtminstone på några led. I många fall också mycket längre än så.  

Syfte 

Denna introduktion är avsedd att fungera som en kortfattad handbok över hur man 

börjar släktforska, de viktigaste källorna och fallgroparna, och hur man slutligen 
sammanställer sina resultat till en släktredovisning.  

Innehåll 
Kursen består av sju avsnitt:  

Avsnitt 

 

1. Släktforskningens tre steg  
Introduktion   

samla in källuppgifter   

utvärdera uppgifterna   

sammanställa resultat  
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2. Släktforskarens viktigaste källor 
De fyra stora källtyperna   

intervjuer   

kyrkoböcker   

andra arkiv   

tryckta källor och litteratur  

3. Vad kyrkoböckerna berättar 
Beskrivning av de viktigaste kyrkoböckerna och vad de kan ge. Hur man beställer 

mikrofilmat kyrkoboksmaterial 

4. Att utvärdera källornas uppgifter 
Vad källkritiken innebär för släktforskningen 

5. Att sammanställa resultaten 
Praktiska anvisningar och råd. Om att använda datorprogram i släktforskningen 

6. Antavlor och stamtavlor 
Beskrivning av antavlor, stamtavlor, personblad och olika numreringssystem 

7. Sätt igång!   
Hur gör jag nu?   

RÖTTER för nybörjare   

Bra släktforskarlitteratur 

 
Urban Sikeborg, 

din lärare i släktforskning. 

Till vardags är han teknisk skribent vid ett dataföretag i Stockholm. Han 

har publicerat artiklar om 1500- och 1600-talets Hälsingland i 

Släkthistoriskt forum, Släkt och hävd, Hälsingerunor och Alir-anor samt 

medverkat i flera lokalhistoriska arbeten. Född 1963. 

 

1. Släktforskningens tre steg  

Det är enkelt att släktforska. Själva släktforskningsprocessen består av några få steg, 

som vart och ett erbjuder sina speciella glädjeämnen och utmaningar. Inget av dessa 

steg kan hoppas över om vi vill att vår släktforskning ska vara värd namnet.  

 

DE TRE STEGEN 

Modellen nedan ger en översikt över de tre stegen i släktforskningen:  
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Processen från att samla in uppgifter till att sammanställa resultatet sker i de flesta fall 

kontinuerligt, i en följd. Samtidigt som uppgifterna samlas in gör släktforskaren en 
bedömning av deras trovärdighet och för in dem i någon form av släktsammanställning.  

Samla in källuppgifter 

De svenska arkiven är fyllda med miljontals handlingar från en mängd olika tidsepoker. 

Tillsammans ger de en bild av våra släktingar, hur de var som personer och under vilka 
betingelser de levt.   

De främsta källorna för släktforskaren är kyrkböckerna, som innehåller persondata som 

datum för födslar, vigslar, in- och utflyttningar, dödsfall, men också uppgifter om 

läskunnighet och kännedom i den kristna läran. Ibland ges också korta biografiska 

notiser för avlidna personer.   

Alla kyrkböcker, från 1600-talet till 1900-talets början finns filmade på mikrokort och kan 
beställas via de flesta kommunbibliotek. Läs mer i avsnitt 2 och 3.  

Utvärdera uppgifterna (källkritik) 

Det finns många olika slag av källor. Alla dessa har sin egen tillkomsthistoria och 

förutsättning, vilket påverkar hur trovärdiga de är och hur de ska bedömas. Denna 

utvärdering av uppgifterna brukar kallas källkritik. Det är den källkritiska bearbetningen 

som gör att vi verkligen kan återskapa historien. Det är också källkritiken som avgör om 
vår forskning har något bestående värde. Läs mer i avsnitt 4.  

Sammanställ resultat 

Efter en tid har vi samlat på oss en fantastisk mängd anteckningar och kopior. Dessa ska 

på något sätt sammanställas, inte bara för att kunna bevaras och förmedlas till andra, 

utan också för att ge oss själva en överblick över vår forskning. Arbetet med att 

sammanställa forskningsresultaten uppenbarar brister och luckor i vår forskning och 

leder ofta till att kompletterande uppgifter måste samlas in och frågetecken rätas ut. 
Processen upprepas därför kontinuerligt.  

Även om forskningsresultaten kan sammanställas på olika sätt - som antavlor, stamtavlor, 

familjeregister, sockengenealogier, datorfiler - finns vissa allmänna riktlinjer som varje 

släktforskare bör följa. 

2. Släktforskarens viktigaste källor  

De svenska arkiven är fyllda till bristningsgränsen med ett mycket rikt källmaterial, 

alltifrån sigilltyngda medeltida pergamentsbrev till sockenstämmoprotokoll. Alla dessa 

typer av material har sin egen tillkomsthistoria, sina egna förutsättningar. Rätt använda 

kan de tillsammans ge en detaljerad och nyanserad bild av våra förfäder och hur de 
levde.  
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DE VIKTIGASTE KÄLLTYPERNA 

Modellen nedan visar de viktigaste källtyperna för släktforskaren:   

   

Intervjuer 

Du börjar släktforska genom att intervjua äldre släktingar och bekanta. Ta gärna med 

bandspelare för att inte missa viktiga detaljer. En person född vid tiden för första 

världskriget har antagligen träffat och talat med äldre släktingar, som i sin tur kan ha 

fötts vid 1800-talets mitt. På detta sätt har muntliga traditioner om släktskap och hur 

släktmedlemmar levt kunnat bevaras under lång tid. Nöj dig inte med en intervju. 
Genom att återkomma flera gånger brukar fler viktiga detaljer komma i dagen.   

Notera alltid noggrant vem du intervjuat (fullständigt namn, ort och födelsedatum) och 

när intervjun ägt rum.   

Fråga också efter fotografier av tidiga släktingar och anteckna vilka de föreställer. 

Kanske har den intervjuade också några äldre dokument med anknytning till släkten; 
gamla bouppteckningar, anteckningsböcker och liknande kan ge värdefull information.  

Kyrkböcker 

Kyrkböckerna är den källtyp som används oftast i släktforskningen. De är lättillgängliga, 

finns kontinuerligt sedan 1600-talets slut för de flesta församlingar, och innehåller en 

oerhörd mängd biografiska uppgifter, eftersom de också användes som ett medel att 

övervaka och kontrollera befolkningen. Läs mer om kyrkböckerna och hur de kan 

beställas i avsnitt 3.  

Andra arkiv 

Kyrkböckerna ger dock en något torftig bild av våra förfäder. För att kunna få en 

bredare, mer allsidig bild måste också andra källor användas. Och där är vi rikt 

utrustade: Miljoner handlingar från medeltiden och framåt finns i de svenska arkiven, 

från Riksarkivet till gårdsarkiv och föreningsarkiv. En del av detta material finns filmat 
och kan beställas via Riksarkivets byrå SVAR (se avsnitt 3).  

Några av de främsta källserierna är mantalslängder, domböcker och bouppteckningar:   

Mantalslängder   

Mantalslängderna, förteckningar över vilka som skulle betala personskatt i en familj, 
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började upprättas under första hälften av 1600-talet och blir med tiden alltmer 

detaljerade. De är därför ett viktigt komplement till kyrkböckerna och används ofta när 

kyrkböckerna är skadade eller helt saknas. En mycket bra beskrivning av 

mantalslängderna och hur de kan användas i släktforskningen ges i Håkan Skogsjös 

"Mantalslängderna och släktforskaren", temanummer av Släkthistoriskt Forum, 1989:2.   

