
DNA länktips 
 

FB-sidor 
Estlandssvenska DNA-anor: bl a tips om rea hos FTDNA 

DNA-anor – stor grupp för FAQ 

Släktforskning DNA för noviser – mer om släktforskning än DNA 

Från ai till öj – Ormsöättlingar på Gotland 

Släktforskning Finland 

Svenskbyborna – om man har Dagörötter kan den gruppen vara värdefull 

Baltiska flyktingbåtar 1943-1945 – dokumentation och FAQ, inte så mycket om estlandssvenska båtar 

FTDNA 
Learning center 

FTDNA på Youtube 

Projekt hos FTDNA 
Estlandssvenska DNA-projektet 

Korta kurser med filmer 
DNA med Åsa och Linda  
https://testadna.nu/ och på Youtube  

Kurser online 
Peter Sjölund DNA-släktforskning föreläsningar experthjälp böcker - Peter Sjölund - Släkt & DNA 
(petersjolund.se) 

Finding Family Together Christina Sagersten 

Släktforskning i Sverige 
Kyrkoarkiv online hos Riksarkivet är gratis Sök i Kyrkoarkiv - Riksarkivet - Sök i arkiven 

Arkiv digital Släktforskning i färg på nätet - ArkivDigital och på Youtube – betaltjänst med många 
funktioner  
Sveriges släktforskarförbund - Rötter – medlemstidning, böcker, FAQ, DNA-caféer m m 

Storstockholms genalogiska förening  

Stockholms Stadsarkiv   

Släktforskning i Estland 
Riksarkivet i Estland – olika databaser, t ex kartor, foton 

Saaga/digitaliserade kyrkoarkiv m m – gratis att skaffa konto 

Estonians in Russian armed forces 1940-1945 – pdf att söka i eller ladda ner, register över de som 
hamnade i röda armén 

https://www.facebook.com/groups/122674748257359
https://www.facebook.com/groups/dnaanor
https://www.facebook.com/groups/SlaktforskningDNA4noviser
https://www.facebook.com/groups/1624833384501449
https://www.facebook.com/groups/slaktforskning.i.finland
https://www.facebook.com/groups/112974547294
https://www.facebook.com/groups/2167414400178142/
https://learn.familytreedna.com/
https://www.youtube.com/channel/UCGXMVPJ5TBwcIvvRt3XWpDw
https://estlandssvenskarna.org/sov-idag/dna-projektet/
https://testadna.nu/
https://www.youtube.com/channel/UCq72mBbh5wTJo_Ooeg_0lfw?reload=9&view_as=subscriber
https://petersjolund.se/
https://petersjolund.se/
https://www.findingfamily.nu/?r_done=1
https://sok.riksarkivet.se/kyrkoarkiv
https://arkivdigital.se/
https://www.youtube.com/user/ArkivDigital
https://www.rotter.se/
http://stockholm.forening.genealogi.se/ssgf/
https://stadsarkivet.stockholm/
https://www.ra.ee/vau/index.php/en
https://www.ra.ee/dgs/explorer.php
https://www.digar.ee/arhiiv/en/nlib-digar:259939


Digitala fotoarkiv 
SOV:s fotoarkiv – samling av foton som finns hos SOV 

Estlandssvenska Topoteket – fortsättning på SOV:s fotoarkiv, inkl. textilier, dokument m m 

 

Övrigt 
Geni.com - projektsidor:  

von Stackelberg Family History (geni.com) 

Poëll genealogy (geni.com) 

Image identification: Aiboland & Eibofolke (geni.com) 

 

Gravgårdssökning I Estland 
https://www.kalmistud.ee/haudi?action=maetud&yldotsing=1&mobiilivaade=0. 

Förklaringar till gravsökningssidan:  

Otsi täpse nime järgi = Sök efter exakt namn 

Otsi nimeosa järgi = Sök efter namn 

Maetu otsing  = Gravgårdssökning 

Kalmistu = gravgård 

Perenimi = Familjenamn 

Eesnimi = Förnamn 

Sünniaeg = Födelsedatum  

Surmaaeg = Dödsdatum 

Matuse = Begravningsdatum 

Datum skrivs dd.mm.åååå eller åååå 

 

 

https://www.rnhf.se/sovs-bildarkiv/sokmeny-bildarkiv/
https://estlandssvensk.topotek.se/
https://www.geni.com/projects/von-Stackelberg-Family-History/12071
https://www.geni.com/projects/Po%25C3%25ABll-genealogy/11925
https://www.geni.com/projects/Image-identification-Aiboland-Eibofolke/11125
https://www.kalmistud.ee/haudi?action=maetud&yldotsing=1&mobiilivaade=0
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