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Att dokumentera och känna till sin
egen historia

När du skaffat eller fått boken Mitt liv och min släkt förstår vi att
du är intresserad av att dokumentera ditt liv och samla kunskap
om din släkt. Det kan vara helt fantastiskt intressant och roligt. 

Genom boken kan du samla minnen och få nya insikter om dina
rötter, om hur nära och kära och andra personer levt. Kanske upp-
täcker du helt nya sidor av din historia. Du har nu börjat en upp-
täcktsresa och vi ger dig underlag som kan bli din karta för denna
din färd till din egen historia.

Vi som gjort denna bok har själva varit nyfikna på våra rötter. Vi
har från början inte vetat så mycket. Allt eftersom vi på olika vägar
själva sökt har vi funnit intressanta uppgifter, nya släktingar och
fått ökad insikt om oss själva och om våra närmaste. Allt har gett
oss ökad förståelse för och berikat våra egna liv. 

Roland Classon är journalist på Helsingborgs Dagblad och har hål-
lit på med släktforskning i mer än 16 år. Utifrån sina erfarenheter
har han skrivit boken Släktjakten. Här är hans fem bästa råd till dig
som vill fördjupa dig i din släkt och göra en egen släktbok:

1. Låt de äldre berätta. Våga ta kontakt med dina släktingar. Det
ger oftast mer än du tror.

2 . Var ödmjuk. Respektera historien före dig och tänk på att alla
inte är intresserade av vad du gör. Svaren på frågorna kommer
tids nog ändå.

3 . Skriv en berättelse om dig själv. Även du blir historia.

4 . Leta fram de gamla fotografierna. Skriv på baksidan vilka de
föreställer.

5 . Var noga, kolla källorna och var kritisk till de uppgifter du sam-
lar in. Och hjälp gärna varandra. Det sparar både tid och pengar.
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Första delen av boken ger underlag för att dokumentera ditt eget
liv. Därefter handlar det om att samla uppgifter om din familj och
släkt i övrigt. Som en inledning finns också ett avsnitt om intervju-
teknik. I slutet av boken finns uppgifter om du vill fördjupa dig i
släktforskning. 

När du har fyllt i allt du lyckats få fram om dig själv och din släkt,
kan det vara roligt att göra en egen bok. Det behöver varken vara
svårt eller dyrt. Kolla in avsnittet ”Gör din egen släktbok” sidan 98. 

Lycka till nu på din upptäcktsfärd!
Rolf Ellnebrand och Johan Schönstedt

PS. Har du synpunkter på hur vi kan utveckla denna bok hittar du 
kontaktuppgifter på sidan 2 och på www.columbusforlag.se. DS.

5

nytt_original_0914  06-09-14  11.30  Sida 5



nytt_original_0914  06-09-14  11.30  Sida 6



Komma i gång – en introduktion

Både för dig själv och inte minst med tanken på dem som kommer 
efter dig, dina barn och barnbarn, är det mycket värdefullt om du 
samlar uppgifter om ditt eget liv. 

Utan att du kanske har tänkt på det har du sannolikt ett flertal käl-
lor nära dig där du har intressanta uppgifter om dig själv och din
släkt. Alla dessa källor som du har hemma kan bli ett spännande
och värdefullt pussel om dig själv och dina närstående.

B R E V,  V Y K O RT

F OTO G R A F I E R

V I D E O F I L M E R ,  D V D  

L J U D I N S P E L N I N G A R

S K O L – O C H  A R B E T S B E T Y G

K A S S A B Ö C K E R

AV TA L  P Å  O L I K A  K Ö P  

T I D N I N G S U R K L I P P

D A G B Ö C K E R

T E S TA M E N T E N

B O U P P T E C K N I N G A R  

A L M A N A C K O R

Levande personer är den främsta inkörsporten till att samla upp-
gifter om din släkt. Att fråga ut dina närmaste är en ovärderlig
källa. Det kan gälla syskon, dina föräldrar, mor- och farföräldrar,
andra släktingar eller nära vänner som känner till din släkt.

I boken finns underlag för att ställa frågor och efter olika avsnitt
finns det extra utrymme så att du kan sätta in övriga intressanta
saker; kvitton, utdrag ur brev, tidningsurklipp. Känn dig fri att
utnyttja boken som du vill ha den. Låt kreativiteten flöda!
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Jag föddes på

Datum och tid

Vikt

Kommun och församling

Närvarande var

Mitt liv…* min barndom
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Så bodde vi när jag var liten

Min skolgång
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