
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 
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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

å dvd

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.

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.

FFörbundets daFö b d d

Studiehandledning
Släktforska med KARTOR

Fader okänd
Handbok 2 i en ny 
och reviderad upp

-laga. Boken visar 
bland annat hur den 
okända fadern kan 
ha lämnat spår i ett 
antal olika källor.

Släktforska 
med kartor
Handbok 3 i en ny 
och reviderad upp

-laga. Boken handlar 
till största delen 
kartforskning kring 
landsortens storska-
liga kartor med sina 
byar och gårdar.
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Fler handböcker/fördjupningsböcker
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bokhandeln

Rötterbokhandeln är Sveriges Släktforskarförbunds 
nätbokhandel med skivor, böcker och andra hjälpmedel för 
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www.rotterbokhandeln.se

Släktforska med 
DNA

Handboken för dig som är 
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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.

Gitte Christensen  & Kathrine Tobiasen

Släktforskning 
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Danmark

Grundprinciper och källanvändning

Rune Nedrud

Släktforskning 
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Norge
Grundprinciper och källanvändning
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NorNorgei

Grundprinciper och känciper och llannvändning
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Ritva Winter

Släktforskning 
 i

Finland
Grundprinciper och källanvändning

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.



Block B. Digital kartforskning

Välj studieobjekt: en släktgren med några går-
dar på landet. 
Välj en, kanske fortfarande outforskad, avgränsad 

dokumenterade i Disgen, behöver de registreras i 

Bekanta dig med kartfunktionen i Disgen 2016

Se till att släktens gårdar är registrerade i Disgens 

-
-

dan dina registrerade släktingars bosättningar och 

Sök efter släktgårdarna i husförhörslängderna.

-

 Identifiera dina släktgårdars historia. 

be om fastighetsdata för dina släktgårdar från idag 

Sök småskaliga historiska kartor 

och notera gårdarnas fastighets-beteckningar och 

 Sök storskaliga historiska kartor och akter

delning av marken, konsekvenser för de boende, 
villkor för de drabbades flytt, kostnader och 

Underlagskartor i Disgen

-

Studiehandledning

Block A.
Block B. Digital kartforskning
Block C. Särskilt om hembygdsforskning 

-

Block A Kartinformation och forskning på 
kartsajten Historiska kartor

1. Lantmäterikartor och lantmäteriets historia

genomgång av vad  en historisk karta är och visar några 

2. Forskning på kartsajten Historiska kartor

tekniska förutsättningarna för att söka! Se till att läs-

3. Annat lantmäteri

4. Redovisning



Utforma en webbpresentation 
Dokumentera dina iakttagelser kring släktens och 

-
terial för olika släktgrenar, från olika orter eller olika 

9. Sammanställ resultatet

10. Sammanfattning och erfarenhetsutbyte

med steg-för-steg-anvisningar till olika arbets-

Block C  Särskilt om hembygdsforskning

1. Kartinformation

2. Hur forskar man på kartsajten Historiska
 kartor?

3. Hembygdsforskningen

Klara ut vilken hembygd som ni vill forska om, 

4. Forska på kartsajten

-

5. Forska på annat

Det finns en mängd andra källor som bör stu-

hos hembygdsföreningen? 

6. Torpsforskning

-

-

7. Redovisning