Domböcker   

I häradsrätternas arkiv ingår bland annat domböcker. De äldsta domböckerna innehåller 

inte bara redogörelser för brottmål utan också släktskapsuppgifter i samband med tvister 

om arv, om försäljning av jord till personer utanför släkten, om lagfarter, rättegångar om 

faderskap och liknande. Senare görs en uppdelning så att domboken reserveras för 

tvistemål och brottmål, medan övriga handlingar ingår i speciella serier som småprotokoll 

och inneliggande handlingar. Domböckerna finns till stor del bara tillgängliga på 

mikrofilm, ”rullfilm”, och har ännu inte konverterats till mikrokort. Mikrofilmerna kan 

beställas från respektive länsbibliotek.   

Bouppteckningar   

Bouppteckningar ingår också i häradsrätternas arkiv. De lämnar många upplysningar om 

en avlidens närmaste släktförhållanden och ger en ögonblicksbild av under vilka 

omständigheter han eller hon levt genom att de noggrant förtecknar all den dödes 

egendom, från sockor till fastigheter. Liksom domböckerna finns de fortfarande bara på 
mikrofilm. Mikrofilmerna kan beställas från respektive länsbibliotek.  

Enskilda arkiv  

Tusentals enskilda arkiv finns också registrerade hos Riksarkivet. Många av dem kan ge 

värdefulla bidrag till vår släktforskning.   

Om du vet att du har släkt från en viss landsortsförsamling bör du också kontakta den 

lokala hembygdsföreningen. Där kan du ibland få information om vilka gårdsarkiv eller 
andra lokala arkiv som finns bevarade.   

Den bästa guiden till arkivvärlden för släktforskare är Per Clemenssons och Kjell 

Anderssons två steg-för-steg-handböcker (se litteraturlistan i avsnitt 7), som tillhör 

standardlitteraturen inom släktforskning. På ett lättfattligt, intressant och pedagogiskt 
sätt beskrivs arkiven och vad de kan ge.  

Tryckta källor och litteratur 

Vissa källserier finns till stora delar tillgängliga i tryckt form. Det gäller till exempel 
medeltida brev, riksdagsakter och universitetsmatriklar.   

Det finns dessutom en mycket omfattande litteratur om person-, släkt- och lokalhistoria, 

som är bearbetningar av källuppgifter. På de större kommun- och stadsbiblioteken finns 

omfattande bibliografier och databaser, som kan användas för att hitta de böcker som 

berör just de områden och släkter du är intresserad av. Läs mer i avsnitt 4 om vikten av 
källkritik innan du använder denna typ av faktalitteratur.  

 

HUR HÅLLA ORDNING? 

Mycket snart kan de uppgifter vi samlat in räknas i tusental och det kan bli svårt att få en 
överblick av materialet om vi inte redan från början har ordnat våra anteckningar.   
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 Var generös med papper när du antecknar, och försök dela upp uppgifterna på 

olika sidor redan när du sitter med källan. Att blanda en mängd uppgifter om olika 

personer och ämnen leder bara till merarbete i längden.  
 Skriv läsligt. Entusiasmen kan lätt göra att vi otåligt klottrar ner våra 

anteckningar för att kunna gå vidare. Otydliga anteckningar straffar sig snart.  
 Notera källorna. Anteckna för varje uppgift varifrån den hämtats. Det är till stor 

hjälp för egen del under insamlandet att veta exakt var, på vilken sida och i vilken 

volym, en uppgift hittats. Eftersom man ofta måste gå tillbaka för att 

dubbelkontrollera eller komplettera en uppgift sparar detta mycket tid.  
 För in uppgifterna i dina sammanställningar så fort som möjligt, medan du ännu 

har alla omständigheter i gott minne.  
 Spara anteckningarna separat. Vi behöver alla dubbelkontrollera våra uppgifter 

eller räta ut frågetecken åtskilliga gånger under forskningens gång. Att ha alla 

anteckningar kvar underlättar mycket.  
 Sätt in dina papper i pärmar med tydliga register. Numrera varje person och 

eventuellt extra material om honom eller henne (se avsnitt 6 om de vanligaste 

sätten att numrera) och sätt in dina papper i löpande ordning. Observera att 

originaldokument och fotografier inte bör förvaras i pärmar (se avsnitt 5). Sätt i 
stället in en anteckning om var handlingen eller fotografiet förvaras.  

3. Vad kyrkböckerna berättar  

1686 års kyrkolag - som trädde i kraft 1688 - stadgade att särskilda 

längder skulle upprättas över alla födda, vigda och avlidna i varje 

församling. Detta brukar räknas som början på den svenska och finska 

kyrkobokföringen, även om vissa områden och församlingar redan 

tidigare hade börjat med en systematisk registrering av 

församlingsborna.  

Kyrkböckerna kan under äldre tid variera mycket i uppställning och 

utseende, och också i fråga om ambition. Det dröjer till 1800-talets 
början innan en för riket enhetlig mall införs.   

Läs om hur du får tillgång till det mikrofilmade kyrkboksmaterialet längre 
ned.  

 

DE VIKTIGASTE KYRKBÖCKERNA 

De viktigaste kyrkböckerna är födda/vigde/döda-böckerna (längder över 

födslar/dop, lysningar/giftermål och dödsfall/begravningar) tillsammans 

med husförhörslängder, in- och utflyttningslängder och 

kyrkoräkenskaper. (Längderna över födda, vigda och döda kallas ibland 
med en obegriplig term för ministerialböcker.)   

Modellen nedan visar vilken typ av information de viktigaste 

kyrkböckerna kan ge:   
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Födelse- och dopböcker 

I födelse- och dopböckerna (i vardagligt tal kallade födelseböcker) finns 

samtliga barn födda i en församling noterade i kronologisk ordning. Om 

varje barn anges vanligtvis födelsedatum, dopdatum, föräldrarnas namn 

och hemvist samt faddrarna. I de äldsta längderna namnges ibland bara 

fadern av föräldrarna. Ibland anges också bara dopdatum, som för 

kyrkans del var det viktigaste. Dop skulle emellertid ske inom åtta dagar 

från födseln. I yngre födelseböcker anges också moderns ålder.   

Faddrarna var ofta nära släktingar och grannar till föräldrarna, och bör 

antecknas. De kan vara viktiga ledtrådar när det gäller att spåra 

föräldrarnas ursprung. Under 1700-talet, när fadderskapets ursprungliga 

innebörd försvagas, blir det också vanligt att högreståndspersoner i 
bygden ställer upp som faddrar.  

I de äldre födda/vigda/döda-böckerna används ofta en latinsk datering, 
utgående från någon närliggande kyrklig högtid.   

Ett foto av en sida ur en födelse- och dopbok med förklaringar finns på 
sidan Så ser en födelsebok ut.  

Lysnings- och vigselböcker 
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Lysning skedde tre söndagar i följd i brudens hemförsamling, där också 

vigseln oftast skedde och registrerades i lysnings- och vigselboken. Den 

benämns oftast bara vigselbok.   

I vigselboken (ibland saknas notering om lysning) anges dag för vigseln 

och kontrahenternas namn. Ofta finns också uppgift om ursprungsort, 

ålder, syssla och brudens giftoman (brudens närmaste manliga släkting 

eller målsman). Om vigselboken också innehåller uppgifter om lysningen 
kan där finnas mer personliga data om parterna.   

Ett foto av en sida ur en vigselbok med förklaringar finns på sidan Så ser 
en vigselbok ut.  

Död- och begravningsböcker 

Död- och begravningsböckerna (oftast förkortat dödböcker) omfattar 

samtliga personer som avlidit i en församling, med angivande av 

dödsdatum, begravningsdatum. Oftast lämnas också kortfattade 

biografiska uppgifter, som exempelvis den avlidnes hemort, dödsorsak 

och ålder, ibland mer än så. Vissa äldre längder anger inte dödsdatum, 

endast datum för begravningen.   

Personer som dött på annan ort, på grund av militärtjänstgöring eller 
liknande, finns inte alltid noterade i hemförsamlingens dödbok.   

Ett foto av en sida ur en dödbok med förklaringar finns på sidan Så ser en 
dödbok ut.  

