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Alla barn i början 

De två frågor man som släktforskare oftast får är:

1) Hur långt bakåt kan man komma?

2) Hur börjar man?

Den första frågan är ointressant eftersom det inte spelar någon större roll hur långt bakåt 
man kommer – utan vad man har hittar på vägen. Med hjälp av kyrkböckerna kan man 
oftast komma till slutet av 1600-talet. Om man har präster eller adelsmän i släkten kan 
man komma lite längre.

Den andra frågan är däremot mycket viktigare.

Starta med att samla ihop de uppgifter du har. Leta efter gamla brev och dagböcker. 
Glöm inte att lyssna med dina släktingar om det finns någon som redan har gjort någon 
släktutredning på din släkt. Om du har äldre släktingar i livet bör du, så snart som 
möjligt, intervjua dem om vad de vet och även be dem hjälpa dig att namnge okända 
släktingar du har på foton. Skriv med blyerts på baksidan.

Köp eller låna gärna en lärobok i släktforskning. Det finns mycket bra litteratur i ämnet 
att låna på biblioteken. Några lämpliga böcker hittar du i bilaga 1.

Nu är det dags att bege sig till något av arkiven (Bil. 2) eller också börja söka på nätet via 
betaltjänsterna Genline, SVAR eller Arkiv Digital. På många arkiv och bibliotek kan du 
forska gratis via nätet. Uppgifterna i Genline omfattar kyrkböckerna till slutet av 1800-
talet samt SCB*-utdragen från början av 1900-talet, medan SVAR även har en del 
kyrkböcker, främst församlingsböcker, vigselböcker samt in- och utflyttningslängder, och 
SCB-utdrag från början av 1900-talet. SVAR har även en del register  t ex 
folkräkningarna 1880, 1890, 1900 och 1910. Arkiv Digital, som fotograferar av 
arkivhandlingar i färg, har kyrkböckerna fram till slutet av 1800-talet, samt 
bouppteckningar och en del domböcker. Observera att samtliga län inte är färdigskannade 
i Arkiv Digital. Om man har tillgång till mikrokortsläsare kan man också mot en avgift 
beställa mikrokort från SVAR.
*SCB=Statistiska Centralbyrån 

På arkiven finns s.k. mikrokortkataloger över SVARs mikrokort för kyrkoböckerna. 
Dessa är indelade länsvis. Alla församlingar i länet står i bokstavsordning. Under för-
samlingens namn finns uppgifter om vilka kyrkböcker som finns tillgängliga på mikro-
kort. SVAR ger även ut sockenkataloger. Med hjälp av dessa kan man lättare hitta den 
gård man söker på mikrokorten. 

De viktigaste uppgifterna man behöver för att börja forska är namn, födelseår och 
födelseförsamling.
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Skriv ned dina uppgifter, antingen manuellt, i en antavla med ansedlar, eller i ett av de 
dataprogram som finns att köpa. (Se Bil. 3-5) Ange alltid den källa du använt dig av. 
Det händer ofta att man måste går tillbaka till en sida och källhänvisningen sparar mycket 
tid och onödigt arbete.

För åren 1860-1890 finns avskrifter av husförhörslängderna vart tionde år på mikrokort. 
Vidare finns SCBs avskrifter av församlingsböckerna vart tionde år för tiden 1900-1930 
på mikrokort. Avskrifterna av församlingsböckerna för åren 1940 och 1945 finns i ori-
ginal hos Riksarkivet i Arninge. Eftersom dessa avskrifter betraktas som statistik om-
fattas uppgifterna inte av sekretesslagen. 

Det är alltid svårare att forska på 1900-talet än i äldre material. Originalen av för-
samlingsböckerna förvaras på landsarkiven och dessa omfattas av 70 års sekretess.
Har man behov av uppgifter som är yngre än 70 år (i vissa fall 100 år) får man kontakta 
församlingen ifråga, eller om de sänt materialet vidare, respektive landsarkiv. Det är för-
samlingen/arkivet som avgör om uppgifterna får lämnas ut. Man gör då en s k 
menprövning, d v s man kontrollerar om utlämnandet av uppgifterna kan vara till men för 
någon som uppgifterna berör. 1991 tog de lokala skattekontoren över folkbokföringen 
från pastorsexpeditionerna. Via Skattemyndigheten kan man få hjälp att få fram adresser 
till nu levande personer samt besked om dödsdatum på avlidna.

KYRKBÖCKERNA

Kortfattad presentation.

Kyrkoarkiven har delats upp i serier som alla har fått sina beteckningar. Detta kallas för-
teckningsplan (Se bilaga 6).

