Släktforskarförening!
Ett medlemskap i en släktforskarförening rekommenderas. Detta ger rätt
till att deltaga i olika arrangemang som föreningen anordnar samt
möjliggör kunskapsutbyte med andra släktforskare.
Genom medlemskap i Östgöta Genealogiska Förening (ÖGF), får du
tillgång till vår litteratur om släktforskning och andra hjälpmedel
som sökdatabaser, både på nätet och på CD. Föreningen har två lokaler,
en i Gamla Linköping och en på Bäckgatan i Norrköping.
Verksamheten i Gamla Linköping är samlokaliserad med Föreningen
DIS (Datorhjälp i Släktforskningen). På Bäckgatan i Norrköping
bedriver ÖGF verksamhet i samarbete med DIS-Filbyter. Som medlem i
DIS och ÖGF har du också möjlighet att utnyttja de olika hjälpmedel
som finns i våra lokaler, vilket även inkluderar digitala tjänster.

Östgöta Genealogiska Förening

ÖSTGÖTA GENEALOGISKA
FÖRENING

Besöksadresser:
 DIS/ÖGF:s lokal i Linköping, Hovslagaregatan 3,
Gamla Linköping. Forskarstugan i Gamla Linköping.
 ÖGF:s lokal i Norrköping, Bäckgatan 13
Mera uppgifter om ÖGF och DIS samt öppettider i släktforskarstugan
finns i andra ÖGF broschyrer, eller gå in på någon av följande hemsidor:


Hemsida ÖGF:

http://www.ogf.info



Hemsida DIS:

http://www.dis.se

Tiden rinner iväg, sätt igång och släktforska!
Välkommen till ÖGF!

Hur gör jag för att hitta mina
RÖTTER ?

Denna broschyr är en kort handledning avsedd för
dig som tänker börja söka efter dina förfäder och
göra en resa tillbaka i tiden - en spännande resa i
historien där du kan lära känna platser och miljöer i
vilka dina förfäder har levat och verkat.
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Släktforskning !

Hur börjar jag?
Starta med att intervjua dina föräldrar och närmaste släktingar. Anteckna alla
personers fullständiga namn och uppgifter om födelse, vigsel och död samt
de socknar/församlingar där dessa händelser har ägt rum. Även andra
intressanta händelser i släkten är värda att notera för din fortsatta forskning.
Brev och andra äldre handlingar kan också innehålla viktiga uppgifter.
Samla även in gamla foton på släktingar och platser där de vistats och
försök att få uppgifter på namn och orter. Detta är av stort värde om du
senare vill sammanställa något slag av släktkrönika.
Studiecirkel!
För att bedriva din släktforskning behöver du vissa förkunskaper. Ett bra sätt
att skaffa sig sådana på är att anmäla sig till en studiecirkel i släktforskning;
sådana brukar anordnas av studieförbunden. Härigenom kan du få en bra
grund för din forskning och dessutom träffa andra forskare och utbyta
erfarenheter.
Läroböcker i ämnet släktforskning finns att låna på bibliotek och för inköp i
Släktforskarförbundets bokhandel om du önskar studera på egen hand. De
bästa är:
 Släktforska Steg för steg av Per Clemensson och Kjell Andersson
 Släktforskning Grundkurs av Gunilla Didriksson
 Släktforskning Fortsättning av Gunilla Didriksson
 Läsebok för släktforskare av Henrik Anderö
 Ordbok för släktforskare av Kent Andersson och Henrik Anderö.
Hittar du emigranter bland anorna kan du lära mera om denna forskning i:
 Emigrantforskning Handbok 1 av Anna-Lena Hultman och Ted Rosvall.
Handböcker finns också i ämnen som Fader okänd, Kartforskning, Smedforskning, Soldatforskning, Domboksforskning, Mantalsforskning och
Källkritik m.fl.
Hur gör jag?
Släktforskning bedrivs huvudsakligen genom att använda kyrkoarkiven och
skriva av uppgifter om de anor som hittas. Även andra källor behöver
användas. De kyrkböcker som man oftast använder är:
 Födelsebok, där barnet, dess föräldrar och familjens hemvist finns
angiven
 Vigselbok, där brudparets namn och hemvist finns angiven
 Dödbok, där den dödes namn, hemvist och ålder (oftast) finns angiven.
 Husförhörslängd (på 1900-talet församlingsbok), där alla socknens eller
stadens invånare är upptecknade gårds- eller kvartersvis, beroende på
var familjen var bosatt, på landet eller i staden.
Lär dig hur ett kyrkoarkiv är uppbyggt så att du hittar och skriver rätt!
Genom att studera dessa handlingar kan man sammanställa en antavla och
rekonstruera familjer. Notera alltid källan där du funnit anan, för att senare lätt
kunna gå tillbaka och kontrollera. Alla uppgifter skall kontrolleras så att inga
felidentifieringar görs.

Kom också ihåg att du skall kunna presentera ditt material för andra och att de
skall kunna gå till samma källor som du har använt.
Som komplettering till kyrkobokföringen (och om kyrkoarkiv är förstörda)
behöver du också använda bouppteckningar, domböcker och mantalslängder.
Var hittar jag dessa handlingar?
Kyrkböckerna mikrofilmades under 1900-talets senare del och finns i den
formen att tillgå på bibliotek och landsarkiv. För Östergötlands del finns
samtliga socknars kyrkböcker på mikrokort i forskarsalen på Linköpings
stadsbibliotek. Kyrkoarkiven för tiden före år 2000 förvaras i landsarkiven; i
Vadstena finns de från Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar
län. I Landsarkivet i Vadstena finns också bouppteckningar och domböcker i
bl.a. häradsrätternas arkiv och Göta hovrätts arkiv. Även dessa är
mikrofilmade och till viss del digitaliserade.
Tack vare mikrofilmningen och under senare år digitalfotografering finns
merparten av det material som släktforskaren behöver tillgängligt på bibliotek
över hela landet och det är även åtkomligt privat genom digitala tjänster som
tillhandahålls fritt av SVAR (del av Statens arkiv), eller genom att abonnera på
ArkivDigital (ett privat företag). Detta kräver att man har tillgång till dator med
internet samt bredband.
Det är viss begränsning i vilka handlingar som man kan få läsa i original, på
eller digitalt. Församlingsböcker, födelse-, vigsel- och dödböcker är av
sekretesskäl tillgängliga först med 70 års fördröjning.
Att hålla ordning!
Alla framforskade uppgifter måste givetvis ordnas och presenteras i form av
antavlor, familjeredovisningar, stamtavlor etc. Hur detta kan göras beskrivs i
litteraturen. Eftersom det blir många uppgifter att hålla reda på, kan det vara
bra att ta datorn till hjälp och installera ett dataprogram för släktforskning
(men glöm inte att säkerhetskopiera!).
Ett antal olika program med skiftande svårighetsgrad och utskrifts-möjligheter
finns på marknaden. Några av de vanligaste är:
 Disgen för Pc
 Holger för Pc
 Min släkt för Pc
 Reunion för Mac
 Anskaffa gärna ett ”demoprogram” innan du bestämmer dig.
 Sök på http://www.genealogi.se där du under WIKI-Rötter kan
hitta mer information.

