Tio år med släktforskning
Per-Olof Åstrand
Publicerad 3 september 2019.1
Den 12 augusti 2019 var det på dagen tio år sedan jag började på allvar med släktforskning då det
var den dagen jag tecknade mitt första abonnemang hos ArkivDigital. Det som fick mig att ta steget
var att kyrkoarkiven sedan några år tillbaka var tillgängliga digitalt på nätet så att jag kunde bedriva
släktforskningen på min dator hemifrån.
Vad hade jag när jag började?
Jag hade dock en hel del material om mina anor tillgängligt när jag började:
!

!

!

Som en del av ett projekt på gymnasiet hade jag frågat mina mor- och farföräldrar om deras föräldrar
samt deras mor- och farföräldrar så jag hade de 31 inledande namnen i min anlista (där jag är nummer
ett som proband).
Det hade genomförts två större släktutredningar på min morfars sida: Granåsasläkten2 och Elmösläkten3
(bägge släktföreningarna är idag nedladga).
Min farmors fars kusin, Astrid Andersson, hade genomfört en kartläggning av anorna på min farmors
sida från Nora bergslag.4

Det finns en 70-årsgräns för att göra kyrkoarkiven tillgängliga digitalt på nätet. Då mina mor- och
farföräldrar är födda under perioden 1911–1915 så kunde jag utan problem finna dem i födelseböckerna
samt i husförhörslängderna tillsammans med sina föräldrar, så jag hade den information jag behövde för
att komma igång med att släktforska i kyrkoarkiven.
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Till vänster: Granåsasläkten (den första pärmen av två). I mitten: Elmösläkten (den första pärmen av två). Till höger: Framsidan
på Astrid Anderssons utredning om anorna från Nora bergslag.
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Se http://aastrand.webfactional.com/genealogy/info/blog/
Bertil Freidlitz, Granåsa-släkten från Grönahög: Släktbok för ättlingar till Johan Ekman och Lisken Johannesdotter i Ekered,
Dalstorp; 1964-1965.
3
Karl-Gustaf Junhall, Släktföreningen Elmösläkten: släktbok; 1989.
4
Astrid Andersson, Anders Ersson och Sara-Greta Persdotter: deras förfäder och efterkommande från Nora bergslag: utdrag ur
kyrkoböcker, släktens egna uppgifter; Solna, 1977-1978.
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Tabellen till vänster: n är nivån; 2n är maximalt antal anor på den nivån; anor är antal kända anor; anf. är antalet anförluster;
okända är antalet anor som ej är kända; Σ är summan av nivå 1-10 (för nivå 1-5 så finns det inga anförluster och alla anor är kända).
Grafen till höger: Antalet kända anor (blått fält) och maximalt antal anor (lila linje) visas som funktion av nivån, n.

Vad vill jag med min släktforskning?
Då jag hade alla 16 anor på nivå 4,1 så önskade jag undersöka om jag kunde hitta alla 32 anor på nivå 5, alla
64 anor på nivå 6, etc. Inom ett halvår hade jag hittat alla 64 anor på nivå 6, men jag har fortfarande inte
identifierat alla 128 anor på nivå 7. Det finns dock en anförlust på nivå 6 då min mormors fars föräldrar var
kusiner. På nivå 6 finns det därför bara 62 unika namn då två personer dyker upp två gånger.
Den starten har präglat min släktforskning så min fokus har varit att identifiera så många anor som möjligt i
alla delar av släktträdet. På nivå 7 har jag idag 122 av 128 möjliga namn. De tre anor som jag saknar föräldrarna
till har jag undersökt i detalj, men än så länge utan framgång och jag får återkomma till dem vid ett senare
tillfälle. Status per idag upp till nivå 10 sammanfattas i tabellen och figuren överst på sidan. På nivåerna
8–10 så finns det fortfarande många anor som jag inte ens har börjat att undersöka i detalj. Att det fattas
1360 namn för att fylla tio nivåer är ett gigantiskt tal, men även om det kommer att ta tid så kan det reduceras
betydligt. Ett rimligt, men fortfarande ett ambitiöst och långsiktigt mål är att reducera talet till under 1023
så att jag har kunskap om mer än 50% av mina anor på nivåerna 1–10.
Presentation av min släktforskning
Det är väsentligt att man presenterar sin släktforskning på olika sätt. Eftersom stora delar av den släktforskning som bedrivs aldrig presenteras för en vidare publik så görs det med stor sannolikhet väldigt mycket
dubbelarbete bland släktforskare, och väldigt mycket släktforskning faller i glömska då en släktforskare av
en eller annan grund slutar med sin släktforskning. Jag har så långt presenterat min släktforskning på tre
olika sätt:
!

Min databas med alla anor och deras släktingar presenteras på en webbsida. Den består per idag av ca
2750 personer och här anges också referenser till vilka kyrkoarkiv som använts som källor.

!

Ett grovt utkast till en släktkrönika finns tillgänglig som en pdf på samma webbsida. Syftet med den
krönikan är att systematiskt presentera alla släktskap, med källhänvisningar, steg för steg med mina moroch farföräldrar som startpunkt. Den kanske då ska betraktas som ett referensverk som man kan finna
information i, men som kanske inte läses från pärm till pärm.

!

En presentation av ett av mina projekt på Genealogiska föreningens (GFs) Släktforskarseminarium i
januari 2019. En video av presentationen finns tillgänglig på GFs medlemssidor.

En blog kan ge ett ytterligare komplement där både aspekter på forskningsmetoder samt intressanta
forskningsresultat kan lyftas fram.
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Jag som proband är på nivå 0, mina föräldrar är på nivå 1, mina mor- och farföräldrar är på nivå 2, etc. Antal anor på nivå n är
därmed 2n .