Husförhörslängderna (AI)

Syftet med husförhörslängderna var att kontrollera katekeskunskaperna hos församlings-
medlemmarna. Husförhörslängden fördes rote för rote, gård för gård. Med hjälp av 
födelseplatsen i Födelse – och dopboken kan man leta reda på familjen i husförhörs-
längden.  Ofta finns det en ortsförteckning i husförhörslängden. Saknas denna måste man 
tyvärr gå igenom hela längden.

Av husförhörslängderna får man bl a veta följande; familjemedlemmarnas namn, ålder 
och födelseort. Vidare får man uppgift om familjemedlemmarnas in- och utflyttningar, 
läskunskap, kristendomskunskap m m . Husförhörslängderna upphör på 1890-talet och 
ersätts då av Församlingsböcker (AII).

I Stockholm upphör husförhörslängderna i slutet av 1800-talet och ersätts av Rotemans-
arkivet. Rotemansorganisationen infördes 1878 eftersom inflyttningen till Stockholm var 
så omfattande att kyrkan inte klarade av att bokföra alla. Det fanns 16 rotar från början, 
men de hade utökats till 32 st, när systemet avskaffades 1926. Varje rote förestods av en 
roteman som förde bok över bland annat in- och utflyttningar, födslar och dödsfall.  En 
stor del av Rotemansarkivet finns idag, gratis, sökbart på Stockholms stadsarkivs 
hemsida.
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Födelse- och dopböcker (C)

Börja alltid med att kontrollera din egen födelseattest. Riksarkivet i Arninge har samtliga 
födelseattester på mikrokort fram till år 1957. I födelseattesten ser du uppgifter om namn 
och födelsedatum på dina föräldrar. 

Om du är tveksam om var dina föräldrar är födda kan du kontrollera detta på någon av de 
CD-romskivor som bl.a. finns ute på arkiven (Se bilaga 7)

Av födelse- och dopböckerna får man fram barnets namn, födelsedag, dopdag, för-
äldrarnas namn (och i senare tid även deras ålder), födelseplatsen, faddrarnas namn. I 
SCB-utdragen saknas bl a uppgift om dopdag och faddrar.

In- och utflyttningslängderna (B)

Dessa längder började föras under 1700-talet, men blev fullständiga först på 1800-talet, 
Fram till början av 1800-talet upptar de främst tjänstefolk.

In- och utflyttningslängderna är kronologiskt förda och upptar namn på de flyttande, 
deras in- och utflyttningsort och flyttdatum.

Lysnings och Vigselboken (E)

Av denna bok framgår namn, ålder, bostadsort, lysnings- och vigseldatum för de vigda. 
Ibland finns det även uppgift om brudens giftoman. (Person som hade att bestämma om 
kvinnans giftermål) Av SCB-utdragen framgår bara namn, ålder, bostadsort och vigsel-
datum. 

Död- och begravningsböcker (F)

Av denna bok framgår namn, ålder, dödsdatum, begravningsdatum och dödsorsak. I 
SCB-utdragen saknas uppgift om begravningsdatum

MANTALSLÄNGDER

Under åren 1630 till 1938 upprättades skattelängder som redovisade en personskatt som 
kallades mantalspenning. Om kyrkoböckerna saknas för en församling kan man med 
hjälp av mantalslängderna rekonstruera familjerna. Mantalslängderna innehåller tyvärr 
inga uppgifter om födelse, vigsel eller död. Oftast finns inte heller minderåriga barn med. 

Mantalslängderna finns hos Riksarkivet. Åren 1642-1820 finns inskannade hos SVAR: 
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DOMBÖCKER

I domböckerna hittar man protokoll över tvister och brottmål. Vidare hittar man uppgifter 
om uppbud och lagfarter, inteckningar, förmyndarskap och äktenskapsförord. 
Från 1730-talet och framåt kan det även finnas bouppteckningar. 

BOUPPTECKNINGAR

1734 blev det obligatoriskt att upprätta bouppteckning vid dödsfall. Tyvärr är många bo-
uppteckningar inte bevarade till eftervärlden, men om de finns kan de, utöver att det i 
ingressen anges vilka som är arvingar, ge en bild av under vilka ekonomiska förhållanden 
personerna har levat.
Arkiv Digital håller på och fotograferar alla bouppteckningar från äldsta tider fram till år 
1900.

SOLDATFORSKNING

Från ca 1690 till 1904 hade man i Sverige ett s k indelningsverk. Detta innebar att varje 
landskap (i Småland och Värmland varje län) skulle hålla ett regemente på 1.200 man. 
Regementena var uppdelade i kompanier med 150 knektar. Ett antal gårdar bildade till-
sammans en rote som tillsammans skulle utrusta och hålla en soldat eller båtsman. Rotar-
na ansvarade för att soldaterna fick ett torp med tillhörande utsäde, ved, mm.

