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NAD – SVAR - https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen

Gratis søgesider
• Soldatregistret – http://
www.ep.liu.se/databases/soldatregister/default.sv.aspx
• Fine genveje - https://genealogi.se/faktabanken
• DISBYT - https://disbyt.dis.se/ søgning i indsendte slægtstavler
(udtømmende oplysninger kræver medlemskab a 180 DKR pr. år)
• Aner i Sydsverige: http://ddss.nu/databases
• Nulevende svenskeres bopæl og fødselsdata: https://www.hitta.se/
• Gravsteder/gravsten: http://gravar.se/,
https://www.svenskakyrkan.se/begravning/om-gravratt/hitta-gravplats
en
, https://www.svenskagravar.se/
• Filmede aviser: www.tidningar.dkb.se
• Elgenstierna – SVENSKA ADELNS ÄTTAR-TAFLOR – i forkortet 3
bindsugave - http://runeberg.org/anrep/

Betalingsbaser
•

•
•

•

ArkivDigital - https://www.arkivdigital.se/# - men følg med i
Facebookgruppen ”Släktforskning” – der er flere weekender i
løbet af året med mulighed for gratis søgninger. Ligger på
nettet med direkte medlemslogin.
Begravda i Sverige 2 https://www.genealogi.se/forbundet/begravda-i-sverige købes som CD-ROM eller USB, (kan erstattes af Dödsboken)
Se det store udvalg:
https://www.rotterbokhandeln.se/category.html/skivo mange
lokale slægtsforsknings/lokalafdelinger sælger også
interessante skiver. http://genealogi-kgf.se/databas/index.html
, https://gfsupersok.se/
Sveriges dödsbok 1860 – 2016
https://www.rotterbokhandeln.se/product.html/sveriges-dodb
ok-7?category_id=10
- utomordentligt bra

Facebook grupper
•Svenskt Porträttarkiv
•Släktforskning
•Släktforskning i Kronobergs län
•Det gamla Urshult
•Soldattorp och indelta soldater
•Släkthistoria (tidskriftet)
•Nättidningen Svensk historia
•Søg selv på navnet på “dit” län eller sognenavn

DNA
•Det firma flest svenskere benytter: https://
www.familytreedna.com/ , så muligheden for at få match
er god – og ikke lige så mange amerikanere.
•BOGEN – som bruger ovennævnte som eksempel:
https://gfsupersok.se/#!/products/släktforska-med-dna
, Kan sagtens også bruges ved dansk DNA forskning.

Slægtstidsskrifter
• I Sveriges udgives flere slægtsforsknings tidsskrifter – som
IKKE kan tegnes i abonnement af danskere  !!! Så køb i
kiosker når du er derover:
• https://
www.tidningskungen.se/vetenskap-och-historia/slakthistoria
• https://www.tidningskungen.se/vetenskap-och-historia/sv
enska-oden-och-aventyr?utm_source=criteo&utm_medium=ret
argeting
– beretninger om kendte personers slægtshistorie. Den
tilsvarende danske udgave, opgav desværre efter få numre.
• https://www.genealogi.se/shf-tidningen/borja-prenumerera
- medlemsbladet for Sveriges Släktforskarförbund.

Bogliste og bestillingsmuligheder
•

Der er næsten ingen – slet ikke nyere – titler at bestille via
bibliotekssystemet www.bibliotek.dk , vis evt. denne interne besked til
din bibliotekar: ”Svenske bøger er i Libris, som ikke er i det nye
Netpunkt. Så hvis du skal bestille nogen, så skal du finde bøgerne i
Libris i gamle Netpunkt, og så bruge skaf-funktionen i det nye.
Besværligt.”

•

Evt. kan man forhøre sig med specifikke titler til Scanvik, der evt. kan
skaffe bogen hjem https://www.scanvik.dk/da
Specifikke titler kan forsøges søgt via det skandinaviske antikvariatnet:
https://www.antikvariat.net/da/?currency=DKK

•

Bedste mulighed, men med dyrere forsendelse er
https://www.rotterbokhandeln.se/ rabat ved medlemskab af Sveriges
Släktforskarförbund.

•

Meget udførlig litteraturliste af Tomme P. Christensen, litteraturliste fra
Tommy P. Christensens foredrag på Rigsarkivet.
https://genealogi.dk/images/promo/Slaegtsforskning%20i
%20Sverige.pdf

