
Digitala källor är  
sekundära källor
 
Till  bilderna av kyrkoböckerna finns ingen sökfunktion. 
Man måste läsa sida upp och sida ner för att hitta det man 
söker. Förutom dessa bilder finns det numera ett stort 
antal digitaliserade källor, där släktforskare har skrivit av 
originaldokumenten och sedan delat med sig av resultaten. 
Dessa är andrahandskällor som kan vara behäftade med 
ytterligare fel, varför man bör kontrollera mot originalen 
från kyrkoböckerna. Digitaliserade källor har den stora 
fördelen att man där kan söka på namn.
DIS databas Disbyt
Disbyt är en databas som skapats av de 27 000 medlem-
marna i Föreningen DIS som sänt in resultaten av sin 
släktforskning vilket har skapat den största databasen 
över svenska personer under 1600-, 1700- och 1800-talen. 
Databasen är öppen för alla. Läs mer i kapitel 5.

Demografisk Databas 
Södra Sverige (DDSS) 
Projektet Demografisk Databas 
Södra Sverige (DDSS) har som 
långsiktigt mål att kyrkoboks-
information med upgifter om 
hela svenska befolkningen i 
Skåne, Halland och Blekinge 
ska finnas fritt tillgänglig och 
sökbar på Internet. I första 
hand är det uppgifter om föds-
lar, vigslar och dödsfall från 
1600- till och med 1800-talet. 
Syftet är att åstadkomma en 
unik databas åtkomlig för alla 
på Internet. 
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Databaser på DDSS

http://www.ddss.nu

DDSS innehåller över 1 miljon poster i ett antal databaser 
som användaren får söka separat i. Fyra av dessa inne-
håller födelse-, vigsel- och dödregister från ett antal förs-
amlingar i Skåne och Blekinge tom ca 1894. 

Kontrollera alltid före sökning att församling och 
tidpunkt för det du ska söka på finns i databasen, dvs 
återfinns under knappen Socken/år. 

Snabbtips
Sök på så få sökord som möjligt, t ex socken och datum, 
socken och ett namn eller endast ett namn. Välj sedan 
önskat alternativ i träfflistan.

Om sökningen ger för många träffar kan den komplet-
teras med ytterligare sökalternativ. Sökningen tar inte 
hänsyn till stor eller liten bokstav.

Vid sökning där stavningen är osäker eller där man vill 
få träff på olika variabler kan man söka med sk 
jokertecken (%). Jokertecknet ersätter en eller flera okända 
bokstäver eller siffror. Flera jokertecken kan använ-
das samtidigt. Användningen av jokertecken (%) 
måste kombineras med minst ett annat tecken, 
t ex siffra eller bokstav.

Exempel:
N%ls ger träff på både Nils och Nels. %lärare ger träff på 
bla lärare, skollärare och folkskollärare i titelfält, lärar% 
ger träff på bla lärare och lärarinna. %lärar% ger träff på 
bla skollärare och lärarinna.

Tid anges med formatet åååå-mm-dd, tex 1800-12-24. Man 
kan antingen söka en exakt angiven tid eller i intervallet 
mellan två tidpunkter. 

1830 ger träff på alla födda under år 1830 
1830-04 ger träff på alla födda under april 1830 
1830-04-01 ger träff på alla födda den 1 april 1830 
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Bild 8–1. Sökformulär för födelseböcker i DDSS.

Bild 8–2. Sökformulär för dödböcker i DDSS.

Övning  8-1. Sök i DDSS

Leta efter en släkting i DDSS så att du ser vilka möjligheter som finns i dessa 
databaser!
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Sveriges Släktforskar Förbund
http://www.genealogi.se

Rötters Stora Släktsök
Vill man söka i flera databaser samtidigt kan man 
använda tjänsten Stora Släktsök på Rötters hemsida. I 

indexet ingår Släktforskarportalen RÖTTER, Föreningen 
Släktdata, Genealogiska Föreningen och DIS (exklusive 
Disbyt) samt en del mindre sajter.

Bild 8–3. Sökrutan Stora släktsök eller Supersök på släktforskarförbundets 
hemsida.
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Digitaliserade källor på CD
 http://www.genealogi.se

Släktforskarmaterial köper du enklast i 
Rötters bokhandel. Där hittar du skivor, 
böcker och tillbehör som kan behövas för  
släktforskning.

Sveriges befolkning 1880
Sveriges befolkning 1880 är en databas med 
uppgifter om alla personer som var skrivna 
i Sverige i slutet av 1880, nästan 4,6 miljoner 
människor.

Sveriges befolkning 1890
Här finns uppgifter om de cirka 4,8 miljoner 
personer som bodde i Sverige årsskiftet 
1890/1891 med uppgifter om namn, boen-
deort och församling, födelseår och försam-
ling, yrke samt hushållstillhörighet. Man 
kan leta på hemmavarande barn via uppgifter om föräl-
drarna. Det underlättar vid sökning på barn, då de i folk-
bokföringen inte hade egna efternamn.

Sveriges befolkning 1900
En CD med uppgifter om alla de 5,2 miljoner männis-
kor som levde i Sverige årsskiftet 1900/1901. Eftersom 
hemmavarande barn vid den här tiden saknade efter-
namn i källmaterialet, har sökning på dessa under lättats 
genom att man kan kombinera sökningen med kända 
fakta om föräldrarna och liksom namn på 
eventuella syskon.