Kavalleriets motsvarighet kallades för rusthållarinrättningen. De bönder som blev rust-
hållare fick nedsatt skatt om de åtog sig att hålla häst och ryttare med utrustning.

Under 1600- och 1700-talen hölls stora mönstringar vart tredje till vart femte år. Vid 
dessa upprättades generalmönstringsrullor. I rullorna kan man hitta uppgifter om var 
rusthållet ligger, gårdarnas namn, roteböndernas namn men också uppgifter om soldatens 
namn, ålder, längd, tjänstetid, civilstånd. I enstaka fall finns även hans patronymikon och 
födelseort införd.

När soldaten antogs fick han ett nytt efternamn s k soldatnamn. Ibland ärvde han namnet 
efter den tidigare soldaten på soldattorpet, utan att de på något sätt var släkt. Barnen fick 
inte soldatnamnet utan hade ofta patronymikon i stället (d v s efternamn bildat av faderns 
förnamn med tillägget -son eller -dotter, ex. Andersson, Andersdotter). Ibland hände det 
emellertid att soldatnamnen övergick till att bli släktnamn.

Vid Svea livgarde, Göta livgarde, Livgardet till häst, Kronprinsens husarregemente och 
alla artilleriregementen fanns värvade soldater, husarer etc. Dessa bodde på sina rege-
menten och hade inga torp eller ryttarboställen utan avlönades kontant. Dessa går att 
finna i generalmönsterrullor fram till 1885, rekryteringsrullor och stamrullor från cirka 
1820. I ovanstående regementens olika garnisonsförsamlingars kyrkböcker kan man finna 
personerna/familjerna. När de återfinns i t.ex. de kyrkliga församlingarnas husför-
hörslängder, är det oftast med f.d. före sin befattning. 
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Fick soldaten avsked med underhåll, betyder det att han fick pension (ett gratial från 
Vadstena krigsmanshuskassa). Dessa avskedade soldater kallas gratialister.

Har man någon soldat i släkten och soldattorpets nummer inte står inskrivet i husförhörs-
längden kan man söka i Statistiskt sammandrag af Svenska indelningsverket av C Grill 
och få reda på vilket regemente han tillhörde.

SVAR arbetar med att skanna generalmönsterrullorna. I dessa rullor, som är uppställda 
regementsvis, får man grundläggande kunskap om enskilda soldater och officerare från 
1680-talet -1880-talet. Där anges t ex ålder, civilstånd, födelselandskap, längd, 
tjänstgöringstid, betyg vid avsked och deltagande i fälttåg

PRÄSTER

Har man turen att ha präster i släkten kan man ha god hjälp av de s k Herdaminnena. 
Detta är biografier över präster som finns utgivna för samtliga svenska stift från medel-
tiden till nutiden. Uppgifterna omfattar vanligen fullständigt namn, födelseort och datum, 
föräldrar, dödsort och datum, utförlig meritlista över utbildning och innehavda tjänster 
och uppdrag, uppgifter om hustru/man och barn, med födelse- och dödsdatum och yrkes-
angivelse. Biografierna är vanligtvis ordnade pastoratsvis efter prästens sluttjänst 

ADEL

Den svenska adeln från 1600-talet och framåt finns noggrant kartlagd i den samling 
stamtavlor som finns förvarade i Riddarhuset. Dessa stamtavlor ligger till grund för 
Gustaf Elgenstiernas verk. ”Den introducerade svenska adelns ättetavlor”, som är ett 
standardverk vad gäller forskning på adeln.
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Riksarkivet i Arninge har adress Mätslingan 17
Granne till byggvaruhuset K-Rauta.

Telefon 08-630 15 00
Arkivets öppettider är:

Måndag 09.00-19.30
Tisdag – Fredag 09.00 – 16.00

Lördag 09.00 - 13.30
(Mellan 1 juni och 1 september: Måndag – Fredag 09.00 – 16.00)

Du kommer in till receptionen.
Personalen hjälper dig gärna tillrätta.
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Det är inte tillåtet att ta med sig väskor m m in i forskarsalarna.
Ej heller läsk, frukt, godis eller glass.

Mobiltelefonförbudet gäller hela byggnaden.

I kapprummet kan du låsa in din väska m m 
i särskilda skåp.
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I receptionen skriver du in dig med ditt namn 
och klockslag när du anländer.