Husförhörslängder 

Husförhörslängderna är unika för Sverige och Finland och finns som regel 

bevarade från 1700-talets mitt. Huvudsyftet var att kontrollera 

församlingsbornas kristendomskunskaper. Vid årliga husförhör 

antecknades alla medlemmar av varje hushåll i en husförhörsbok, som 
vanligen täcker en fem- eller tioårsperiod.   

I synnerhet under 1800-talet anges för varje församlingsbo oftast 

födelsedatum och födelseort, vigseldatum, om han eller hon flyttat in eller 

ut eller avlidit under perioden, kristendomskunskaper och nattvardsgång, 

bland annat. I kolumnen för särskilda anteckningar finns ibland ytterligare 

biografiska upplysningar, såväl positiva som negativa. För äldre tid kan 

uppställningen vara mer rapsodisk och omfatta färre år.   

Husförhörslängden bygger dels på födda/vigda/döda-böckernas notiser, 

dels på vad församlingsborna själva berättat. Den kunde emellertid också 

användas av prästen som en sorts kladdbok, där han kontinuerligt 
noterade vad som hände församlingsmedlemmarna.   

Att följa en familj i samtliga husförhörslängder ger därför en mycket god 

översiktbild av dess historia. På grund av de ganska vanliga 

felskrivningarna och felidentifieringarna bör ändå datum för födsel, vigsel 

och dödsfall alltid kontrolleras mot födda/vigda/döda-böckernas 

uppgifter.   

Ett foto av ett uppslag ur en husförhörslängd med förklaringar finns på 

sidan Så ser en husförhörslängd ut.  
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In- och utflyttningslängder 

In- och utflyttningslängderna anger namn på de in- och utflyttade och 

varifrån och vart de flyttar. Ibland finns de obligatoriska 

flyttningsattesterna bevarade, vilka ger värdefulla biografiska 
upplysningar.  

Kyrkoräkenskaper 

Kyrkoräkenskaperna är oftast den äldsta källserien i kyrkoarkiven, inte 

sällan från mitten av 1600-talet eller ännu tidigare. Eftersom de ibland 

förvarats avskilt från övriga kyrkböcker, på grund av sin karaktär, har de 
i vissa fall bevarats när de andra skadats eller förkommit.   

Kyrkans räkenskaper handlar i första hand om kyrkan och dess 

verksamhet. Men kyrkans inflytande var stort och sträckte sig långt in i 

det som vi idag skulle beteckna som den privata sfären, och detta 

återspeglas också i räkenskaperna. Tidigt noterades de gåvor, eller 

rättare sagt avgifter, som lämnades till kyrkan vid kyrkotagning efter 

barnafödsel, vigslar, testamenten, bouppteckningar och klockringning. 

Det innebär att kyrkoräkenskaperna är ett värdefullt komplement till 
födda/vigda/döda-böckerna.   

I de fall prästen försummat att föra in en person i födda/vigda/döda-

böckerna kan hon eller han ibland återfinnas i  kyrkoräkenskaperna, där 

också kompletterande uppgifter ibland ges: vigselbokens notering om att 

en viss tjänstepiga gift sig med en Sven Lärka kan i kyrkans räkenskaper 

anges som att soldaten Sven Larsson Lärka från Falun erlagt penningar 

för brudpället. Är du osäker på hur du ska tyda ett namn i en kyrkbok kan 
räkenskaperna också ge värdefull hjälp.   

Räkenskaperna lämnar dessutom många andra intressanta uppgifter om 
församlingsborna, liksom de visitationsprotokoll som kan vara inlagda.   

Observera att räkenskapsåret var några månader förskjutet i förhållande 
till kalenderåret.  

Andra handlingar i kyrkoarkiven 

I en församlings kyrkoarkiv kan också finnas nattvardslängder, 

kyrkbänkslängder, sockenstämmoprotokoll och annat, som kan ge 
kompletterande information.  

 

SÅ ANVÄNDER DU KYRKBÖCKERNA 

Du börjar släktforskandet genom att utgå från en person, vars 
födelsedatum, födelseförsamling och fullständigt namn du känner.   

 Kontrollera födelseboken för församlingen ifråga. Hittar du honom 

eller henne där antecknar du noggrant alla uppgifter som ges.  
 Gå sedan till husförhörslängden för samma tid och leta rätt på 

familjen under den by som anges i födelseboken. Om du följer 

familjen i alla tidigare och senare husförhörslängder får du till slut 

en imponerande sammanställning av biografiska data.  
 Därefter kontrollerar du alla uppgifter i födda/vigda/döda-böckerna 

och eventuellt också flyttningslängderna, om någon in- eller 



utflyttning utöver sockengränserna registrerats i 

husförhörslängderna. Kontrollera också kyrkoräkenskaperna, om 

födda/vigda/döda-böckerna är svårlästa eller skadade. Dessa 

källor ger dig kompletterande upplysningar, som du använder för 

att hitta de nya personerna i andra husförhörslängder. Och så 

vidare.  

Den svaga länken i denna kedja är återkopplingen till födelsedopboken 

från husförhörslängden, och det är också där de flesta felidentifieringar 

görs.   

Detta samspel mellan kyrkböckerna kan se lite annorlunda ut, beroende 

på vårt utgångsläge och vårt syfte och i vilken utsträckning 

kyrkoböckerna bevarats, men är ändå grunden i vår släktforskning.  

 

HÄR FINNS KYRKBÖCKERNA 

Originalkyrkoböckerna förvaras på de så kallade landsarkiven, som vårdar 

lokalt och regionalt källmaterial. Allt kyrkomaterial för äldre tid, och en 

bra bit in på 1900-talet, finns emellertid filmat på så kallade mikrokort.   

1991 överfördes ansvaret på folkbokföringen på de lokala 

skattemyndigheterna. Sedan dess pågår arbetet med att mikrofilma 

kyrkoboksmaterialet för den återstående delen av 1900-talet fram till 

1991, innan det deponeras i respektive landsarkiv. Vissa regler för 

sekretess gäller för material yngre än 70 år.  

Varje sida eller uppslag i en kyrkbok har fotograferats, ungefär som en 

diabild i miniatyr. På ett mikrokort, stort som ett litet kuvert eller vykort, 

kan finnas upp till 25 sådana foton. Det innebär att ett mikrokort kan 

rymma upp till 50 boksidor. Med hjälp av speciella läsare, som brukar 

finnas på kommunbiblioteken, genomlyses de fotograferade sidorna och 

projiceras på en skärm. Begagnade mikrokortsläsare kan också köpas till 
överkomligt pris.   

Mikrokorten kan lånas eller köpas från SVAR (Svensk arkivinformation), 

en enhet i Riksarkivet. De flesta kommunbibliotek har låneavtal med 

SVAR och har oftast också SVARs kataloger över mikrokort. Mot en 

mindre avgift kan en uppsättning kort beställas för hemlån direkt via 

biblioteket, som också brukar ha särskilda läsare för mikrokort. Du kan 

också beställa direkt från SVAR via deras hemsida 

[http://www.svar.ra.se/svar/shopping/prod.htm]. Privatlån kostar för 

närvarande (oktober 1998) 20 kr per mikrokortsvolym – en 

mikrokortsvolym kan innehålla flera mikrokort, beroende på 

originalkällans omfattning – och till detta kommer portokostnaden för att 
returnera volymen inom en månad.   

Eftersom de sammanlagda lånekostnaderna med tiden kan bli höga för en 

aktiv släktforskare, lönar sig det ibland att i stället köpa kopior av 

mikrokort om man forskar mycket på ett begränsat område.   

 



4. Att utvärdera källuppgifter  

Det andra steget i släktforskningen, att utvärdera uppgifterna, är lika 

viktig som den första, att samla in uppgifterna. Denna utvärdering 

brukar också kallas källkritik.  

