
Bästa AHN släktforskare! 

AHN släktforskare drar i gången vårens serie av träffar och föredrag i januari 2023. Vi kommer att 

träffas varannan onsdag i januari, februari och mars. Träffarna passar både de som inte släktforskat 

tidigare och de som kommit en bit på vägen men inte kommit vidare, eller för de som släktforskat 

tidigare men vill få inspiration och komma i gång igen. Varje träff börjar med en presentation på 30-

40 minuter. Efter presentation följer en frågestund med möjlighet att ställa frågor om släktforskning 

generellt eller om konkreta tips hus man kommer vidare i den egna släktforskningen. 

De tre första mötena 1-3 kommer att ägnas åt klassiska grundbegrepp inom släktforskningen, ledare 

är vår egen Arkiv-Ove. Ove Carlsson är gammal släktforskare och vet det mesta om hur man ska söka 

i kyrkböcker och i gamla arkiv. 

Möte nr 4-6 kommer att ägnas åt släktforskning med DNA. Ledare är DNA-Rolle, en pensionerad 

kemist som drogs med i DNA-testernas yra för ett par år sedan och som med hjälp av DNA och 

klassisk arkivforskning lyckats lösa flera gamla gåtor som gäckat hans släktforskning i åratal. För 

inspiration, titta gärna på programserien den nya serien Genjägarna, som kan ses på SVTPlay, 

https://www.svtplay.se/genjagarna. Serien handlar om människor som letar efter sitt ursprung, 

kanske en okänd far eller farfar. Genjägarna hjälper människor att få svar om sitt ursprung och hitta 

saknade familjemedlemmar med hjälp av DNA-test. Sökandet är komplicerat och resultaten väcker 

starka känslor hos de berörda. Alla får inte de svar de hoppas på, men de får veta sanningen – för 

DNA ljuger inte. 

 

Möte nr 1 Klassisk arkivforskning, introduktion 

Onsdag 11 januari kl 13:30 

 

Vad är målet med din släktforskning? 

 Vad börjar jag med? 

 Hur bygger man upp ett släktträd, på papper eller på internet? 

 Vad är ansedlar, och varför behöver vi sådana? 

 Vilka är de vanligaste källorna i Sverige för klassisk arkivforskning? 

 Källor tillgängliga på nätet, källor tillgängliga på arkiv 

 Frågestund efter presentationen 

 

Möte nr 2 Klassisk arkivforskning, fortsättning, bygge av släktträd 

Onsdag 25 januari kl 13:30 

 

Vilka slags kyrkböcker finns det, vad är skillnaderna? 

 Födelse- och dopbok, Husförhörslängd, Ut- och Inflyttningslängd 

Lysnings- och vigselbok, Död- och begravningsbok 

Folkräkningar, Sveriges Dödbok nr 8 (alla avlidna 1860–2020), Nr 9 kommer ut 2023 

(alla avlidna 1815-2022), demo 

Specialarkiv: Domböcker, Generalmönsterrullor, Mantalslängder, Historiska kartor 

Bouppteckningar 

Tillgängliga program för bygge av släktträd 

https://www.svtplay.se/genjagarna


För Windows är de tre största svenska programmen Min Släkt, Disgen och Holger 

(varför undvika amerikanska program?) 

Onlineprogram på nätet: Ancestry, MyHeritage, Geni,   

 Frågestund efter presentationen 

 

Möte nr 3 Klassisk arkivforskning, praktiskt case, exempel på användning av specialarkiv 

Onsdag 8 februari kl 13:30 

 

Vi återvänder först till tidigare frågor som inte fått sitt svar. 

 Casestudie: vi bygger vidare på en kursdeltagares släktträd. 

 Allmän frågestund 

 

Möte 4 Släktforska med DNA 

Onsdag 22 februari kl 13:30 

 

 Grunderna, komma igång 

 Val av analysföretag, överföring av resultat till andra bolag och databaser 

 De olika typerna av analyser, yDNA, mtDNA, atDNA 

 Mått på gemensamt DNA: centiMorgan (cM) 

 Hur ska resultaten tolkas? 

 Hur ska jag gå vidare? 

 

Möte 5 Svenskarna och deras förfäder, Från inlandsis till vikingarna, 10 000 år av utveckling  

Onsdag 1 mars kl 13:30 

 

 Metoder för att datera fynd 

 Istidens slut – när allt börjar i Norden 

 Stenåldersjägarna 

 Stenåldersbönderna kommer 

 Herdarna från stäppen 

 Bronsåldern-Järnåldern 

 Pest, pina och fimbulvintern 

 Vikingarnas ankomst och deras expansion 

Frågestund efter presentationen 

 

Möte 6 Hur kan man hitta fader okänd, hur kan man lösa gamla gåtor med hjälp av DNA? 

Onsdag 15 mars kl 13:30 

 

Om det finns en misstänkt fader eller farfar? 

När det inte finns någon misstänkt far eller farfar? 

DNA fungerar bra om det misstänkta faderskapet finns max 2-3 generationer bakåt 

Släktforskning som kan lösa mordgåtor 

Casestudie på ”jakten på farfar” 

Frågestund efter presentationen 