Du ska också ta ett gult kort för att boka ett bord 
med mikrokortläsare samt en röd markeringsbricka för

att lägga i mikrokortlådan när du lånar ett kuvert med film.
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I forskarsalen sätter du dig vid det bord du valde i receptionen.

och lägger ut det gula kortet på bordet 
för att visa att platsen är upptagen

12



Det är nu dags gå genom korridoren för att välja pärm och mikrokort.
I registerpärmarna letar du först fram län och sedan socken.

Du får då fram information var du ska söka vidare i bland mikrokorten.

Här finns även pärmar med SCB-avskrifterna av husförhörslängderna vart 
tionde år för åren 1860, 1870, 1880 och 1890 samt SCB-avskrifterna av 
församlingsböckerna för åren 1900, 1910, 1920 och 1930 på mikrokort.

Avskrifterna för åren 1940 och 1945 kan beställas fram i original.
Vidare finns mikrokort över Sveriges telefonkataloger för åren 1880-1997.
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Rummet med kortlådorna.

Exempel på vad kyrkoböckerna innehåller.
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Du väljer mikrokort och placerar den röda markeringsbrickan
 där du tar ut kuvertet med mikrokortfilm.

Du får bara låna ett kuvert åt gången.

Lägg in mikrokortet i mikrokortläsaren.
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En del forskare har med sig egen bärbar dator 
och skriver in uppgifterna direkt i den.

Här ett exempel från Internettjänsten SVAR.
Fördelen med dator är att man kan förstora upp 

sidorna som många gånger kan vara svåra att tyda.
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Ett antal datorer står till ditt förfogande,
Här kan du bl a söka personer som är födda

1880. 1890, 1900, 1970 och 1980.
Vidare finns ett stort antal andra släktforskningsskivor.

På några av datorerna kan du söka uppgifter av senare datum.
Det finns t ex uppgifter ur Dödboken från 1901-2009.
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I cafeterian kan du ta en paus.
Det finns automater för både kaffe, choklad och te.

Det kan smaka gott med en smörgås hemifrån också.
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Bil. 1
LITTERATUR

Ett litet urval av bra släktforskarböcker:

Släktforskningens mysterium 

Författare: Ewa Johansson Handbok för nybörjare.

Släktforska steg för steg 

Författare: Per Clemensson, Kjell Andersson Handbok för nybörjare.

Släktforska vidare 
Författare: Per Clemensson/Kjell Andersson Fortsättningsbok för mer avancerad släkt-
forskning. 

Släktforskning - vägen till din egen historia 

Författare: Elisabeth Thorsell/Ulf Schenkmanis Gundläggande handbok för nybörjare.

Släktforska i Stockholm

Författare: Olle Månsson (Redaktör Handbok för forskare med anor i Stockholm).

Läsebok för släktforskare 
Författare: Henrik Anderö/Elisabeth Thorsell (Medförfattare).

Lärobok med exempel i handskriftsläsning.
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Bil.2
VIKTIGA ARKIV

Riksarkivet
Box 12541
102 29STOCKHOLM
Tel: Marieberg 08-737 63 50, Besöksadress: Fyrverkarbacken 13-17, Stockholm
Tel: Arninge 08-630 15 00, Besöksadress: Mätslingan 17, Täby
www.ra.se

Krigsarkivet
Besöksadress: Banérgatan 64, Stockholm
115 88  STOCKHOLM
Tel. 08-782 41 00
www.ra.se/kra

SVAR
Box 160
880 40  Ramsele
Tel: 0623-725 00
www.svar.ra.se

Riddarhuset
Besöksadress: Riddarhustorget 10
Box 2022
103 11  STOCKHOLM
Tel: 08-723 39 90

KBs tidningsarkiv
Besöksadress: Humlegården
Box 5039
102 41  STOCKHOLM
Te. 08-463 40 00

LANDSARKIVEN

Landsarkivet i Östersund (Jämtlands län)
Arkivvägen 1
831 31  ÖSTERSUND
Tel. 063- 10 84 85
www.ra.se/ola

Värmlandsarkiv (Värmlands län)
Box 475
651 11 KARLSTAD
Tel. 054-61 77 30
www.ra.se/varmla
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Landsarkivet i Göteborg (Göteborg, Älvsborg, Skaraborg)
Box 3009
400 12  GÖTEBORG
Tel: 031-778 68 00
www.ra-se/gla

Landsarkivet i Lund (Blekinge, Skåne och Halland)
Box 2016
220 02  LUND
Tel. 046-19 70 00
www.ra.se/lla

Stadsarkivet i Malmö (Malmö kommun)
Isbergs gata 13
211 29  MALMÖ
Tel: 040-10 53 00
www.malmo.se/kommuninfo/stadsarkiv