Källkritik innebär att ifrågasätta. Med källkritiken bedömer vi konsekvent 

och metodiskt källornas värde. Detta är själva grunden i 

släktforskningen, det som avgör om vi verkligen ger historien liv eller i 

stället bygger en värld som aldrig existerat. Källkritiken finns därför med 

hela tiden i vår forskning, inte bara när något verkar vara fel eller när vi 
träffar på motstridiga eller uppenbart felaktiga uppgifter.   

För att kunna värdera de uppgifter vi samlar in måste vi veta mer om 

källorna, varför de skapades och hur de kom till. Att lära sig tänka 

källkritiskt är inte svårt; till största delen handlar det om att använda 
denna kunskap i kombination med sunt förnuft.  

Källkritikens roll i släktforskningen 

Modellen nedan visar den roll källkritiken måste ha i vår släktforskning:   
  

   
   

 

  
   

Hur det egentligen varit 

En händelse i det förflutna kan aldrig helt återskapas. Vi kommer aldrig 

att få reda på alla omständigheter kring vad som hänt eller de berörda 

människornas alla motiv och tankar. Som släktforskare strävar vi efter att 

rekonstruera historien. Vi kan lyckas väl, men helt fram kommer vi aldrig 
att nå. 

Källor 

Källor kan vara av många olika slag: vittnesuppgifter, muntlig tradition, 

sakkällor (till exempel inskriptioner, gravstenar), skriftkällor (kyrkböcker, 

privata källor, brev och dagböcker, räkenskaper, likpredikningar, 

självbiografier och memoarer, media och mycket mer). Källorna är ofta 

som ett fragment av en händelse och kan därför tolkas på flera sätt.   



Skillnaden mellan förstahands- och andrahandskällor   

En källas trovärdighet beror mycket på om den är en förstahands- eller 

andrahandskälla. Man brukar beskriva en förstahandskälla som ett 

vittnesbörd av personer som varit direkt inblandade i den handling som 

det hänvisas till och har därför i allmänhet ett högt värde. 

Andrahandskällor är alla andra källor, oavsett om de är samtida eller av 

senare datum, och brukar därför anses som mindre trovärdiga än 

förstahandskällorna. En person som skriver en insändare i en tidning om 

en händelse han eller hon själv bevittnat är därför en förstahandskälla, 

medan den journalist som i samma tidning återger vad andra berättat om 
samma händelse är en andrahandskälla.   

Det är inte alltid en förstahandskälla är den mest tillförlitliga. Vittnet kan 

till exempel ha ett intresse av att framställa situationen på ett visst sätt. 

Eftersom händelser som återberättas snabbt brukar förvanskas och 

minnet sviker ju längre tid som gått, är närheten i tid också mycket viktig 

när vi bedömer en källas värde. En tidig andrahandskälla kan därför ha 

företräde framför en uppgift nedtecknad av en ”förstahandsaktör” lång tid 

därefter.   

Om muntlig tradition som källa   

Det är lätt att uppfatta den muntliga traditionen som överlägsen de 

skriftliga källorna. Om farmor berättat att hennes farfar i själva verket 

var illegitim son till Karl XV kan det vara svårt att acceptera att källorna 

visar att detta inte kan vara sant. Vi vet ju att farmor aldrig skulle ljuga.   

Muntliga traditioner kan sällan tidsbestämmas och de förändras, utökas 

eller förvanskas mycket snabbt. De har därför ett mycket begränsat 

värde - det gäller särskilt om det gäller traditioner om högre börd. En 

muntlig tradition kan dessutom vara mycket ung, men uppfattas som 

mycket gammal. Den muntliga traditionen måste därför alltid prövas mot 

samtida källor. Tumregeln är att bevisbördan alltid ligger på 
traditionsförsvararen, inte kritikern.   

Källans syfte bestämmer värdet   

Orsakerna till varför en källa kom till avgör vilka slutsatser vi kan dra och 

hur användbar källan är.   

Vad vi först måste inse är att de källor vi använder inte har kommit till för 

att användas som underlag för vår släktforskning. I bästa fall en källa ge 

en korrekt men ensidig bild av något. Kyrkböckerna är ett bra exempel på 

detta. De uppgifter och personliga kommentarer som ges i kyrkböckerna 

rör i första hand församlingsbornas läsförmåga, kunskaper i den kristna 

läran och vad kyrkan ansåg som ett acceptabelt leverne. Det handlar 

alltså ofta om en bedömning utifrån religiös grund, som inte självklart 

skulle överensstämma med vår egen.   

Källor som uppger att en person härstammar från en högreståndssläkt 

måste behandlas med stor varsamhet. Så länge börden avgjorde ens 

sociala ställning och möjligheter att avancera fanns ett mycket stort 

intresse av att förgylla sin härstamning. Vilket också skedde på många 

håll.   

Vissa källor är mycket tydliga partsinlagor, det vill säga de har tillkommit 

för att visa att en sida har rätt och en annan fel. Exempel på sådana 

källor är politiska och religiösa pamfletter, inlagor i rättsprocesser, eller 



ansökningar om underhåll eller andra förmåner. I ansökningar till Kungl. 

Maj:t om skattebefrielse, till exempel, har de sökande allt intresse av att 

beskriva sig som utarma och medellösa. Man måste därför utgå från att 
den bild denna typ av källor uppvisar är tillrättalagd.   

Att bedöma källornas egna förklaringar   

1600-talets trolldomsrannsakningar visar att även lärda och ansedda män 

trodde på att barn kunde föras om nätterna till Blåkulla för att bola med 

djävulen. Det betyder naturligtvis inte att vi därför kan dra slutsatsen att 

ett sådant Blåkulla existerat. Den här typen av realkritik används till 

exempel vid bedömning av de sjukdomsorsaker som anges i död- och 

begravningsböckerna. Sådana uppgifter är ofta mer kuriosa än 

vederhäftiga fakta, med tanke på den begränsade medicinska 

kännedomen.   

Släktforskarlitteratur som källa   

Facklitteratur är bearbetningar av källor, där författaren tolkat ett urval 

av uppgifter och sedan presenterar sina slutsatser. Eftersom värdet av 

slutsatserna beror på författarens kännedom om det han skriver, 

ideologiskt bakgrund, källkritiskt tänkande och många andra faktorer, är 

en bearbetning alltid en andrahandskälla. Till skillnad från de egentliga 

källorna gäller för sådana bearbetningar också att de förlorar i värde ju 
äldre de är.   

Det finns en imponerande släktforskarlitteratur i Sverige, det mesta 

tillkommet av amatörsläktforskare. Det innebär att mycket av detta är av 
varierande kvalitet och värde.  

Fallgropar  
De stora fallgroparna i all historisk forskning är "de sju f:en":   

 förfalskningar   
 förväxlingar   
 felbedömningar   
 felöversättningar   
 feltolkningar   
 felskrivningar   
 felläsningar   

Dessa fallgropar gäller för oss alla. Även om vi själva lyckas kryssa förbi 

dessa kan upphovsmannen till den källa vi använder ha fallit i både en 

eller två av dem. Är vi inte uppmärksamma hamnar vi därför där ändå.   

Namnskick som fallgrop   

Ett exempel på en vanlig fallgrop är hur namnskicket feltolkas. Ända in i 

modern tid använde majoriteten av befolkningen inte egentliga 

släktnamn. De allra flesta använde bara ett fadersnamn, ett så kallat 

patronymikon. Det innebar att en son till en Anders Jonsson kallade sig 
Andersson, inte Jonsson, och en dotter kallade sig Andersdotter.   