Sveriges befolkning 1970
Här finns uppgifter om de drygt 8 miljoner 
personer som bodde i Sverige 1 november 
1970. Här finns namn, bostadsadress, post-
adress, födelsedatum och födelseförsam-
ling samt boendeförsamling. Man kan även 
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söka på alla personer i samma fastighet 
eller på samma adress.

Sveriges befolkning 1980
En databas på CD över de drygt 8,3 miljoner 
personer som bodde i Sverige 1980.

Sveriges befolkning 1990
En databas på CD över de drygt 8,6 miljoner 
personer som bodde i Sverige 1990.

Sveriges dödbok 1901-2009
En sammanställning på CD av de nästan 7,8 
miljoner personer som avlidit under förra 
århundradet. De data som redovisas för i 
stort sett alla är namn, adress, personnum-
mer, döddatum, civilstånd, civilståndsdatum, 
födelse- och dödförsamling. För kvinnor som 
varit gifta och avlidit före 1970 finns också 
flicknamnet med.

Begravda i Sverige 2
Skivan innehåller sammanlagt drygt 6,4 miljo-
ner begravda på c:a 3000 kyrkogårdar, eller 95% 
av alla digitalt registrerade i Sverige.

41 Handskrifter 1339 - 1926
Läromedel i handskriftsläsning. En utmärkt 
CD för att lära sig tolka olika tiders handstilar 
med bilder på dokument och översättning av 
alla till klartext.

Emigranten Populär 2006
ett register över den svenska utvandringen 
1840-1930. Den nya utgåvan av den tidigare 
Emigranten-CDn där källmaterialet är passag-
erarlistor med 1,4 miljoner emigranter huvud-
sakligen till Nordamerika. CDn innehåller 
även ett antal mindre databaser.
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Svenska ortnamn 1999
Uppgifterna på CD-skivan är hämtade ur data-
baser hos Lantmäteriet i Gävle. Totalt redovisas 
drygt 410.000 ortnamn. Ett mycket använd-
bart hjälpmedel, exempelvis om du bara ser en 
liten del av ett ortnamn i en gammal handling. 

Exempel sök i Sveriges befolkning 1970
I bilderna 8-4 och 8-5 visar jag som ett  exempel en sökning 
på Sveriges befolkning 1970. När man skriver in 

Övning  8-2. Sök i Sveriges befolkning

Gå till biblioteket eller närmaste släktforskarförening och be att få söka på 
CD-skivorna. Sök på lämplig släkting och se vad du kan finna i dessa källor!

Bild 8–4. För mig räcker det med att mata in mitt efternamn för att få bara en 
sida med resultat. Mata in så få uppgifter som möjligt. Födelsedag och försam-
ling kan ge napp.



8 - 8  Olika föreningar

Bild 8–5. Resultatet av sökningen. Klicka på samma fastighet eller adress för 
att se alla familjemedlemmar.

uppgifter i sökrutan gäller det att vara kreativ och skriva 
så få uppgifter som möjligt och ändå få ett begränsat antal 
resultat.
Olika föreningar
Släktdata

http://www.slaktdata.org

Släktdata är en ideell förening med mål är att göra så 
många datoriserade kyrkböcker och andra handlngar 
som möjligt sökbara på Internet. Medlemmarna har 
skrivit av  en del församlingar främst i Västsverige i ett 
sökbart register. Här finns även uppgifter från Sveriges 
dödbok.
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Genvägar
www.genvagar.nu

I  databasen Genvägar kan du söka 
fritt och även lägga ut din egen 
forskning. Släktforskningssajten 
Genvägars syfte är i första hand 
att visa resultatet av släktfors-
karnas arbete.

Svenska avskrifter

www.palmestal.com/avskrifter

Mattias Palmestål har skapat 
webbplatsen Svenska avskrifter 
där han samlat enskilda släktfor-
skares avskrifter och gjort dem 
sökbara.

Scangen
scangen.se 

Som släktforskare vill man ofta leta efter en person med 
ett mycket vanligt namn, som levde en viss tid eller på 
en viss ort. “Lars Andersson” ger väldigt många träffar 
på Google. Med ScanGens Personsökare söker du med 
detaljerade uppgifter och får fram en strukturerad lista.

Bild 8–7. Sökrutan på Genvägar.

Bild 8–6. Släktdatas söklista.
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Övning  8-3. Testa några av föreningarnas sökmotorer för att lära mer om 
sökning efter anor

Sökningen ser ofta olika ut i olika databaser. När du använder olika sökningar 
lär du dig mer om hur du ska söka för att få träff. Ge inte upp efter första försö-
ket. Ändra sökningen och gör ett nytt försök!

Att inte få några träffar kan bero på att du snävat in sökningen alltför mycket. 
Får du alltför många träffar kan du tillfoga fler sökvariabler för att snäva in 
sökningen.

Scangen bygger på ett stort antal svenska hemsidor är 
indexerade, liksom släktträd på Genvägar, Familjeband, 
Släktportalen, Ancestry, MyHeritage, GeneaNet och 
Geni. Prioriteringen är hemsidor med svenskt material.  

Sökning görs också i databaser som Släktforskarförbundets 
databaser, Nationell Arkivdatabas (NAD), Familysearch, 
Disbyt, Släktdata, Sveriges Dödbok (genom Disbyt och 
Släktdata), Soldatregistret, Arkiv Digitals vigsel- och 
bouppteckningsregister, Genealogiska Föreningen 
(GF), Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS), 
Jönköpingsbygdens GF (JBGF). Tillsammans med dessa 
olika databaser når man 30 miljoner personposter i en 
sökning!

Bild 8–8. Sökrutan i Scangen.