Landsarkivet i Härnösand (Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten)
Box 161
871 24  HÄRNÖSAND
Tel: 0611-34 76 00
www.ra.se/hla

Landsarkivet i Uppsala (Uppsala, Södermanland, Örebro, Västmanland och
Dalarna= f d Kopparberg)
Box 135
751 04  UPPSALA

Stockholms Stadsarkiv (Stockholms län)
Box 2203
104 22  STOCKHOLM
Besöksadress Kungsklippan 6
www.ssa.stockholm.se

Landsarkivet i Vadstena (Östergötland, Jönköping, Kronoberg och Kalmar)
Box 126
592 23  VADSTENA
Tel: 0143-753 00
www.ra.se/vala

Landsarkivet i Visby (Gotland)
Visborgsgatan 1
621 57  VISBY
Tel: 0498-21 05 14
www.ra.se/vila
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Bil. 3-4
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Bil. 5
DATAPROGRAM

Några exempel. Flera tips kan du få bl a på Rötters hemsida.
Webbplats: http://www.genealogi.se

DISGEN (Svenskt)
Utgivet av Föreningen för datorhjälp i släktforskningen.
Webbplats: http://www.dis.se

Holger (Svenskt)
Utgivet av HolgerData HB.
Webbplats: http://holger.aland.net/

Min släkt (Svenskt)

Webbplats: http://www.dannbergsdata.se
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Bil. 6
KYRKOARKIVEN

Förteckningsplan

Al Husförhörslängder

All Församlingsböcker

B Flyttningslängder

C Födelse- och dopböcker

D Kommunion- eller nattvardslängder

DI Konfirmationsböcker

DII Kommunionlängder

E Lysnings- och vigselböcker

F Död- och begravningsböcker

G Övriga längder

H Bilagor till kyrkobokföringen

K Protokoll

Kl Sockenstämmans protokoll och handlingar

KII Kyrkostämmans protokoll och handlingar

KlII Kyrkorådets protokoll och handlingar

KIV Skolrådets protokoll och handlingar

KV Övriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar

L Räkenskaper

LI Räkenskaper för kyrka

LII Räkenskaper för skola

LIII Räkenskaper för fattigvård

LIV Räkenskaper för kollekt

LV Räkenskaper för övriga ändamål
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Bil. 7
ETT URVAL CD- OCH DVD-SKIVOR

Södra Roslagens släktforskareförenings CD-skiva
CD-skiva som innefattar alla födda, vigda och döda i Ljusterö, Roslags-Kulla, Vaxholm, 
Österåker och Östra Ryd för åren 1671-1937.

Sveriges befolkning 1880
CD-skivan ”Sveriges befolkning 1890” innehållande uppgifter om alla personer som var 
skrivna i Sverige i slutet av 1880, nästan 4,6 miljoner.(Ingår även i SVAR-
abonnemanget)

Sveriges befolkning 1890
CD-skivan ”Sveriges befolkning 1890” innehåller uppgifter om drygt 4,8 miljoner per-
soner som bodde i Sverige årsskiftet 1890/1891. (Ingår även i SVAR-abonnemanget)

Sveriges befolkning 1900
CD-skivan innehåller uppgifter om ca 5,2 miljoner människor som levde i Sverige års-
skiftet 1900/1901. (Ingår även i SVAR-abonnemanget)

Sveriges befolkning 1970
CD-skivan innehåller uppgifter om drygt 8 miljoner personer som levde i Sverige 
november 1970.

Sveriges befolkning 1980
CD-skivan innehåller uppgifter om de drygt 8,3 miljoner personer som bodde i Sverige 
1980

Sveriges befolkning 1990
CD-skivan innehåller i basfakta om de närmare 8,6 miljoner människor som var skrivna i 
Sverige i november 1990. Uppgifterna kommer från Skatteverkets mantalslängd för 
1991.

Sveriges dödbok 1901-2009
Detta är den femte versionen av Sveriges dödbok. Denna utgåva är kompletterad med ca 
2,5 miljoner avlidna för perioden 1901-1946, vilket innebär ca 70% av samtliga döda 
under de åren. Från 1947 och framåt ingår samtliga avlidna, där det för åren 2007-2009 
har tillkommit 272000 sedan förra utgåvan. Totalt innehåller DVDn ca 7,8 miljoner 
poster.
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Begravda i Sverige
CD-skivan innehåller 5.360.000 begravda på 2.300 kyrkogårdar. Till det materialet är 
närmare 500 kartblad inskickade som har kopplats till de gravar som finns med på 
kartorna.

Emibas
CD-skivan innehåller uppgifter om 1,1 miljoner emigranter från 2.300 församlingar.