När andra namn användes var det ofta i kombination med fadersnamnet, 

och fungerade mer som ett tillnamn än vad vi nu menar med ett 

efternamn. En person kunde omnämnas som Lars Andersson Berg, Lars 

Andersson eller Lars Berg, och alla namnformerna betraktades som 

riktiga. Många gånger behandlades tillnamnen inte som ärftliga. I 



synnerhet soldatnamn kunde vara mycket flyktiga och ändras beroende 

på vilken rote någon tillhörde. En person kunde också ta ett 

tillnamn/släktnamn som redan användes av någon annan, utan att 

fördenskull ha något gemensamt. Det kan tilläggas att med undantag av 

de högre klasserna - adeln hade sitt eget namnskick - behöll kvinnorna 

sitt fadersnamn och eventuella tillnamn/släktnamn efter giftermålet.   

Situationen kompliceras av att vissa dopnamn hade flera former, någon 

mer officiell, andra mer vardagliga. En Katarina nämndes också som 
Karin eller Kajsa, Kristina blev Stina eller Kerstin, Johan blev Jan.   

Är man inte medveten om hur lösligt namnskicket var i äldre tid finns det 
risk för allvarliga felidentifieringar.  

Utvärdera uppgifterna 
För att utvärdera källornas uppgifter kan vi därför ställa oss sex frågor:   

Vad vet jag om den tid källan härrör från?   

Det största hindret för att studera historien är alltid vi själva och vår 
okunskap.   

När och hur tillkom källan?   

En tidig källa har i allmänhet ett högre värde än en senare källa med 
uppgifter lämnade i andra hand.   

Vad är källans syfte?   

Avsikten med en källa styr vilka uppgifter som tagits med och vad de ska 
belysa. Syftet bestämmer alltså vilka slutsatser vi kan dra av en uppgift.   

Stämmer källans uppgifter med vad vi nu vet om världen?   

Realkritiken innebär att vi inte utan vidare accepterar olika källors 
förklaringar till händelser.   

Vilket värde har genealogiska uppgifter i litteraturen eller andra 

bearbetningar?   

Den gyllene regeln för all historisk litteratur är: ju yngre, desto bättre. 
Omvänt gäller att de förlorar i värde ju äldre de är.   

Vilka är mina egna motiv?   

Våra egna motiv har stor betydelse för hur goda släktforskare vi är och 

vilka slutsatser vi drar. Tjusas vi av vackra anor lär vi kunna få in både 
Tor och Oden i släkttavlan.  

Vad vi kan se 
Vad vi slutligen kan se efter att vi har utvärderat uppgifternas trovärdighet är 

i bästa fall en ram eller en struktur för en viss händelse, och därinne skymtar 

vi historien. Mer eller mindre otydligt, som ett gammalt bleknat och diffust 

fotografi, men likväl något som en gång faktiskt hänt. Och detta är det 

fantastiska med släktforskningen, att vi faktiskt kan ge historien liv.  

5. Att sammanställa resultaten  

Att sammanställa resultatet är tredje steget i forskningen. När vi sorterar, 

ordnar och bearbetar de uppgifter vi samlat in och värderat, uppenbaras 

de brister, luckor och frågetecken som hittills dolts i vår forskning. Det i 



sin tur gör att processen inleds på nytt med att samla in kompletterande 
uppgifter, som utvärderas innan de infogas i sammanställningen.  

Att ha sina sina släktforskningsresultat tydligt redovisade gör det 

dessutom möjligt att bevara dem för eftervärlden. Vi kan också lättare 

bedöma kvaliteten på andras forskningar som tangerar våra egna.   

Sammanställningen sker av naturliga skäl kontinuerligt under de två 

första stegen, men också som separata och mer övergripande etapper i 

vår forskning. Liksom det finns många sätt att arbeta på under forskning 

kan också sammanställandet göras på olika sätt. Vissa saker är däremot 

nödvändiga att tänka på om vi vill att våra forskningar ska få ett 
bestående värde, bildligt och bokstavligt.  

 

SAMMANSTÄLLNING AV FORSKNINGSRESULTAT 

Modellen nedan visar  hur våra forskningsresultat sammanställs till en 

släktredovisning:   

  

   

 



  

   

Välj arkivbeständigt material 

En aktiv släktforskare fyller snart flera pärmar med material och 

anteckningar, allt från xeroxkopior, fotografier, laserutskrifter och 

handskrivna anteckningar. Men papper är förgängligt. Man behöver bara 

titta på ett några år gammalt tidningsurklipp för att se vilken inverkan 

tiden kan ha. Flera sorters bläck bleknar med åren, eller flyter ut till en 

diffus, färgad massa. Vill vi att våra färdiga sammanställningar ska finnas 

tillgängliga även i framtiden behöver detta därför finnas med i vår 

planering från ett tidigt stadium, särskilt om äldre originalhandlingar och 

fotografier ingår.   

Papper   

Kontrollera att det papper du använder för sammanställningen är 

arkivbeständigt och syrafritt (lågt pH). Står det ”Svenskt Arkiv” på 

förpackningen är papperet godkänt ur arkivsynpunkt. För de anteckningar 

om och ur källorna som görs under de två föregående stegen räcker det 
naturligtvis med att använda det vanliga, billigare brukspapperet.   

Skillnaden mellan pappersslagen är stor. En slarvigt arkiverad handling 



på brukspapper kan förstöras inom ett årtionde. I kontrast kan en 
handling på arkivpapper bevaras i tusen år, om den förvaras rätt.   

Bläck   

Fråga hos din bokhandlare efter pennor med arkivbeständigt bläck 

(använd aldrig tuschpenna), för att skriften ska bevaras läslig, utan att 

förstöra det material det skrivits på. Också där är stämpeln ”Svenskt 

Arkiv” en kvalitetsgaranti.   

Omslag   

Att använda plastfickor för att sortera handlingar kan vara bekvämt. Men 

plastfickor och plastmappar skadar dina handlingar, beroende på kvalitet. 

Efter ett par år har papperen klistrats fast mot plasten och trycksvärtan 

bokstavligen slits av när de tas ut. Används därför omslag av papper, så 

kallade fascikelomslag, för att ordna dina sammanställda 

forskningsresultat i buntar. Buntarna förvaras bäst i speciella arkivboxar, 

som liksom omslagen kan beställas från Sveriges släktforskarförbund. 

Därigenom skyddas de bättre från damm, solljus och mekaniska skador 
än om de förvaras i pärmar eller hängmappar.   

Gem, häftklamrar, tejp och korrigeringsvätska   

Använd inte gem för att bunta ihop papper. Gem inte bara krossar 

papperets fibrer, metallgem kan också missfärga underlaget, i synnerhet 

på fotografier. Häftning med häftklamrar skadar också papperet och kan 

rispa eller göra avtryck på andra handlingar eller fotografier som ligger 

under om klamrarna inte sluter ordentligt. Andra skador kan vållas av det 

lim som finns i vanlig tejp.   

Ändringar i den färdiga sammanställningen bör för övrigt inte göras med 

kemisk korrigeringsvätska. Den lack som målas på faller med tiden av 
och kvar blir endast den felaktiga skrivningen.   

Förvaring av fotografier   

Fotografier är i sig förgängliga, eftersom rester av kemikalier i 

framkallningsprocessen bidrar till att de långsamt bryts ned. Fotografier 

och negativ kan dock sparas mycket länge utan blekning eller 
missfärgning, om de förvaras mörkt, torrt och svalt.   

Använd alltid blyertspenna när du gör anteckningar på baksidan av 

fotografierna, inte bläckpenna. Eftersom vanliga fingeravtryck bidrar till 

nedbrytningen bör du använda en ren tygnäsduk eller bomullshandduk 
när du hanterar korten.   

Fotografier ska helst förvaras i boxar av brännlackerad plåt eller på äldre 
trähyllor; spånskivor i nya bokhyllor avger gaser som skadar korten.   

Förvaring av digitalt lagrat material   

Många släktforskare använder datorer för att hålla reda på sina 

forskningsresultat. En hårddisk eller diskett har dock bara en 

genomsnittlig livslängd på ca fem år, och är därför ett mycket dåligt 

lagringsmedium på längre sikt. För att undvika att all information en dag 

bara försvinner, eller att den diskett man sparat inte längre kan läsas, bör 

säkerhetskopior göras med jämna mellanrum till nya disketter. Dessutom 

bör allt material skrivas ut på papper. Se bara till att skrivarens bläck 



uppfyller Riksarkivets krav på beständig utskrift.   

Disketter ska förvaras torrt, mörkt och dammfritt.  

Välj struktur 

Det finns många sätt att strukturera sin sammanställning. Det vanligaste 

är att upprätta en släkttavla i form av en antavla eller stamtavla, i 
kombination med personblad. Läs mer om dessa i avsnitt 6.  

Välj information 

Under forskningens gång samlar vi på oss en mängd uppgifter om såväl 

högt som lågt. En i från början ointressant uppgift blir emellertid inte 

alltid mer intressant med tiden. Skulle vi ta med alla anteckningar vi gjort 

i vår sammanställning riskerar vi att våra egentliga och väsentliga 

forskningsresultat drunknar i detaljer som inte tillför något nytt. Detta 
sänker värdet på sammanställningen.   

När vi sammanställer resultaten av vår forskning är det vi som bäst vet 

vad som är relevant och viktigt, och som bäst kan avgöra vilken 
information som bör framhävas.  

En viktig del i sammanställandet är att sätta in uppgifterna i sitt 

sammanhang. Uppger vi till exempel att en bonde lämnat två öre till 

kyrkan ett visst år, utan att upplysa om det aktuella penningvärdet, vad 

gåvan avsåg, eller hur mycket andra sockenbor gett i jämförelse, är 
uppgiften utan värde. Den säger läsaren ingenting.   

Värdera information   

Det är också släktforskarens ansvar att tydligt värdera sitt material och 

sina slutsatser för läsaren. När källorna inte ger tillräcklig information för 

en absolut slutsats, måste detta anges. Det vanligaste sättet är att 

använda enkla reserverande uttryck, som ”sannolikt”, ”troligen” och 
”möjligen”.   

”Sannolikt” brukar användas för en slutsats som har ett starkt, men inte 

uttryckligt stöd. ”Troligen” har en svagare innebörd, men visar ändå att 

källmaterialet mer stöder än motsäger ett visst antagande. I kontrast till 

dessa anger ”möjligen” endast att möjligheten visserligen finns, men att 

egentligt stöd för slutsatsen saknas. (En släktskap som bara kan 

beskrivas som möjlig bör för övrigt inte skrivas in i släkttavlorna.)   

Att ta till vana att konsekvent försöka modifiera våra slutsatser med 

dessa termer tvingar oss att reflektera över vad en källuppgift egentligen 
säger.  

Normalisera namn och beteckningar 

En enhetlig stavning är en historiskt sett ny företeelse och vi möter därför 

många olika varianter av stavning i källorna. Detta gäller också 

personnamn och ortnamn: dopnamnet Per kunde till exempel stavas 

Pehr, Pär, Pähr eller Peer i en och samma handling utan att fördenskull 

uttalas annorlunda.   

I den historiska forskningen normaliseras därför personnamnen, eftersom 

det inte finns något egenvärde i att hålla fast vid en nyckfull och 

inkonsekvent stavning som kan leda till missuppfattningar.  



Normaliserade namnformer gör det också lättare att hålla ordning på ens 

släktingar. I datorprogram för släktforskare är normalisering nödvändig 

för att överhuvudtaget kunna söka i databasen.  

Använd därför Håkan Skogsjös sammanställning ”Så stavar du namnen. 

Släktforskarförbundets namnlista” (Släktforskarnas årsbok 1995, s. 225-

252). Namnlistan är en gemensam släktforskarnorm för hur förnamn ska 

stavas, och ger många praktiska råd för hur våra förfäder ska 
registreras.   

Ortnamn ska naturligtvis konsekvent återges med modern stavning, så 

att de lätt kan återfinnas. Ortsangivelser bör vara tydliga; bynamn och 

sockennamn är en bra början, men också landskap bör anges. 

Landskapen är mycket gamla och fasta indelningar och har en ordentlig 

förankring i folkdjupen, medan länen är mer abstrakta administrativa 

indelningar och därför ändras oftare. I den egna forskningen är 

visserligen kännedom om länsindelningen nödvändig, eftersom mycket 

arkivmaterial är ordnat länsvis. I den slutliga sammanställningen är 
emellertid landskapen den naturliga regionangivelsen.   

Liksom med personnamnen kan också begrepp som yrkesbeteckningar 

och titlar finnas i flera varianter. Också där bör en normalform väljas för 
tydlighetens skull.  

Ange alla källor och uppgiftslämnare 

Källhänvisningar är ett måste i vår redovisning. Hänvisningarna inte bara 

visar varifrån uppgifterna stammar, utan är också en tydlig fingervisning 

om kvaliteten på vår forskning. Källhänvisningar visar om uppgifterna 

grundar sig på förstahands- eller andrahandskällor eller läsefrukter eller 

är framtagna av någon annan släktforskare. Det är alltså 
källhänvisningarna som avslöjar en släktredovisnings värde.   

Om det tydligt framgår varifrån uppgifterna hämtats behöver ingen 

speciell källhänvisning lämnas. Detta gäller till exempel om en 

släktsammanställning enbart bygger på kyrkböckerna och alla uppgifter 

hämtats från förstahandskällor, dvs födelseuppgifter hämtats från 

födelse- och dopboken och inte husförhörslängden och liknande. 

Detsamma gäller för information som kan ses som allmängods och 

återfinns i standarduppslagsverk av olika slag (exempelvis att drottning 

Kristina abdikerade 1654). Men för vår egen del kan en källhänvisning 

också i dessa fall vara till hjälp, för att snabbt kunna gå tillbaka och 
dubbelkontrollera.   

En hänvisning kan göras på flera sätt: i den löpande texten, i en fotnot 

eller i en avslutande notapparat. Det viktiga är att hänvisningen är 

korrekt och fullständig, så att andra forskare lätt kan lokalisera källan. En 

litteraturhänvisning ska, förutom författarens och verkets namn, ange 

tryckår – detta inte bara underlättar betydligt för den som själv vill 

studera källan närmare, utan ger också en direkt fingervisning om hur 

pass aktuell boken eller artikeln är. För uppgifter som hämtats från 

handlingar deponerade i ett arkiv bör på liknande sätt en ordentlig 

hänvisning lämnas.   

Om uppgifter tagits fram eller lämnats av andra ska detta alltid anges, 

dels som ett uttryck för respekt, dels för att själv hålla ryggen fri. 

Kontrollera alltid själv, så långt det låter sig göras, att uppgifterna är 



korrekta.   

Om vår sammanställning är omfattande och bygger på en större mängd 

källor, bör den också avslutas med en separat käll- och 

litteraturförteckning.  

Gör säkerhetskopior 

Vår slutliga sammanställning är en värdehandling, som antagligen 

representerar mycken tid och engagemang. Genom att göra 

säkerhetskopior, som helst förvaras på annat ställe, ökar vi sannolikheten 

för att vår forskning ska bevaras till eftervärlden.  

 

DATORPROGRAM FÖR SLÄKTFORSKARE 

Det finns ganska många så kallade släktforskarprogram, som kan vara till 

god hjälp för att hålla ordning på och sammanställa våra 

forskningsresultat. Programmen är egentligen anpassade databaser, som 

kan söka, sortera och sammanställa den information vi registrerat om 

våra förfäder på olika sätt. De är bra hjälpmedel till ett genomgående lågt 

pris.   