Emigranten Populär 2001
Skivan innehåller åtta historiska databaser med uppgifter om svenska emigranter:
• Emihamn = 1,4 miljoner emigranter till Nordamerika och andra länder.
• Emibas Göteborg = Göteborgare som emigrerat genom tiderna.
• Emibas Värmland = Värmlänningar som emigrerat genom tiderna.
• Emisjö = Sjömän från Västsverige som rymt eller avmönstrat utanför Europa.
• Emipass = Utdrag ur passjournaler 1783-1860.
• Emisal = Passagerare på Svenska Amerikalinjen.
• Emivasa = Vasaordens medlemmar i USA
• Emilarsson = Brevskrivare till emigrantagenten Bröderna Larsson & Co

Svenska ortnamn
CD-skiva med över 400.000 ort-, natur- och bebyggelsenamn ur Lantmäteriets databaser.
OBS! FUNGERAR EJ I WINDOWS 64-BITAR.

Rosenbergs Geografiska Lexikon
CD –skiva med uppgifter om drygt 65.000 svenska orter vid tiden omkring 1890.

Häradsekonomiska kartan
DVD-skiva med häradsekonomiska kartor framtagna under åren 1859-1934.

Paleografi – studier i handskriftsläsning
CD innehållande interaktiv undervisning i handskriftsläsning. Material från 1600-, 1700- 
och 1800-talen och tolkade avskrifter av dessa. Lästeknik, skrifthistoria och litteraturlista.

NAD-Nationell arkivdatabas
CD-rom med sammanställning över närmare 170.000 olika arkiv i Sverige t ex alla 
kyrkoarkiv samt SVAR katalogens mikrokort. OBS finns även på Internet 
Webbplats: www.nad.ra.se

27

http://www.nad.ra.se/


STOCKHOLMSSKIVOR

Söderskivan- Söder i våra hjärtan
CD-skiva med uppgift om en halv miljon Söderbor, inalles 1,7 miljoner uppgifter mellan 
1878 och 1926. (Uppgifterna från Rotemansarkivet finns gratis på Stockholms arkivs 
hemsida)

Klaraskivan
CD-skiva med uppgifter om alla invånare i Klara församling – området Strömmen – 
Klara sjö _ Hötorget – Malmskillnadsgatan – inalles 190.000 personer under perioden 
1878 -1926. (Uppgifterna från Rotemansarkivet finns gratis på Stockholms arkivs 
hemsida)

Gamla stan under 750 år
CD-skiva med samtliga boende i Gamla stan mellan 1878- 1926, drygt hundratusen indi-
vider. (Uppgifterna från Rotemansarkivet finns gratis på Stockholms arkivs hemsida)

Kungsholmsskivan
Fullständigt register över alla invånare i Kungsholmen mellan 1878 och 1926.
(Uppgifterna från Rotemansarkivet finns gratis på Stockholms arkivs hemsida)

Register i Mantalsuppgifterna
CD-skiva med register till mantalsböckerna 1800-1875 där man kan söka på namn, yrke 
och i enstaka fall födelsedatum för alla mantalsskrivna stockholmare under perioden 
1800-1875.

Begravda i Stockholm
CD-skiva skiva från några av Stockholms begravningsplatser; Bromma kyrkogård, 
Brännkyrka kyrkogård,  Hässelby begravningsplats, Norra begravningsplatsen, Råcksta 
begravningsplats, Sandborgskyrkogården, Skogskyrkogården, Spånga kyrkogård och 
Strandkyrkogården. Vidare finns Sankt Görans församling (förvaringsplast för 
gravurnor).
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Bil. 8
LÄNKAR

OBS ! Fler användbara länkar hittar du bl.a. på ”Rötter”(www.genealogi.se) samt 
Södra Roslagens släktforskarförenings hemsida (www.roslagen.be)

Rötter- Sveriges Genealogiska Förenings hemsida
En hemsida som innehåller det mesta en släktforskare behöver veta.
Webbplats: www.genealogi.se

Södra Roslagens Släktforskarförening
En hemsida för dig med anor i Ljusterö, Roslags Kulla, Vaxholm, Österåker och 
Östra Ryd.
Webbplats: www.roslagen.be

SSGF- Storstockholms Genealogiska Förening
En hemsida för sig med anor i Storstockholm.
Webbplats: www.ssgf.org

Arkiv Digital (AD-online
Betaltjänst för forskning via Internet. Fotograferade kyrkoböcker fram till slutet av 
1800-talet, bouppteckningar fram till 1900 samt vissa domböcker (Obs samtliga län är 
inte inskannade ännu).
Webbplats: www.arkivdigital.se