Fördelen med sådana datorprogram är att de kan hantera mycket stora 

mängder data. Det blir lätt att söka och upprätta listor över personer 

födda ett visst år, som har ett visst yrke, bor på en viss plats och 

liknande. Det är också mycket enkelt att skapa utskrifter av en antavla 

eller stamtavla för en valfri person. Urvalslistorna och släkttavlorna kan 

sparas dels som textfiler (och därmed användas i andra program), dels 

som filer i Gedcom-format, vilka används för att föra över data från ett 

släktforskarprogram till ett annat. Vissa program kan också spara 

sammanställningarna direkt i html-format, för den som vill lägga upp sina 
forskningsresultat på nätet.   

Nackdelen med att använda släktforskarprogram är att de lätt döljer 

bristerna i vår forskning, om vi inte är uppmärksamma. Det går lätt och 

snabbt att mata in de uppgifter vi får fram, det ser bra och överskådligt 

ut på skärmen, och vi kan enkelt och nästan omgående i vår forskning få 

ut listor och släkttavlor med professionellt utseende. Det finns därför en 

risk för att vi stannar vid det första steget i släktforskningen, insamlandet 

av uppgifter, och låter de två andra ersättas av en tangenttryckning. Men 

är man medveten om detta är släktforskarprogrammen ett mycket bra 
redskap i släktforskningen.   

Är du intresserad av att använda ett sådant program bör du gå till sidan med 

frågor och svar om släktforskarprogram. Med hjälp av RÖTTERs länklista 

kan du också ladda ner demoversioner, för att se vilket program som passar 

dig bäst.  

6. Antavlor och stamtavlor  

Det vanligaste sättet att redovisa sina forskningsresultat är att upprätta en översikt över 

någons förfäder, en så kallad antavla, eller att göra en sammanställning över någons 
avkomlingar, en stamtavla.  
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Om antavlan eller stamtavlan är grafiskt uppställd, med någon form av trädstruktur, är 

utrymmet för biografiska data begränsat. Därför används särskilda personblad för varje 

person i släkttavlan. (Andra, antikverade beteckningar för personblad är ansedel eller 
familjeblad.)   

Personbladet är en sammanställning av biografiska data om en person, till exempel:   

1. födelsedatum och födelseort  
2. vigseldatum och vigselort  
3. dödsdatum och dödsort  
4. vistelseort  
5. syssla  
6. samtliga barn och deras födelsedatum  
7. övriga upplysningar  

Beroende på vilken inriktning vår forskning har kan personbladet också innehålla andra 

uppgifter.   

För antavlor eller stamtavlor i textform är utrymmet inget hinder, vilket innebär att 

personblad inte heller är nödvändiga (klicka här för ett exempel på en antavla som 

text).   

Antavlor och personblad kan beställas som färdiga blanketter på arkivbeständigt papper 

från Sveriges släktforskarförbund. Eftersom de är enkla till sin uppställning kan man 
naturligtvis också själv snabbt rita upp egna blanketter vid behov.  

 

ANTAVLOR 

Modellen visar hur en grafisk antavla är uppbyggd:  

 

 

Uppställning 

Antavlan utgår från en startperson (med en äldre term också benämnd proband av 
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latinets probandus = "den som ska prövas"), och redovisar sedan hans eller hennes 

förfäder. Oavsett om antavlan är grafisk eller som ren text anges alltid mannens släkt 
först.   

I en grafisk antavla redovisas en persons förfäder i utskrivna eller tänkta rutor, med 

linjer som utvisar den inbördes släktskapen med startpersonen. Modellen ovan är en 

grafisk antavla. De manliga förfäderna står alltid till vänster om sina hustrur. I en 

liggande antavla med startpersonen längst till vänster (en vanlig uppställning) visas 
männen i antavlan i rutorna omedelbart ovanför sina hustrurs.   

Fördelen med en grafisk antavla är att den är mycket överskådlig och lätt att använda 

under forskningen. Nackdelen är att det begränsade utrymmet för en person också 

begränsar hur mycket information som kan redovisas. Man brukar därför nöja sig med 

att ange grunddata som födelsedatum, dödsdatum, syssla och vistelseort. Den 
fullständiga information samlas i stället i personbladen.   

I en antavla i textform redovisas startpersonen och hans/hennes förfäder utan rutor och 

linjer. I stället räknas personerna upp i den ordning de skulle ha registrerats i en grafisk 

antavla, med angivande av nummer (se nedan). Eftersom utrymmet inte är begränsat på 
samma sätt som i en grafisk antavla kan all information om en person skrivas i antavlan.   

En grafisk antavla med personblad är därför det mest praktiska verktyget under 

insamlandet och bearbetandet av uppgifterna. I den slutliga sammanställningen är 
däremot en antavla i textform det bästa alternativet.  

Numrering 

För att kunna hålla ordning på förfäderna i antavlorna, oavsett om de är grafiska eller i 

textform, och för att kunna referera till rätt personer i personbladen, blir det snart 

nödvändigt att använda någon form av numreringssystem. De tre mest använda 
systemen är:   

Kekules system   

Startpersonen får nr 1. Fadern, som är den första personen i nästa generation, tilldelas 

nummer 2, modern nr 3, farfadern - den förste i generationen bakom - nr 4 och 

farmodern nr 5. Männens nummer fördubblas därför hela tiden, så att farfaderns far 

skulle få nr 8. Kvinnornas nummer är detsamma som deras män + 1; farfaderns mor får 

nr 9.   

Kekules system används i publikationer som Svenska antavlor och i åtminstone vissa 

släktforskarprogram. Den stora fördelen är därför att det är vanligt. Nackdelen är att det 

snabbt blir otydligt. Eftersom antalet förfäder teoretiskt sett fördubblas varje generation 

kan det totala antalet förfäder i en generation snart räknas i tusental. Höga nummer blir 

otympliga och det kan behövas miniräknare för att lista ut en sons eller fars nummer till 

en viss person i en antavla. Systemet ger inte heller någon fingervisning om de enskilda 
personernas relation till startpersonen.   

Hagers system   

Detta system påminner om Kekules system, men är tydligare. Varje generation före 

startpersonen betecknas med en romersk siffra. Far och mor blir  generation I, medan 

generation II omfattar farfar, farmor, morfar och mormor. I varje generation får varje 

person ett eget nummer, skrivet med arabiska siffror. Numreringen utgår hela tiden från 

fädernet och börjar om från 1 i varje generation: farfar blir II:1, farmor II:2, morfar II:3 

och mormor II:4. För att räkna ut vilket nummer föräldrarna till en viss person har, 

dubblerar man dennas nummer för att få moderns beteckning, och drar ifrån 1 för att få 

faderns.   



Eftersom numreringen på grund av generationsbeteckningen kan börja om i varje 

generation blir numren lägre och lättare att hantera. Detta minskar risken för att en 
person tilldelas fel nummer.   

En variant av Hagers system är att i stället för romerska tal använda alfabetet som 

generationsbeteckning: startpersonen blir A, fadern B:1 och modern B:2. En sådan 

kombination av bokstäver och siffror är enklare att använda, eftersom den är lättare att 

komma ihåg och hantera - det är också därför bilarnas registreringsnummer ser ut som 
de gör.   

Liksom i Kekules system framgår inte tydligt personens relation till startpersonen.   

Släktskapsbeteckningar   

Ett vanligt sätt att beteckna personerna i en antavla är att direkt ange släktskapen i 

förhållande till startpersonen. Detta görs med förkortningar, där "f" står för far och "m" 

för mor. Startpersonens farmor, exempelvis, får därför beteckningen "fm", och hennes 
morfar i sin tur "fm mf".   

Systemet är mycket enkelt och används ofta i kombination med något av 

nummersystemen. Fördelen är att släktskapen visas i klarskrift. Nackdelen är att 

beteckningarna efter några generationer blir för långa för att vara lättöverskådliga.  

 

STAMTAVLOR 

Modellen visar hur en grafisk stamtavla är uppbyggd:  

 

Uppställning 

Stamtavlan utgår från ett par stamföräldrar och redovisar sedan deras avkomlingar, 

generation för generation. Till den grafiska stamtavlan fogas också personblad med 

fullständiga uppgifter om de berörda personerna.   

Till skillnad från antavlan, där antalet förfäder per generation av naturliga skäl är 

begränsat, kan en stamtavla bli mycket omfattande. I barnrika släkter kan antalet 

personer efter bara några få generationer bli mycket högt. Det är därför vanligt att man 



väljer att redovisa stamföräldrarnas ättlingar utifrån det traditionella, juridiska 

släktbegreppet, där mannen är den släktbärande parten som för familjenamnet vidare 
och kvinnan är ingift, för att begränsa antalet personer.   

Ett sådant system är det rådande i adelsgenealogier, men även i borgerlig genealogi. 

Tanken att en person bara kan tillhöra en släkt, och att denna släktskap ska räknas via 

mannen är inte problemfri eller okontroversiell, och är till viss del en 

skrivbordskonstruktion. Vi måste därför själva avgöra om det är ett tillfredsställande sätt 
att systematisera vår forskning.   

Ett alternativ är att redovisa stamtavlan som ett så kallat familjeregister. Det innebär att 

forskningen utgår från till exempel en viss gård och att anknytningen till gården styr vilka 

som tas med, oberoende av på vilket sätt de härstammar från stamföräldrarna.   

I modellen ovan har stamföräldrarna fyra barn, två döttrar och två söner. Alla ättlingarna 

upptas, oavsett om de är på manssidan eller kvinnosidan. Utgår man från en stamtavla 

på manssidan (en så kallad agnatisk stamtavla) redovisas visserligen döttrarna och deras 

makar, men deras barn skulle endast registreras under respektive makes familj och 

därför inte upptas i denna stamtavla. Eftersom den förste sonen inte fick några 

avkomlingar, skulle i detta fall den andre sonens son vara den ende släktbärande 
personen i andra generationen.   

Stamtavlan kan liksom antavlan upprättas i textform.  

Numrering 

Också i en stamtavla måste personerna numreras för att kunna identifieras. Det finns 

inget helt tillfredsställande system för numrering, eftersom antalet individer till skillnad 
från antavlan kan variera kraftigt.   

Det vanligaste och mest beprövade systemet är att indela stamtavlan i familjer (den 

traditionella beteckningen "tabeller" är mindre lyckad), som var och en tilldelas ett 
nummer.   

Varje person som gifter sig räknas som en familj. Numreringen är kronologiskt baserad 

och utgår från den äldsta generationens äldsta barnet. De yngre barnen i samma 

generation får nummer i löpande följd. Nummerserien fortsätter sedan vidare till nästa 
generations äldsta barn.   

Den äldsta barnet i första generationen i exemplet förs därför in under familj 2 

(stamföräldrarna är naturligt nog familj 1). Den äldste sonen gifte sig inte och fick inga 

barn; han redovisas därför under föräldrarnas familj och får inget eget familjenummer. 

Den andre sonen bildar familj 3 och den yngsta dottern familj 4. I en stamtavla på 

manssidan skulle endast Son 2 och hans son i sin tur räknas som egna familjer, och 
numreringen skulle bli därefter.   

Nackdelen med detta system  är att nytillskott till stamtavlan kan medföra att hela 

numreringen måste göras om.  

7. Sätt igång!  

Gå till närmsta bibliotek. Där finns litteratur om släktforskning och historia. Genom att 

använda bibliotekets databaser kan du också hitta och beställa hem andra böcker om 
just de området som intresserar dig.  



Ett bra sätt att nu komma igång med släktforskningen är att gå med i en studiecirkel, där 

man går igenom de vanligaste källorna och fallgroparna och hur man går tillväga. Som 

studiehandbok brukar användas någon av de de tryckta handböckerna. Kontakta de 
lokala studieförbunden för mer information.   

Gå sedan med i en lokal släktforskarförening. Där träffar du andra släktforskare och får 

värdefulla tips. Blir du dessutom medlem i Sveriges släktforskarförbund står ett rikt 

nätverk till ditt förfogande, du får kontinuerlig information om arkiv och nya 

publikationer, du kan efterlysa förfäder och du kommer att få kontakt med andra 

släktforskare, som forskar på samma område som du och som ofta är avlägsna 

släktingar.  

 

RÖTTER FÖR NYBÖRJARE 

Släktforskarförbundets nättidning RÖTTER är ett av de bästa hjälpmedlem för både 

gamla och nya släktforskare. På RÖTTER hittar du alla nyheter men också mycket 

värdefull information om arkivforskning och släktutredningar, förutom länkar till andra 
nationella och internationella hemsidor med anknytning till släktforskning.  

 Du kan till exempel använda RÖTTERs förteckning över släktforskarföreningar 

anslutna till förbundet för att se vilken förening som ligger närmast till.  
 Utnyttja också RÖTTERs forskarkontaktsida för att komma i kontakt med andra 

som forskar på samma geografiska område eller ämne.  
 För korta beskrivningar av de större svenska arkiven, se RÖTTERs 

arkivförteckning.  
 Pröva också sidan Tips & Råd, som informerar om bra hjälpmedel, forskning i 

olika landskap, forskning i andra länder, släkter och forskning kring särskilda 
yrken.  

   

 

LITTERATUR 

Här följer ett urval av bra böcker för släktforskaren. För mer litteraturtips i olika ämnen, 
se RÖTTERs litteratursammanställning.  

Handböcker i släktforskning 

De läroböcker som hittills finns tryckta fokuserar alla på det första steget i 
släktforskningen, det vill säga insamlandet av uppgifter.  

 Per Clemensson & Kjell Andersson: Släktforska! Steg för steg (1993) [ISBN 91-

36-03114-3]. 

Mycket omfattande och pedagogiskt uppställd, med många illustrationer, 

fotografier och förklaringar. Ett oumbärligt standardverk.  
 Elisabeth Thorsell & Ulf Schenkmanis: Släktforskning. Vägen till din egen historia 

(1993) [ISBN 91-534-1698-8].  

En bra översikt i ett lite mindre format över hur man börjar släktforska och hur 

man använder de vanligaste källorna.  
 Per Clemensson & Kjell Andersson: Hembygdsforska! Steg för steg (1990) [ISBN 

91-36-02353-1] 

Rubriken är egentligen missvisande - detta är i högsta grad en bok för 
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släktforskare. Här hittar du detaljerade beskrivningar av vad du kan hitta i en 

mängd olika arkiv. Liksom boken "Släktforska! Steg för steg! ett standardverk.  

Att läsa gammal handstil 

Henrik Anderö: Läsebok för släktforskare (1994) [ISBN 91-534-0564-1]  

Att utvärdera källorna (källkritik) 

Urban Sikeborg: "Ge historien liv! Om släktforskning och källkritik", Släktforskarnas 
årsbok 1998 (Stockholm och Göteborg 1988) [ISBN 91-87676-21-4].  

Bengt Hildebrand: Handbok i släkt- och personforskning (1961), kapitel 2.  

Om arkivbeständiga skrivmateriel och förvaring av handlingar 

Per Clemensson: "Släktforskaren och skrivmaterielen", Släkthistoriskt Forum 1989:3.   

Jonas Palm & Torsten Johansson: Kortboken. Handbok för hantering och vård av äldre 

och sentida fotografiskt material. Utgiven av Fotosekretariatet vid Nordiska museet 
(Stockholm 1995).  

Ordböcker 
Kent Andersson & Henrik Anderö: Ordbok för släktforskare (1997).  

Barbro Lunsjö: Släktforskarens uppslagsbok (1996).  

Almanacka för släkt- och hembygdsforskare 

K.-G. Segland: Almanacka för 500 år. Från år 150 till år 2000 (Enköping 1984) [ISBN 91-

86524-01-1]  