Genline
Betaltjänst för forskning via Internet. Inskannade kyrkoböcker fram till slutet av 1800-
talet. Genline köptes sommaren 2010 av Ancestry.com, världens största nätbaserade 
släktforskningsföretag. 
Webbplats: www.genline.se

SVAR
Riksarkivets betaltjänst för inskannat material. Bl a kyrkböckerna från slutet av 1600-
talet till 1907. Under uppbyggnad.
Webbplats: www.svar.ra.se

NAD-Nationell arkivdatabas
NAD är en sökbar databas som innehåller uppgifter om arkivmaterial i svenska arkiv, 
bibliotek och museer.
Webbplats: www.nad.ra.se
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DIS med DISBYT och Centrala Soldatregistret
Föreningen för datorhjälp i släktforskningens hemsida.
Webbplats: www.dis.se

Svenska kyrkan
Adresser till samtliga församlingar i Sverige.
Webbplats: www.svenskakyrkan.se

Sveriges församlingar genom tiderna.
Skatteverkets förteckning över svenska församlingar.
Webbplats: 
www.skatteverket.se/folkbokforing/sverigesdorsamlingargenomtiderna.4.18elb10334ebe
8bc80003817.html.

LIBRIS (nationella biblioteksdatabasen) och REGINA (KBs egen databas).
Länk till användbara böcker.
Webbplats: www.kb.se

Eniro
Telefonkatalogen på nätet.
Webbplats: www.eniro.se

Hitta
Telefonkatalogen på nätet.
Webbplats: www.hitta.se

Hitta graven

Databas över gravar på Norra begravningsplatsen, Sandsborgskyrkogården, Skogskyrko-
gården, Råcksta begravningsplats, Bromma kyrkogård, Hässelby begravningsplats, 
Spånga kyrkogård, Galärvarvskyrkogården, Brännkyrka kyrkogård, Västberga. (31 aug 
2006)

Webbplats: www.hittagraven.stockholm.se

Birtday.se

Fullständigt namn, bostadsort och födelsedatum för personer i Sverige som har fyllt 16 
år.

Webbplats: www.birthday.se
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UTLÄNDSKA LÄNKAR

Danmark

Dansk Demografisk Database
Omfattar fyra olika databaser som uppdateras regelbundet
Folketaellinger 1787-1916, The Danish Emigration Archives
Invandrerhistoriske databaser, Database over Dannebrogsmaend
Webbplats: http://ddd.dda.dk/

Över Öresund
En plats för alla som sysslar med person- och släktforskning över Öresund.
Webbplats: www.over-oresund.dk

Norge

Digitalarkivet
Folkräkning, kyrkböcker, emigrantprotokoll och mycket annat i digital form.
Webbplats: www.hist.uib.no/arkivverket/

Finland

Finlands kyrkböcker på Internet
Avskrifter av födelse- vigsel- och dödböcker samt flyttlängder.
Webbplats: www.genealogia.fi

USA

FamilySearch 
Mormonernas databas med uppgifter om 270 miljoner personer. Tyvärr innehåller data-
basen många felaktigheter.
Webbplats: www.familysearch.org/

Ellis Island
Databas över de som reste till USA åren 1892-1924 och som passerade ankomststationen 
Ellis Island i New York.
Webbplats: www.ellisislandrecords.org

Ancestry.com
Flertalet av sökmöjligheterna är endast åtkomliga för prenumeranter.
Webbplats: www.ancestry.com
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LÄNSBOKSTÄVER

Enligt giftermålsbalken i 1734 års lag kan en far eller mor, medan de är i livet, utpeka en 

giftoman (§2). Om föräldrarna är döda utan att ha gjort ett sådant utpekande skall broder 

(hel eller halv) komma ifråga som giftoman före morbroder (§3).

A,B. AB Stockholms stad och län

C Uppsala län

D Södermanland län

E Östergötlands län

F Jönköpings län

G Kronobergs län

H Kalmar län

I Gotlands län

K Blekinge län

L Kristinastads län (Nu Skåne län)

M Malmöhus län (Nu Skåne län)

N Hallans län

O Göteborgs och Bohus län (Nu Västra Götaland län)

P Älvsborgs län (Nu Västra Götalands län)

R Skaraborgs län (Nu Västra Götalands län)

S Värmlands län

T Örebro län

U Västmanlands län

W Kopparbergs län

X Gävleborgs län

Y Västernorrlands län

Z Jämtlands län

32



Bil. 10
LITEN ORDLISTA FÖR SLÄKTFORSKARE

Ana = Detsamma  som förfader; man skiljer mellan anfader (manlig ana) och anmoder 
(kvinnlig ana).

Anlista = Redovisning av en persons förfäder (anor) i listad form, det vill säga anorna 
räknas upp i nummerordning (jfr annummer).

Annummer = Det nummer en ana (förfader) har i en antavla eller anlista. Det finns olika 
numreringssystem, vanligast är Kekules system.

Antavla = Redovisning av en persons förfäder (anor) i grafisk form (i ett rutsystem). 
Ibland används termen antavla också om anlistor, exempelvis i skriften Svenska An-
tavlor.

Anträd = En antavla utformad som ett träd där probanden utgör stammen och förfäderna 
grenverket.

Dödbok = Förteckning, i kronologisk ordning, över avlidna personer. I 1686 års kyrkolag 
bestämdes att prästerna i församlingarna skulle föra dödböcker från 1688. Vanligtvis an-
tecknas åtminstone den avlidnes namn, ålder och hemort, tidpunkt för dödsfallet och 
begravningen samt dödsorsaken (från 1749). I äldre tid (slutet av 1600-talet och början av 
1700-talet) fördes ofta enbart begravningsböcker, dvs. förteckningar över begravda per-
soner utan att dödsdatum angavs.

Födelsebok = Företeckning, i kronologisk ordning, över  födda barn. I 1686 års kyrkolag 
bestämdes att prästerna i församlingarna skulle föra födelseböcker från 1688. Vanligtvis 
antecknas åtminstone barnets namn, tidpunkt för födelse och -dop, föräldrarnas namn och 
hemort samt faddrarna. I äldre tid (slutet av 1600-talet och början av 1700-talet) fördes 
ofta enbart dopböcker, dvs. förteckningar över döpta barn där födelsedatum inte nämns.

Giftoman = Person som enligt lagen hade rätt att bestämma om en kvinnas giftermål. 
Som regel var det kvinnans far eller, om han var död, modern eller annan nära släkting.

Husförhörslängd =  Förteckning över invånarna i en församling, uppställd familjevis 
under byar och gårdar på landet och under rotar och kvarter i städerna. I husförhörs-
längderna får man reda på när och var förfäderna var födda. Där noteras deras kunskaps-
betyg i katekes och förklaringar, i läsning och förståelse; vi får också uppgift om 
nattvardsgång. 

Jordebok =  Förteckning över jordegendom med uppgift om varje gårds skyldigheter 
ifråga om skatt, rotering, rusttjänst med mera. Ofta framgår också jordens ägare och 
brukare. Jordeböckerna fördes av de lokala kamerala myndigheterna 1541-1908 då de 
ersattes av jorde- och fastighetsregister.
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Mantalsängder = Skattelängder som redovisar den så kallade mantalspenningen, en 
personskatt som utgick från omkring 1630 till 1938. Mantalslängderna är en mycket 
viktig källa för släktforskaren, särskilt där husförhörslängderna saknas.

Patronymikon, fadersnamn, efternamn bildat av faderns förnamn med tillägget -son eller 
-dotter, ex. Andersson, Andersdotter; användes allmänt i Sverige till omkring år 1900.

Proband, den person vars förfäder redovisas i en antavla..

Släkttavla eller släktträd  = Grafisk  framställning över släktskap mellan olika 
personer; det finns två huvudtyper av släkttavlor: antavlor (en persons förfäder) och 
stamtavlor (en persons ättlingar). Släkttavlor kan ibland ha formen av ett träd och kallas 
då ofta släktträd.

Spinnsidan, kvinnliga släktled eller en släkts kvinnliga medlemmar.

SVAR, Svensk arkivinformation, enhet inom riksarkivet som tillverkar mikrokort av 
äldre arkivhandlingar (kyrkoböcker, domböcker, mantalslängder, etc), som sedan lånas ut 
eller säljs till forskare. Utlåningen sker antingen via kommunbiblioteken eller direkt till 
forskare. SVAR ligger i Ramsele (Ångermanland).

Svärdssidan, den manliga linjen i en ätt i motsats till spinnsidan.

Tiondelängder = Skattelängder som redovisar brukarna av jordbruksfastigheter och 
fastigheternas avkastning. Tiondelängder finns bevarade från mitten av 1500-talet till 
omkring 1720.

Valloner = Yrkeskunniga smeder och kolare som "importerades" i början av 1600-talet 
för att tillföra nytt kunnande i den svenska bergshanteringen. De kom från området kring 
staden Liège i nuvarande Belgien.

Vigselbok = Kronologisk förteckning över vigda par. I 1686 års kyrkolag bestämdes att 
prästerna i församlingarna skulle föra vigselböcker från 1688. Vanligtvis antecknas åt-
minstone kontrahenternas namn och hemort samt tidpunkten för vigseln.
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